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إھداء

حمدا یوافي نعمھ سبحانك اللّ  ھم ال أحصي الحمد 
.ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك 

والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین سیدنا 
.محمد صلى هللا علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

أھدي ثمرة ھذا العمل إلى اللذین أمداني بتشجیعاتھما 
ي والديّ وكانا منبع الفضل في تربیتي ، إلى روحَ 

.هللا وأسكنھما فسیح جناتھالطاھرتین رحمھما

أتقدم بأصدق عبارات الشكر والعرفان و
على ما " نجاة بوزید " والتقدیر لألستاذة المشرفة الدكتورة 

أمدتني بھ من تشجیع إلنجاز ھذا البحث ومن توجیھات 
ونصائح قیمة كانت سراجا منیرا لدربي ، فكانت نعم 

.الموجھة والمشرفة



هللا عز وجل الذي وفقنا إلتمام نحمد 
ھذه الرسالة، والتي نتمناھا مرجعا معینا 

.للطلبة وزادا قیما للمكتبة 

كما أوجھ شكري الجزیل

نجاة "  الى المشرفة الدكتورة 
التي كانت لي عونا وسندا في إنجاز " بوزید

ھذه المذكرة وإلى جمیع أساتذة كلیة األدب 
میع طلبة العربي بجامعة مستغانم وإلى ج

.الماستر، تخصص أدب حدیث ومعاصر

شكر وتقدیر





أ

:قدمةم

ا عّرب اللغة وسيلة للتواصل بني الشاعر والقارئ أحوال و الشاعر عن جتربته اإلنسانية ، 
ا تظهر لواقع ، فالقصيدة لصورة خاصة شعره ت يف جمتمعه وأفكاره وجتلّ  ،يف شكل فينمبضمو

ا فهي صورة وجود األمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها وجودا متميزا قائما خبصائصه ، مم
حوله من متغريات وحتوالت والوقوف يف وجه كل العقبات دراك مامن إالشاعر مّكن

التطلعات اجلمالية للمجتمعات يليب عر الشّ جعل ، مما والصعاب اليت حتيط به ومبجتمعه
م الفكرية و يو  م إىل الواقع،يبني ستوعب حاجا فاللغة ذات قيمة تعبريية وشعورية وفكرية نظر

ا ، إذ هي نوع من أنواع التواصل بني الشاعر تكشف عن نوا زع اإلنسان الذي ينطق 
.والقارئ

فالشعر يف جوهره رحلة يف أعماق اللغة ، وهي كنز الشاعر وثروته ومصدر شاعريته 
ا الفنية ، اليت ترتقي بالشعر ندركها إال من خالل جتلّ ووحيه وهو حقيقة ال ي اللغة خبصوصيا

.لغايات اجلمالية والفنيةإىل أمسى ا

هتمام كبري لدى الشعراء والنقاد العرب واملعاصرين ، القد حظيت اللغة الشعرية ب
الذين محلوا لواء الّتجديد متاشيا مع األحداث اجلديدة ، اليت يواجهها الشاعر وعواطفه النابعة 

ا ، ب شكالية معقدة إأن اللغة الشعرية عتبارامن الصراعات الداخلية واخلارجية ، اليت مير 
ا مرتبطة وملتصقة بالرتاث العريب والغريب .وعميقة األبعاد غري أ

ا لغة متخصصة ، تسمو عن اللغة ا عتيادية املألوفة ، وحتدد التتميز لغة الشعر بكو
تعابري صوات اليت يتبناها الشاعر ، وخيتلف الشعر عن غريه من الألاللغة شخصية الشعر وا

وذلك يف قدرته على خلق سياقه اخلاص به ، فالشعر يستطيع انتقاء ألفاظه من أي أسلوب 
ا تستعمل ألغري ذلك ، وحني تستعمل املغوي ، سواء أكان أدبيا أ لفاظ يف القصيدة فإ

