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  ذالحمنذم نرج  بشّد   أ  ينا  إعن بك  هذ ذالعم ذاعمجذاض  ض  فنائ  
" حعجدي  حعّدش"الألمنا ذاعبنر   ّد ش ن  وذا

. وكمّد  ألن ه  قسك ذالّدغة ذالن يّدة وآدذ هن
 

  

 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

   ااضع  للذ أأدداا د ضق ل ووّفللا  ع  اار  ف شاكر ونبأتقّدم بق ل
  هد مخلوق ات  بحااه د لذ يستحّق د ّشكر ود تّقدير  لى اضم

. وحده ال شريك  ه

أأدذ ألد د ضمل د متوداض   ى  ع  ّلملن د ّلبر ود ضعاا و وداجع  
د ّلضاب  

أبن د ضعيع  ...   ى  لدذ ون د ححاا وأ لن د خا د  

  ى  ع  اان ووّبن و جرت  لى اناحن   ى  لبض  ضااتن و ّر  
أّ ن د لا حع  ... دبتسا تن  

أأاا دا ون  مريكما وقّدوان  لى وّا د ق لحل  ّما اّححتماه  ع أالن  
.   لحه د حومأاا تووحلن   ى  ا  

 (ابويع-   واوا - ضاا)تن د ضعيعدت  د  ى  ع قسموان وحم أّ ن أ و

د لا حع  لى ق لبن     ى أأوداجّع د كردم ووويتجعّ 

  ى كلّ داق اوب وداحباب  

  ى أ اتلتن د لفضا و لى وأ جم دا تاو د برووحسوو حمواذ  حمد  
و لاوا وكرذ  ع دابتددان   ى د نا ضع   د ليع كااود  ردج اوبن

- كوثر-  وواا - غعالن - ووأيع"  ى كلّ داودق اا ود عّ ضا  اّوع  
. د لودتن وبعتلن بجّع ولع د محّبع ودا ّوا" أ ماا

  ى كلّ  ع  ا دان  لى  تمام أله د مّلكرا  ع قريي أو  ع بضحد و و  
 "sk"  بكلمع أحّبع أو حّتى دبتسا ع



 

 

 

 اي بليييي أهدي ثمري جهدي إلي مي بّل ي ا ماني أهدي ا ّلني مثّلهي صّلي
.ي وبّل يي

ييي َوي}:ي إلي إلذمي قماي لجثمي عّلي  صّلي ي-ولرري إنّلسمء-{ ِبحْيسَوماقَوم ِبمإلَو إِبهَوذْيمِب
ي[24ي آلذن]

  نيي"ي إنّل ماي  بّلثننير اي إلكقماييااماديي ي ضّلي إلي إلدير ماني بعطيي
.ي،يحكظكي اي  طماي ني ثمك" إبعذع

،ي"  ّلني إغمإلن" إلي ميكمنيد مؤأميومّليا محني حنماجمي بس ي م حن،ي
.يحكظكي اي  طماي ني ثمك

ي" مثّله"ي إلحله،ي   ني إمحليييئن إلي ميكمنيونهدي ني إملمري  بج

"ي وم ء"ي إلحلهريي  نتني  بني إلمإهيي، إلي قبلّلريكحهدي د  عي ر دتن

ال ا،ي"تنيي ي إبعذعي مثّلهي  مئبتي،ي  خل خن إلي مي سثلانيرح ي  ّلنيي
.ي  مئبتجمّلي إلمذثن"يحنمن،يخلمري  وثمء

ي اححمبي يي ا قمرب إليكصّليي

د يإني نيحلمتني إهّلر ولني ميين إلي ومتلتني إلم مي إلذميكمال يس
.يري إلي إ م ع ال ته ئن

ي ختني إتنيإ يتبهأمي  ّلنيشمذلتني ني إثلّلكمر،ي، إلي هذقتني  كثم
ي"خهذ ن"ححلحتنيي

"ي ردريكمذثن،ي حبن،يخلمر،يوثلمري "يخم ّلنيي  ا ه قمء إليكصّلي إعّل مءيي

ي



 مقدّمة

 

 أ

 إّن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسّيئات أعمالنا، 

فمن ييده اهلل فيو الميتد، ومن يضّل فمن تجد لو ولّيا وال مرشدا، ونشيد أّن اهلل إلو العالمين 

وأّن محّمد سّيد الخمق وحبيب الحّق صّل اهلل عميو وسّمم وآلو وصحبو والّتابعين أجمعين إلى 

 :يوم الّدين، أّما بعد

 يعّد الّشعر الجزائرّي المعاصر، رافدا من روافد الّشعر العربّي، الّذي تأّثر برياح 

الّتغيير والّتطور والخروج عن المألوف، بما سّمي بالّشعر الحّر والّذي أصبح ظاىرة منتشرة 

أثارت اىتمام العديد من الّدارسين، بمنحيم فرصا لمبحث وآفاق جديدة لمّدراسة والّتدقيق شكال 

 .وموضوعا، رغم تباين األذواق بين مفّضل لمّشعر الحّر وآخر لمّشعر العمودي

 وفي ىذا الّسياق، جاء بحثنا يتناول دراسة فّنية أو مقاربة جمالية لديوان شعري 

وذلك في " عمى حساب الوقت" جزائري من اختيارنا لمّشاعر عبد القادر رابحي المعنون بــ

إطار تبيان محّطاتو التّناصية، والكشف عن البنى اإليقاعّية لبعض الّنماذج من قصائده، 

 :وبناءا عمى ىذا الّطرح تمحورت اإلشكالية اآلتية والتي تضّمنت مجموعة من األسئمة ىي

 ما ىي البنى اإليقاعية التي شّكمت الّديوان ال سيما أّنو ينتمي إلى شعر الّتفعيمة؟ 

 كيف تمظيرت اإلحاالت التّناصية التي شّكمت الخطاب الّشعري في الّديوان؟ 

 :عمى أّن من دواعي اختيارنا ىذا الموضوع ما يمي

  جّدية الموضوع وخصوبة تربتو الّتي ال تزال تبحث عن المزيد من الممارسات

 .اإلجرائية النّصانية



 مقدّمة

 

 ب

  تواجد طاقات جزائرّية معتبرة في الّشعر الحّر، والّتي تحتاج إلى تشجيع لتتبّوأ مقاما

 .يميق بيا في ساحة الّشعر العربّية

  رغبتنا في تعريف القارئ بجماليات اإليقاع والتّناص المتجّمية في القصيدة الحّرة

 .الجزائرّية

 .أّما عن خطة بحثنا، فقد احتوت عمى مقّدمة، مدخل، فصمين وخاتمة

تضّمنت مقّدمة تمييدا لموضوع البحث ثّم صياغة إشكاليتو فدواعي اختياره، ثّم منيج البحث 

 .المعتمد، و بعض الّصعوبات التي واجيتنا أثناء البحث

 و أّما المدخل قد عرضنا فيو تعريفات ومفاىيم لبعض المصطمحات التي كانت أساس 

البحث وىي اإليقاع والتّناص بسّمم زمني من القديم إلى الحديث وبالّطرح الّمغوي 

 .واالصطالحي

، وقد "تجّميات اإليقاع والتّناص في الّشعر المعاصر"  أّما الفصل األّول فقد عنوناه بـــ

كان نظريا، تناولنا فيو نشأة اإليقاع والتّناص عند العرب والغرب مع ذكر أنواع اإليقاع 

 .وعناصره، وأنواع التّناص ومصادره

" شعرية اإليقاع والتّناص في ديوان عمى حساب الوقت" و الفصل الثّاني وسمناه بــ

وكان ىذا الفصل تطبيقّيا، عّرفنا فيو بالّشاعر عبد القادر رابحي، ثّم قمنا بقراءة في الّديوان، 

لنعّرج بعدىا إلى المقاربة التّناصية، و الكشف عن البنية اإليقاعّية حيث نمذجنا لذلك ببعض 

 .القصائد



 مقدّمة

 

 ج

 . والخاتمة قد رصدنا فييا أىّم الّنتائج المتوّصل إلييا

 و أّما المنيج الذي اخترناه لمناوشة القصيد الّشعري ىو المنيج الّتاريخي والّسيميائي، 

 .لتحقيق األىداف والّنتائج المرجّوة من ىذه الّدراسة

العمدة في محاسن : " ومن بين أىّم المصادر والمراجع التي أفادتنا في البحث ىي

البنية اإليقاعّية لمقصيدة "البن منظور، " لسان العرب"ال بن رشيق القيرواني، معجم " الّشعر

لحسن " التّناص في الّشعر العربي المعاصر"لعبد الّرحمن تبرماسين، " المعاصرة في الجزائر

 .البنداري

 أّما فيما يخّص الّدراسات الّسابقة المعتمدة فتكاد تكون منعدمة ألّن ولرّبما الموضوع لم 

يستقطب الّدارسين بصفة كبيرة، بسبب قّمة االلتفات إلى المنتوج األدبي المحّمي، والّنظرة 

 .االحتقارية لو، بالّرغم من تواجد إمكانات وطاقات يحيّييا القمم وال يستيان بيا

 : ومن الّصعوبات التي واجيتنا أثناء البحث ىي

 قّمة الّدراسات الّسابقة المتعّمقة بموضوع بحثنا. 

 ضيق الوقت ال سيما مع خصوبة الموضوع وسعة وكثرة ماّدتو. 

كما نطمح من خالل ىذا البحث الوصول إلى تعريف القارئ عمى صوت من 

 .األصوات الّشعرية الجزائرّية ذات الحساسية الجديدة ومدى تمّكنيا من ذلك

 وفي الختام نحمد اهلل عّز وجّل عمى كرمو ولطفو، ونتّوجو بالّشكر إلى األستاذ 

إلشرافو عمى ىذا البحث، وعمى جيوده المتواصمة في نصحنا " حّمودي محّمد"الفاضل 



 مقدّمة

 

 د

وتوجيينا والوقوف بجانبنا طيمة مّدة البحث، راجيين من اهلل تعالى أن يجزيو خير الجزاء 

وخير الّثواب ولو مّنا أعظم تحّية وأسمى تقدير عمى تواضعو ورحاب صدره ونسأل المولى 

 .عّز وجّل الّتوفيق والّنجاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    مف اهيم و مصطلحات        مدخل                                                                

 

2 

 ( اإليقاع ، التّناص ) :مصطمحين ىاّمين ىماسنتناول في بحثنا ىذا 

 اإليقاع: أّوال

 :لغـــــة- أ

  وَو َو َو عمى : والوَو ْق ُع : "(وَو َو َو )في ماّدة  (ىـ711ت)البن منظور لسان العرب جاء في

يقَواعُع ...الّشيء، وَووَو َو َو المطر باألرض، وال يُعقال سقط من إِإليقَواعِإل الّمحن : ، واإلِإل

 (1)..."والغناء، وىو أن يُعو َو َو األلحان ويبنييا

  وَو َو َو، يَوقَو ُع، إِإليقَواًعا، : "(ىـ817ت)لمفيروز آبادي القاموس المحيط وجاء في

يقَواعُع ىو اّتفاق األصوات واأللحان وتو يعيا في الغناء، أو العزف  (2 )..."واإلِإل

  وَو َو َو، يَوقَو ُع، وَو ْقًعا؛ أي أَووْق َوعَووُع وَو ْقًعا، : "(ىـ666ت)لمّرازي مختار الصّحاح أّما في

يقَواعُع ىو مصدر لمفعل أَووْق َو َو وىو الّنقرات التي  والوَو ْق ُع ىو الّسحاب الر يق، واإلِإل

 (3 )..."تتتالى من خفيف وثقيل مصاحبة لمّنغم

ىو تواتر األصوات  (إيقاع)نالحظ من خالل ىذه الّتعريفات الّمغوية أّن معنى 

 (ىـ175ت )الخميل بن أحمد الفراهيديوتوافق األلحان في الغناء أو العزف، و د سّمى 

 ".اإليقاع"كتابا من كتبو في ىذا المعنى وىو كتاب 

                                      

 دار الكتب العممية، بيروت،، 1ط، (وَو َو َو )، ماّدة 14ابن منظور أبو الفضل جمال محّمد بن مكرم، لسان العرب، ج- (1)
. 263م، ص2005/ىـ1426

م،  2010/ىـ1431، (ط.د) ،(وَو َو َو ) ماّدة ،الفيروز آبادي مجد الّدين محّمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الفكر- (2)
. 177ص

، (وَو َو َو )عامر أحمد حيدر، دار الكتب العممية، ماّدة : حالّرازي زيد الّدين محّمد عبد القادر، مختار الصّحاح، ت- (3)
. 601م، ص2009/ىـ1426 لبنان، ،3ط
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 :    اصطالحا- ب

 في الثّقافة العربّية لمّداللة عمى مكّون من مكّونات اإليقاع لقد وردت كممة 

الموسيقى أّما في الّشعر فيقابل مفيوم اإليقاع مصطمح الوزن، فالوزن واإليقاع كممتان 

طبيعتيما المتعّمقة بالّزمن، بنيتيما، نوعية اإلحساس : تشتركان في الكثير من الميادين كــ

الذي تثيره كال منيما عند الّسام  وأىّم نقطة اشتراك بينيما ىي أّن كالىما مجاليا الغناء 

 .أو العزف

 عيار"في كتابو  (م322ت) ابن طباطبةأّول من استعمل لفظة اإليقاع من العرب ىو 

( 1 )..." يُعطرب الفيم لصوابِإلوإيقاعولمّشعر الموزون :"، عندما  ال "الّشعر

 عال ة اإليقاع بالوزن والتي تكون عال ة نا صة إذا تخّل ابن طباطبةتبرز مقولة 

 .طرف منيا عن اآلخر

  الفعالية التي تنتقل إلى المتمّقي ذي الحساسية المرىفة : " بأّنوكمال أبو ديبو د عّرفو

الّشعور بوجود حركة داخمية ذات حيوية متنامية تمنح التّتاب  الحركي وحدة نغمية 

 (2)."عميقة عن طريق إضفاء خصائص معّينة عمى عناصر الكتمة الحركية

 نستخمص من ىذا القول أّن اإليقاع  ائم عمى الفعالية بين الّشاعر والمتمّقي، فيو 

 .حركة تخرج عن الّسكون لتعطي إحساسا بالفرح أو الحزن

 

                                      

. 53، ص(ت.د) اإلسكندرية،منشأة المعارف، ، 3طمحّمد زغمول سالم، : ، عيار الّشعر، تحةابن طباطب- (1)
. 230م، ص1981 ،، بيروت2كمال أبو ديب، في البنية اإليقاعية لمّشعر العربّي الحديث، دار العمم، ط- (2)
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 الّتناص: ثانيـــا

 :لغـــة- أ

 مصدر : "(نَوصَّص ) في ماّدة لسان العرب جاء في ، ، ويَوتَونَواصَّ ، أو نَواصَوصَو ومنو نَواصَّ

، ونقول تَونَواصَّ الّناس؛ أي ازدحموا، ويُعقال فالن تَونَواصَّ أرض كذا؛ أي يّتصل  تَونَواصٌّ

 (1 )..."بيا

  ونقول اِإلنْقتَوصَّ الّرجل؛ أي : "(م1790ت)لمّزبيدي تاج العروس أّما في ، اِإلنْقتَوصَّ

ى القوم؛ أي أخذ بعضيم بنواصي بعض في الخصومة  .(2 )..."انقبض، وتَونَواصَو

  ونقول  : "(ىـ400ت)لمجوىري الصّحاح وفي ، ىّبت الّريح وتَونَواصَوتِإل : نَوصَّ ، نَوصَوصَو

ّمقت رؤوس بعضيا ببعض  .(3 )..."األغصان؛ أي عُع

 أّنيا تصّب في بوتقة واحدة (تناص)       المالحظ من ىذه الّتعريفات الّمغوية لكممة 

وىي الّتداخل والّتعالق واالحتكاك، وىذا ما يحيمنا إلى الّتعاريف االصطالحية التي ال 

 .تتنا ض وىذا الطرح الّمغوي

 :اصطالحا- ب

  إّن من : ""تمخيص المفتاح"في كتابو  (ىـ739ت ) الخطيب القزوينييقول

 .(1)"الكالم من يضّمن شيئا من القرآن والحديث

                                      

 .240، ص(نَوصَوصَو )ابن منظور، لسان العرب، ماّدة - (1)
 .221، ص(ت.د)، دار الفكر، (ط.د)الّزبيدي محّمد مرتضى الحسيني، تاج العروس، سمسمة المعاجم والفيارس، - (2)
م، 2008/ىـ1429، دار المعرفة، بيروت، 3 الجوىري إسماعيل بن حّمادة، تاج الّمغة وصّحاح العربّية، ط-(3)

 .194ص
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 ىذا القول يحاول فيو القزويني البحث عن الجذور التأّصيمية لمصطمح التّناص، 

ّنما كان نتيجة دراسات و راءات سابقة حّدد القزويني البعض من  الذي لم ينشأ من العدم وا 

، وما ىذا إاّل تأكيد عمى وجود اال تباسمفاىيميا التي يمكن أن نستدرجيا ضمن فكرة 

بذور لفكرة التّناص في الّنقد العربي القديم ، أّما فيما يخّص فكرة الّتضمين  ال فييا 

وىنا يتطمب حضور القارئ . (2)"وكثيرا ما يضّمن الّشعر من شعر اآلخرين: "القزويني

 .األخذ  بفكرةالّنموذجي ليستقرأ ىذا القول الذي يُعوحي

  باب : "باب الّسر ات في "العمدة"في كتابو  (ىـ456ت) ابن رشيق القيروانيو ال

مّتس  جّدا ال يقدر أحد من الّشعراء أن يّدعي الّسالمة منو، وفيو أشياء غامضة إاّل 

 .(3 )..."عن البصير الحاذق بالّصناعة، وآخر فاضحة ال تخفى عن الجاىل المغّفل

ن لم تكن ممنيجة كانت موجودة   نالحظ من مقولتو أّن بوادر مفيوم التّناص وا 

ومن خالل فكرة لطالما كانت ىاجسا لمبحث وىي فكرة الّسر ات الّشعرية، التي ال تحيل 

 .إاّل عمى أخذ شاعر من غيره، إلثراء إبداعو الّشعري أو لنيل درجة الفحولة والّشيرة

  وىو من اّلنقاد العرب المحدثين الّذين تعّمقوا في دراسة التّناص -محّمد مفتاحيرى– 

أّن التّناص ما ىو إاّل استخالص لمختمف الّتعاريف التي تطّرق إلييا الّنقاد الغربيون 

                                                                                                                

: الخطيب القزويني أبو المعالي جالل الّدين، تمخيص المفتاح في المعاني والبيان والبدي ،  رأه وكتب حواشيو- (1)
 .217م، ص2002/ىـ1423، بيروت، 1ياسين  األّيوبي، المكتبة العصرية، ط

 .(ن. ص)المصدر نفسو، - (2)
محّمد محي الّدين عبد الحميد، دار الجيل لمّنشر : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الّشعر وآدابو ونقده، تح- (3)

 .280، ص(ت.د)، بيروت، (ط.د)والّتوزي  والّطباعة، 
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التي منيا أّن التّناص ىو عبارة عن فسيفساء من نصوص أخرى أُعدمجت فييا 

 .بّتقنيات مختمفة

لكن ىذا ال يعني أّن محّمد مفتاح ليس لديو مفيوما خاّص بو لمتّناص فقد عّرفو 

ظاىرة لغوية تستعصي عمى الّضبط والّتقنين، ويعتمد في تمييزىا عمى ثقافة : "كالّتالي

 .(1)"المتمّقي وسعة معرفتو و درتو عمى الّترجيح

وعميو فإّن الممكن استنتاجو من ىذا الّتعريف أّن التّناص يصعب ضبطو و د ربطو 

محّمد مفتاح بمصطمح جديد وىو ثقافة المتمّقي حيث يجب أن تكون خمفيات ىذا األخير 

 .الّرجعية واسعة جدا لكي يحيل مباشرة إلى الّنص األصمي

  الو وع في حال تجعل المبدع : " فيعّرف التّناص عمى أّنو عبد المالك مرتاضأّما

يقتبس أو يضّمن ألفاظا وأفكارا  د اِإللتيميا في و ت سابق دون وعي صريح بيذا 

 .(2)"األخذ المتسّمط عميو من مجاىل ذاكرتو ومتاىات واعية

ومن ما  الو نالحظ أّن التّناص عنده ال يخرج عن دائرة تعاريف الّنقاد اآلخرين 

 .فيي عممية اجترار وامتصاص لنصوص سابقة

                                      

م، 1992، بيروت، 3، المركز الثّقافي لمّنشر، ط-إستراتيجية الّتناص-محّمد مفتاح، تحميل الخطاب الّشعري - (1)
 . 119ص

  .285م، ص2007، الجزائر، (ط.د) عبد المالك مرتاض، نظرية الّنص األدبي، دار ىومة لمّنشر و الّتوزي ،-(2)
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 نشأة اإليقاع: أّوال

 :عند الغرب.أ

كزف منتظـ : " بأٌنو« Petit Larousse » في القامكس الفرنسي اإليقاع كرد تعريؼ 

 ( 1)".يقـك بتكزيع العناصر الٌمسانية، أك ىك االختالؼ في الٌزمف بيف القٌكة كالشٌدة

إٌنو : "       أٌما المكسكعة العالمية فإٌنيا تنظر إلى اإليقاع مف خالؿ تعريؼ إجمالي فتقكؿ

 .(2)"كٌؿ ظاىرة نشعر أك نقـك بيا

 إٌف مصطمح اإليقاع لـ يكف منفصال عف القافية حيث ساد الخمط في االستعماؿ بيف 

 ، لمٌظف بأٌنيما مف أصؿو «Rime »  القافية، ك« Rythme »اإليقاع المصطمحيف، 

 « Rythmus » في الالتينية "إيقاع"كاحد، ككذلؾ كاف شأنيما في الٌمغة الالتينية فكممة 

كبقي ىذا المفيـك ىك الٌسائد إلى غاية " حركة منتظمة مكزكنة"كىي مف أصؿ إغريقي كتعني 

ـٌ الفصؿ بيف اإليقاع كالقافية، (16ؽ)نياية القركف الكسطى، كبعد القرف السادس عشر  ، ت

 كبحٌسو الٌشعرم المعركؼ أدرؾ "شارؿ بودلير"كاستقٌؿ كٌؿ بمفيكمو، إاٌل أٌف الٌشاعر الفرنسي 

 .أٌف القافية ليست في غنى عف اإليقاع، كال اإليقاع في غنى عنيا

، الذم ينظر إلى اإليقاع عمى أٌنو زئبقي كخاٌصة في "بنفنيست" جاء بودلير كبعد 

الجانب الٌنظرم، إذ مف الٌصعب تحديد مفيـك اإليقاع نتيجة تسرٌبو كعدـ ثبكتو، أٌما في 

                                      

 (1) -Petit Larousse ,Edition 1989, Paris, P880 
، القاىرة، 1البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، ط، عبد الرحماف تبرماسيف-(2) 

. 90ـ، ص2003
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الجانب الٌتطبيقي فيعد شيئا بديييا يمكف لمجميع إعطاءه المفيـك المناسب مثال عند سماعيـ 

لممكسيقى، أك حٌتى عند رؤيتيـ لخطكات العٌداء في الميداف كىك يتقٌدـ عمى زمالئو كيضيؼ 

بنفنيست أٌف اإليقاع ينٌظـ كؿ ما ىك متسٌرب ككؿ ماال ييمكف القبض عميو، كالٌزمف كالٌمغة 

 .كالحركة كاألصكات

 فبفضؿ اإليقاع الٌشعرم يمكف لممتمٌقي أثناء القراءة منح صكرة لمقصيدة التي يراىا 

 .منحكتة في الكممة كاإلنساف أجمع جسدا كركحا كعقال كفكرا

 :د العربػػػعف.ب

 :القػػػػدامى.1.ب

 في لساف العرب كغيره لـ يحد عف إطار الغناء "إيقاع" إٌف الٌتعريؼ المعجمي لكممة 

في " ابف طباطبة"ىك " إيقاع"كالمكسيقى مثمما كاف عند الغربييف كلعٌؿ أٌكؿ مف استعمؿ لفظة 

، كما يًرد عميو " ييطرب الفيـ لصكابوإيقاعكلمٌشعر المكزكف :" ، عندما قاؿ"عيار الٌشعر"كتابو 

مف حسف تركيبو، كاعتداؿ أجزائو، فإذا اجتمع الفيـ مع صٌحة كزف الٌشعر كصٌحة المعنى 

ف نقص جزء مف أجزائو التي يعمؿ بيا كىي ـٌ قىبكلو، كا  اعتداؿ الكزف، : كعذكبة الٌمفظ، ت

 (1)".صكاب المعنى كحسف األلفاظ، كاف إنكار الفيـ إٌياه عمى قدر نقصاف أجزائو

                                      

. 53، ص(ت.د )، منشأة المعارؼ، االسكندرية،3محٌمد زغمكؿ سالـ، ط:  عيار الٌشعر، تح،ابف طباطبة -(1) 
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 كالمالحظ أٌف ابف طباطبة جمع بيف الكزف كاإليقاع ثـٌ أضاؼ إليو حسف الٌتركيب 

كاعتداؿ األجزاء، كلكي يتكٌفر اإليقاع في الٌشعر فالبٌد مف أف يككف مكزكنا كيتكٌفر عمى ما 

 (1 ):يمي

 .حسف الٌتركيب -1

 .صحة الكزف ك صكاب المعنى -2

 .عذكبة الٌمفظ -3

 .إيقاع المعنى/ إيقاع األصكات : كىذا يقكدنا إلى

 يتكٌكف مف الكزف كعذكبة الٌمفظ الذم يراعي انسجاـ الٌتفاعيؿ كتجاكبيا، :فإيقاع األصوات

كتآلؼ الحركؼ، كحسف األخذ بيا، كمراعاة اٌتساؽ أصكات الكممات فيما بينيا، مع اعتداؿ 

 .أكزانيا

فيتكٌكف مف كزف المعنى كصكابو كيؤٌلؼ بيف اإليقاعيف، حسف : إيقاع المعنى أٌما 

كالمعقكؿ - الذم ىك األصكات-الٌتركيب كاعتداؿ األجزاء، كأٌما في االختالؼ بيف المسمكع 

يحدث النشكز؛ كىك إنكار الفيـ كانعداـ التبميغ الذم مف أجمو تقـك - الذم ىك المعنى-

رسالة الٌشعر، فيندثر الجماؿ، كأٌما في االئتالؼ كاالٌتفاؽ تصير الٌصمة بيف الٌصكت كالمعنى 

الكالـ : "عبد العزيز الجرجانيصمة كطيدة ككثيقة، مثمما ىي بيف الٌسمع كالبصر كما يرل 

                                      

. 54، ص السابؽالمصدر- (1) 
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، بمعنى أٌف انسجاـ الٌصكرة مع (1)"أصكات محٌميا مف األسماع محٌؿ النكاظر مف األبصار

 .الٌصكت ىك الذم يحدث في الٌنفس اىتزازا كشعكرا بالمتعة

 ىذا االنسجاـ تيٍحًدثيوي العالقة المتعٌدية بيف الٌصكت كالٌصكرة، فاالنجذاب مف ًقبىؿ النظر 

لمٌصكرة، يقابمو الكقع في الٌسمع مف ًقبىؿ الكممة، كنقطة الٌتقاطع بينيما ىي ًاحداث األثر في 

الٌنفس كاإلحساس بحركة الجماؿ التي يكقعيا اإليقاع، فتحدث المتعة التي تمزج بيف الصٌكرة 

ذا كانت (2)"بكضع الٌرؤية في الٌسمع"كالٌسمع، كيصيراف كاحدا، فيقـك اإليقاع  الكممة "، كا 

، ككأٌف األصكات تساكم (3)"كالٌصكرة بالٌنسبة لمعيف"فيي " المنطكقة صكرة بالٌنسبة لألذف

 :الٌنكاظر، كاألسماع تساكم الٌصكر، كبالٌتالي يتداخؿ البصرم في الٌسمعي

 النكاظر=           األصكات 

 الصػػكر=        اع      ػػاألسـ

 :المحدثيف.2.ب

، كالذم يتناكلكف فيو "موسيقى الّشعر" إٌف المصطمح الٌشائع عند العرب المحدثيف ىك 

األصكات كالمحٌسنات البديعٌية، كيتكٌقفكف عند كيؿِّ جرس مكسيقي ييكحي بالٌنغـ داخؿ الٌنص 

 .أك خارجو

                                      

محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي محٌمد اليٌحاكم، منشكرات : عبد العزيز الجرجاني، الكساطة بيف المتنٌبي كخصكمو، تح- (1) 
. 412، ص(ت.د)،  بيركت، (ط.د )المكتبة العصرية،

. 111ـ، ص1996 المغرب، ،، دار طكبقاؿ2محٌمد بٌنيس، الٌشعر العربي الحديث كالمعاصر، ط- (2) 
. 88ـ، ص1994، ، المغرب(ط.د)رشيد يحياكم، شعرٌية الٌنكع األدبي، دار إفريقيا الشرؽ، - (3) 
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 يضطرب عنده مفيـك اإليقاع بيف مصطمحيف ىما بّساـ الّساعي فالباحث الٌسكرم 

كالٌسبب لرٌبما يعكد إلى الفطرة التي نشأ عمييا العرب، ألٌنيـ كانكا " الكزف"ك" المكسيقى"

يميمكف إلى المكسيقى أكثر مف ميميـ إلى الٌشعرية، كىذا ما يفٌسر اىتماميـ بإنشاد الٌشعر 

فقد كانكا يتنافسكف  في إجادتو كيخٌيركف مف أشعارىـ أرقاىا كأجكدىا لتيٍنشىد عمى المأل في "

، كفي  اإلنشاد كانكا يعتنكف بالكزف فيك فٌنيـ الذم يرادؼ (1)"المجامع كاألسكاؽ كسكؽ عكاظ

، كلك كاف شكال ظاىرا ال عالقة لو بالٌداللة كالمعنى، فبٌساـ "الخميؿ"اإليقاع كما كرثكه عف 

المكسيقى العركضية ىي أىـٌ عنصر مكسيقي أكجدتو الٌثكرة الحديثة  في : "الٌساعي يقكؿ

اإليقاع العركضي يكاد يككف الكسيمة الكحيدة لدل أصحاب : "،كيضيؼ( 2)"الٌشعر العربي

 .(3)"األنكاع الشعرٌية الحديثة ليعمنكا عف قرب انتياء قصيدة العمكد

 الشٌؾ أٌنو يقصد بيذا المفيـك أٌف اإليقاع أساسو الحركة التي ىي مبعث الحيكية 

 .النذاشئة مف نفس الٌشاعر

الفاعمية التي تنتقؿ إلى المتمٌقي ذم : " أٌف اإليقاع ىككماؿ أبو ديب أٌما في رأم 

الحساسية المرىفة الٌشعكر بكجكد حركة داخمية ذات حيكية متنامية تمنح التٌتابع الحركي 

 .(4)"كحدة نغمية عميقة عف طريؽ إضفاء خصائص معٌينة عمى عناصر الكتمة الحركية

                                      

. 164ـ، ص1965 ،، القاىرة3مكسيقى الٌشعر، مطبعة األنجمك مصرية، ط إبراىيـ أنيس،- (1) 
. 275، ص(ت.د )،ا، سكرم1الحديث، دار المأمكف لمٌتراث، ط بٌساـ الٌساعي، حركة الٌشعر- (2) 
. 279المرجع نفسو، ص- (3) 
. 230، ص الحديثكماؿ أبك ديب، في البنية اإليقاعية لمٌشعر العربي- (4) 
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، نجد  قائـ عمى الفاعمية التي تعني الحركة لتخرج الٌسككف " اإليقاع" في ىذا المفيـك

الٌدائـ كالمكت مف دائرتيا، لتحصؿ الحيكية التي تبعث في المتمٌقي الٌنشاط كاإلحساس بالفرح، 

أك تكقظ فيو مكاطف الحزف فيتأٌسى كيتأٌلـ كحينيا يتكاصؿ اإلدراؾ كاإلحساس معا، كيقكؿ أبك 

اإليقاع بمغة المكسيقى ىك الفاعمية التي تمنح الحياة لمعالمات المكسيقٌية المتغايرة : "ديب

 .(1)"التي تؤٌلؼ بتتابعيا العبارة المكسيقٌية

 "العالمات الموسيقّية"، ك "شعر" بمفظة "الموسيقى" في ىذا القكؿ لك نستبدؿ لفظة 

، ندرؾ أٌف اإليقاع في الٌشعر ىك تمؾ الفاعمية التي تمنح ركح الحياة "بالمقاطع الّصوتية"

 .لمميعطى الٌمغكم الذم يكٌكف البيت الٌشعرم

، فقد أعطى تعريفا دقيقا لإليقاع انطالقا مف محّمد العّياشي أٌما الباحث الٌتكنسي 

بحكثو العميقة في الٌتراث العربي، كدراساتو التي ال تخمك مف المقارنات مع اٌلدراسات 

كأٌما اإليقاع فيك ما تيكحي بو حركة الفىرىس في سىٍيًرىىا : "اإلستشراقية كالغربية أيضا، فقد قاؿ

ٍدًكىىا كخطكة الٌناقة، كما شاكؿ ذلؾ لخضكع تمؾ الحركة في سيرىا إلى مبادئ ال تفريط  كعى

الٌنسبية في الكٌميات، التٌناسب في الكيفٌيات، الٌنظاـ كالمعاكدة الٌدكرية، كتمؾ ىي : فييا كىي

 (2 )."لكاـز اإليقاع

الحركة، الٌنسبة، التٌناسب، الٌنظاـ ):  في ىذا الٌتعريؼ أمكر عٌدة تمفت االنتباه، كىي

 كغير منفصؿ عنيا، كال يحدث ذلؾ إاٌل إذا  بالحركة، فاإليقاع مٌتصؿ(كالمعاكدة الٌدكرية
                                      

. 231المرجع نفسو، ص- (1) 
. 42ـ، ص1976 ،، تكنس(ط.د)محٌمد العٌياشي، نظرية إيقاع الٌشعر العربي، المطبعة العصرية، - (2) 
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 تيدؼ إلى تحقيؽ العالقة بيف الّنسبيةكانت عشكائية كغير فٌنية، كمف ثـٌ فيي مف لكازمو، ك

الّنظاـ  يعمؿ عمى الٌتكافؽ بينيما، كالّتناسبشيئييف متناسبيف في الحركة كالٌزماف كاألداء، ك

 ضركرية لكي يتحٌقؽ اإليقاع إذ ال إيقاع بال تىكرار والمعاودة الّدوريةيعني الٌترتيب كالتٌناسؽ، 

 .كمعاكدة
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 :عناصر اإليقاع- 2

 :الػػػػػػػػػوزف - أ

 لنقؿ عف الكزف أٌنو صكرة الكالـ الذم نسٌميو شعرا، أم الصكرة التي بغيرىا ال يككف 

 (1 ).الكالـ شعرا، فال شعر بال كزف عند القدماء، كبو يتمٌيز الخطأ مف الٌصكاب

 : تعريؼ الوزف

 كنقكؿ كىزىفى الٌشيء؛ أم قٌدر ثقمو بالميزاف، :لغة ، حى ٍزننا؛ أم رىجى ، كى  مأخكذة مف كىزىفى

ككىزىفى الٌدراىـ؛ أم نقدىا ك عٌدىا، كنقكؿ كىزىفى فالف كالمو؛ أم ترٌكل ك انتبو في قكلو 

إلى االلتزاـ كالتحٌفظ ك الرزانة كالفطنة، كيقاؿ فالف كىزىفى المكقؼ؛ أم درسو بعناية، 

ٍنتي خطكاتي؛ أم ضبطت كقعيا ككىزىفى الٌشعر ىك جعمو مكافقا لبحر مف بحكر . ككىزى

 .(2)الٌشعر العربي

 بمعنى بناء الٌمفظ "الّتفعيمة" الكزف ىك مفرد أكزاف، كىك ما يسٌميو الٌشعراء :اصطالحا 

، إضافة عمى "فَفعَفؿَف "، (ؿ)، كالاٌلـ(ع)، العيف(ؼ)مف الحركؼ الثالثة األصمية الفاء

  (3).سَفأَفْلُتُموِنيهَفاحركؼ الٌزيادة كىي المجمكعة في كممة 

فيك عممية تؤتى الختيار الثٌقؿ، " فمقد تعٌددت دالالت الكزف عندىـ، عند المعاصريفأٌما 

 (1)".كبياف مقداره
                                      

، القاىرة، 1عبد الٌرحمف تبرماسيف، البنية االيقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر لمٌنشركالٌتكزيع، ط- (1) 
 .105ـ، ص2003

 .215، ص(كىزىفى )ابف منظكر، لساف العرب، ماٌدة - (2) 
 .107 المرجع الٌسابؽ، ص-(3) 
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 فيذا الٌتعريؼ مرتبط  بالمقادير كالكٌميات التي تجعؿ المتمٌقي أك المبصر يمٌيز ما بيف 

الثقيؿ كالخفيؼ، كيدرؾ عممية المعادلة كالمساكاة مف خالؿ اختبار المكازيف الخاٌصة باألثقاؿ 

كما ىك الحاؿ  في المصطمحات الخاٌصة بالمقاييس كاألكزاف، كىك ال يخرج عف نطاؽ 

الحركة التي ترتكز عمى مبدأ الثقؿ كالخفة كبذلؾ يكحي كيمنح لممتمقي فكرة اٌتصالو باإليقاع 

يقاع ثقيؿ، كىك  صكرة مجردة تحمؿ "، أك (2)"فضاء محدكد كمغمؽ"إذ نقكؿ إيقاع خفيؼ كا 

غرض الٌشعر كال نكعو، - الكزف-، كلكنو ال يحدد (3)"داللة شعكرية مبيمة تفسرىا الكممات

ٌنما الٌشاعر كانفعاالتو ىما مف يفعالف ذلؾ، ألٌف الشعراء عبركا بكزف كاحد عف حاالت  كا 

 .فرح، حزف، حكمة: متعددة

التتابع الذم تككنو العناصر األكلية المككنة : "الكزف عمى أٌنوكماؿ أبو ديب  كيعٌرؼ 

 .(4)"لمكممات، الذم يتشٌكؿ عنو كحدة تفعيمة ليا حداف بداية كنياية

 كالمقصكد بالتتابع ىك تكالي الحركات كالٌسكنات، التتابع المقاطع الصكتية بأنكاعيا 

 الطكيمة، القصيرة، كالممدكدة، كيقصد بالبداية كالٌنياية ىي أف تبدأ بمقطع قصير :الثالثة

، أما المقطع الممدد فال يككف إال في نياية التفعيمة (فاعمف)، أك بمقطع طكيؿ (عمف فا)

 .حيث تتكفر العمة كتستقر القافية عند نياية البيت العمكدم أك الصكتي

                                                                                                                    

. 45ـ، ص1976 ،، المطبعة العصرية، تكنس(ط.د)ٌمد العٌياشي، نظرية إيقاع الٌشعر العربي، حـ- (1) 
، لمٌطباعة كالٌنشر كاٌلتكزيع، 1جماعة مف أصدقائو، ط: كماؿ خير بؾ، حركة الحداثة في الٌشعر العربي المعاصر، تح- (2) 

. 286ـ، ص1982 ،لبناف
. 59ـ، ص1981، ، دار العكدة، بيركت4، الٌتفسير الٌنفسي لألدب، طإسماعيؿعٌز الٌديف - (3) 
. 233صلعربي الحديث، كماؿ أبك ديب، في البنية اإليقاعية لمٌشعر ا- (4) 
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إف نظرية الكزف يمكف بيا التعرؼ عمى ما يظير، كيميز :"، فيقكؿ جوف كوهيف أٌما 

 .(1)"الٌشعر الغنائي عف غيره

 يٌتضح مف ىذا القكؿ أٌف الكزف ىك الذم يفرؽ في الكالـ بيف الٌشعر كالنثر بكاسطة 

 :عناصر صكتية خاٌصة، كالمقاطع، كالنبر، كالذم يستجيب لثالثة عناصر

 .أف ينطبؽ عمى كؿ شعر تقميدم أك حر .1

 .أف ال ينطبؽ عمى أم لكف مف ألكاف النثر .2

 .أف يككف مبنيا عمى المعطيات الخطية .3

 يتبٌيف أٌف الكزف شرط ضركرم لمٌشعر جوف كوهيفمف خالؿ ىذه الشركط التي كضعيا 

التقميدم، إلخراج الكالـ المنثكر عف دائرة الشعر، أٌما الشرط الثالث فيختمؼ مع مبدأ الكزف 

مقياس ثابت يحدد "في الٌشعر العربي الذم يخضع الممفكظ  لمكزف المكتكب، بمعنى أٌنو 

 .(2)"النظاـ الٌداخمي لٌمشعر، كىك ضابط إيقاعي

 :القافية- ب

 إٌف االحتفاظ بكحدة الٌتفعيمة كمكٌكناتيا كتحكاٌلتيا، يجعمنا نقؼ عند عنصر أساسي في 

 كلك أٌف القصيدة الحٌرة قد جاءت لتتمٌرد عمى ىذا العنصر "القافية"البينة اإليقاعية، أال كىك 

 .، كفيما سيأتي سنبرز االختالؼ فيما بينيما"بػػالوقؼ"اإليقاعي كتستبدلو 

 تعريؼ القافية: 
                                      

. 69، ص(ت.د)، القاىرة، (ط.د)أحمد دركيش، مكتبة الٌزىراء، : جكف ككىيف، بناء لغة الشعر، ترجمة- (1) 
 (2) -Michele Aquien, dictionnaire de poétique libraire générale française 1993.page 181. 
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 :لغة- أ

مأخكذة مف قىفىا، يىٍقفيك؛ أم تتٌبع األثر كتقٌصيو، ألٌنيا تتٌبع ما بعدىا مف البيت كينتظـ  

 .(1)"كالقافية كٌؿ شيء آخره"بيا 

 ":الخنساء" كتطمؽ القافية عمى القصيدة أيضا، كقكؿ 

دِّ السِّنىا  قىاًفيةه ًمٍثؿى حى ًف تىٍبقىى كيىٍذىىبي مىٍف قىالىيىا*** كى
(2). 

كعميو فالقافية شريكة الكزف في االختصاص بالٌشعر، كال يسٌمى شعرا حتى يككف لو 

 .كزف كقافية، ىذا عمى مف رأل أٌف الٌشعر ما جاكز بيتنا، كاٌتفقت أكزانو كقكافيو

 :اصطالحا- ب

القافية ىي مف آخًر البيت إلى أٌكؿ : "(ق175ت) الخميؿ بف أحمد الفراهيدي قاؿ 

آخر كممة في : "عمى أٌنيا (ق215ت) األخفش، كيراىا (3)"ساكف يميو مع المتحٌرؾ الذم قبمو

 .(4)"البيت أجمع

 ومف المحدثيف: 

ليست القافية إاٌل عٌدة أصكات تتكٌرر في أكاخر :" الذم يقكؿ في القافية إبراهيـ أنيس 

األشطر كاألبيات مف القصيدة كتَّكرارىا ىذا يككف جزءا ىاٌما مف المكسيقى الٌشعرية، فيي 

                                      

 .190، ص(قىفىػا)ابف منظكر، لساف العرب، ماٌدة - (1) 
 .127، كى ديكاف الخنساء، دار األندلس، لبناف، ص197المصدر نفسو، ص- (2) 
 .310، ص(ت.د)، (ط.د)، سمسمة المعاجـ، (قىفىى)الفراىيدم الخميؿ بف أحمد أبك عبد الٌرحمف، معجـ العيف، ماٌدة - (3) 
، دار األمانة لمٌنشر، القاىرة، 1، ط01أحمد راتب الٌنفاخ، المجٌمد: األخفش سعيد بف مسعدة، كتاب القكافي، تح- (4) 

 .217ـ، ص1974/ق1394
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بمثابة الفكاصؿ المكسيقٌية يتكٌقع الٌسامع ترٌددىا، كيستمتع بمثؿ ىذا الترٌدد الذم يطرؽ اآلذاف 

 .(1)"في فترات زمنية منتظمة كبعد عدد معيف مف مقاطع ذات نظاـ خاص يسٌمى بالكزف

 يتبٌيف أٌنو ال خالؼ بيف العركضييف في أٌف القافية تقع في آخر البيت، كما يمـز 

تكرارىا في نياية كؿ بيت، كالتٌعريؼ الجٌيد كالمعركؼ ىك الذم ذكرناه سابقا كىك تعريؼ  

كرأم : ""العمدة في محاسف الشعر" كتابو "ابف رشيؽ القيراوني"ككما جاء في قكؿ " الخميؿ"

، ًلما فيو مف دٌقة رياضٌية كلسانية ألٌنو لـ يخرج عف المقطع الممد (2)"الخميؿ عندم أصكب

،  كالمتداركة (0/0)/، كالمتكاترة (00/)المترادفة : أك الٌطكيؿ في كاٌفة ألقاب القافية الخمسة

، ىذه ىي األلقاب كالمصطمحات (0////0)/، كالمتكاكسة (0///0)/كالمتركبة (0//0)/

 .(3)كالمتكارثة  عف الخميؿ كالمعمكؿ بيا في الٌشعر العربيٌ 

 كالقافية مثؿ الكزف، فيي مثار لمجدؿ منذ القديـ كذلؾ في مدل مناسبتيا لغرض مف 

األغراض كعدـ مالئمتيا، كالكاقع أٌف ىذه القضٌية تتكٌقؼ عمى المجيديف مف الٌشعراء كعمى 

الحالة الٌنفسية كالٌشعكرية، كعمى تمٌكنو مف المعجـ الٌمغكم لٌمغة العربٌية، ىذا في القديـ حيث 

يقـك الٌشاعر بإحضار المعاني التي يريد نظميا كيطمب ليا كزنا يتأٌتى فيو إيرادىا كقافية 

                                      

 .264ـ، ص1965، مطبعة األنجمك مصرية ، القاىرة، 3 بتصٌرؼ، إبراىيـ أنيس، مكسيقى الٌشعر العربٌي، ط-(1) 
 .133ابف رشيؽ القيركاني، العمدة في محاسف الٌشعر، ص- (2) 
 .ال حاجة إلى التعٌرض لمصطمحاتيا كحركفيا ألٌنيا متكٌفرة في مختمؼ كتب العركض- (3) 
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إلخ، كما ...يحتمميا، فمف المعاني ما تتٌمكف مف نظمو في قافية كال تتمٌكف منو في أخرل 

 .(1)يقكؿ بشير بف المعتمر

 تتبايف اآلراء حكؿ القافية في الٌشعر الحٌر بيف مؤٌيد كمعارض كذلؾ باعتبارىا ركنا 

كىي مركز . "(2)"تحدث رنينا كتثير في الٌنفس أنغاما كأصداء"ميٌما في مكسيقى الٌشعر، ألٌنيا 

.  في الٌشعر مف خالؿ انتظاميا كترٌددىا(4)"كتمعب دكر المنٌبو الٌصكتي"، (3)"القرار في اٌلنص

 :إلى ثالثة أقساـ (ـ1058ت) أبي العالء المعريكيقٌسميا 

 .كىي ما كثر عمى الٌمساف قديمنا كحديثنا: الّذلؿ -1

 .ىك أقٌؿ استعماالن مف غيره كالجيـ كالٌزام كنحك ذلؾ: الّنفر -2

 .(5)كىي التي تييجر فال تستعمؿ: الحوش -3

كرغـ ىذا الٌتقسيـ المنطقي ليا، فإٌف مف الٌشعراء مف بقي عاجزا أماـ عقبة القافية ال 

ٌنما لرتابتيا كاستمرارىا مع طكؿ القصيدة، كميما أكتي  لصعكبتيا كعدـ العثكر عمييا فقد، كا 

الٌشاعر مف ثركة لغكية كبراعة فٌنية، فإٌنو مجبر بنظاميا اإللزامي الذم يفرض عميو الٌرتابة، 

كيجٌنبو المفاجأة كالٌتمكيف اإليقاعي الذم يشٌد المتمٌقي لذا كاف البحث عف بديؿ مف ضركرات 

 .العصر كحتمية استجابت ليا الٌنفكس عندما احتٌكت بالٌتراث الٌشعرم العالمي كاألكركبي

                                      

 .139ـ، ص1987، بيركت (ط.د)عمي محٌمد البخارم، المكتبة العصرية، : أبك ىالؿ العسكرم، الٌصناعتيف، تح- (1) 
 .192ـ، ص1979، دار العمـ لممالييف، بيركت 6نازؾ المالئكة، قضايا الٌشعر المعاصر، ط- (2) 
 .28ـ، ص1996، دار نٌكارة لمٌنشر كالٌترجمة، مصر 1سٌيد البحراكم، اإليقاع في الٌشعر المعاصر، ط- (3) 
 .134ـ، ص1991، المركز الثٌقافي العربي، المغرب، 1محٌمد الماجرم، الٌشكؿ كالخطاب، ط- (4) 
 (5) - ،  .37ـ، ص1961، دار صادر، بيركت، 1، ط-الٌمزكميات-أبك العالء المعٌرم، لزـك ماال ييمـز
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، القافية المقّيدة:  إضافة إلى ىذا أٌف القافية معركفة بنكعيف في الٌشعر العربي كىما

 .القافية المطمقةك

 كلكٌؿ كاحدة منيما صفات معمكمة كمضبكطة بدٌقة، كفؽ قكانيف الخميؿ بف أحمد 

الفراىيدم، كميما تنٌكعت كتعٌدد تكظيفيما مف ًقبؿ الٌشعراء، فيي بالٌنسبة لنا ال تخرج عف 