لتحديد املواقف أو بعض وجهات النظر أكثر من استعمال ، تلك األلفاظ يف اللغة اليومية ، 
اأ يف اللغة الشعرية أكثر دقة وحتديدا ، فالشعر تعبري لغوي عن حالة شعورية وجدانية ي أ

.سلوب أديب راق، يؤثر باللفظ واملعىن يف النفسأوجتربة ذاتية ب

فاللغة الشعرية مصطلح شامل ينطوي على بناء اجلملة حنويا وصوتيا ، ينطوي على 
ملوسيقى ، ولغة الشاعر املبدع لغة ذات حياة وتنوع التقنيات فنية متعددة من الصور الشعرية وا

سلوب واللغة املبدعة هي ألتقف عند طريقة واحدة من طرق التعبري ، بل تنوع يف العبارة وا

مقدَّمة



ب

ا إحساسا بلذة املشاركة يف العمل الفين من خالل التقدمي والتأخري واحلذف يناللغة اليت تثري ف
جياز والفصل بني أجزاء اجلملة ، إذ تستمد اللغة الشعرية والتلوين يف العبارة والضمائر واإل

ا لغة إبداعية واللغة اإلبداعية من ؛نسقها من التشكيالت اللغوية .نزياحالطبيعتها األ

اللغة الشعرية في : حبثنا املوسوم بـوحىت يتسىن لنا توضيح ذلك مت اختيارنا  موضوع
:جلملة من األسباب أمهها، القصيدة الجزائرية المعاصرة

.امليول للشعر اجلزائري-01
الكشف عن اللغة الشعرية وتبيان موقع الشعر اجلزائري املعاصر يف خضم -02

.التحوالت الشعرية العربية والغربية
الرغبة امللحة يف التعرف على لغة لقصيدة اجلزائرية والوقوف على أبعادها الرتكيبية -03

.والداللية

:مبجموعة من املراجع أمههااموضوع اللغة الشعرية، استعنّ ناومن خالل معاجلت

الغربة، قراءة يف آية السيف، حديث الشمس أسرار(مؤلفات الشاعر مصطفى حممد الغماري 
أوجاع صفصافة يف مواسم (وكذا مؤلفات الشاعر يوسف وغليسي ) والذاكرة ، قصائد منتفضة 

و كتاب ) طلح يف اخلطاب الّنقدي العريب اجلديداإلعصار ، تغريبة جعفر الطيار، إشكالية املص
بنية اللغة الشعرية جلون كوهن ، كتاب مفاهيم الشعرية ، دراسة مقارنة يف األصول واملنهج 

.واملفاهيم حلسن ناظم

ها منطلقا إلشكالية نااتخذراودتنا عدة أسئلة، املشار إليهاوأثناء قراءتنا للكتب 
: البحث ومنها

ماهية الشعرية؟ -
وما معىن اللغة الشعرية وخصائصها ؟ -
كيف تساهم اللغة الشعرية يف بناء النص الشعري ؟ -
ا شعراء اجلزائر املعاصرين ؟ - وماهي اخلصائص اليت متيز 

ذلك و ،ا بالنسبة للمنهج املّتبع فقد فرضت علينا هذه الدراسة اتباع املنهج التارخييأمّ 
ن املختلفة واملنهج األسلويب ملعرفة الوظائف األسلوبية بدراسة الشعرية من جذورها عرب األزما



ت

مصطفى : واجلمالية من خالل دراسة مناذج قصائد خمتلفة للشعراء اجلزائريني املعاصرين أمثال 
.الغماري، يوسف وغليسي

مقّدمة ولدراسة هذا املوضوع ، مت وضع خطة البحث يف هيكل تنظيمي قائم على 
.ني خبامتةمشفوعفصلني ومدخل و 

بعنوان مهاد نظري حول القصيدة اجلزائرية املعاصرة تناولنا فيه تطور أّما املدخل فكان 
.لغة الشعر اجلزائري املعاصر وتشكيل القصيدة اجلزائرية املعاصرة