أٌما كيفية كركدىا فأٌما تككف متعانقة أك متزاكجة أك متقاطعة "نطاؽ تعريؼ الخميؿ ليا، 

، كالٌشعر الحٌر ال يمغييا، فكما يقـك عمى الكزف يقـك (1)بالٌنسبة لمٌشعراء الذيف لـ يتخٌمكا عنيا

عمى القافية أيضا، لكٌف الكزف تحٌدده الٌتفعيمة، أٌما القافية تأتي فجأة، دكنما تكٌقع، كقد تتنٌكع 

عركضيا، ألٌف الٌشاعر ال يحٌددىا مسبقا، كال يبحث عنيا في معاجـ الٌمغة، بالٌرغـ مف شعكره 

 .بأٌنو ممـز بيا كلك بشكؿ متحٌرر ال يفرض عمييا التتالي كالتٌكحد كاالستمرار

ىي ترديد " القافية عمى أف تككف مجٌرد ترديد ألٌم صكت، بؿ جوف كوهيف كيرفض 

 .؛ أٌم أٌنيا العالمة الداٌلة عمى نياية البيت كعمى امتالءه كزنا كداللة(2)"لصكت نيائي

 كمادامت القافية غير محترمة في الٌشعر الحٌر، كما ىك معركؼ لدل متتبعي الحركة 

 ال ينطبؽ عمى الٌشعر الحٌر كٌؿ الٌتطابؽ غنيمي هالؿالٌشعرية المعاصرة، فما يقكلو الباحث 

القافية يؤتى بيا لتتٌمة البيت، بؿ يككف معنى البيت مبنيا عمييا كال يمكف االستغناء "في أٌف 

 .(3)"عنيا، فيي نياية طبيعٌية لكٌؿ بيت، بحيث ال يسٌد مسٌدىا غيرىا

                                      

 .10عكني عبد الٌرؤكؼ، القافية كاألصكات الٌمغكية، ص- (1) 
 .97جكف ككىيف، بناء لغة الٌشعر، ص- (2) 
 .469، ص (ت.د)،  (ط.د)غنيمي ىالؿ، الٌنقد األدبي الحديث، دار الثٌقافة، بيركت، - (3) 
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 الاٌلفت لالنتباه في ىذا القكؿ، أٌنو في قضٌية نياية البيت كبناء المعنى أم أٌف القافية 

 .تقـك مقاـ الكقؼ حينما تحصؿ اإلفادة التي ييحسف الٌسككت عندىا

 الفرؽ بيف القافية والوقؼ: 

 في الٌشعر الحٌر أك ما "القافية" ىك البديؿ الٌشائع لمصطمح "الوقؼ" ح أصبح مصطؿ

 .يسٌمى شعر الٌتفعيمة

 فالكقؼ ىك الكقكؼ عند نقطة نياية الجممة المفيدة كما ىك معركؼ في النثر، كمالئـ 

الكقؼ يختمؼ في الٌشعر عف النثر فالبٌد أف يخضع لنظاـ اإليقاع الٌدائرم الذم يتحٌكـ فيو 

الكزف، كأف يربط كينتج الٌداللة ألٌنو خاضع لمكجكد كالعدـ، لككنو ظاىرة فيزيكلكجية تصدر 

أك بياض  (.)أك نقطة  (،)عف كائف يعي، يفيـ كيحٌس بالفرح كاأللـ كمف ثـٌ فيك إٌما فاصمة 

–، ككظيفتيا ىي الٌرمز إلى فاصؿ نفسي كتركيبي في كقت كاحد كبيف العالمتيف (  )

يكجد تدٌرج، فالفاصمة تٌقدـ لنا كقفات قصيرة داخؿ الجممة الكاحدة، كالنقطة - الفاصمة كالنقطة

، كمف ثـ تككف الكقفة ذات صمة متفاعمة لداٌليف آخريف غير (1)تشير إلى نياية الجممة

كفي . (2)كىي عامؿ أساسي في بناء القصيدة المعاصرة". المكاف والترقيـ"عركضييف ىما 

الحالة ىذه ليا كظيفة الٌداللة عمى أٌف الكزف قد امتأل كأٌف البيت انتيى، كأنكاع الكقؼ في 

 : كىيمحّمد بنيسالٌشعر المعاصر ثالثة، كما يحٌددىا الباحث 

 كقفة داللية كنظمية كعركضية، كىي تاٌمة مف الجانبيف العركضي كالٌداللي. 
                                      

 .72-71 بتصٌرؼ، جكف ككىيف، بناء لغة الٌشعر، ص-(1) 
 .109ـ، ص1996، دار تكبقاؿ، المغرب 2محٌمد بٌنيس، الٌشعر العربي الحديث كالٌشعر المعاصر، ط- (2) 
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  كقفة عركضية فقط، كىي تاٌمة مف حيث الكقؼ العركضي كناقصة مف جانبيا

 .الٌداللي كالٌنظمي

 (1)كقفة محٌددة ببياض، كىي ناقصة مف الجانبيف معا، العركضي كالٌداللي كالٌنظمي ،

ٍيرىة ميعٌمقة كالٌنفس ميتدٌفقة  .حيث تبقى الحى

إيقاع " ككما ذكرنا سابقا بأٌف الكقؼ في الٌشعر الحٌر ليس كالكقؼ في الٌنثر، ألٌف 

يقاع النثر امتدادم ، فإيقاع الٌشعر يعيد نفسو بعد اكتماؿ الٌدكرة بنفس (2)"الٌشعر دائرم كا 

الٌطريقة التي ابتدأ بيا، كالٌنقطة التي انتيى الييا، حيث أٌف إيقاع النثر ال يمتـز بالعكدة نغميا 

ٌنما يبقى في االستمرار في خط متكاصؿ شبيو بخط المركر  إلى الٌنقطة التي يبدأ منيا، كا 

ٍف حدث أٍف تقٌطع ىذا الخٌط المتكاصؿ فإٌنو يسمح  الذم يمنع مف االستدارة كالعكدة رأسا، كا 

بتغيير االٌتجاه أك االنحناء ال الٌدكراف، كعماده في ذلؾ تىكرار المقاطع بأنكاعيا القصيرة 

 .(3)كالٌطكيمة كالممٌددة

 

 

 

 

                                      

 .53ـ، ص1981، دار العكدة، بيركت، 1محٌمد الٌزكاىرة، ظاىرة الٌشعر المعاصر في المغرب، ط- (1) 
 .123جكف ككىيف، المرجع الٌسابؽ، ص- (2) 
 .ـ1986، دار الٌشركؽ، القاىرة، (ط.د)بتصٌرؼ،أحمد دركيش، في الٌنقد الٌتحميمي لمقصيدة المعاصرة، - (3) 
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 :أنواع اإليقاع- 3

 يتمٌثؿ في القصيدة مف كحدات إيقاعية تزٌيف الٌنص، كىك ناتج عف :اإليقاع الّداخمي -أ

حسف استغالؿ الٌشاعر لمخصائص الٌصكتية لٌمغة العربٌية في مستكاىا الٌصكتي كالمٌد، الكقؼ 

الخ، كفي البديع مف ... الخ، كفي أساليبيا المتٌنكعة كاألمر كالٌنيي كالٌنداء ... كالتٌنغيـ

تصريع كقافية كغيرىـ مف الكحدات اإليقاعية التي تساعد عمى إبراز جماليات الٌنص 

 (1 ).كمعانيو

 كيتكٌكف مف تقطيع البيت الٌشعرم تقطيعا إيقاعيا كاستخراج البحر :اإليقاع الخارجي- ب

العركضي، كالٌركم كغيرىـ، كىك ناتج عف تَّكرار الٌتفعيالت في البيت الٌشعرم، فيك إيقاع 

 (2 ).مبني عمى األكزاف الٌصرفية التركيبٌية

 مف يضيفكف نكعا ثالثا لإليقاع صالح يوسؼ ىناؾ بعض الباحثيف المحدثيف أمثاؿ 

 (3 ).كيككف ناتجا عف صدؽ الٌتجربة الٌشعرية: اإليقاع الّنفسيكىك 

 

 

 

 

                                      

ـ، بسكرة، الجزائر،  2011، جانفي 08اإليقاع في الٌشعر، العدد : مجٌمة كٌمية اآلداب كالٌمغات، محٌمد خيضر، مقاؿ- (1) 
 .13ص

 .43ـ، ص1983، الٌدار البيضاء، المغرب األقصى، 1محٌمد العممي، العركض كالقافية، دار الثٌقافة، ط- (2) 
 .12ـ، ص1996، بيركت، 1صالح يكسؼ عبد القادر، في العركض كاإليقاع الٌشعرم، دار الٌطميعة، ط- (3) 
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 :خالصػػػػة

 يبدك مما استعرضناه أٌف اإليقاع خاٌصية جكىرٌية في الٌشعر بالٌرغـ مف أٌنو معطى 

عاـ يشمؿ كٌؿ الٌتعابير الفٌنية، كخاٌصة التي تستخدـ الٌمغة كسيمة أساسٌية في االٌتصاؿ 

كيحمؿ طاقة إيقاعية كلو "بالجماىير، كمف الٌمفظ أداة تبميغ ألٌنو كسيط بيف الباث كالمتمٌقي، 

، كليذا الٌسبب اعتنى القدماء بو كبالحركؼ التي تكٌكنو ألٌف (1)"القدرة عمى إبراز المعنى

بناءىا الٌصكتي لو فاعمية في تشكيؿ اإليقاع المنساب أك الصاخب خفيفا كاف أك ثقيال 

فعندما تككف مؤتمفة تنقؿ صراع األصكات في القصيدة إلى المتمٌقي، كعند تنافرىا يمٌجيا 

الٌسمع، كيمقتيا الٌذكؽ كتصبح األصكات الصادرة منيا فكضكٌية غير قادرة عمى خمؽ جك 

مشحكف بالعكاطؼ كاالنفعاالت، كنقؿ صراعاتيا إلى المتمٌقي، كبالٌتالي ال يمكف لممعنى أف 

 .ينفذ إلى نفسو كيؤٌثر فيو
 

 

 

 

 

 

                                      

. 143ـ، ص1981، سراس لمنشر، تكنس (ط.د)تكفيؽ الٌزيدم، مفيـك األدبية في التراث النقدم، - (1) 
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 :نشأة الّتناص- 4

 :عند الغرب- أ

  (ـ1975/ـ1895 )ميخائيؿ باختيفعند : 

    إٌنو لمف المستحيؿ أف نجد تعبيرا ال تربطو عالقة ما بتعبيرات أخرل كىذه العالقة 

" الحوارية"أساسية كجكىرية، لذا فإٌف الٌنظرية العامة لمٌتعبير مف منظكر باختيف ىي ما سٌماه 

La dialogisme لمٌداللة عمى العالقة القائمة بيف تعبيرات كتعبيرات أخرل ففي عاـ 

، ككاف بالٌمغة الركسية "الماركسية كفمسفة الٌمغة"ـ، أصدر باختيف كتاب تحت عنكاف 1929

ـ، فمف خالؿ ىذا الكتاب عمد باختيف إلى معالجة 1977ثـ ترجمو إلى الفرنسية سنة 

كانطالقا مف ىذا المصطمح كتعريفو انبثؽ " إيديولوجيـ"مصطمحات عديدة كمتنكعة منيا 

 ."الّتناص"مصطمح جديد سٌماه 

 لكنو لـ يشر إليو بشكؿ كاضح، كلـ يعٌرفو بشكؿ صريح بؿ اكتفى بالحديث عف 

الحكارية كأداة نقدية في الٌدراسات األدبية، تعني بقراءة العالقة  بيف معنييف، أك لفظييف دخال 

في عالقة داللية ذات صمة بكافة الٌتعبيرات التي تقع في محيط الٌنصكص في حركة دائمة  

 (1 ).فالٌداؿ ليس ثابتا بؿ في حركة بيف اآلخر كاألنا

 

 
                                      

ـ، 1987، القاىرة، 1محمٌد برادة، دار الفكر لمٌدراسات كالٌنشر كالٌتكزيع، ط: ميخائيؿ باختيف، الخطاب الٌركائي، تح- (1) 
 . 54-53ص
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  (ـ1941)عند جوليا كريستيفا: 

ىك : " لقد منحت التٌناص مدلكال كميداف تطبيؽ كاسعيف، إذ تعرؼ التٌناص عمى أٌنو

، فجكليا (1)"بيف األعماؿ الفٌنية فقط، بؿ ىك يشمؿ أنكاعا أخرل ليس التداخؿ أك التبادؿ

، Intertextualityالّتناص كريستيفا الباحثة البمغارية تعد ىي أٌكؿ مف أدخؿ مصطمح 

بعدما استمٌدتو مف ميخائيؿ باختيف مكتشؼ مفيـك الحكارية كجعمتو كظيفة تناصية تتقاطع 

، "ثكرة المغة الشعرية"فييا نصكص عديدة في المجتمع كالتاريخ، فعرفت التٌناص في كتابيا، 

إٌنو مكضكع لمعديد مف الممارسات الٌسيميكلكجية " ىك أكثر مف مجرد قكؿ أك خطاب:"بقكليا

 (2 )."عمى أساس أٌنو جياز عبر الٌمغكم يعيد تكزيع نظاـ الٌمغة... 

يعيد تكزيع نظاـ المغة عف طريؽ ربطو بالكالـ التكاصمي راميا بذلؾ إلى ":  كتضيؼ

اإلخبار المباشر مع مختمؼ أنماط الممفكظات السابقة أك المتزامنة معو، فالٌنص إذف 

 (3)."إنتاجية

فيك تالقي ... أٌما التٌناص فيك تفاعؿ نصكصي يحدث داخؿ نص كاحد: "تضيؼ أيضا

نصكص، ككٌؿ نص ينبني مثؿ الفسيفساء مف االستشيادات ككؿ نٌص إٌنما ىك امتصاص 

 (1 )."كتحكيؿ لٌنص آخر

                                      

، المغرب األقصى، 1فريد الٌزاىي، مراجعة عبد الجميؿ ناظـ، دار تكبقاؿ لمٌنشر، ط: جكليا كريستيفا، عمـ الٌنص، تح- (1) 
 .77ـ، ص1991

 .78المرجع نفسو، ص- (2) 
 .(ف.ص) نفسو، -(3) 
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 نالحظ  مف خالؿ الٌتعريفات لجكليا أٌف الٌنص عالقتو مع الٌمغة التي يصاغ بكاسطتيا 

تصبح عالقة إعادة كتكزيع كبناء، فالٌنص ىك عممية استبداؿ مع نصكص أخرل أم عممية 

التٌناص، كفي فضاء نص كاحد تتقاطع عٌدة نصكص أخرل، كما أٌنيا ترل التٌناص عمى أٌنو 

مجمكعة مف آليات النتاج الكتابي لنص ما، تحصؿ بصكرة كاعية أك غير كاعية بتفاعؿ مع 

 .نصكص سابقة ليا أك متزامنة معيا

  (ـ1980/ـ19115)عند روالف بارت:  

   كاف ليذا الٌناقد كالفيمسكؼ الفرنسي فعؿ مؤٌثر في إدراج مفيـك التٌناص ضمف 

، كفتح الحدكد أمامو  المستكل التحديثي لو مف خالؿ رسمو  أبعادا جديدة ليذا المفيـك

لتٌتسع أفؽ استخدامو كمنطقة حضكره الٌنقدية، فمقد بحث ركالف بارت في مفيـك التٌناص 

عالف كالدة  ضمف دراستو لنظرية النص في مرحمة البنيكية التي ارتبطت بمكت المؤلؼ كا 

" لذة النص"، كفي كتابو "النص المغمؽ كالنص المفتكح"القارئ، فنحف نجده في ثنائية 

يؤٌكد عمى القراءة المنفتحة التي تعٌد بمثابة خاٌصية لمنص المتداخؿ، كما عمؿ عمى 

تطكير ىذا المفيـك كفتحو عمى حقكؿ كآفاؽ معرفية متعٌددة بيدؼ تعضيد الٌمكحة 

                                                                                                                    

ـ، 1988، المغرب األقصى، 1فؤاد صفاك الحسيف سبحاز، دار تكبقاؿ لمٌنشر، ط: ركالف بارت، لٌذة الٌنص، تر- (1) 
 .  14ص
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، كالٌتي تمٌثؿ نسيجا مف االقتباسات كاإلحاالت "الموحة التعّددية"لمكصكؿ إلى سٌماه بػػ

 (1 ).كاألصداء مف الفنكف كالثقافات الٌسابقة أك المعاصرة التي تخترؽ الٌنص بالكامؿ

 عند ميشاؿ ريفارتير:  

فقد تحٌدث عف مفيـك التٌناص مف خالؿ مفاىيـ في سيمياء الٌشعر كاألسمكبية البنيكية، 

ال يؤٌكد عممية انبثاؽ الٌنصكص مف "كمف خالؿ عالقة الٌنصكص الٌشعرية بالٌسابقة منيا، 

، مبينا أٌف (2)"نصكص سابقة فحسب، بؿ يجعؿ منيا الٌصكرة الكحيدة ألصؿ الففٌ 

التناٌصات الفٌنية تفترض بدكرىا متذٌكقا ذا كفاءة فٌنية الكتشاؼ المفاصؿ التناٌصية في 

ـٌ فإٌف الحقؿ التٌناصي يفرض عمى المتذٌكؽ سمطة بكاسطة  العمؿ األدبي أك الفٌني، كمف ث

 (3).الٌتأثيرات األسمكبية غير متكقعة التي ترتبط بدكرىا باالنزياح

 :عند العرب- ب

 عند عبد القاهر الجرجاني: 

ف كجد كمفيـك فيككف بعدة            ال يكجد التناص كمصطمح في التراث العربي، كا 

دالالت متباينة، فعند الجرجاني مسماه التكازم كالتناظر كالمعارضات كالمحاكاة المفظية 

كاالحتذاء كالتكارد كاالتفاؽ، كالمكازنة التي أقاميا اآلمدم بيف أبي تماـ كالبحترم تعكس شكال 

  .مف أشكاؿ التناص، فالتداخؿ النصي في ىذه المصطمحات سطحي
                                      

، القاىرة، (ط.د) حٌصة البادم، الٌتناص في الٌشعر العربي الحديث، دار كنكز المعرفة العممية لمٌنشرك الٌتكزيع، -(1) 
  .20، ص(ت.د)
  .(ف.ص) بتصٌرؼ، المرجع نفسو، -(2) 
 .21نفسو، ص- (3) 
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فالمتأمؿ في طبيعة التأليفات النقدية العربية القديمة يعطينا صكرة كاضحة جدا لكجكد أصكؿ 

لقضية التناص في األدب القديـ، كظيكر مسميات أخرل بأشكاؿ تقترب بمسافة معتبرة مف 

 .المصطمح الحديث

 :عند المحدثيف- 1.ب

 عند عبد المالؾ مرتاض: 

         قد أبدل عناية كبيرة لممكاضيع النقدية القديمة كالحديثة، مف بينيا التناص الذم 

الكقكع في حاؿ تجعؿ المبدع يقتبص أك يضمف ألفاظا كأفكارا قد التيميا في "عرفو عمى أنو 

 .1" كعيوتكقت سابؽ دكف كعي صريح بيذا األخذ المتسمط عميو مف مجاىؿ ذاكرتو كمتاىا

يحيمنا ىذا التعريؼ إلى أف التناصية عند مرتاض ىي شرط لقياـ كؿ نص سابؽ يحاكره 

مبدعو أك يقيـ معو عالقة ألنو ال يستطيع أف يبدع نصا دكف استناده إلى مؤثرات خارجية 

 .تفرضيا البيئة االجتماعية أك األحكاؿ االقتصادية أك السياسية

 عند محمد بنيس: 

حسب رأيو النص الشعرم ماىك إال شبكة تتداخؿ فييا النصكص سكاء كانت شعرية أك نثرية 

إف النص الشعرم ميما كانت صمة القرابة بينو كبيف النصكص المغكية األخرل : "لذا يقكؿ

 .2"فيك نمكذج يتميز بو عف غيره

 

                                      

.80، ص(ث.د)، انقاهرة، 2، دار انمعرف نهنشر وانتوزيع، ط- نظريت انتناص- عبذ انمهك مرتاض، فكرة انسرقاث األدبيت - 
1
  

.25و، ص 1997، بيروث، 1محمذ بنيس، ظاهر انشعر انعربي في انمغرب، دار انعودة، ط- 
2
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 عند محمد مفتاح: 

           مفيـك التناص عنده ما ىك إال استخالص لمختمؼ التعاريؼ التي تطرؽ إليو 

لكف ىذا ال يعني أف محمد مفتاح ليس لديو . النقاد الغربييف، كالتي فصمنا فييا فيما سبؽ

ظاىرة لغكية تصتعصي عمى الضبط كالتقنيف، "مفيـك خاص بو فقد عرؼ التناص عمى أنو 

 .1"يعتمد في تميزىا عمى ثقافة المتمقي كسعة معرفتو كقدرتو عمى الترجيح

يحيمنا ىذا المفيـك إلى أف التناص ىك ظاىرة يصعب ضبطيا، األساس فييا ثقافة المتمقي 

حيث يجب أف تككف الخمفيات الرجعية ليذا المتمقي كاسعة جدا لكي يجيؿ مباشرة إلى النص 

 . األصمي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

.121، ص -إستراتيجيت انتناص–محمذ مفتاح، تحهيم انخطاب انشعري - 
1
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 :إشكالية  مصطمح الّتناص- 5

، لكف كٌميا في إطار مٌكحد فكما يسٌميو "تناص" ىناؾ مصطمحات متعٌددة لمفظة 

، أك "الٌتداخؿ الٌنصي"، أك"الٌتفاعؿ الٌنصي"، يسٌميو اآلخركف أيضا "التٌناص"البعض ب

، كىي عبارات مختمفة في الٌمفظ، كتطمح "المتعالقات النٌصية"، أك "العالقة بيف الٌنصكص

ىك أقكل " الٌتفاعؿ الٌنصي"لنفس اليدؼ بؿ بصكرة أدؽ كٌميا أسماء لمسٌمى كاحد، كلعٌؿ 

الٌتعابير، ألٌنو يحمؿ في طياتو صكرة الٌتأثير التي يرسميا اٌلنص المتقٌدـ في الٌنص المتأٌخر، 

 .كىك ما يمكف  مف خاللو الكشؼ عف العالقة أك الٌصمة بيف النصكص مف حيث أدبيتيا

  جيرار جنيت"سٌباقة لمتعريؼ بمصطمح التٌناص، كاف " جوليا كريستيفا"ككما كانت "

أيضا سباقا في تصنيؼ التٌناص إلى أنكاع معينة كصؿ عددىا إلى خمسة رئيسية 

 (1 ):كىي

 : كىك العالقة بيف نٌصيف أك أكثر كتتجٌمى في:الّتناص  .1

 كىك الذم يمتـز فيو بحرفية النص كيصٌرح فيو بالحضكر كىك شكؿ تقميدم :الّشاهد - أ

 « ») .)يقـك عمى المزدكجتيف 

ـٌ فييا الٌتصريح باستعارة الٌنص بالٌرغـ مف اقتباسو حرفيا:الّسرقة األدبية- ب  . ال يت

 . كفيو ال يؤخذ الٌنص حرفيا كال يصٌرح بعممية استعارتو:الّتعريض أو اإللماع- ج

                                      

 .95جكليا كريستسفا، عمـ النص، ص- (1) 
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 ىك عالقة الٌتعميؽ الٌذم يربط نصا بآخر يتحٌدث عنو دكف أف يذكره :الميتناص .2

 .أحيانا

كىك العالقة الٌتي تجمع بيف نص أعمى كنص أسفؿ : الّنص األعمى أو الّنص الاّلحؽ .3

 أوديسة" الٌتي تحاكييا "أوديسة هوميروس"كىي عالقة  ٌتحكيؿ أك محاكاة كمثاليا 

 . لكف تختمؼ عنيا"أوليس لجويس

 كىك نمط أكثر تجريدا، كيتضٌمف مجمكعة مف :جامع الّنص أو معمارية الّنص .4

الخصائص الٌتي ينتمي إلييا ٌكؿ نص عمى حدا في تصنيفو كجنس أدبي كالٌركاية، 

 ...شعر، أسطكرة

 كنجده في العناكيف كالعناكيف الفرعية، ك كالمقٌدمات، كغيرىا كىك العالقة :المناص .5

 .الٌتي يقيميا الٌنص مع محيطو الٌنصي

ىذه األنكاع الخمسة كما ىك كاضح شديدة الٌترابط فيما بينيا حيث ال تخرج عف اإلطار 

 .الٌذم رسمت مف أجمو الٌتسمية كىك كجكد عالقة ما بيف الٌنصكص

  عمى اكتشاؼ "البف رشيؽ القيرواني ""العمدة"كتثمر الٌدراسات الجادة في كتاب ،

مدل اشتماؿ المكركث القديـ عمى بكادر مفيـك التٌناص، فالٌنظر إلى الٌسرقات الٌتي 

أشار إلييا ابف رشيؽ شٌكمت ىاجس البحث، كمدل الٌتقارب المحٌقؽ بيف كال 

باب مٌتسع جدا، ال يقدر أحد مف الٌشعراء أف "المفيكميف، بحيث أف باب الٌسرقات 

يٌدعي الٌسالمة منو، كفيو أشياء غامضة، إال عف البصير الحاذؽ بالٌصناعة، كأخرل 
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، كقد أتى بعدة تقسيمات لمتٌناص بمفيكمو (1)"فاضحة ال تخفى عف الجاىؿ المغٌفؿ

 (2 ):المعاصر في كتابو كالتي رآىا مناسبة لممقاـ كىي سبعة

 . كىك كليد اإلعجاب بالٌسابؽ كاألخذ بو:اإلصطراؼ .1

 . كىك األخذ بالشيء باعتباره مثال لو:اإلستمحاؽ .2

ف كاف غير ذلؾ:االنتحاؿ .3  . كىك األقرب إلى الٌسرقة كا 

 أف يقدـ الشاعر لزميمو أبياتا عمى سبيؿ المعكنة تتمة لمعنى كاف قد بدأ فيو :المرافدة .4

 .كلـ يكممو

 كىك أف يأخذ الٌشاعر بيتا أك بيتيف مف غيره دكف اإلشارة إلى صاحبيما :اإلهتداـ .5

 .األصمي كىك يرادؼ السرقة

 . كيرادؼ االستمحاؽ مع اإلشارة إلى المأخكذ منو:االجتالب .6

 كىي األخذ في سبيؿ تقكية المعنى أك تأكيده مع ذكر صاحبو األصمي :اإلعػػػػػارة .7

 .كاالعتزاز بو

 : العناكيف اآلتية،"بدوي طبانة"حيث أضاؼ إلى ىذه التصنيفات الباحث 

 . كىك أف يٌدعي الٌشاعر شعر غيره، فينسبو لنفسو كذبا:اإلّدعاء .1

 . كىك أف ينسب الٌشاعر شعر غيره لنفسو عنكة رغـ قياـ الحٌجة:الغصب .2

 . كىك استعماؿ المعنى القديـ في غرض جديد:االختالس .3
                                      

 .280 ابف رشيؽ القيركاني، العمدة في محاسف الٌشعر، ص-(1) 
 (ف.ص)المصدر نفسو، - (2) 
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 . كىك بناء البيت مف أبنية عٌدة أبيات شعرية:االلتقاط أو التغميؼ .4

 . كتقتصر عمى أخذ أبنية الكممات:الموازنة .5

 . كىك أف يشتير المعنى كيظؿ جاريا عمى األلسنة:المجدود .6

 كىي أف يٌتفؽ الشاعراف عمى األخذ مف بعضيما دكف سماع أحدىما شعر :المواردة .7

 .اآلخر

 فقد أشار ىك األخر إلى تصنيفات التٌناص مف خالؿ  حديثو "عبد القاهر الجرجاني"أٌما 

 (1 ).عف األخذ كالٌسرقة كاالستمداد كاالستعانة

مف خالؿ ما تـٌ عرضو ليذه الٌتصنيفات، نجد أٌف القدماء لـ تتجاكزىـ الرؤل  

المعاصرة في كثير، حيث أٌنيـ بحثكا في كؿ السبؿ كرصدكا تحركات الشعراء المختمفة حتى 

ف كاف ىناؾ مف فركؽ، فإٌف  تمكنكا مف معرفة العالقات الداخمية كالخارجية بيف النصكص، كا 

 .مف أىٌميا قدرة المعاصريف عمى تحديد الٌظاىرة  كضبط مصطمحات كتشخيص إشكاليا

 

 

 

 

 

                                      

 .46ـ، ص1992، لبناف، (ط.د)محٌمد ناجي أحمد محٌمد، جيرار جنيت، دار المعارؼ، - (1) 
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 :آليات الّتناص- 6

 إٌف التٌناص لـ يكف كليد الصدفة بؿ تكجد آليات تحكمو، كقد كانت ىذه اآلليات 

مكضع اىتماـ كرصد مف قبؿ عمماء العرب القدماء، كخير دليؿ عمى ذلؾ ىك عممية الحكـ 

بيف الٌنصيف، التي كاف يقـك بيا ابف رشيؽ القيركاني، حيث كاف ينظر في أٌييما أكثر إجادة 

في المعاني كلك كاف متأٌخرا عف خصمو، سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ اختصاره لمٌنص إف كاف 

 .فضفاضا، أـ مف خالؿ بسطو كتمطيطو إف كاف عكس ذلؾ

 : (1) كجاءت ىذه اآلليات عمى النحك التالي كالٌذم أقٌره المعاصركف كىي

كقد يككف بأشكاؿ مختمفة تبسط الٌنص مف خالؿ الٌتداعي الذم يسيطر عمى : الّتمطيط.1

الكاتب كالمحتذم كىك يختزف في ذاكرتو الٌنص النمكذج كأكؿ ىذه الكسائؿ التي يعتمدىا 

 (2 ):الكاتب في التمطيط ىي الٌشرح، نذكر ىذه الكسائؿ

 كىك أىـ كسيمة  يعتمدىا الكاتب في التمطيط كذلؾ باستعمالو البعد التفسيرم :الّشرح 

لمفكرة التي تحاكؿ شرحيا لذلؾ الٌشرح أساس كؿ خطاب شعرم إذ انو قد يككف في 

 .القصيدة كممة محكرية تدكر حكليا القصيدة كٌميا

 سكاء مرشحة أك مجٌردة أك مطمقة ألٌنيا تبعث الحياة في كؿ األشياء :عارةػػػػاإلست 

خاصة إذا كاف الخطاب شعريا، حيث تنقؿ المجرد إلى المحسكس فاالستعارة قد تككف 

                                      

ـ، 1985، المغرب، 1، دار الٌتنكير لمٌطباعة كالٌنشر، ط-استراتيجية الٌتناص-محٌمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الٌشعرم،- (1) 
 .144ص

 .(ف.ص)المرجع نفسو، - (2) 
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أكثر دٌقة في الٌتعبير مف الحقيقة كأشٌد منيا كقعا لما تحتو مف حٌيز مكاني كزماني 

 .أكثر مف غيرىا

 كيككف عمى مستكل األصكات كالكممات كالصيغ تراكميا أك ثنائيا:التَّكرار . 

 فكما ينشر الكاتب الٌنص فإنو كذلؾ يمخصو كيختصره عما كاف عميو مف قبؿ، :اإليجاز.2

عف طريؽ اإلشارات كالتمميحات الٌدالة كاإلشارات الٌتاريخية المشيكرة، ىذه إذف ىي اآللية 

التي مف خالليا يككف التٌناص فيك إٌما أف يككف تمطيطا عف طريؽ الشرح كالتفسير الذم 

ٌما أف يككف تمخيصا مف خالؿ اإليماءات إلى  تتداخؿ فيو النصكص كتتعالؽ بصكرة كاحدة كا 

 (1 ).حكادث مشيكرة تاريخيا كىك ىنا إرصاد أك تضميف مف خالؿ تفاعؿ نٌصي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .145بتصٌرؼ، المرجع الٌسابؽ، ص- (1) 
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 :أنواع الّتناص- 7

 :الّتناص الّديني- أ

 يعٌد التٌناص الديني كخاصة التٌناص مف القرآف الكريـ أك التٌناص القرآني فيك أكثر 

شيكعا مف التٌناص مف التٌناص الحديثي مف األحاديث الشريفة، فقد لجأ الشعراء في 

قصائدىـ إلى التٌناص القرآني لتكصيؿ دالالتيـ لمقارئ، كتكثيفيا مف خالؿ اختيارىـ آلليات 

 .تتناسب كطبيعة القصيدة التي تكافؽ الجك النفسي لمشاعر

 كبالمجكء إلى القرآف الكريـ أك الكتب الٌسماكية األخرل يكلد لدل الٌشاعر إبداعات 

جديدة، كتنفجر طاقات داللية كانت كامنة، كمنو يتعزز بناء الرؤل الٌشعرية فالتفاعؿ مع ىذه 

الكتب المقدسة، باقتباس نصكصيا يمنح لمشاعر بناء نص جديد ألف ىذا النكع مف التٌناص 

ليس مجرد اقتباس لمنص القرآني، أك لتزييف القصيدة بو، بؿ ىدؼ الٌشاعر الذم يكمف في 

 .(1)استيعاب النص كتطكيعو

 فاستخداـ القرآف الكريـ يبرز كيشكؿ مممحا في الشعر العربي المعاصر، فيك يعد 

 .أرضية خصبة لجميع أنكاع التفاعالت الٌنصية

 كليذا شكؿ الٌتراث الٌديني في كؿ العصكر كفي كؿ األمـ مصدرا سخيا، كينبكعا 

 .ينصب منو اإللياـ الٌشعرم، الٌذم يستمد منو الٌشعراء النماذج كالمكضكعات كالصكر األدبية

                                      

 .83، ص(ت.د)، (ط.د)ظاىر محمٌد الٌزكاىرة، الٌتناص في الٌشعر العربي المعاصر، دار الفكر، - (1)
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تناص "، "التٌناص الجممي: " كيرد التٌناص الديني مع القرآف الكريـ بثالثة طرؽ كىي

 .(1)"تناص الكممة المفردة"، ك "المعنى

" محمد ناصر" كمف مظاىر التٌناص القرآني األبيات التي اقتبس فييا الٌشاعر الجزائرم 

آية مف القرآف الكريـ، ككذلؾ حادثة تاريخية مف التاريخ اإلسالمي التي مرت بيا األمة 

لمقرآف الكريـ كبعدىا " الوليد بف زيد"لبغداد، كحرؽ " القرامطة"العربية اإلسالمية، كىي حرؽ 

 (2 ):قاؿ بيتو المشيكر

ٍشرً " بَّؾى يىٍكـى الحى ا ًجٍئتى رى ًليدي *** ًإذىا مى قىًني الكى بِّي مىزَّ  "فىقيٍؿ يىارى

 :بف يزيد محّمد ناصركقد جاء ىذا البيت رٌدا عمى بيت 

لىقىٍيتى أىٍسكىءى ميٍنقىػػػمىبً *** تىبٍَّت يىدىاؾى أىبىا لىيىٍب "  كى

ـٍ  ـٍ تيًصبً *** يىا ميٍشًعؿى الًنيرىاًف كى ٍدتى كلى  فىتىى أىرى

ـٍ  ػػػػػػػبً *** كالقيٍرميًطي ًنيرىانيكيػ  أىٍعذىارى كىالى عىجى

رِّؼي القيٍرآفى ًمػٍف   .(3)"غىٍيظو أىٍك عىمىؿى غىضػبٍ *** أىتيحى

صمى –الّرسوؿ  نالحظ أٌف عالقة  الٌشعر بالٌديف عالقة متينة كأصيمة، منذ أف شٌجع 

، كالٌشعراء اآلخركف ليرٌدكا عمى كٌفار قريش، فظيرت "حّساف ابف ثابت" -اهلل عميه وسمـ

 .آثار القرآف الكريـ كالحديث النبكم الٌشريؼ كاضحة في الٌشعر منذ ذلؾ الحيف

                                      

 .35ـ، ص1987، دار األندلس، بيركت، 1عاطؼ نصر، الٌرمز الٌشعرم عند الصكفية، ط- (1)
 .87المرجع نفسو، ص- (2)
 .(ف.ص)نفسو، - (3)
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 أٌما التٌناص الٌديني مف األحاديث الٌنبكية الٌشريفة ، فقد كٌظؼ في الٌنصكص األدبٌية 

بشكؿ فٌعاؿ أيضا، بحيث ينصير في الٌسياؽ الٌشعرم، كيٌتحد في مضمكنو متكٌقفا عمى براعة 

الٌشاعر كقدرتو عمى استحضار الٌنص كدمجو بطريقة فٌنية ال يبدك فييا الٌنص المقتبس غريبا 

 .عمى بنية الٌنص األصمي

ذا رجعنا إلى نصكص الٌشاعر األيقكنة الجزائرم   نسٌجؿ حضكرا بارزا "مفدي زكّريا" كا 

لنص الحديث الٌنبكم الٌشريؼ كالٌنص األصمي، كمف ذلؾ قكلو في ىذا البيت الٌشعرم مف 

 : "الّمهب المقدس"ديكانو 

مَّدي أىٍبقىىى لىنىا ًعٍبرىةه   ًمفى الذٍِّئًب كىالغىنىـً القىاًصيىةً *** ميحى
(1). 

فعميكـ  ):-صمى اهلل عميه وسمـ– كىذا اقتباس مف الحديث الٌنبكم الٌشريؼ، إذ يقكؿ 

 .(2)(بالجماعة فإٌنما يأكؿ الٌذئب مف الغنـ القاصية 

 ىنا نجد أٌف الٌشاعر استطاع ببراعة أف يضٌمف في شعره حديثا ٌنبكيا شريفا ليجعمو 

 .متناسبا مع المعنى المراد تبميغو لممتمقي ليصؿ إلى الفكرة المنشكدة

 فمنو قد شٌكؿ المكركث الٌديني عمى تنٌكع دالالتو كاختالؼ مصادره مصدرا إلياميا، 

كمحكرا دالليا لكثير مف المعاني كالمضاميف التي يستكحييا الٌشاعر كيحاكؿ اٌلنفاذ مف خالليا 

 .لتصكير معاناتو كالٌتعبير عف قضايا كلتعميؽ تجارتو السيما الٌشعر المعاصر

 :الّتناص التّاريخي- ب

                                      

 .88ظاىر محٌمد الٌزكاىرة، الٌتناص في الٌشعر العربي المعاصر، ص- (1)
 .89المرجع نفسو، ص- (2)
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 يعتبر الٌتاريخ عاٌمة كالماٌدة التاريخية خاٌصة رصيدا معرفيا كثراء داللي  لمٌشاعر، فيك 

يشغؿ معطياتيا لمتعبير عف قضياه كىمكمو، خاٌصة القضايا المٌتصمة اٌتصاال كثيقا بالٌشاعر 

كبيئتو كجنسو كقكميتو في إضفاء قيـ تاريخٌية كحضارية عمى نتاجو منو تصبح ىذه األحداث 

المستحضرة في الٌنص أكثر حضكرا في كجداف المتمٌقي بما تحممو مف قيـ معرفٌية كركحية 

 .كجمالٌية

 فالتٌناص الٌتاريخي تداخؿ نصكص تاريخٌية مختارة قديمة أك حديثة مع الٌنص الفٌني 

بحيث تككف منسجمة كداٌلة قدر اإلمكاف عمى الفكرة التي يطرحيا المؤٌلؼ أك الحالة التي 

 .(1)يجٌسدىا كيقٌدميا في عممو

يتيح تمازجا كيخٌمؼ تداخال بيف الحركة الٌزمانية حيث " كلجكء الٌشاعر إلى الٌتاريخ 

ينسكب الماضي بكؿ إثارتو كتحٌفزاتو كأحداثو عمى الحاضر بكؿ مالو مف طزاجة الٌمحظة 

الحاضرة فيما يشبو تكاكبا تاريخيا احتجاجية عمى اٌلمحظة الحاضرة التي تعادليا في المكقؼ 

 .(2)الٌمحظة الغائرة في سراديب الماضي

 فالٌشاعر يختار المكاقؼ الٌتاريخية بتمٌعف كدٌقة فيك ال يختارىا مف أجؿ سردىا في 

الٌنص، بؿ تمؾ المكاقؼ التي تنبض بالحيكية، كمنو يعيد صياغتيا لتتناغـ مع الٌتجربة 

                                      

 .201ـ، ص1991، مصر، (ط.د)حسف البندارم، الٌتناص في الٌشعر المعاصر، دار الكتاب العربي، - (1)
 .246ـ، ص1987، القاىرة، (ط.د)رجاء عيد، لغة الٌشعر، قراءة في الٌشعر العربي المعاصر، دار المعارؼ، - (2)



 تجلّيات اإليق اع و التّناص في الشّعر المعاصر:  الفصل األوّل

 

41 

الٌشعرية المعاصرة، فالٌشاعر المعاصر يعيد كتابو التاريخ كيمزجو بالكاقع كفؽ كاقع معرفي 

 .(1)جديد يجمع بيف الماضي كالحاضر كيستشرؼ آفاؽ المستقبؿ

 كما أٌف ىذا مف التٌناص يخمؽ تداخال بيف الحركة الزمنية، حيث ينسكب الماضي بكؿ 

 : ما يمي"محمود درويش" جداريةإشاراتو كتحفيزاتو كأحداثو عمى الحاضر، حيث جاء في 

ًميعنا" مىٍتؾى يىا مىٍكتي الفينيكفي جى  ىىزى

اًني ًفي ًبالىدً  مىٍتؾى يىا مىٍكتي األىغى  ىىزى

 ...الرَّاًفًديف

ٍسأىلىةى الًمٍصًرم  مى

ٍقبىرىةى الفىرىاًعنىو  ...مى

ٍمتيؾى  ٍعبىًد ىىزى ارىًة مى مىى ًحجى  النُّنقيكشي عى

اًئًنؾى  ٍرتي كىأىٍفمىتي ًمٍف كىمى  ًاٍنتىصى

ميكدً   .(2 )..."الخي

 نالحظ أٌف الٌشاعر قد تبٌنى مكقفا مميئا بالثٌقة كالٌتحٌدم كجعؿ المكت ميزكما، كما 

كسب جكلة ضٌد المكت ألٌنو رغـ نفكذه عمى البشر إال أٌنو لـ يستطع القضاء عمى االنجازات 

ىذا عف ...القٌيمة ليؤالء البشر كحضارة بالد الرافديف، كالمقابر الفرعكنية، كالمعابد كغيرىا

 .خمكد المعالـ كاألماكف التاريخية أماـ تسٌمط المكت

                                      

 .(ف.ص)المرجع الٌسابؽ، - (1)
 .14-13ـ، ص2008، سبتمبر21مجمة الٌنكر، جدارية محمكد دركيش، العدد - (2)
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 أٌما عف تناص الٌشخصيات فنعني بيا استدعاء شخصيات سكاء مف التاريخ أك مف 

الٌتراث، أك الٌشخصيات إسالمية المستدعاة، لمٌد جسر التكاصؿ مع المتمٌقي كلمربط بيف 

، كنمكذج الستبداد "شهرزاد" كشخصية "شهريار"الماضي كالحاضر، مثؿ استدعاء شخصية 

، في "لنور الديف درويش"الحاكـ عمى المحكـك كمثاؿ عف ذلؾ يظير في ىذه األسطر 

 :"الحصاد واألفيوف"قصيدتو 

ا ًبدىقيقىتىٍيًف يىنىاـٍ "  قىٍبؿى الفىاًجعىًة دىائمن

زىادٍ   ...تىٍيريبي شىٍيرى

اءً   مىتىى تىمَّؿي ًمٍف الدِّمى

 مىتىى تىكيؼُّن عىًف الذُّننيكبً 

 .(1 )"؟...مىتىى تىتيكبي 

، "هات أماـ شباؾ التصاريحآ" في قصيدتيا "فدوى طوقاف" كما كٌظفت الٌشاعرة 

 : آكمة األكباد، رغبة منيا في الثأر كاالنتقاـهند بنت عتبةشخصية 

  !آهو، يىا ثىٍأرى العىًشيرىًة "

اـً  ٍرًحي ًفي الرُّنغى الَّدي جي الجى  مىرَّغ ى

 !آهو، يىاذيؿَّ األيسىٍر 

ارى مىذىاًقي ٍنظىالى صى  ...حى

                                      

  .12 نكر الٌديف دركيش، العصى كاألفيكف، ص-(1)
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تَّى القىرىاٍر   ًحٍقًدم رىًىيٍب، ميكغىؿه حى

فىكَّارىةى نىارو  كىٍبًريته كى ٍخرىةي قىٍمًبي كى  صى

 أىٍلؼي ًىٍندو تىٍحتى ًجٍمًدم

 ...جيكعي ًحٍقًدم

، فىاًه ًسكىل أىٍكبىاديىيـٍ   ...فىاًغره

طىفى ًجمىًدم  .(1)"الى يىٍشبىعي الجيكعي الذِّم ًاٍستىكى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .529فدكل طكقاف، اآلثار الكاممة، ص- (1)
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 :الّتناص األدبي- ج

 يأتي ىذا األخير مع الٌتراث األدبي المتمٌثؿ في الٌشعر كاألمثاؿ كالحكـ العربٌية القديمة 

معٌززا كمكثٌفا لدالالت الكممات كالمعاني التي يطرحيا الٌشعراء مف خالؿ قصائدىـ، 

فاالستعانة ببيت شعر قديـ أك حكمة أك مثؿ عربي يجعؿ العبارات ذات معاف فٌياضة تزخر 

 .بالٌدالالت كتفتح أكثر مف طريؽ لمتأكيؿ كالٌتحميؿ

 فاألدب ىك خالصة الٌتجربة الٌشعكرية كالٌفكرية كالحياتية ألٌم أٌمة تتناقمو األجياؿ جيال 

بعد جيؿ، مستفيدة مف مضامينو كمستميمة شكمو مف أجؿ مكاصمة اإلنتاج عمى غراره 

كتطكيره، فالمكركث األدبي عمى اختالؼ مستكياتو لو حضكره الفٌعاؿ في القصيدة المعاصرة 

لقربو مف الٌذات المبدعة كالتصاقو بكجدانيا كمعايشتو لظركفيا، لقد كجد الٌشاعر المعاصر 
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كثيرا مف مالمح تجاربو في الٌتراث األدبي فاستغٌؿ ذلؾ في الٌتعبير عنيا بصكرة فٌنية مف 

خالؿ تسميط األضكاء عمى الجكانب الٌتراثية التي تخدـ الفكرة أك القضٌية التي يريد الٌتعبير 

 المكقؼ الخاص الذم تعٌرضت لو (1)عنيا فينا تكمف براعة المبدع كقٌكتو في التقاط

 كىذه المكاقؼ المعٌبرة (2)الٌشخصية الٌتراثية كفي اكتسابو طابعا دراميا معٌبرا عف مكقؼ جديد

حيائو لمماضي جعمت مف  المكركث األدبي أداة معرفية في يد "مف خالؿ تجربة الٌشاعر كا 

الٌشاعر المعاصر، ينسرب بجذكره الٌداللية في أعماؽ تجاربو كيشٌكؿ عنكانا ألفكاره كتصكراتو 

 .(3)كانفعالتو

 كىذه الٌنصكص تككف كاضحة في بنية الٌنص الجديد متعالقة معو، كقد يعيد الٌشاعر 

 .(4)إنتاجيا دكنما جيد شعرم ثـ يضفي عمييا شكال يزيدىا حسية كبياء

 في إحدل قصائد الٌشاعر "جزاء سنّمار" كقد جاء استخداـ معنى المثؿ العربي القديـ 

 فٌياض بالٌدالالت كناىيا الٌناس ألف يككنكا مثؿ ىذا الٌرجؿ  الذم بنى "عبد الرحماف بارود"

 :قصرا فريدا مف نكعو ألحد الممكؾ فكاف جزاؤه القتؿ فيقكؿ

مىٍت " ٍمجى كحي سىًنمَّاٍر التِّي أىٍزىىقيكا**** الى تىٍقًرًب النَّاسى ًبيىا جى ري
(5)". 