بعنوان الشعرية املفهوم واألصول، وهو يتألف من )نظري فهو (الفصل األول وأّما 
:مبحثني

صطالحا ، الشعرية يف الّرتاث ايرد فيه مفهوم الشعرية لغة و :بعنوان الشعرية:ولألاملبحث ا
الغريب، األصول الفلسفية  للشعرية العربية ، الشعرية عند الرتاث العريب القدمي ، الشعرية الغربية 

.ديثة ، الشعرية العربية احلديثةاحل

اهية اللغة الشعرية لغة اصطالحا، مهبعنوان اللغة الشعرية وخصائصها يرد في:املبحث الثاين
.هاخصائصوكذا أمهية اللغة الشعرية، و 

بعنوان شعرية االنزياح :)تطبيقيوالنظري ، ال(بين امزجفكان ا الفصل الثاني أمّ و 
يرد فيه مفهومه : نزياحالاملبحث األول بعنوان شعرية ا: وشعرية التناص وهو يتألف من مبحثني 

يرد فيه مفهومه وأنواعه : شعرية التناص : كييب والداليل واملبحث الثاين نزياح الرت الوأنواعه بني ا
).سطوريألالتناص الديين ، التناص مع الشعر العريب ، التناص الصويف ، التناص ا(

. وأّما خامتة البحث فقد ضّمناها أهّم نتائجه

.يوسف وغليسيو أما امللحق فكان نبذة عن حياة الشاعرين مصطفى الغماري، و 

اتساع جمال اللغة الشعرية لكثرة : ا الصعوبات اليت واجهتين خالل هذا البحثأمّ و 
صعوبة احلصول على املصادر واملراجع بسبب غلق املكتبات، قلة و التعريفات هلذا املصطلح ، 

ذا املوضوع خاصة يف الشعر املعاصريالدراسات اليت عن . ت 

و بالشيء القليل اليسري يف هذه البحث، ويبقى هذا نرجو التوفيق يف عملنا هذا ول
أخال نفسي ال املنجز دائما أقل من املرجو وأن نكون قد حققنا املبتغى وهذه جهودي أقدمها و 



ث

يكتب إنسان كتابا يف يومه يت أنه الأإين ر : "بلغت فيها الكمال ، كما قال العماد االصفهاين
، ولو زيد لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان إال قال يف غده  لو غري هذا لكان أحسن 

".أفضل ، لو ترك هذا لكان أمجل 

" كتورة د ستاذة املشرفة الألصدق عبارات الشكر والعرفان والتقدير لأتقدم بأخري ألويف ا
ا ونصائحها القيمة على جناز هذا البحث و إلالتشجيع على حّثها إيّاي ب، " بوزيدجناة توجيها

املوقرة اليت تتوىل قراءة هذا ة، وللجنة واملشرفهةسراجا منريا لدريب، فكانت نعم املوجاليت كانت
. البحث

يد العون واملساعدة من قريب أو بعيد ، فإن يل تقدم بالشكر اجلزيل لكل من مد أكما 
.أخطأنا فهو منا وإن أصبنا فبتوفيق من اهللا وهللا احلمد والشكر

2020جوان 05مستغامن يف 

مجال ولد كرادة
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مدخل
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:دخلم

اختذت اللغة الشعرية يف الشعر اجلزائري املعاصر أبعادا مجالية راقية ، جعلت هذا الشعر 
م اإلبداعية ، فكانت اللغة أساس البناء الشعري وتشكيله ، 1يعرب عن أحاسيس الشعراء وجتار

عملية اإلبداعية ينطلق أوال من اللغة وبالرتكيز على مجالية اللغة التجديد أو التطوير يف النّ إأي 
.خلطاب الشعريايف عتبارها مسة أسلوبيةاب

:الشعر الجزائري المعاصر/ أوال

عاش الشعر اجلزائري عدة مراحل منذ نشأته ، فكانت لغته الشعرية بني اجلمود والركود 
فيهانسج الشعراءاليت تأثر بالثقافة المشرقيةمرحلة التقليد والمحاكاة والوالنهوض بني 