                                      

 .271حسف البندارم، الٌتناص في الٌشعر المعاصر، ص- (1)
 .238رجاء عيد، لغة الٌشعر، ص- (2)
 .272المرجع السابؽ، ص- (3)
 .131ـ، ص1997، دار الشركؽ، عماف، 1عمي جعفر العاٌلؽ، الٌشعر كالتمٌقي، دراسات نقدية، ط- (4)
 .109ـ، ص2010 ، مؤٌسسة فمسطيف لمثٌقافة، دمشؽ، 1 الٌشعرية الكاممة، طاألعمالعبد الرحمف باركد، -(5)
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 كىك في "أحمد شوقي" كنراه يضٌمف معنى لبيت شعرم ينسب إلى أمير الٌشعراء 

 :"بارود" كبعده عف كطنو فيقكؿ "بارود"غربتو التي تشبو غربة الٌشاعر 

ا تىمىنَّى " الىؿه ًلغىٍيًرنىا مى مىٍينىا العىمىى كىااًلٍسًتٍرقىاؽى؟*** أىحى  .(1)"كىعى

 : التي يقكؿ فييا"أحمد شوقي" معنى أبيات الٌشاعر "بارود"فقد ضٌمف الٌشاعر

مىى بىالىًبًمًو الػدٍَّك " رىاـه عى الىؿي ًلمطٍَّيًر ًمٍف كيؿِّ ًجٍنسً *** أىحى  حي ، حى

ؽٌّ ًباألىٍىًؿ، ًإالَّ  ًبيثو ًمفى المىذاًىًب ًرٍجػػسً *** كيؿُّن دىارو أىحى  .(2)"ًفي خى

 كافورا" الذم ييجك بو "المتنّبي" معنى بيت "سميح القاسـ" كمف ذلؾ استدعاء 

 :، الذم يقكؿ فيو"األخشيدي

اًئده  " اًئده عى  ...عى

اًلنىا الًعيدي؟ اؿو يىعيكدي ًإلىى حى ًبأىيًَّة حى   كى

ا مىرَّةن  اًمحن  ... ميٍرتىًبكنا مىرَّةن، جى

  ذىاًكرنا كىاًسينا

ا يىٍقًبؿي الًعيدي ًفي مىٍكًعدو    ًإنَّمى

  ميٍستىًعيدنا ًثيىابى اٍحًتفىاالىًتوً 

 ... داىًعينا أيمَّوي 

  ًلٍمطَّعىاـً الميعًِّد ًفي غيدَّةو 

                                      

 .282حسف البندارم، الٌتناص في الٌشعر المعاصر، ص- (1)
 .45، ص(ت.د)، بيركت، 2، المجٌمد األكؿ، ج(ط.د)أحمد شكقي، الٌشكقيات، دار الكتب العممية، - (2)
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ٍكًعًدهً   ... يىٍقًبؿي الًعيدي ًفي مى

كـو ًمفى الكىٍعًؾ، فىًثيريىىا نىٍجمىةه نىٍجمىةه   (1)". ًبنيجي

 : كأسمكبو الذم يقكؿ فيو المتنّبي يتضٌمف الٌنص الٌسابؽ معنى بيت

اًؿ عيٍدتى يىا ًعيدي " ـٍ ًبأىٍمًر ًفيًو تىٍجًديدي *** ًعٍيدي ًبأىمِّ حى ى أى  "ًبمىا مىضى

 إٌف استحضار بيت المتنٌبي الذم عاش في عصر يعتبر مف أزىى العصكر اإلسالمية 

في تاريخ المسمميف يعمؽ معنى الفرح الميت كالبيجة الضائعة مقارنة مع ىذا الكاقع 

المحاصر، فيجيء العيد الذم مٌر عمى المسمميف في عصكرىـ الزاىية يحمؿ التناقض لتزداد 

، فيك يجيء في مكعده (ذاكرا، ناسيا، عاريا، كاسيا)الفاجعة بقدـك ىذا األتي المشٌتت بقكلو 

 .بنفس الطقكس األكلى المرتبطة في األذىاف بمعالـ األمؿ كالٌسعادة كالٌتعارؼ كالفرح

 

 

 

 

 

 

 

                                      

، دار األسكار، ط- (1)  .65ـ، ص2000، فمسطيف، 1سميح القاسـ، ديكاف سأخرج مف صكرتي ذات يـك
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 :مصادر الّتناص- 8
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ٌنما ىي بحاجة  إلى مصادر متنٌكعة يضٌمنيا   إٌف عممية التٌناص ال تأتي مف الفراغ كا 

( 1 ):المتناص في نصو، كيمكف أف تقٌسـ إلى

 :المصادر الضرورية- 1

 كتسمى بالضركرية ألٌف الٌتأثير فييا يككف طبيعيا كتمقائيا مفركضا كمختارا في آف 

كاحد، كىي تتجسد في كتابات بعض المؤلفيف في صبغة األعماؿ المستقاة مف الذاكرة، حيث 

أف معرفتيـ مختزلة في الذاكرة عمى شكؿ بنيات معطاة ممثمة ألكضاع متكررة يستقي منيا 

 .عند االحتياج إلييا لتتالءـ مع األكضاع الجديدة التي تكاجييـ

 إذا الخمفية المعرفية في عممتي إنتاج الخطاب كتمقيو ميمة، فالذاكرة ال تستدعي 

ٌنما تعيد بناءىا كتنظيميا تبعا لقصيدة المنتج أك  األحداث كالتجارب كميا في تراكـ كتتابع كا 

 .متمقي ما، مثؿ المقدمة الطمية في القصيدة الجاىمية

 :المصادر الالزمة- 2

إٌف الٌشاعر في العممية اإلنتاجية التأليفية يحاكي أك يحاكر أك يعارض أك يناقض ما  

كتبو فعندما يتـ كتابو نص ما يجد أٌنو بطريقة أك بأخرل، قد استحضر النصكص السابقة لو 

 في كتابو "فرمضاف صباغ"في نص الجديد، كىذا ال يعٌد عيبا كال ابتداال، فيك أمر مشركع 

مف المتبدؿ أف يقاؿ أف :"...، يؤكد عمى ىذه الفكرة قائال"في نقد الشعر العربي المعاصر"

                                      

 .82ـ، ص2007، المغرب، (ط.د)عبد القادر بقشى، الٌتناص في الخطاب الٌنقدم كالبالغي، إفريقيا الشرؽ لمنشر، - (1)
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الٌشاعر قد يمتص آثاره السابقة أك يحاكرىا أك يتجاكزىا فنصكصو تفٌسر بعضيا بعضا أك 

 (1 )."تضٌمف االنسجاـ فيما بينيا، أك تعكس تناقضا لديو

 :المصادر الّطوعية- 3

 كىي تشير إلى ما يطمبو الٌشاعر عمدا في نصكص متزامنة أك سابقة لو في ثقافتو أك 

خارجيا كىي أساسية في الٌشعر الحديث بؿ تنيب إلى القكؿ بأٌنو ال يمكف دراسة ىذا الٌشعر 

، ال يمكف فيميا إال "بدر شاكر السّياب" أك "أدونيس"أشعار : بدكف الكقكؼ عندىا مثال

باالطالع عمى تمؾ الخمفيات الثقافية المتشبعة كاألسطكرة مثال، مما يدؿ عمى أف المصادر 

التي اعتمدىا في كتابو شعره متنكعة كمتعددة كالمصادر األجنبية كالتراث القكمي كالركايات 

كالقصص كاألمثاؿ كالحكـ كالتراث العالمي اإلنساني مف أساطير كمالحـ كمذاىب أدبية 

 .مختمفة
 

 

 

 

 

 

                                      

 . 82ـ، ص2011، الجزائر، (ط.د)عبد الجميؿ مرتاض، الٌتناص، ديكاف المطبكعات الجامعية لمٌنشر، - (1)



 شعرية اإليق اع والتّناص في ديوان على حساب الوقت:                             الفصل الثاني

 

41 

 ":عبد القادر رابحي" الّتعريف بالّشاعر- 1

ـ 1959 أكتكبر 28يد ؿعبد القادر رابحي شاعر كأكاديمي مف الجزائر، مف مكا

كالمتكٌسط كالثانكم بتيارت، أٌما تعميمو الجامعي في بمدينة تيارت، زاكؿ تعميمو اإلبتدائي 

كىراف لنيؿ شيادة الميسانس مف جامعة كىراف، كناؿ شيادة الٌدراسات المعٌمقة مف جامعة 

ستراسبكرغ بفرنسا، كقد ناؿ شيادة الماجستير مف جامعة كىراف كشيادة الٌدكتكراه مف جامعة 

مستغانـ، نشر العديد مف القصائد في الجرائد كالمجاٌلت الكطنٌية كالعربٌية، كما نشر عٌدة 

ـ، عمى حساب 2009ـ، الٌسفينة كالجدار 2004ديكاف حنيف الٌسنبمة ): دكاكيف أيضا مثؿ

، حاالت االستثناء القصكل -الذم أخذناه مكضكع الٌدراسة في ىذه المذٌكرة-ـ، 2006الكقت 

، كما أٌنو يدٌرس مقياس (ـ2016ـ، مقٌصات األنيار 2011ـ، أرل شجرا يسير 2010

 .اآلداب العالمية كالٌنقد األدبي بجامعة سعيدة

دراسة -الٌنص كالٌتقعيد ): أٌما في مجاؿ الٌدراسات الٌنقدية، فقد صدر لو عٌدة كتب منيا

دراسات في الٌشعر -ـ، المقكلة كالعٌراؼ 2003- في البنية الٌشكمية لمٌشعر الجزائرم المعاصر

 (1 ).(ـ2016ـ، إيديكلكجية الٌركاية كالكسر الٌتاريخي 2016- الجزائرم المعاصر

 

 

 
                                      

، 2رابح خٌدكسي، منشكرات الحضارة، ج: مكسكعة العمماء كاألدباء الجزائرييف، إعداد مجمكعة مف األساتذة، إشراؼ- (1) 
 .39-38ـ، ص2014، الجزائر، (ر)حرؼ الٌراء 
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 ":عمى حساب الوقت"قراءة في ديوان - 2

ـ، لمٌشاعر كاألستاذ عبد القادر رابحي، 2006 صدر ديكاف عمى حساب الكقت سنة 

كقد كاف مف إخراجو كتصميمو عف دار الغرب لمٌنشر كالٌتكزيع بكىراف، يحمؿ ىذا الٌديكاف بيف 

قصيدة مف نكع الٌشعر الحٌر بعدد صفحات ال يتجاكز تسعة  (65)دٌفتيو خمسة كسٌتكف 

 .صفحة (89)كثمانكف 

 المالحظ عمى ىذا الديكاف حجمو الٌصغير، عمى غرار دكاكيف أخرل لكٌنو بالفعؿ برىف 

ٌنما محتكاه، حيث كانت قصائده تتمايؿ عمى  عمى قيمتو العممٌية كالفٌنية، فميس الٌشأف ظاىره كا 

بحكر عركضية متٌنكعة تارة مألكفة كتارة أخرل عكس ذلؾ، مٌما دٌؿ عمى تمٌكف الٌشاعر 

 .كحذاقتو، كىذا ما يجعؿ الٌشعر يحمؿ بصمة صاحبو، فيحسب لعبد القادر رابحي ذلؾ
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ٌنما مجرد - لقد برىف ىذا الٌشاعر، بشكؿ ما  بالٌرغـ مف أٌننا لسنا في مكضع الحكـ كا 

، عمى قٌكة الٌمغة الٌشعرية الجزائرٌية كقدرتيا عمى -رأم لطمبة ليزالكا قيد الٌتككيف كالبحث

خكض المنافسات كأيضا عمى تمٌكف الٌشاعر الجزائرم مف جزؿ األلفاظ كحبكيا كنظميا عمى 

ف كاف الذم نتحٌدث عنو شعرا حرا،  حسب الكاقع المعاش، دكف أف يمٌس ذلؾ سنف الٌشعر، كا 

مقاـ : أٌما فيما يخٌص عناكيف قصائد ىذا الٌديكاف فكانت كما يمي

مقاـ /فتكح/الفارس/عائشة/السكسنة/غدا/مقاـ الٌتكحيدم/طقكس/نداء/منفى/مداد/رثاء/الٌشجرة

مقاـ /كالدة/مقاـ الكقت/مقاـ الٌمغة/رياح/سفف/مقاـ الٌشكر/مدف/تككيف/أبي العالء

مقاـ /غيمة/دركب/رابعة/انتظار/مقاـ الٌصمت/البٌياتي مقاـ/كحدة/الٌرؤيا

مقاـ ابف /الٌساعة/خرافة/مقاـ ابف سيريف/مقاـ الٌظؿ/مقاـ الٌشييد/نجمة/رحمة/كممات/المناداة

مقاـ /مقاـ الٌصبا/مقاـ الٌضكء/مقاـ نياكند/شعكب/مقاـ أدكنيس/ مقاـ المتنٌبي/ مقمة

مقاـ /مقاـ الغيرة/مقاـ التٌكلي/مقاـ البطكلة/مقاـ الٌزحؼ/مقاـ الٌرجكع/مقاـ الجسد/الٌصبر

مقاـ محمكد /كيمياء/مقاـ الفقر/مقاـ عبد الٌصبكر/مقاـ الٌضاد/مقاـ الفراشة/الندـ

 . قكت لتسابيح القرل/غكرنيكا/مختصر تاريخ ركما/الٌطائر الٌضرير/احتماالت الٌزنبقة/دركيش

 : كالمالحظ عف ىذه العنكانيف أفٌ 

  لرٌبما حاكؿ فييا الٌسير عمى -معظميا مقامات تكٌضح الخمفية األدبية لدل الٌشاعر

ك بشكؿ غير مباشر نٌفس فييا الٌشاعر كفي غيرىا عف ما - نيج أبك حٌياف الٌتكحيدم

 .يخالج ذاتو، لتصؿ اٌلرسالة كيحٌقؽ الغاية بصدؽ
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 قضٌية تناص الٌشخصيات بارزة جدًّا، ك بقصدو مف الٌشاعر . 
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 :شعرية الّتناص في الّديوان- 3

مف خالؿ مقاربتنا لمٌديكاف مقاربة تناٌصية، كقفنا عمى بعض االستدعاءات المعرفية  

 :المتٌنكعة فمنيا الٌدينية، الٌتاريخية كاألدبٌية، كقد استعرضناىا كاألتي

 :الّتناص الّديني- أ

 :، يقكؿ الٌشاعر عبد القادر رابحي"رثاء" في قصيدة 

 ِبَ ِعيِف الَحِديثِ تىٍقتيًميفى الفىتىى 

تيٍرًثينىوي كىالشَّشًييدً   كى

 (1 )...، ِبَنْ ِ  الَبَ َ ةِ 

 " عيف الحديث" نالحظ في ىذه القصيدة أٌف ىناؾ تناص ديني متمٌثؿ في عبارة 

، فاألكلى داللة عمى أٌف الٌشاعر استحضر نكع مف أنكاع األحاديث "ن   الب  ة"كعبارة 

                                      

ـ، كىراف، الجزائر، 1،2006، دار الغرب لمٌنشر كالٌتكزيع، ط-عمى حساب الكقت-عبد القادر رابحي، ديكاف شعرم- (1) 
 .12ص
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كىذه األخيرة قد كقع عمييا  (الّ عيفةالٌصحيحة، القدسية ك )الٌنبكية الٌشريفة المعركفة كىي 

 .التٌناص

 كىك في "عمّي بن أبي طالب كّرم اهلل وج ه" أٌما العبارة الثٌانية فيي عبارة عف كتاب لػ

 مف "ن   الب  ة"كتاب عمى حسب عنكاف القصيدة، حيث يعتبر " رثاء الٌشييد"مقاـ الٌرثاء 

أبرز الكتب الٌشريفة فيو ما فيو مف المكاعظ كالخطب كالحكـ كالكصايا كاآلداب، كاسمو يشير 

كىذا كىذا ىك سٌر خمكده بالٌرغـ " عمٌي كٌرـ اهلل كجيو"إلى انتقاء أجمؿ كأبمغ األحاديث عف 

 .(1 )مف تكالي أحداث الٌتاريخ العصيبة عميو

 :، يقكؿ الٌشاعر"مداد"ك في قصيدة 

 الَبْحُر ِمَداُد المَّلهِ 

 البىٍحري ًمدىادي المَّشوً 

 . (2 )...كى أىنىا

قيٍؿ لىٍك كىافى البىٍحري }:  كذلؾ في أكاخرىا، قاؿ اهلل تعالىسورة الك ف ثٌمة تناص مع 

لىٍك ًجٍئنىا ًبًمٍثًمًو ًمدىادىا  بِّي كى  .(3)[ {109]ًمدىادى ًلكىًممىاًت ربِّي لىنىًفدى البىٍحري قىٍبؿى أىٍف تىٍنفىدى كىًممىاتي رى

 :، فيقكؿ الٌشاعر"منفى" أٌما في قصيدة 

ٍكتي    القىًصيَّشًة ًفيؾً الَمَ اِميرِ صى
                                      

ـ، 2010أكت 18الٌتاريخ ك الٌسيرة، الجزائر، : ، عبد الٌمو بف داككد، مقاؿ اسالمكابتصٌرؼ، مكقع مف اإلنترنيت،- (1) 
  www.islamka.info.comسا،10:45

 .13الٌديكاف، ص- (2) 
 [.109اآلية ]سكرة الكيؼ، - (3) 
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ةى الطُّطييكرً   ...فىاًتحى

 (1 )...مىسىاىفةى األىٍنيىارً 

 مع داللة دينية عميقة أال كىي "م امير" فيتناص الٌشاعر في ىذه األبيات في كممة 

 عمما بأٌف ىذه المزامير كانت عبارة عف تسابيح كأدعية كاف يتمكىا الٌنبي  "م امير داوود"

لرٌبو عٌز كجٌؿ، كفييا مف الحمد كالٌشكر كالٌسجكد حكمة، كما أٌنيا ذكرت " داككد عميو السالـ"

، كالمزامير "األسفار"في الكتاب المقٌدس لدل الييكد كالمسيحٌييف، كبما يسٌمى بالٌمغة العربٌية 

 (2 ).تعتبر في ىذا الكتاب سفر تسبيحي

 :، حيف قاؿ الٌشاعر"احتماالت الّ نبقة" كفي قصيدة 

 ُسوَرُة الَفاِتَحةِ فىاٍنعىتىقىٍت 

ةً ُمْ َ ةً  اًرحى ٍت ًكٍجيىةى األىٍسييـً الجى  (3 )... غىيَّشرى

، "م  ة" كىي فاتحة القرآف الكريـ كعركسو كذكرت أيضا كممة "الفاتحة سورة" ذكرت 

ا مع اآلية الكريمة مف  ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَّـش ًمٍف }: ، قاؿ تعالىسورة الح ّ كىذا تناصًّ مىٍقنىاكي فىًإنَّشا خى

مىقىةو ثيَّـش ًمٍف ميٍضغىةو   سورة، كحضرت أيضا في اآلية الكريمة مف (4 )[ {05]نيٍطفىةو ثيَّـش ًمٍف عى

                                      

 .14الٌديكاف، ص- (1) 
 .بتصٌرؼ، مكقع اسالمكا- (2) 
 .73الٌديكاف، ص- (3) 
 [.05اآلية ]سكرة الحٌج، - (4) 
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مىٍقنىا الميٍضغىةى }: ، قاؿ ٌعز كجؿٌ المؤمنون مىٍقنىا العىمىقىةى ميٍضغىةى، فىخى مىقىةى، فىخى مىٍقنىا النُّطٍطفىةى عى ثيَّـش خى

ا  (1)[ {.14]ًعظىامى

 

 

  : الّتناص التّاريخي- ب

 :، قاؿ الٌشاعر"طقوس" في قصيدة 

طىننا أىٍعمىى  سىتيسىمِّييىا كى

 (2 )...َطْشَقْندَ ًحٍبرنا يىتىدىفَّشؽي ًمٍف 

 كىي عاصمة "طشقند" استخمص الٌشاعر معمما تاريخٌيا ثقافٌيا حضارٌيا كىك مدينة 

أكزبكستاف كأكبر مدنيا، كمف المدف الميٌمة في آسيا الصغرل، حيث تأٌثرت بالحضارة الٌتركية 

ق لميجرة، ثـٌ دٌمرىا جنكيز 8قبؿ كصكؿ اإلسالـ إلييا ففتحيا العرب المسمميف في القرف 

ـ، كتطٌكرت بشكؿ كبير كانشيرت 1361ـ، ثـٌ أعيدت لألكزباكستانٌييف سنة 1219خاف عاـ 

بتجارة الحرير، كما ال ننسى جامعاتيا التي تعتبر أكبر كأرقى الجامعات بالعالـ حيث تقاـ 

                                      

 [.14اآلية ]سكرة المؤمنكف، - (1) 
 .17الٌديكاف، ص- (2) 
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 دكلة مختمفة 40فييا أحدث كأشير البحكث العممٌية األكاديمٌية، كينتمي طمبتيا إلى أكثر مف 

 (1 ).فتعٌد مقصد لكٌؿ مكتشؼ شغكؼ

 :، يقكؿ الٌشاعر"احتماالت الّ نبقة"كفي قصيدة 

ظَّشٍفتي    ديكفى مينىاسىبىةو ًفي القىًصيدىةً َقْرَطاجَ كى كى

 ...الحيضيكٍر 

ـي   (2 )الشَّلاِعُر الُمَتَمرِّرُد ِبال َّلْنَدَقةِ ىىٍؿ سىييتَّشيى

 مف دكف مناسبة في القصيدة كذلؾ بناءنا عمى "قرطاج" استدعى الٌشاعر مدينة 

تصريحو المباشر في القصيدة مع العمـ أٌنيا مدينة تكنسية أثرية مقصد لمكثير مف السٌياح 

 فيناؾ إشارة إلى المصير المأسكم الذم " ندقة"عبر مختمؼ بمداف العالـ، أٌما بالٌنسبة لكممة 

القاه الكثير مف الٌشعراء كالعمماء الذيف كانكا يتمٌردكف عمى سنف حٌكاميـ كأمرائيـ فيٌتيمكف 

، الذم اتٌبع نيج التصٌكؼ، الحّ جبالٌزندقة أك يقتمكف أمثاؿ الحسيف بف منصكر الممٌقب بػ

كدعا إليو كلما استيقف الٌسمطاف المقتدر باهلل، أمر بشقنو كقطع يداه كرجاله كرأسو كتعميقيـ 

كحرؽ جثٌتو المتبٌقية، ك أيضا المصير المحزف الذم لقاه - مدينة بغداد–بمدخؿ المدينة 

، الذم كلد أعمى كصار مف فحكلة الٌشعراء لكٌنو اٌتيـ في آخره حياتو "بّشار بن برد"الٌشاعر 

بالزٌندقة نتيجة ىجاءه لمخميفة العباسي الميدم، كسبب اليجاء أٌف الخميفة كاف يكافئ كٌؿ مف 

                                      

ـ، 2006أكتكبر 19 العالـ ك الثٌقافة،:  مقاؿنصر الٌديف بف عطٌية،بتصٌرؼ، مكقع مف االنترنيت، المنار الثٌقافي، - (1) 
 www.manar.comالجزائر، 

 .73الٌديكاف، ص- (2) 
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يمدحو إاٌل بشار، فاغتاظ بٌشار كقمب المكازيف، فبدأ ييجك كحينيا أمر الخميفة بضربو 

 .(1)بالٌسياط حٌتى المكت

  

 :، قاؿ الٌشاعر"مقام بن سيرين"  أٌما في قصيدة 

مَّشؽى ىىذىا الًجدىارى الْبِن ِسيِرينَ   أىٍف يىتىسى

كى أىٍف يىًصؿى السَّشٍقؼى 

مَّشؿى ًمٍف كيكَّشًة الكىٍعًي  أىٍف يىتىسى

 ..ًلٍمغيٍرفىًة الذَّشاًكرىهٍ 

اِلْبِن ِسيِريَن 

أىفى يىٍقرىاى الكيتيبى الميٍقفىرىٍه 

ا نىٍكعي ىىذىا َأْن ُيَفسِّررَ كى لىوي   "...األىنىا" مى

اِلْبِن ِسيِريَن 

َأْن َيْشَرَح 

 – اآلفى  -

ًتي  ٍضرى ًفي حى

 (1 )...مىٍف أىنىا

                                      

 .بتصٌرؼ، مكقع اسالمكا- (1) 



 شعرية اإليق اع والتّناص في ديوان على حساب الوقت:                             الفصل الثاني

 

51 

 حيث يرتبط "مقام ابن سيرين" لقد عنكف الٌشاعر عبد القادر رابحي ىذه القصيدة بػػ 

 الذم أثنى عميو العمماء كالفقياء لعجائبو، حيث كاف أبك كتاب تفسير األح مىذا االسـ بػػ

بكر محمد بف سيريف البصرم إماما كبيرا كقديرا في التفسير، الحديث، الفقو كتعبير الٌرؤيا، 

، كىذا ما فٌسره بنفسو بعد أف أتتو رؤية في المناـ  (100)تكفٌي بعد الحسف البصرم بمئة  يـك

حيث رأل كأٌف الجكزاء تقٌدمت الٌثريا، فقاؿ يمكت الحسف البصرم كأمكت بعده، فيك أشرؼ 

مٌني، كالٌشاعر ىنا يستحضر ابف سيريف ليعرؼ األجكبة عف أسئمتو مف خالؿ شرحو 

 .(2)كتفسيره

 : ، يقكؿ عبد القادر رابحي"مقام ابن مقمة" كفي قصيدة 

ارى ييمىيِّزي ًبالييٍسرىل ييٍمنىاهٍ   صى

 كى ييشىكِّؿي ًفي أىٍعتىاًب الظُّطٍممىًة زيٍخريؼى غيًربىًتوً 

 .(3 )...اَل َ اِلَب ِإالَّل اهلل

 ال  الب إالّ " ذكر الٌشاعر في آخر قصيدتو مقكلة مشيكرة في الٌتاريخ اإلسالمي كىي 

، "غرناطة"أحد ممكؾ بني األحمر كقادة " محمد بف األحمر النصرم" كىي عبارة قاليا "اهلل

ككانت مناسبة المقكلة ىي معركة خاضيا ابف األحمر مع القشالييف ضٌد إشبيمية، فيتؼ 

، كذلؾ ما دفعو إلى تزييف "ال  الب إال اهلل": الغالب، فرٌد عمييـ بقكلو... ال البجيشو بكممة 

                                                                                                                    

 .48اٌلديكاف، ص- (1) 
 .بتصرؼ، مكقع اسالمكا- (2) 
 .51الٌديكاف، ص- (3) 
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مركز حكـ غرناطة بيذه العبارة، فعند زيارتؾ لو أينما تقع عينيؾ عمى أٌم " الحمراء"قصر 

  .(1)شبر منو تجدىا مكتكبة بشكؿ زخرفة جميمة فريدة مف نكعيا

 :، يقكؿ الٌشاعر"قوت لتسابيح القرى"أٌما قصيدة 

، فمماذا ال أكتب تي رت عف بابمو نيروداإذا كاف مف الممكف جٌدا أف يكتب : قمت في نفسي]

 [...سان تياقو عف أنا

 -1-المقطع 

يىٍدخيؿي الغىاًرؽي ًفي أىٍحزىاًنًو 

 ميٍمتىًحفنا ًبالنَّشارً 

ًلمشَّشاًرًع 

ـٍ يىٍعًرٍفوي لىٍيؿي العىاًشًؽ الكىٍىًميِّ  لى

ًرمٍ َساْن ِتَياُقوكىانىٍت  جى  ... سىاعىةن تىٍبًكي مىدىاىىا الحى

 -2-المقطع 

سىاعىةه لىٍيًميَّشةه تىٍكًفي 

ًلكىٍي تىٍنػأىل ًجرىاًحي 

 :كىٍي أىقيكؿى 

ادى النَّشٍيري  اآلفى عى

                                      

 .بتصٌرؼ، المكقع نفسو- (1) 
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ٍبيىةي ًفي عىينىيٍ   ..أىٍك كىٍي يىٍكبيرى الصِّ

 ..َساْن ِتَياُقو

لىٍيمىةه أيكلىى 

ـٍ ييعىاًنٍقوي ًصبىاهٍ  بىٍحره لى  ..كى

ٍدًر فىتىاةو  مىى صى اتىٍت عى ةه مى فىٍرحى

ًبيٌّي عىاشى ًعٍشًريفى دىًقيقىوٍ   ..كىصى

 -3-المقطع 

ا الًذم يىٍجعىؿي ىىذىا العىاًشؽى المَّشٍيًميَّش  مى

ٍبتيكرى الخيطىى  مى

ٍمًت  ٍقبىرىًة الصَّش يىٍزحىؼي ًمٍف مى

 ..إلىى النَّشاًر الًتي تىٍحًمي خيطىاهٍ 

 ...َساْن ِتَياُقو

 ..شىارىةي النَّشٍصًر الًتي تىٍسكيفي عيٍرًيي

ٍمتً   ..دىٍمعىةه ًلمصَّش

ٍغًفرىهٍ   ..أىٍك ًلٍممى

 -4-المقطع 

 ...َساْن ِتَياُقو
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اًء  ٍردىةه تىٍحًكي عىًف المى كى

ٍمرىاءي  بَّشأىٍتوي التُّطٍربىةي الحى كىعىمَّشا خى

ٍمًت البيييكتٍ   ..ًفي صى

تىٍسأىؿي العىاًشؽى 

ًتيىا  ارى عىٍف جى

 ...ثيَّـش تىميكتٍ 

 

 -5-المقطع 

 َساْن ِتَياُقوكىانىٍت 

ٍردىةن تىٍحًكي مىدىاىىا  كى

ٍنفىى  تىٍقرىأي المى

ًسٍفرى المىطىر الطَّشاًمي،  كى

 ، يحي لىيىا األىٍلكىافى ًت الرِّ كى كىٍيؼى اٍختىارى

ًؿ العيٍمًر،  ٍت ًفي أىكَّش كىٍيؼى اٍنكىسىرى

رىًس الظِّؿِّ الًذم يىٍقفيك خيطىاىىا  انىٍت حى كىخى

ًدينىوٍ   ..ًلٍمبىاًب الًذم ييٍفًضي إلىى بىاًب المى

 -6-المقطع 
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َساْن ِتَياُقو 

 ..كىانىًت الًقٍبمىةى 

ٍنفىى  ..كىالمى

ٍر  ًميالىدي الضَّشجى  ..كى

نيٍقطىةى السَّشٍطًر الًتي تىٍبدىأي ًمٍف ذىاًكرىًة الشٍِّعًر 

 ..ريعىاؼى الشُّطعىرىاًء الميٍتعىًبيفٍ 

ٍممىةن مىٍمنيكعىةى اإًلٍعرىاًب  جي

كىالنُّطٍطًؽ 

مىٍكتى الكىًممىوٍ   ..كى

 -7-المقطع 

 ...َساْن ِتَياُقو

ٍيرل  ٍردىةي النَّشاًر الًتي تىٍأكيؿي ًمٍف أىٍحزىاًنيىا الحى كى

ًميؿٍ   .....ًغذىاءي العىٍسكىًر اآلًتي ًمفى البىٍحًر الجى

اًر النَّشًخيؿٍ  سىده يىٍنميك كىأىٍشجى  ..جى

ذي شىٍكؿى الطٍِّفًؿ  كىغىدان يىٍأخي

 (1 )...كى الًمٍرآةٍ 

                                      

 .88-82الٌديكاف، ص- (1) 
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 كىي مدينة ساحمية تقع  في كالية كاليفكرنيا في "سان تياقو" استحضر الٌشاعر مدينة 

الكاليات المٌتحدة األمريكية تشتير بمكاقعيا الٌسياحية الجميمة كطبيعتيا الخاٌلبة، تحتضف 

أكبر ممعب رياضي أمريكي لرياضة البيسبكؿ كعمى شكاطئيا يكجد أكبر القكاعد البحرية، 

 كىذا ما صٌرح بو تي رت، لما كتب عف بابمو نيروداكٌظفيا الٌشاعر في القصيدة عمى غرار 

 .(1)الٌشاعر في مقٌدمة القصيدة

 :، يقكؿ الٌشاعر"مختصر تاريخ روما"كفي قصيدة 

ا الًذم يىٍجعىؿي  اًئالن كىالبيٍرجً ُحْ ِنيمى   مى

ٌتى  ٍكًلي َيْكُثَر السُّسوَّلاحُ حى  ًمٍف حى

َفَ  َأْسُقُط 

.. َأْ َداُد ُرُسوخاً 

  مىذىاؽي األىٍمسً ُروَما ًفي ِلَ ْجَراسِ كىافى 

  اٍستىعىارى الدَّشٍىشىةى األيكلىىالَباَباكى 

ًقيؽٍ  .. ًلكىٍي يىٍرتىاحى ًمٍف ًعٍبًء الرَّش

ةي  ـٍ تىعيٍد رىائحى مىى الَباُروِد لى ُروَما تىٍستىٍكًلي عى

لىًكٍف كىانىًت   العيشَّشاؽى َأْ َعَجتِ  قىٍد األْجَراُس كى

ا الًذم  ؟ ..َكِنيَسهْ  ًفي َيْسِجُن ُروَمامى

ا الًذم   الَتْرِ يبَ  أىٍف تىٍقرىأى ُيْجِبُرَهامى

                                      

 .بتصٌرؼ، مكقع المنار الثٌقافي- (1) 
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 .(1)َوالتَّلْرِهيبَ 

 كعنكف القصيدة بيا، ذلؾ لتاريخيا العريؽ "روما" استدعى عبد القادر رابحي مدينة 

كمعالميا األثرية، كىي عاصمة إيطاليا كالمدينة األكبر في البالد، تعٌد مف أىـٌ األماكف التي 

لكثرة " بالمدينة العالمية"شيدت كالدة الحضارة الغربية كاإلمبراطكرية الركمانية، كما تمٌقب 

زيادة السٌياح ليا مف مختمؼ بقاع العالـ، فيي مكسب لألركبييف خاٌصة كأٌنيا ذات أصؿ 

 .عتيؽ كسمعة سميمة

 كلرٌبما بعض األلفاظ تقٌر فعال بأٌف الٌشاعر يركم تاريخ مدينة ركما باختصار تكافقا 

 :مع عنكاف القصيدة، حينما قاؿ

اًئالن كىالبيٍرجً  ٍزًني مى ا الًذم يىٍجعىؿي حي  مى

ٍكًلي تَّشى يىٍكثيرى السييَّشاحي ًمٍف حى  حى

 فىالى أىٍسقيطي 

ا  .(2)..أىٍزدىادي ريسيكخن

 ىنا إشارة إلى أٌف رغـ تتالي الحركب عمى مدينة ركما خاٌصة األكلى كالثانية 

 المدينة"العالميتيف لـ تفقد صالبة آثارىا كال تكافد سٌياحيا بؿ ازدادت إقباال كأخذت اسـ 

 :، أيضا في مقطع آخر يقكؿ"الخالدة

ا مىذىاؽي األٍمسً   كمى  كىافى ًلألىٍجرىاًس ًفي ري
                                      

 .79-77الديكاف، ص- (1) 
 .77الٌديكاف، ص- (2) 
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ا  كمى مىى ري كًد تىٍستىٍكًلي عى ةي البىاري ـٍ تىعيٍد رىائحى لى

ا ًفي كىًنيسىوٍ  كمى ا الًذم يىٍسًجفي ري  (1 )؟..مى

 الٌشاعر ىنا يريد أف يقكؿ بأٌف زمف تسٌمط الكنيسة عمى ركما قد كٌلى كأصبحت حٌرة 
 .(2)طميقة، كلـ تعد فييا ال حركب كال باركد، فقد حٌؿ عمييا الٌسالـ

 :، يقكؿ الٌشاعر" ورنيكا"كفي قصيدة 

ٌمقىٍت ًفي ًجدىاٍر  َلْوَحةٌ    عي

ٍت مىٍنًطؽى  الَفنِّر غىيَّشرى

ٍمسىًبيؿى المىسىاٍر  فىٍت سى كى اٍستىٍنزى

ةه تىٍنتىًحٍر  .. لىٍكحى

.. ًحيفى تيٍبًصري ًفييىا الظِّالىؿٍ 

تىتَّشًقي شىرَّشىىا 

ٍنبىعو دىاًئـو ًلمقىمىٍر  كىٍي تيفىتِّشى عىٍف مى

ةه تىٍنتىًشٍر  لىٍكحى

عىٍبرى كيؿِّ السىتىاًئًر 

كيؿِّ النَّشكىاًفًذ 

ًفي غيٍرفىًة النَّشٍكـً - اآلفى -قىٍد تىٍسكيفي 

اٍر  ٍرقىةن لًمًبحى .. أىٍك تىٍرتىًدم زي

ِفيَ ا ُمَظاَهَرًة - اآلفى -أيٍبًصري 
                                      

 .79-78الٌديكاف، ص- (1) 
 .بتصٌرؼ، مكقع المنار الثٌقافي- (2) 
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 َرَصاًصاكى 

ةن  ثًِّر ًفي لمدَّلمِ كى رىاًئحى  ..َأْسَفِ  اأَلْحِ َيهْ  الميتىخى

ٍت مىٍنًطؽى الفىفِّ  ةه غىيَّشرى لىٍكحى
(1). 

 كىي لكحة فنية " ورنيكا" ىي "بابمو بيكاسو" استحضر الٌشاعر لكحة جدارية لمفٌناف 

ـ بمدينة مدريد 1937زيتية مف تٌيار المدرسة الٌتكعيبية انتجتيا أنامؿ بيكاسك في يكنيك سنة 

االسبانية، استكحاىا الفٌناف الكبير بيكاسك مف قصؼ مدينة غكرنيكا كىي بمدة صغيرة تقع في 

مقاطعة بيسكام في منطقة الباسؾ شمالي اسبانيا، حيف قامت الطائرات الحربية األلمانية 

كااليطالية بمساندة الحرب األىمية التي كانت كاقعة في اسبانيا ذلؾ الكقت كمف حينيا 

أصبحت ىذه الٌمكحة تصكؿ كتجكؿ عبر مختمؼ أرجاء العالـ كتذكار لمٌسالـ، ألٌنيا تجٌسد 

مأساة الحرب كمعاناة التي تسٌببت لألبرياء، فيي تعٌد مف أشير الٌمكحات الفٌنية في العالـ 

الٌرافضة كالمضاٌدة كالمناىضة لمحركب، كىذا ما كاف غرض استدعائيا مف طرؼ الٌشاعر 

كفى "نظرا لما يعيشو الكاقع العربٌي خاٌصة كالعالمي عاٌمة ككأٌف ىذه القصيدة يقكؿ بيا 

 .(2)"حروبا

 

 

 

                                      

 .81-80الٌديكاف، ص- (1) 
 .بتصٌرؼ، المكقع نفسو- (2) 
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 : الّتناص األدبي- ج

 :، يقكؿ الٌشاعر"عائشة"في قصيدة  

.. ًباألىٍمًس فىقىطٍ 

اًريىةى الكىًممىاتٍ  اءىٍتًني عى .. جى

 َمَفاِتُنَ ا– الى أيٍخًفيؾى  - َأْ َرْتني

 َقاُموَس الِعْش ِ فىشىرىٍحتي لىيىا 

ًر الًحنَّشاًء  ًة ًفي شىجى اًء المىٍكتيكمى بىٍعضى اأًلٍسمى كى

كًفيًّا  كىٍيؼى يىكيكفي الشَّشاًعري صي كى

.. ًفي لىٍحظىًة يىٍأٍس 

دىاثىتىيىا ٍمتي حى .. الى أىٍعًرؼي كىٍيؼى دىخى

... أىتىذىكَّشري 

كيٍنتي أىقيكؿي لىيىا 

.. َعْيَنااِ 

.. كى كىانىٍت تىٍسمىعيًني

... أىتىذنكَّشري 

كيٍنتي أينىاًدييىا 
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 (1 )..َيا َوَطِني.. َيا َوَطِني

المألكفة في قصيدة " عيناا" التٌناص في ىذه القصيدة تـٌ مف خالؿ ذكر كممة 

 :"بدر شاكر السّياب" لمٌشاعر العراقي "مطر أنشودة"

 َعْيَناِا َ اَبَتا َنِخيٍ  َساَعَة السَّلَحْر،

 .َأْو ُشْرَفَتاِن َراَح َيْنَ ى َعْنُ َما الَقَمرْ 

 (2)...َعْيَناِا ِحيَن تُْبِسَماِن ُتوِرُ  الُكُرومْ 

 فمثمما صٌكر بدر شاكر السٌياب كطنو عمى ىيئة امرأة يتغٌزؿ بيا، نالحظ أيضا أٌف 

عبد القادر رابحي قد اقتبس ىذه الفكرة كعزؼ عمى نفس الكتر، حيف عنكف القصيدة باسـ 

 ،أغرتني مفاتنيا)، كاأللفاظ كالعبارات التي تدٌؿ كأٌنو غزؿ أك تغٌزؿ بامرأة ىي "عائشة"امرأة 

 ...(.، قامكس العشؽ،عيناؾ

 :، يقكؿ الٌشاعر"احتماالت ال ّنبقة" أٌما قصيدة 

اتً  ا بىٍيفى رىٍجًز الًجرىاحى  قىٍد أيزىاًكجي مى

 كى الكىاًفًر الميتىيىالىؾً 

 قىٍد أيٍسًقطي المىٍدحى سىٍيكنا ًمفى الشٍِّعرً 

 ثيَّـش أيًضيؼي قىًميالن ًمفى الرَّشٍمؿً 

                                      

 .22الديكاف، ص- (1) 
، بيركت، 01دار العكدة لمٌنشر كالٌتكزيع، المجٌمد ، بدر شاكر السٌياب، ديكاف بدر شاكر الٌسياب، أنشكدة مطر- (2) 

 .121ـ، ص2016
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ميع كيؿَّش البيحيكٍر   ...كىٍأجى

 .(1)ىىٍب ًبأىنِّي تىعىمَّشٍدتي ًفي السَّشٍطًر كىٍسرنا

 في ىذه القصيدة ىناؾ إشارة لعٌدة بحكر عركضية كىي البحكر الخميمية المعركفة في 

( 16) كىي حكالي ستة عشر (الوافر، الرج ، الرم ): الٌشعر مثؿ ما سبؽ في القصيدة، مثؿ

بحر، كٌؿ بحر لو تفعيالتو الخاٌصة، كانت فيما سبؽ مع الٌشعر العمكدم سننا تقٌيد الٌشاعر 

فإف خالفيا فال شعر لو، أٌما مع القصيدة الحٌرة أصبح الٌشاعر متحٌررا أكثر قد يزاكج بيف 

البحكر في القصيدة الكاحدة عمى عكس ما كاف مكٌحدنا فييا، كما تخضع ىذه البحكر لعٌدة 

تغٌيرات تسٌمى الٌزحافات كالعمؿ التي تساعد الٌشاعر عمى نظـ قصائده لتتجانس األسطر 

  (2 ).كتتفاعؿ األلفاظ

        فالتٌناص في ىذه القصيدة يكمف في ذكر ىذه البحكر مٌما يدٌؿ عمى أٌف عبد القادر 
رابحي لـ يشأ إاٌل أف يصٌرح ببحكر ديكانو ىذا بطريقة غير مباشرة كذلؾ في قصيدة عنكنيا 

 .، ككأٌنو يفصح عف تمٌرده"احتماالت ال ّنبقة"بػػػ
 
 
 
 :بنية اإليقاع في الّديوان- 4

                                      

 .73الٌديكاف، ص- (1) 
ظاىرة الٌشعر الحٌر، : بتصٌرؼ، مكقع المكسكعة االلكتركنية لمٌشعر ك األدب العربي، عبد الرحمف سميماف، مقاؿ- (2) 

  www.aladab.comـ، 2008الجزائر، 
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 لقد تطرٌقنا في ىذا الباب إلى دراسة إيقاعية بشطرييا الٌداخمي كالخارجي، لبعض 

 :القصائد مف الٌديكاف كنمكذج، كىي كاآلتي

 (1) :يقكؿ الٌشاعر، "مقام الّ وء "في قصيدة

طىأن   خى

اءىتٍ   جى

ػطىأ ن   خى

 سىكىنىتٍ 

طىننا  كى

 أىٍعػػمىى

 خػىطىأن 

ارىتٍ   صى

ٍميىاءٍ   ..عى

 الكتابة العرو ية: 

طىأىفٍ   خى

ٍاءىتٍ   جى

طىأىفٍ   خى

                                      

 .56 الٌديكاف، ص- (1) 
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 سىكىنىتٍ 

طىنىفٍ   كى

 أىٍعمىىٍ 

طىأىفٍ   خى

ٍارىتٍ   صى

ٍميىٍاءٍ   عى

 

 الّتقطيع اإليقاعي: 

طىػػأىفٍ  طىػأىفٍ  تٍ نىػسىؾى  خى  خى

 / / /0  / / /0  / / /0 

 فىػػعىػميػفٍ  فىػػعىػميفٍ  فىػػعىػميػفٍ 

ػٍاءى تٍ  طىنىػفٍ  جى ٍارىتٍ  كى  صى

 /0 / 0 / / /0   / 0/0  

  فىػٍعػػميفٍ  فىػًعػميػفٍ  فىػٍعػػميػػفٍ 

طىأىفٍ  ٍمػيىػٍاءٍ  أىٍعػػمىػىٍ  خى  عى

/ / /0  /0 / 0 /0/ 00 

ٍفٍ  فىػٍعػػميػفٍ  فىػػًعػميفٍ   فىػٍعػػالى
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 :اإليقاع الخارجي- 1

  المتدارا: القصيدةبحر. 

كىك أحادم الٌتفعيمة مف البحكر الخفيفة كالٌسريعة، يصمح لمٌتعبير عف ما يجكؿ في  

الٌذات، كغالبا ما يكسر الٌرتابة كالممؿ نظرا لتالحؽ أنغامو كخٌفتو، كيرتكز بناؤه عمى تكرار 

 .مٌرات في البيت الٌشعرم الكاحد (08)ثماني  (0 //0/ ) (فىٍاًعميفٍ )تفعيمة 

 فىٍاًعميٍف فىٍاًعميٍف فىٍاًعميٍف فىٍاًعميفٍ *** فىٍاًعميٍف فىٍاًعميٍف فىٍاًعميػػػػٍف 

 و ابطه: 

رىكىاتي الميٍحدىًث تىٍنتىًقؿي   فىػػًعميٍف فىػػػًعميٍف فىػًعميٍف فىًعػػؿي *** حى

 الجوا ات الّشعرية لمبحر: 

  :الّ حاف - أ

 (.0( )///فىًعميفٍ )إلى  (0//0/) (فىٍاًعميفٍ )حذؼ الٌساكف الثٌاني، فتصير : الخبن 

 :العم -    ب

 (.0/0( )/فىٍعميفٍ )إلى  (0//0/) (فىٍاًعميفٍ )حذؼ الٌساكف الٌرابع، فتصير : القطع 

  ٍفٍ )، تصير (0//0/) (فىٍاًعميفٍ ) الٌتفعيمة :الّت لي  (.0/00( )/فىًعالى

 الّروي: 
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 يختمؼ ركم الٌشعر الحٌر عف الٌشعر العمكدم، فبعدما كاف مكٌحدا مع قصائد الٌشعر 

العمكدم، أصبح مع الٌشعر الحٌر متحٌررا ىك اآلخر، قد يتعٌدد كيختمؼ مف سطر شعرم إلى 

طىأن ) حرؼ الٌركم ىك اليمزة في "مقام ال وء"آخر، ففي قصيدة   (-المتكٌررة ثالث مٌرات-خى

ٍاءى تٍ سىكىفى )كالٌتاء في  ٍارى تٍ ، جى  (.تٍ ، صى

 :اإليقاع الّداخمي- 2

 مف الٌصعب حصر جميع الكحدات اإليقاعٌية في ىذا الٌديكاف، لذلؾ اختصرنا البحث 

 .(التَّشكرار الٌمفظي كالتَّشكرار الٌصكتي) :في كحدتيف إيقاعيتيف ىما

 التَّلكرار الّصوتي: 

، تٍ ، سكفتٍ جاء)في  (الٌتاء الساكنة) تكرار حرؼ "مقام الّ وء" نجد في قصيدة 

، كال شٌؾ أٌف تكرار ىذا الحرؼ لو داللتو عند الٌشاعر، فحرؼ الٌتاء ىك أحد الحركؼ (تٍ صار

 .الٌنطعية االنفجارية

 التَّلكرار الّمفظي: 

طىأن )بعد قرائتنا لنفس القصيدة، يمفت انتباىنا أٌف لفظة   قد تكٌررت ليس عبثا، بؿ  (خى

كاف كراء ذلؾ داللة الٌتككيد، ككأٌف الٌشاعر يريد أف يٌؤكد عمى الٌمفظة ليبعث بيا الٌداللة التي 

 .تخالجو

 (1 ): قاؿ الٌشاعر،"مقام الّرؤيا"كفي قصيدة 

                                      

 .34الٌديكاف، ص- (1) 
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أىرىاًؾ ًفي مىنىاًمي 

ٍكًئيَّشةو    تييىاًجًريفى أىٍلؼى سىنىةو ضى

ًفي ميديًف النٍِّسيىاًف 

 ..كى األىٍنقىاٍض 

ًئيفى ًفي أىٍلكىاًحيىا  كى تىٍقرى

 ..كىالىًمي

 الكتابة العرو ية: 

نىٍاًمٍي   أىرىٍاًؾ ًفٍي مى

 ٍكًئيىًتفٍ تييىٍاًجًرٍيفى أىٍلؼى سىنىةو ضى 

 مٍ ٍسيىٍافً فً ًفٍي ميديًف فٍ 

 ..ٍاٍض ًقرى فٍ  إٍل  كى 

ًئٍيفى ًفٍي أىٍلكىٍاًحيىٍا  كى تىٍقرى

ًٍميٍ   ..كىالى
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 الّتقطيع اإليقاعي: 

نىٍا / ًكًفٍي / أىرىٍا   ًميٍ / مى

//0//   0//    0/   0  

فىٍا   ًعميٍف  فىٍا   عػًؿٍ / مى   مى

ٍك / فىسىنىًتفٍ / نىأىٍؿ / ًجًرمٍ / تييىٍا   يىًتفٍ / ًئٍي / ضى

//0 / /   0//   0////   0/   0/    0//    0 

فىٍا    ًعميػٍف  فىٍا /مى   ميٍسػػػػػتىٍفػػػػػًعميٍف  /  فىًعمىتيٍف / مى

 ًنيٍ / يىٍا / ًنٍس / ميديًنٍف / ًفٍي 

/0///    0/    0/    0/  0 

ٍفػػػػػػػتىًعميٍف    ميٍسػػػػتىػٍفػػػًعؿٍ /مي

 

 

ٍؿ   ٍض / ًقرىٍا / ًإٍف / كى

/0/    0//   0    0 

ٍ    فٍ   ميٍسػػػػػتىٍفػػػػًعالى

تىٍؽ  ًئٍي / كى  ًحيىاٍ / كىٍا / أىٍؿ / نىًفٍي / رى

//0//   0//   0/   0/  0//      0 
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فىٍا   ًعميٍف   فىٍا /مى   ميٍسػػتىٍفػػػػػػػػًعميفٍ / مى

 ٍ  ًميٍ / كىالى

//0/    0 

فىٍا    ًعػؿٍ   مى

 : اإليقاع الخارجي -1

  الرج : القصيدةبحر 

" 06"، سٌت (0//0/0/) (ميٍستىٍفًعميفٍ ) كىك بحر أحادم الٌتفعيمة، يرتكز بناؤه عمى تفعيمة 

 :مٌرات في البيت الٌشعرم الكاحد

 ميٍستىٍفًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف ميٍستىٍفًعميفٍ *** ميٍستىٍفًعػػميٍف ميٍستىٍفًعػػميٍف ميٍستىٍفًعميػػػػػػٍف 

  و ابطه: 

اًز بىٍحره يىٍسييػػؿي  ًر األىٍرجى  ميٍستىٍفًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف ميٍستىٍفًعػػػػؿي *** ًفٍي أىٍبحي

 الجو ات الّشعرية لمبحر: 

 :الّ حاف- أ

 فىاًعميفٍ )إلى  (0//0/0/) (ميٍستىٍفًعميفٍ )حذؼ الٌساكف الثٌاني، فتصير : الخبن ( مى

//(0//0.) 