م  قصائدهم على منوال القدامى شكال ، فالقصيدة العمودية ، كانت قالبا يفرغون فيه جتار
خالف الشعراء من خالهلا اليت :ومرحلة التجديدلواقعهم  ، قاالنقدية ، لكون املضمون مواف

.ن كل القيود والشروطممحتررهواالقصيدة القدمية يف بنائها وأعلن

اليت قـََلَبت َكيان عمل الشعر وبظهور النهضة األدبية العربية في أوائل األربعينيات
اجلزائري أيضا على قلب موازين ضوابطه الشعرية مما أدى إىل وجود صراع رهيب بني املؤيدين 

ددين (اجلديد أو باألحرى  التجربة الشعرية احلديثة ، فلم تكتمل) احملافظني(ني له ضوالراف) ا
.الثمانيناتإال يف 

فكان أول جيل كتب أحرفه من ذهب يف تاريخ األدب اجلزائري جيل الثورة الذي فّجر  
عماري املرير وأن البداية تسالديب وكتب أطروحته عن الوطنية والواقع  األكوامن اإلبداع ا
فحقق، 1925إلصالحية يف اجلزائر سنة مع ظهور احلركة اكانت دبية  ألاحلقيقية للحركة ا

وطنيا ناضجا ، فشاع الشعر شهدت شعراالشعر قفزة نوعية وكّمية تطورت فيها أشكال قدمية و 
ل خليفة آحممد العيد و ، ءمفدي زكرياومن رواده شعراء سابقون أمثال القومي والوطين والثوري 

القاسم سعد اهللا وأبو القاسم مخار، أبو ّمث رمضان محود مثّ صاحل خريف مثل ونالحقآخرون و 

محمد برونة ، مجلة إشكاالت في اللغة واألدب ، جمالیة اللغة الشعریة في الشعر الجزائري ودوبالة عائشة ، -1
.219، ص 2018السنة 3، عدد 08مجلد / المعاصر 
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ا هؤالء الشعراء  ا اة متجيدا هلا وملالحمها وتغنيا بيرتباطهم بالثورة التحرير اوأهم ميزة متيز  نتصارا
.وازدهارها

كما أن شكل القصيدة مل خيتلف عن القصيدة التقليدية إال يف القاموس اللغوي 
اع واحرتام لعمود الشعر فقد ظل قائما  وكان معجمهم واملوضوعات أما البناء العام من إيق

.الشعري أغلبه معجم ثوري

قد فجرت كوامن اإلبداع لدى شعراء الثورة فكانت 1954فكانت ثورة التحرير الكربى 
دافعا قويا إىل كتابة الشعر احلر مع ظهور أول نص من الشعر احلر يف الصحافة الوطنية وهو 

، حيث مل يكن تعبري 1955مارس /23القاسم سعد اهللا بتاريخ أليب ) طريقي(قصيدة 
الشعراء عن الثورة تعبريا عاطفيا فحسب بل جتاوز ذلك إىل املطالبة باسرتجاع السيادة الوطنية 

. واحلفاظ على املقومات الشخصية الوطنية فكان شعرهم سياسيا ثوريا

وهي فرتة ركود ) 1968-1962(وفي بداية مرحلة االستقالل ونهاية الستينيات 
دب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة وقفت صامدة ألوجفاف األقالم وقلة العطاء وأن اأديب

ستكمال دراستهم الانسحاب بعض الشعراء عن ميدان الشعر : لقلة دوافع الكتابة بسبب 
د الصاحل باوية انصراف حممو بو القاسم سعد اهللا وانصرافه إىل األحباث التارخيية ، أ: العليا مثل

ستعمارية الانعدام اجلمهور املتذوق للشعر بسبب الظروف او إىل دراسة الطب يف يوغسالفيا، 
خرّبه انشغال املثقف اجلزائري يف بناء ماوكذا واحلصار الذي كان مسلطا على الدول العربية ، 