 (.0///0( )/ميٍفتىًعميفٍ )إلى (0//0/0/) (ميٍستىٍفًعميفٍ )حذؼ الٌساكف الٌرابع، فتصير : الّطي 
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  ( فىًعمىتيفٍ )إلى  (0//0/0/) (مثٍستىٍفًعميفٍ )حذؼ الٌساكف الثٌاني كالٌرابع، فتصير : الخب

////(0.) 

 :العم - ب

  ( 0//0/0/) (ميٍستىٍفًعميفٍ )زيادة حرؼ ساكف عمى ما آخره كتد مجمكع، فتصير : الّت بي

ٍفٍ )إلى   (.00//0/0/) (ميٍستىٍفًعالى

 (ميٍستىٍفًعميفٍ )حذؼ ساكف الكتد المجمكع مع تسكيف ما قبمو، فتصير : القطع 

 (.0/0/0( )/ميٍستىٍفًعؿٍ )إلى  (0//0/0)/

 الّروي : 

، ألٌف (مـم، كالـناـ)في " الميـ"ىك حرؼ " مقام الرؤيا"حرؼ الٌركم في قصيدة 

 .ال تصمح أف تككف ركٌيا (الكاك كاأللؼ كالياء)حركؼ العٌمة 

 :اإليقاع الّداخمي- 2

 التَّلكرار الّصوتي : 

كجاء بصيغة صرفية لمٌتأنيث،  (الٌنكف) ىناؾ تكرار لحرؼ "مقام الّرؤيا" في قصيدة 

، فسيافٌ ، اؿفة، مدفامي، سفـ: )، كجاء بصيغة عادية في(ف، تقرئيفتياجرم)كذلؾ في 

، كال شٌؾ في أٌف حرؼ الٌنكف ىك حرؼ مجيكر، داللتو في القصيدة الٌظيكر (قراضفاإل

 .كالبركز

 التَّلكرار الّمفظي : 
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 ."مقام الرؤيا"ال يكجد تكرار لفظي في قصيدة 

 (1): يقكؿ الٌشاعر،"رياح"أٌما في قصيدة 

ًريًؼ  ًريًؼ الخى ىىا أىنىا ًفي خى

عىطىًشي يىٍرتىًكم ًمٍف مىدىاىىا 

كىأىٍكرىاديىىا تىٍرتىًكم ًمٍف نىًزيًفي 

ًديدو  ًمٍف جى

 ..أيىىاًجري ًفي ميٍنتىيىى ميٍنتىيىاىىا

ىىًذًه األىٍرضي ًزٍنزىانىًتي 

دىل عىٍسكىًرم  كىالصَّش

سيييكًفي  ..كى

يًح  اًدرى ذىاًكرىةى الرِّ لىٍف أيغى

تَّشى أىرىاىىا  ..حى

نىٍكسىًتي ًفي خيطىاىىا 

كًفي  ..كىأىٍسرىاريىىا ًفي حيري

ًديدو أيىىاًجري  ًمٍف جى

 ..ًفي ميٍنتىيىى ميٍنتىيىاىىا

                                      

 .56 الٌديكاف، ص- (1) 
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 الكتابة العرو ية: 

ًرٍيؼً  ًرٍيًؼ ٍلخى  مٍ ىىٍا أىنىٍا ًفٍي خى

عىطىًشٍي يىٍرتىًكٍم ًمٍف مىدىٍاىىٍا 

كىأىٍكرىٍاديىىٍا تىٍرتىًكٍم ًمٍف نىًزٍيًفٍي 

ًدٍيد  فٍ ًمٍف جى

 ..أيىىٍاًجري ًفٍي ميٍنتىيىٍى ميٍنتىيىٍاىىاٍ 

ىٍرضي ًزٍنزىٍانىًتٍي  ىىًذًه ألى

دىٍل عىٍسكىًرٍم ٍص كى  صى

سيييكًفيٍ   ..كى

ٍاًدرى ذىٍاًكرىةى ٍر   مٍ ٍيحً رً لىٍف أيغى

 ..ٍل أىرىٍاىىاٍ تى حىتٍ 

نىٍكسىًتٍي ًفٍي خيطىٍاىىٍا 

ٍكًفيٍ   ..كىأىٍسرىٍاريىىٍا ًفٍي حيري

ًدٍيد  كٍ  أيىىٍاًجري فٍ ًمٍف جى

 ..ًفٍي ميٍنتىيىٍى ميٍنتىيىٍاىىاٍ 

 الّتقطيع اإليقاعي: 

ًرٍم / ًفٍي / أىنىٍا / ىػىٍا  ًرٍم / ًفٍؿ / خى  ًفيٍ / خى
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/0//   0/   0/ /    0/    0/ /    0/    0 

ٍ     تيفٍ / فىٍا     ًعميٍف /فىٍا    ًعميٍف     فىٍا     ًعالى

 

 

 ىىػاٍ / مىدىٍا / ًمٍف / تىًكٍم / يىٍر / عىطىًشٍي 

 / / /0/    0//   0/    0//    0/   0  

ٍ   تيفٍ / فىٍا   ًعميٍف /فىػػًعػميٍف       فىٍا     ًعالى

 ًفيٍ / نىًزٍم / ًمٍف / تىًكٍم / تىٍر / ديىىٍا / رىٍا / كىأىٍك 

//0/   0//   0/   0//    0/    0//   0/     0 

 فىعيٍك     ليفٍ /فىعيٍك     ليٍف /  فىعيٍك   ليٍف /فىعيٍك    ليٍف 

ًدٍم / ًمٍف   ًدفٍ / جى

 /0/ /    0/   0 

ٍ    تيفٍ   فىػػٍا     ًعالى

ًفٍي / أيىىٍا   ىىاٍ / تىيىٍا / ميٍف / تىيىٍى / ميٍف / ًجري

//0/ / /   0/    0//    0/   0//    0/  0 

ػػمىػتيػٍف  ٍ   تيفٍ /  فىػٍا   ًعميٍف /ميفىٍا   عى  فىٍا     ًعالى

ًزٍف / أىٍر / ىىًذىىٍؿ   نىًتيٍ / زىٍا / ضي
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/ / /0/    0 / /   0/   0//   0 

 فىٍا   ًعميفٍ /  فىٍا   ًعػميػٍف /فىػًعػػميٍف  

ٍص  دىٍل / كى  كىًرمٍ / عىٍس / صى

  /0 / /     0 /     0//    0 

    فىػٍا    ًعميفٍ /فىػػػػٍا     ًعػميٍف  

سيييكٍ   ًفيٍ / كى

// /0/   0 

 فىعٍ / فىػػًعميٍف 

ٍا / لىٍف  ذىٍا / أيغى تىٍر / ًدرى  ًحيٍ / ًرٍم / ًكرى

/0//   0///    0///   0 /    0/    0 

مىتيٍف /ليٍف    فىػٍعػػػػػػميفٍ /فىًعمىتيٍف / ميفىٍا     عى

 

ٍت   ىىػاٍ / أىرىٍا / تىٍى / حى

 /0/    0//    0/   0 

 فىعيٍك   ليفٍ / فىػػٍعػػػػػػميٍف 

 ىىاٍ / خيطىٍا / ًفٍي / سىًتٍي / نىٍؾ 

/0//    0/    0//    0/    0 
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 فىاٍ / فىٍا    ًعػميٍف  / فىٍا    ًعميػػٍف 

ٍك / ًفٍي / ريىىٍا / رىٍا / كىأىٍس   ًفيٍ / حيري

/ /0/   0//    0/   0//    0/    0 

ٍ    تيفٍ / فىٍا     ًعميٍف / ًعميٍف   فىٍا     ًعالى

ًدٍم / ًمٍف  كٍ / أيىىٍا / ًدٍف / جى  ًجري

/0//     0/    0//   0//    0 

  فىعيكٍ / فىٍا   ًعميٍف  /فىػٍا     ًعميٍف  

 ىىاٍ / تىيىٍا / ميٍف / تىيىٍى / ميٍف / ًفٍي 

/0/    0//    0/    0//   0/  0 

ٍ  تيػفٍ / فىػٍا   ًعميٍف  /ليٍف      فىٍا   ًعالى

 :اإليقاع الخارجي- 1

  الوافر كبحر المتداراىك تزاكج بيف بحر : القصيدةبحر. 

بحر الكافر ىك ينتمي إلى دائرة المؤتمؼ شأف الكامؿ، كيمتاز بالشٌدة إذا أريد لو أف 

 :يشتٌد، كبالرٌقة إذا أريد لو أف يرٌؽ، كبناؤه يككف عمى كزف

مىتيٍف فىعيٍكليٍف  مىتيٍف ميفىٍاعى مىتيٍف فىعيٍكليفٍ *** ميفىٍاعى مىتيٍف ميفىٍاعى  ميفىٍاعى

 ابطه  : 

ًميؿي  مىتيٍف فىعيٍكؿي ***  بيحيكًر الشٍِّعًر كىاًفريىىا جى مىتيٍف ميفىٍاعى  ميفىٍاعى
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 (لبحر المتدارؾ): الجوا ات الّشعرية 

 :الّ حاف - أ

 (.0( )///فىًعميفٍ )إلى  (0//0/) (فىٍاًعميفٍ )حذؼ الٌساكف الثاني، فتصير : الخبن 

 :العم  - ب

  ( 0//0/) (فىٍاًعميفٍ )نضيؼ متحٌرؾ كبعده ساكف في آخر الٌتفعيمة، فتصير : الّترفي

ٍتيفٍ )إلى   (.0/0//0/) (فىٍاًعالى

 (0/0( )/فىٍعميفٍ )إلى  (0//0/) (فىٍاًعميفٍ )حذؼ المتحٌرؾ الٌرابع، فتصير : القطع 

 (لبحر الكافر): الجوا ات الّشعرية 

 ".رياح" ال يكجد زحاؼ في قصيدة :الّ حاف- أ

  :العم - ب

 مىتيفٍ ) تسكيف المتحٌرؾ الخامس مع حذؼ السبب الخفيؼ، فتصير :القطف  (ميفىٍاعى

فىٍاًعؿٍ )إلى  (0///0)//  (.0/0( )//فىعيٍكليفٍ )كتحٌكؿ إلى  (0/0( )//مى

 الّروي: 

 (مؼ، حركؼ، نزمؼالخرم)في " الفاء" ىك ازدكاج بيف حرؼ "رياح" حرؼ الٌركم في قصيدة 

 .(اقا،، أراقا، منتياقا، خطاقمدا)في " الياء"كحرؼ 

 :اإليقاع الّداخمي- 2

 التَّلكرار الّصوتي : 
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في " النكف" تكرار صكتي عمى مستكل عٌدة أحرؼ، فنجد حرؼ "رياح" نجد في قصيدة 

اجر، قا، أقا، أكرادقا، مداق)في " الياء"، كحرؼ (...كستي،فزانتي، فتيى، زفم، ـؼا، نزمفأ)

م، ؼ، نزمؼخرم)في " الفاء"، كحرؼ (...ا، قا، أسرارقا، خطاقذه، أراقا، قل، منتياقمنت

، ىذا (ردل، أغاد، صدىا، جدمداىا، أكرادـ)في " الداؿ"، كأيضا حرؼ (مؼم، حركؼسيك

التَّشكرار المتعٌدد يدٌؿ عمى أٌف الٌشاعر يعي كقع ىذه الحركؼ عمى نفسية المتمٌقي، فيي تقريبا 

الخريؼ الفصؿ " فاء"كٌميا حركؼ األلـ كالٌتعب، فالياء مف اآلىات المتعبة كالمقيكرة مف 

الذم تتساقط فيو أكراؽ الٌشجر كتتعٌرل األغصاف ككذلؾ الٌسيكؼ كنزيؼ الحركؼ، ىذه كٌميا 

ألفاظ تكحي بحالة الٌشاعر الٌنفسية المحصكرة في زنزانة التي صداىا عسكرم أم االضطياد 

 .الذم لرٌبما سيياجر إلى المنتيى بسببو عمى حسب كممات القصيدة

 

 التَّلكرار الّمفظي: 

مع تكرار بعض األلفاظ،  (جمؿ)كجكد تكرار تراكيب ، "رياح" المالحظ في قصيدة 

، كىذا (أىاجر في منتيى منتياىا     جممة فعمية)، (مف جديد     شبو جممة)كذلؾ في 

داللة عمى أٌف الٌشاعر كٌظؼ الٌتراكيب الٌنحكية في قالب صكتي نغمي جميؿ الكقع عمى 

 . (خريؼ، الخريؼ)، (يرتكم، ترتكم)األسماع أٌما تكرار األلفاظ في 

 (1): قاؿ الٌشاعر"مقام الّتوحيدي"كفي قصيدة 

                                      

 .19 الٌديكاف، ص- (1) 
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ٍتًني ليغىًتي  يَّشرى صى

 ..ًمٍثؿى العىًجينىوٍ 

شىكَّشمىٍتًني 

اًء المَّشًو  ًمٍثؿى مى

اءٍ   ..ًمٍف بىٍعًض السَّشمى

كىأىرىاقىٍتًني 

ًدينىوٍ  مىى ثىٍكًب المى  ..عى

 الكتابة العرو ية: 

يٍ  ٍتًنٍي ليغىًتٍي مى صى رى

 ..ًمٍثؿى ٍلعىًجٍينىوٍ 

لىٍتًنٍي ؾى شىؾٍ 

ٍاًء ؿٍ   لىًييٍ ًمٍثؿى مى

ٍاءٍ ٍسسى ًمٍف بىٍعًض   ..مى

كىأىرىٍاقىٍتًنٍي 

ًدينىوٍ  مىٍى ثىٍكًب ٍلمى  ..عى
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 الّتقطيع اإليقاعي: 

يٍ   ليغىًتيٍ / ًنيٍ / يىرىتٍ / صى

 /0//    0/    0///  0 

ٍ    تيف   فىًعالىٍ /فىػػٍا    ًعػالى

 نىوٍ / عىًجيٍ / لىٍؿ / ًمثٍ 

/0/   0 / /    0/  0 

ٍ   تيفٍ /تيٍف    فىػٍا     ًعالى

 ًنيٍ / كىمىتٍ / شىٍؾ 

 /0//    0/   0 

ٍ    تيفٍ   فىػػٍا    ًعالى

اٍ / ًمثٍ   لىًييٍ / ًءؿٍ / لىمى

/0//  0/ 0//  0 

 فىٍا  ًعميفٍ /فىػٍا  ًعميفٍ 

ٍس / بىعٍ / ًمفٍ  اٍ / ضى  ءٍ / سىمى

/0/  0 /    0//    0 0 

ٍ فٍ /  فىٍعػػػػميٍف   فىػٍا    ًعالى
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 ًنيٍ / قىتٍ / كىأىرىٍا 

/ /0/    0/  0 

ٍ     تيفٍ   فىاٍ / فىًعالى

مىىٍ   نىوٍ / مىًدمٍ / ًبٍؿ /ثىكٍ / عى

//0/   0/  0 //  0/  0 

ٍ   تيفٍ  ٍ   تيفٍ /ًعالى   فىٍا   ًعالى

 :اإليقاع الخارجي- 1

 الّرم : بحر القصيدة 

 :تفعيالت (06)كىك بحر يقـك بناؤه عمى سٌت  

ٍتيٍف  ٍتيٍف فىٍاًعالى ٍتيٍف فىٍاًعالى ٍتيفٍ *** فىٍاًعالى ٍتيٍف فىٍاًعالى ٍتيٍف فىٍاًعالى  فىاىًعالى

 و ابطه: 

ٍمؿي األىٍبًحًر تىٍرًكيًو الًثقىاتي  ٍتي *** رى ٍتيٍف فىٍاًعالى ٍتيٍف فىٍاًعالى  فىٍاًعالى

 الجوا ات الّشعرية لمبحر: 

 :الّ حاف- أ

 ٍتيفٍ )حذؼ الٌساكف األٌكؿ، فتصير : الخبن ٍتيٍف  (0/0//0/) (فىٍاًعالى  (.0/0)///إلى فىًعالى

 :العم - ب
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 ٍتيفٍ )إسقاط السبب الخفيؼ مف آخر الجزء، فتصير : الح ف إلى  (0/0//0/) (فىٍاًعالى

 (.0//0( )/فىٍاًعميفٍ )كتحٌكؿ إلى  (0//0/) (فىٍاًعالىٍ )

 ٍتيفٍ ) حذؼ السبب الخفيؼ كتسكيف متحٌركة، فتصير :القصر إلى  (0/0//0/) (فىٍاًعالى

ٍفٍ )  (.00//0/) (فىٍاًعالى

 ٍتيٍف ) حذؼ السبب الخفيؼ كآخر الكتد المجمكع مع تسكيف ما قبمو، فتصير :البتر  (فىٍاًعالى

 (.0/0( )/فىٍعميفٍ )، كتحٌكؿ إلى (0/0( )/فىٍاًعؿٍ )إلى  (0/0//0)/

 الّروي: 

 ".الٌنكف" ىك حرؼ "مقام الّتوحيدي"حرؼ ركم قصيدة 

 :اإليقاع الّداخمي- 2

 التَّلكرار الّصوتي: 

" ياء المتكٌمـ"ك" الٌنكف"كحرؼ " الٌتاء" نجد أٌف ىناؾ حرؼ "مقام الّتوحيدي" في قصيدة 

 .كىذا ما يٌدؿ عمى أٌف الٌتفعيمة مكٌحدة (تني، أراؽتني، شٌكؿتنيصٌير)تتكٌرر بصكرة متفاكتة في 

 التَّلكرار الّمفظي: 

 العجينو، مث : " كىي حرؼ تشبيو، استعممو الٌشاعر في قكلو" مثؿ" لقد تكررت لفظة 

 .كبالٌتالي لـ يخرج عف سياقو أك كظيفتو المعتادة كىي الٌتشبيو (ماء اهللمث  
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 (1 ): يقكؿ الٌشاعر"احتماالت الّ نبقة"أٌما في قصيدة 

اًت   ا بىٍيفى رىٍجًز الًجرىاحى قىٍد أيزىاًكجي مى

كى الكىاًفر الميتىيىالىًؾ  

قىٍد أيٍسًقطي المىٍدحى سىٍيكنا ًمفى الشٍِّعًر  

ٍمًؿ   ثيـى أيًضيؼي قىًميالن ًمفى الرَّش

ا بىٍيفى حيبٍّ كى حيبٍّ   اًزجى مى ا أيمى كىٍيمى

...  كى أىٍجمىعى كيؿَّش البيحيكٍر 

ىىٍب ًبأىنِّي تىعىمَّشٍدتي فوي السَّشٍطر كىٍسرنا  

ظَّشٍفتي قىٍرطىاجى ديكفى مينىاسىبىةو ًفي القىًصيدىًة   كى كى

ةى   ثيَّـش اٍعتىمىٍيتي الًمنىصَّش

كىٍي أىٍقرىأى الشٍِّعرى ًفي الٌصاًمًتيفى  

...  الحيضيكٍر 

ٍندىقىو دي ًبالزَّش ـي الشَّشاًعري الميتىمىرِّ ؟  ..ىىٍؿ سىييتَّشيى

 الكتابة العرو ية: 

ٍاًت   ٍا بىٍيفى رىٍجًز ٍلًجرىٍاحى قىٍد أيزىٍاًكجي مى

  مٍ كى ٍلكىٍاًفًر ٍلميتيىٍالىؾً 

                                      

 .73 الٌديكاف، ص- (1) 
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 ًرمٍ عٍ شً  ًمفى ٍش فٍ قىٍد أيٍسًقطي ٍلمىٍدحى سىٍيكى 

ـٍ ًمفى ٍف  أيًضٍيؼي قىًمٍيؿى ـى ثيـٍ    مٍ ؿً ٍررى

ٍا بىٍيفى حيبٍ  ٍاًزجى مى ٍا أيمى   ٍبًبفٍ  كى حي ًبفٍ كىٍيمى

ٍكٍر ؿى كى أىٍجمىعى كيؿٍ  ...   ٍلبيحي

 فٍ سىٍطًر كىٍسرى ٍس ٍدتي ؼً ـى ٍم تىعىـٍ فً ىىٍب ًبأىفٍ 

ظٍ   ًتيٍ قىًصٍيدى ؿٍ  ؼً ًتفٍ ٍفتي قىٍرطىٍاجى ديٍكفى مينىٍاسىبى ظى كى كى

تىاٍ  ٍعتىمىٍيتي ٍلًمنىٍص ـى ثيـٍ   صى

  نىاٍ ٍاًمًتيٍ صى ٍعرى ًفٍص ٍششً كىٍي أىٍقرىأى 

ٍكٍر أى  ...  ٍلحيضي

ـي ٍش تى ىىٍؿ سىييتٍ  ؟  ..ٍندىقىوٍ زى دي ًبٍز رً ٍاًعري ٍلميتىمىٍر شى ىى

 الّتقطيع اإليقاعي: 

اٍ / أيزىاٍ / قىدٍ  مى اٍ / ًجرىاٍ / ًزؿٍ / نىرىجٍ / بىيٍ / ًكجي  ًتيٍ ً/ حى

/0// 0///   0/  0//   0/   0//   0/   0/  0 

ٍ   تيٍف /فىػٍا ًعميٍف  فىٍا   ًعٍؿ / فىًعالى فىٍا   ًعٍيػػػميفٍ / مى  مى

ؿٍ   لىًكيٍ / ميتىيىاٍ / ًفًرؿٍ / كىاٍ / كى

/0/  0//   0///  0//  0 

مىتيٍف /فىٍعػػػػميٍف  فىاٍ /  ميفىٍا عى  مى
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سىوٍ / مىدٍ / ًقطيؿٍ / أيٍس / قىدٍ  فٍ / حى  ًرمٍ / ًشعٍ / ًمنىٍش / كى

/0/  0//   0/   0//   0/   0/ /   0/   0/   0 

ٍ   تيٍف /ًعٍؿ  فىٍا   ًعٍؿ /فىٍا   ًعالى فىٍا    ًعٍيػػػػميفٍ / مى   مى

أيًضيٍ / ثيـٍ  ـٍ / ًمنىٍر / لىفٍ / فيقىًميٍ / مى  ًليٍ / رى

/0 / //  0///   0/ 0//   0/  0/  0 

ٍفػػػػتىًعػميػٍف  ٍ تيٍف /مي فىٍا  ًعٍيػػػميفٍ /  فىًعالى  مى

اٍ / كىيٍ  اٍ / مى اٍ / أيمى مى  ًبفٍ / كىحيبٍ / ًبفٍ / نىحيبٍ / بىيٍ / ًزجي

/0/  0//  0/ / /  0/  0 //  0/  0 / /   0/  0 

ٍ  تيٍف /ميٍسػػػتىٍفػػػًعميٍف  فىٍا  ًعٍؿ / فىػًعػالى فىػٍا  ًعؿٍ / مى  مى

 ٍر / بيحيكٍ / لىؿٍ / مىعىكيؿٍ / كىأىجٍ 

//0///   0/  0//   0   0 

مىتيٍف  ٍ   فٍ /ميفىٍا    عى  فىٍا   ًعالى

 رىفٍ / ًركىٍس / سىطٍ / تيًفٍس / مىدٍ / تىعىـٍ /ًنيٍ / ًبأىفٍ / ىىبٍ 

 /0//   0/  0//  0/ 0//  0/    0 //    0/   0 

  فىػاٍ / فىػٍا    ًعميػٍف /فىٍا  ًعميٍف /فىٍا   ًعميفٍ /فىػػٍا   ًعميٍف 

 

ظٍ  ديكٍ / طىاٍ / تيقىٍر /ظىؼٍ / كىكى  دىًتيٍ / قىًصيٍ / ًفؿٍ / سىبىًتفٍ / نىمينىاٍ / جى
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 //0 /   0//   0/  0//  0///  0// /  0/  0  //  0//   0 

ٍتي / فىٍا   ًعميٍف /فىػػػػٍا  ًعميفٍ /ًعميٍف  فىٍا ًعٍؿ /فىًعالى فىػػٍا   ًعميفٍ /مى  مى

تىاٍ / ًمنىٍص / تيؿٍ / تىمىيٍ / مىعٍ / ثيـٍ   صى

/0/ 0//  0/  0//    0//    0 

فىاٍ / فىٍا    ًعميٍف /ميٍسػتىٍفػػػًعميٍف    مى

ًفٍص / ًشعٍ / رىأىٍش / أىؽٍ / كىيٍ  اٍ / رى  نىاٍ / ًمًتيٍ / صى

/0/  0//    0/   0 / /    0 /  0//   0/  0 

فىٍا   ًعٍؿ /ًعٍيػػػػميٍف  ػفىػٍا  ًعػٍؿ / مى فىٍا ًعػؿٍ /  مى   مى

 ٍر / حيضيكٍ / أىؿٍ 

/0 / /   0  0 

ٍ   فٍ   فىػٍا   ًعػالى

 دىقىةٍ / زىفٍ / ًرديًبزى / ميتىمىٍر / ًعريؿٍ / شىاٍ / تىيىميٍش / سىييتٍ / ىىؿٍ 

/0//    0///    0/   0//   0///   0///   0/   0//   0 

  فىٍا   ًعميفٍ /فىًعميٍف /  فىًعميٍف / فىٍا   ًعميٍف / فىًعميٍف /فىٍا     ًعميٍف 

 :  اإليقاع الخارجي- 1

 كقد صٌرح الٌشاعر بذلؾ  (الوافر، الرم ، الرج )ىك مزج بيف ثالثة بحكر  :بحر القصيدة

 .في القصيدة
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 (لبحر الّرم ): الجوا ات الّشعرية 

 :الّ حاف- أ

 ٍتيفٍ )حذؼ الٌساكف األٌكؿ، فتصير : الخبن ٍتيفٍ )إلى  (0/0//0/) (فىٍاًعالى  (0/0( )///فىًعالى

  ٍتيفٍ )حذؼ الٌساكف األٌكؿ كاألخير، فتصير : الّشك ٍتي )إلى  (0/0//0/)(فىٍاًعالى ( فىًعالى

///(0.)/ 

 :العم - ب

ٍتيفٍ )إسقاط السبب الخفيؼ مف آخر الجزء، فتصير : الح ف ( فىٍاًعالىٍ )إلى  (0/0//0/) (فىٍاًعالى

 (.0//0( )/فىٍاًعميفٍ )كتحٌكؿ إلى  (0//0)/

 ٍتيفٍ )حذؼ ساكف السبب الخفيؼ، فتصير: القصر ٍفٍ )إلى  (0/0//0/) (فىٍاًعالى ( فىٍاًعالى

/(0//00) 

 (لبحر الوافر): الجوا ات الّشعرية 

 :الّ حاف- أ

  مىتيفٍ )حذؼ المتحٌرؾ الخامس، فتصير : العق فىٍاًعميفٍ )إلى  (0///0//) (ميفىٍاعى  (0//0( )//مى

 مىتيفٍ )تسكيف المتحٌرؾ الخامس، فتصير : العصب ٍمتيفٍ )إلى  (0///0//) (ميفىٍاعى ( ميفىٍاعى

فىٍاًعٍيميفٍ )، كتحٌكؿ إلى (0/0/0)//  (.0/0/0( )//مى

  :العم - ب
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 مىتيفٍ )تسكيف المتحٌرؾ الخامس، مع حذؼ السبب الخفيؼ، فتصير : القطف ، (ميفىٍاعى

فىٍاًعؿٍ )إلى  (0///0)//  (.0/0( )//فىعيٍكليفٍ )كتحٌكؿ إلى  (0/0( )//مى

 (لبحر الرج ): الجوا ات الّشعرية 

 :الّ حاف- أ

 (.0///0( )/ميٍفتىًعميفٍ )إلى  (0//0/0/) (ميٍستىٍفًعميفٍ )حذؼ الٌساكف الٌرابع، فتصير : الّطي 

 الرّوي : 

، فالٌراء  "الٌتاء"ك" الٌراء" ىك تزاكج بيف حرفيف ىما "احتماالت الّ نبقة"حرؼ الرٌكم لقصيدة 

  ( .ة، الٌزندؽة، المنٌص ةالقصيد)، كالٌتاء في (ر، كسر، الحضكرالبحك)كانت في 

 :اإليقاع الّداخمي- 2 

 التَّلكرار الّصوتي: 

 أٌف التَّشكرار الٌصكتي، كاف لعٌدة حركؼ لرٌبما "احتماالت ال نبقة"نالحظ في قصيدة 

تيالؾ، ـاؿ)بكثير في  كذلؾ في  (الميـ)تماشيا مع تعدٌد البحكر العركضية، فنرصد حرؼ 

، (ـٌ ٌرد، ثـ، المتـنٌصة،  الٌصامتيف، سيٌتوـناسبة، اؿـػػػدت، ـع، تعـازج، أجـؿ، أـدح، الرـاؿ

را، سطر، ؾٌس ليال، اؿؽىكا، سط، سؽ، أقد)كذلؾ في  (الٌسيف)ك (القاؼ)كيميو بتكرار أقؿ حرفي 

، تالجراحا)أيضا في ( الٌتاء)، كتكرار حرؼ (ةؽيتٌيـ، الٌزندسرأ، ؽصيدة، أؽبة، اؿسرطاج، مناؽ

ىـ، تٌ يف، سيت، الٌصاـة، المنٌص ت، اعتمية، القصيدة، مناسبت، كٌظؼتىالؾ، تعمدتالـ
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كداللة ىذه الحركؼ تككف  (ـقؿ، سيتٌ قب، قكا، قالؾ، سقالمت)في" الياء"، كترؼ (ردتـٌ الـ

 .متباينة مف متمٌقي إلى آخر

 التَّلكرار الّمفظي: 

 : كذلؾ في"شعر"لقد تكرٌرت لفظة 

قىٍد أيٍسًقطي المىٍدحى سىٍيكنا ًمفى الشٍِّعًر 

كىٍي أىٍقرىأى الشٍِّعرى ًفي الٌصاًمًتيفى 

  كذلؾ في"ما بين"كلفظة 

اًت   ا بىٍيفى رىٍجًز الًجرىاحى قىٍد أيزىاًكجي مى

ا بىٍيفى حيبٍّ كى حيبٍّ  ا أيمىاًزجي مى  كىٍيمى

تشترؾ في المعنى كتختمؼ في " أفعاؿ" كنالحظ أيضا كجكد ثالثة كممات أك باألحرل 

كلرٌبما ىنا الٌشاعر يقصد التمٌرد فيك يصرح بأٌنو سيجمع  (أزكاج، أمازج، أجمع)الٌمفظ كىي 

دكف أم مناسبة، كيتعٌمد الكسر في الٌسطر " قرطاج"البحكر كيزاكج فيما بينيا كيكٌظؼ مدينة 

 :الٌشعرم، كلٌما يعتمي المنٌصة لكي يمقي شعره عمى الحضكر كىنا يسأؿ الٌشاعر

 ىؿ سيٌتيـ الٌشاعر المتمٌرد بالٌزندقة؟

 لرٌبما ىدؼ الٌشاعر مف التمٌرد ىك خمؽ مسار جديد يمكف أف يتقٌبمو الٌنقاد كيمكف 

العكس كرٌبما يككف اليدؼ أيضا ىك الحرٌية كالتحٌرر فقد يجمع بيف البحكر في الٌسطر 

 كلرٌبما اليدؼ ىك "قصيدة احتماالت الّ نبقة"الٌشعرم الكاحد كبالفعؿ شيدنا ىذا في القصيدة 
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شيء آخر كمثؿ أٌنو يريد أف يذاع صيتو، فكٌؿ ما ىك مختمؼ ىك متمٌيز كالسيما أٌف الٌشاعر 

 :متمٌكف كيرل بأٌف الحياة أك الٌظركؼ لـ تنصفو، نالحظ ىذا في قكلو 

اتً  ا بىٍيفى رىٍجًز الًجرىاحى  قىٍد أيزىاًكجي مى

 كىالكىاًفًر الميتىيىالىؾً 

 كأتبعو بكممة الًجراحات لرٌبما يقصد الٌشاعر تتابع كتكالي الرج ىنا لما ذكر بحر 

اآلالـ كالجراحات عميو ألٌف بحر الرجز يمتاز في تفعيالتو بالتٌتابع كالٌتكالي كيقكؿ في الٌسطر 

، يقصد أٌنو بالٌرغـ مف ككنو  شاعر متمٌكف مف شعره كلو ممكة الوافر المت الاالثاني عبارة 

 .شعرية كافرة كبمقدكره اإلعطاء أكثر إاٌل أٌنو متيالؾ بمعنى أٌنو تعب
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 : لعّل من بين النتائج المستخمصة من ىذا الموضوع ما يأتي

 أّن اإليقاع معناه عند عمماء الّمغة ىو تواتر األصوات وتوافقيا، أّما اصطالحا فكان  -1

 .يقابل معنى الوزن والقافية، فال إيقاع دونيما، وال ىما دونو

 إّن مصطمح اإليقاع شيد منحى آخر في مفيومو لدى الّنقاد العرب المحدثين، فقد  -2

ربطوه بالفعالية التي تنتج بين الّشاعر والمتمّقي، ألّنو في نظرتيم عبارة عن حركة 

 .تخرج عن الّسكون لتعطي احساسا ما

 لقد نّظر الغرب لمفيوم اإليقاع عمى أّنو كل ظاىرة نشعر أو نقوم بيا، واّتصل ىذا  -3

 (.16ق)الّطرح بمعنى القافية، حيث ساد الخمط بينيما إلى غاية القرن 

ىو السّباق بحّسو الّشعري العالي إلى الفصل " شارل بودلير" كان الّشاعر الفرنسي  -4

بين اإليقاع والقافية، وأيقن بأّنيما متالزمتان ال تستغني واحدة عن األخرى ولكن ليستا 

، الّذي أّكد ىو اآلخر عمى أّن اإليقاع "بنيفست"بمفيوم واحد، وأتبعو في ىذا الّطرح 

 .زئبقي غير ثابت تتبعو القافية فيي بالّتالي عنصر فّعال من عناصره

وذلك في " إيقاع"ىو األّول من العرب القدامى من استعمل لفظة " ابن طباطية" إّن  -5

، (...ولمّشعر الموزون إيقاع يطرب الفيم لصوابو)، حينما قال "عيار الّشعر"كتابو 

وقد أّسسو وفق أربعة شروط وىي حسن الّتركيب، صّحة الوزن، صواب المعنى، 

 .وعذوبة اّلمفظ
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" موسيقى الّشعر"  لقد شاع مسّمى آخر لإليقاع عند الّنقاد العرب المحدثين وىو  -6

 .والّذي يتوّقفون فيو عند كّل جرس موسيقي يوحي بالّنغم داخل الّنص أو خارجو

، فيو الّذي يّفرق (فَفعَفلَف ) تشتمل عناصر اإليقاع عمى الوزن وىو تفعيمة بناء الّمفظ من  -7

في الكالم بين الّشعر والّنثر، والقافية ىي الّصوت الموّحد الّذي يتكّرر في جميع 

أواخر األبيات الّشعرية لمقصيدة، فيي من آخر البيت إلى أّول ساكن يميو مع 

 .المتحّرك الّذي قبمو

 اإليقاع نوعان، داخمي ييّتم بالخصائص الّصوتية لّمغة العربّية، والخارجي ييّتم  -8

 .باألوزان الّصرفية والّصيغ الّتركيبية

 التّناص في تعريفو الّمغوي يعني الّتداخل والّتعالق واالحتكاك بين الّنصوص أّما  -9

 .تعريفو االصطالحي فال يتناقض والّمغوي

 تقول جوليا كرستيفا عن التّناص بأّنو ليس االحتكاك والّتداخل بين األعمال  -10

 .الفّنية والنصوص األدبّية فقط، بل يشمل أنواعا أخرى

 لقد ُوجد التّناص كمفيوم في الّتراث العربي بعّدة دالالت متباينة ولم يتواجد  -11

 .كمصطمح فعند الجرجاني سّمي بالتّناظر وعند القيرواني سّمي بالّسرقات

 أرسى التّناص كمصطمح وكمفيوم مع الّنقاد العرب المحدثين عمى أرضية  -12

ثابتة وأّطروه بإطار محكم كونو شرط ضروري أحيانا لقيام أي ّنص جديد، فال 
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يستطيع المبدع أن يحاور نّصو الجديد دون استناده إلى مؤّثرات خارجية، تفرضيا 

 .عّدة عوامل

 مع بروز نظرية التّناص برزت أيضا إشكالية مصطمح التّناص فظيرت عّدة  -13

الّتفاعل الّنصي، الّتداخل الّنصي، الّتعالق الّنصي، فكانت ىناك : تسميات منيا

ضبابية حول تعريب المصطمح بسبب تعّدد مدارس الّترجمة والخمط بين المصطمحات 

 .اّلنقدية

:  تختمف تصنيفات التّناص عند العرب والغرب فعند العرب ىي كاألتي -14

اإلصطراف، االستمحاق، االنتحال، المرافدة، االىتدام، االجتالب، االعارة، الغصب، 

التّناص، : أّما الغرب فيي. االّدعاء، االختالس، االلتقاط، الموازنة، المجدود، المواردة

 ".جيرار جنيت"الميتاناص، الّنص األعمى، جامع اّلنص، المناص، عمى حسب 

يعتمد التّناص عمى آليتين ميّمتين ىما الّتمطيط بمعنى الّشرح واّلتكرار  -15

 .واإليجاز بمعنى االختصار والّتمخيص

التّناص الّديني ويكون من القرآن الكريم والسّنة :  أنواع التّناص ثالثة وىي -16

الّنبوية الّشريفة، التّناص الّتاريخي ويكون من األحداث الّتاريخية سواء الّتاريخ 

اإلسالمي وبطوالتو أو تاريخ الحضارات األخرى، والتّناص األدبي ويكون من الّتراث 

 .األدبي سواء الّشعبي أو الّرسمي
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 تحتاج عممية التّناص إلى مصادر والّتي تكون إّما ضرورية تجّسد تأثيرا  -17

طبيعّيا تمقائّيا ومفروضا في آن واحد، ومصادر الزمة يحاكي فييا المبدع أو يحاور 

أو يعارض أو يناقض ما كتبو، ومصادر ّطوعية تجّسد الّتأثير بصورة متعّمدة في 

 .نصوص متزامنة أو سابقة لعمل المبدع

 يعتبر الّشاعر عبد القادر رابحي من بين الّشعراء الجزائرّيين المتمّيزين بالّرغم  -18

من شيرتو القميمة إاّل أّن مدّوناتو الّشعرية واّلنثرية  تحكي بالّنيابة عنو عن حنكتو 

 .األدبّية وممكتو الّشعرية وجرأتو في كسر المعتاد

كانت بمثابة صورة نموذجية " عمى حساب الوقت" شعرية التّناص في ديوان  -19

 .عن مدى توظيف واستوفاء ىذه اإلستراتيجية في القصائد

كانت عبارة عن خاّصة " عمى حساب الوقت" البنية االيقاعّية في ديوان  -20

جوىرّية لمّشاعر، استطاع من خالليا كسر القاعدة واالحتكام لقوانين جديدة لمّشعر 

 .الّحر، الّتي تفتح آفاق لمّدراسة سواء بالقبول أو الّرفض أو التحّفظ
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قائمة المصادر والمراجع 

 باللغة العربية :

إبراىيم أنيس، موسيقى الشعر العربي،الطبعة الثالثة، مطبعة األنجمو مصرية  .1

 .م، القاىرة1965

محمد محي : ترجمة  ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، .2

الدين عبد الحميد، دار الجيل لمنشر والتوزيع والطباعة، دون طبعة، بيروت، دون 

 .تاريخ

محمد زغمول سالم، منشأة المعارف، االسكندرية، : ، عيار الشعر،ترجمةبة ابن طباط .3

 .دون تاريخ، الطبعة الثالثة

 ابن منظور أبو الفضل جمال محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء الرابع عشر،  .4

 .م2005/ىـ1426، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، (وقع)مادة 

، ، الطبعة األولى، دار صادر (المزوميات) أبو العالء المعري، لزوم ماال يمزم،  .5

 .م1961بيروت 

عمي محمد البخاري، المكتبة العصرية، :  أبو ىالل العسكري، الصناعتين، ترجمة .6

 .م1987دون طبعة، بيروت 

 أحمد درويش، في النقد التحميمي لمقصيدة المعاصرة، دون طبعة، دار الشروق  .7

 .م1986القاىرة 
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، دار الكتب العممية بيروت، المجمد األول، الجزء دون طبعةأحمد شوقي، الشوقيات،  .8

 .الثاني

البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمان تبرماسين، دار الفجر  .9

 .م2003لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة، 

الجوىري اسماعيل بن حمادة، تاج المغة وصحاح  العربية، دار المعرفة،  .10

 .م2008/ىـ1429بيروت، الطبعة الثالثة، 

 الخطيب القزويني، أبو المعال جالل الدين، تمخيص المفتاح في المعاني  .11

األيوبي، المكتبة العصرية، الطبعة  ياسين: والبيان والبديع، قرأه وكتب حواشيو

 .م2002/ىـ1423األولى، بيروت، 

عامر أحمد :  الرازي زيد الدين محمد عبد القادر، مختار الصحاح، ترجمة .12

 .م2009/ىـ1426، لبنان، (وقع)حيدر، دار الكتب العممية، الطبعة الثالثة، مادة 

 الزبيدي محمد مرتضى الحسيني، تاج  العروس، سمسمة المعاجم والفيارس،  .13

 .، دون تاريخدون طبعةدار الفكر، 

الفراىيدي الخميل بن أحمد أبو عبد الرحمن، معجم العين، سمسمة المعاجم،  .14

 .(قفى)دون طبعة، دون تاريخ، مادة 

، الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الفكر .15

 .(وقع)م، مادة 2010/ىـ1431دون طبعة، 
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 بسام الساعي، حركة الشعر الحديث، دار المأمون لمتراث، الطبعة األولى،  .16

 .سورية، دون تاريخ

توفيق الزيدي، مفيوم األدبية في التراث النقدي، دون طبعة، سراس لمنشر،  .17

 .م1981تونس 

أحمد درويش، مكتبة الزىراء، دون :  جون كوىين، بناء لغة الشعر، ترجمة .18

 .طبعة، القاىرة، دون تاريخ

حسن البنداري، التناص في الشعر المعاصر، دار الكتاب العربي، مصر،  .19

 .م1991دون طبعة، 

 رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف،  .20

 .م، دون طبعة1987القاىرة، 

رشيد يحياوي، شعرية النوع األدبي، دار إفريقيا الشرق، دون طبعة، المغرب  .21

 .م1994

سميح القاسم، ديوان سأخرج من صورتي ذات يوم، الطبعة األولى، دار  .22

 .م2000األسوار، فمسطين، 

سيد البحراوي، اإليقاع في الشعر المعاصر، الطبعة األولى، دار نوارة لمنشر  .23

 .م1996والترجمة، مصر 
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صالح يوسف عبد القادر، في العروض وااليقاع الشعري، دار الطميعة،  .24

 .م1996الطبعة األولى، بيروت، 

 ظاىر محمد الزواىرة، التناص في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، دون  .25

 .طبعة، دون تاريخ

عاطف نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، الطبعة األولى، دار األندلس،  .26

 .م1987بيروت 

محمد أبو : عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومو،ترجمة .27

الفضل إبراىيم وعمي محمد اليحاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، دون 

 .طبعة، دون تاريخ

، دار العودة، 4عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي لألدب، ط .28

 .م1981بيروت

عمي جعفر العالق، الشعر والتمقي، دراسات نقدية، الطبعة األولى، دار  .29

 .م1997الشروق، عمان 

  ، عوني عبد الرؤوف، القافية واالصوات المغوية .30

محمد زغمول سالم، الطبعة الثالثة، منشأة : ترجمة عيار الشعر، ابن طباطبة، .31

 .المعارف، االسكندرية، دون تاريخ



 ق ائمة المصادر والمراجع

11 

 

غنيمي ىالل، النقد األدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، دون طبعة، دون  .32

 .تاريخ

 .فدوى طوقان، اآلثار الكاممة .33

 كمال أبو ديب، في البنية اإليقاعية لمشعر العربي الحديث، دار العمم، الطبعة  .34

 .م1981الثانية، بيروت 

جماعة :  كمال خير بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر،ترجمة .35

 .م1982من أصدقائو، الطبعة األولى، المشرف لمطباعة والنشر والتوزيع، لبنان 

 ال حاجة إلى التعرض لمصطمحاتيا وحروفيا ألنيا متوفرة في مختمف كتب  .36

 .العروض

، 2011مجمة كمية اآلداب والمغات، محمد خيضر، العدد الثامن، جانفي  .37

 .بسكرة

محمد العممي، العروض والقافية، دار الثقافة، الطبعة األولى، الدار البيضاء،  .38

 .م1983

محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي، دون طبعة، المطبعة  العصرية،  .39

 .م1976تونس 

 محمد بنيس، الشعر العربي الحديث والشعر المعاصر، الطبعة الثانية، دار  .40

 .م1996توبقال، المغرب 



 ق ائمة المصادر والمراجع

12 

 

ليل الخطاب  الشعري، استراتيجية التناص، دار التنوير  ترجمة  محمد مفتاح، .41

 .م1985لمطباعة والنشر، الطبعة األولى، المغرب، 

، إعداد (ر)موسوعة العمماء واالدباء الجزائريين، الجزء الثاني، حرف الراء  .42

رابح خدوسي، منشورات الحضارة ، الجزائر، : مجموعة من األساتذة، إشراف

 .م2014

نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، الطبعة السادسة، دار العمم لمماليين،  .43

 .م1979بيروت 

عبد الرحمن بارود، األعمال الشعرية الكاممة، الطبعة األولى مؤسسة فمسطين  .44

 .م2010لمثقافة، دمشق 

باللغة األجنبية 

1.Michele Aquien, dictionnaire de poétique libraire générale française 

1993. 

2.Petit Larousse ,Edition 1989, Paris. 

 

 



 الفهرس
 

 تشكرات

إهداء 

د - أ ... ...........................................................................مقدمة

مدخل 

:  تعريف اإليقاع

 02.. ........................................................لغة - أ

 03.....................................................  اصطالحا

: تعريف الّتناص

  04 ..........................................................لغة - أ

   05.............................................. اصطالحا- ب

 

 

تجليات اإليقاع في الّشعر المعاصر: الفصل األول  

:نشأة االيقاع  

07.................................................. عند الغرب-                     أ   

08................................................. عند العرب-                    ب  

:عناصر اإليقاع  

12........................................................ الوزن-                     أ    

 

 14...... ..................................................القافية-                   ب

 

                19............. ..........................................................أنواع اإليقاع

: نشأة التناص

 21............ ........................................عند الغرب - أ

 23........... ........................................ عند العرب - ب

 



 الفهرس
 

25.......................................................... إشكالية مصطلح التناص  

28.... ..................................................................آليات التناص  

30...................................................................... أنواع التناص  

 

"على حساب الوقت"شعرية اإليقاع و التناص في ديوان : الفصل الثاني  

41.................................................................. التعريف بالشاعر  

42.................................................................. قراءة في الديوان  

44........................................................ شعرية التناص في الديوان  

56............................................................ بنية اإليقاع في الديوان  

75. ..............................................................................خاتمة  

 قائمة المصادر و المراجع

 ملخص 



ص الملّخ صص

 

 كانت ثورة الّتعبير والّتجديد في األدب ثورة حقيقّية فعمّية أسفرت عن بروز ظاىرة 

جديدة في الّشعر سّميت بالّشعر الحّر أو شعر الّتفعيمة، مّما فتح المجال أمام الّدارسين 

عمى حساب : " لمبحث، وفي ىذا الّسياق جاء بحثنا يتناول دراسة فنّية لديوان شعري يسّمى

لمّشاعر الجزائري عبد القادر رابحي، والذي ربطناه بجمالية اإليقاع والتّناص، مع " الوقت

التعّرض إلى مفيوميما ونشأتيما وأنواعيما وغيرىا من العناصر، فال يسعنا القول إاّل أّن 

الموضوع قد ُدِرس بجيد متواضع فاتحا المجال لمّدراسة والبحث، ألّنو موضوع أرضيتو 

 .خصبة، وميما قمنا أو بحثنا ما ىذا إاّل بداية نحو ما ال نياية في الكشف عن المزيد

 :الكممات المفتاحّية

التّناص - التّناص الّتاريخي -  الروّي –القافية -  الوزن –الّشعر الحّر -  التّناص –اإليقاع 

 .الوحدة اإليقاعّية- اإليجاز-  الّتمطيط –البنية اإليقاعّية -  التّناص األدبي –الّديني 
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