.قتصادية والسياسيةالعية واماجتالستعمار مواجها الواقع بكل متغرياته االا

جتماعية الستقالل بسبب الظروف السياسية واالمام هذا الفراغ الذي شهدته فرتة اأو 
افية بشكل عام واليت عرفت ركودا عكست قرت بشكل كبري على احلياة الثّ ثّ أقتصادية ، الوا

. احلركة األدبية يف عمومها وخلوها من  اإلنتاج الشعري اجلديد

مرحلة الّصحوة الشعرية )1975-1968(ل سنة ولقد شهدت الجزائر خال
جتماعية  ، فلقد فجرت حركة التغريات القتصادية واالوحتوالت هامة يف امليادين السياسية وا

تمع اجلزائري  اين ، ودميقراطية (اجلذرية يف ا من تأميم للثروات الوطنية وتقرير العالج ، ا
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ضة ثقافية حتل حمل ) شرتاكية الز للقرى اجناإالتعليم ، وثورة الزراعة والثقافة ، و  ،بظهور بوادر 
الت انتعاشاستفاقة والتحرر من اجلمود فشهدت فيها الالركود الثقايف وا سامهت فيه ا

وساط األدبية ألسهاما كبريا ، فظهرت فئة من الشعراء راحوا يفرضون أنفسهم يف اإوالّصحف 
:ثالثة اجتاهاتتفربز 

كتب الشعر العمودي واحلر ويزاوج بينهما وحياول التجديد يف إطار القصيدة ي: جاه األولاالتّ 
مصطفى حممد الغماري ، عبد اهللا محادي : جتاه على اخلصوص الالعربية القدمية وميثل هذا ا

.وغريهم ...،حممد ناصر ، مجال الظاهري حممد بن رقطان ، عياشي زمياوي 

وميثل : أعلن التمرد والقطيعة على الشعر العموديلى الشعر الحر و إمال : جاه الثانياالتّ 
أمحد محدي ، عبد العايل رزاقي ، أزراج عمر ، محري حبري ، حممد زتيلي ، : جتاهالهذا ا

1.وغريهم....سليمان جوادي ، أحالم مستغامني 

ومتثله نتاجات عبد احلميد بن:يسمى بقصيدة النثر ور وماثتيار الشعر المن: االتجاه الثالث
.2، كتابات جروة عالوة وهيب ، وعبد احلميد شكيل" أرواح شاغرة"هدوقة يف 

يقول ،رجع الصدى للقصيدة املشرقيةالقصيدة الجزائريةكانت ،ففي فترة السبعينيات
يبدو يل أننا منذ السبعينيات على اخلصوص أننا  " : وهو أحد شعراء تلك الفرتة" حممد زيتلي "

على رؤوسنا ، وقالوا هذا شعر اا عربيا ، وأن اإلخوة املشارقة الذين مسحو كتبنا شعرا جزائري
مسية الألن األمساء اليت تتصدر القائمة ا؛عريب مل يكونوا يف الواقع يريدون لنا إال أن نظل أتباعا 

ا يف ...يف اجلزائر رزاقي ، زتيلي  محري حبري  ، ليست يف الواقع إال صورا مصغرة ألمساء هلا وز
.3الساحة الشعرية العربية 

، دار الغرب اإلسالمي ، ) 1975-1928(ث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة محمد ناصر الشعر الجزائري الحدی-1
.166،دـ ص2ط
.86، ص1985، )د، ط(شلتاغ عبود جراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، -2
، 1998، 1، ط)ذجا شعر الشباب نمو(عبد الحمید ھیمة ، البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر ر-3

. 7ص
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وهذا اعرتاف من أحد الشعراء اجلزائريني يعطينا صورة عامة للروافد الشعرية اليت ينهل منها 
اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر يف فرتة السبعينيات بوحه خاص ، ورمبا يعود ذلك إىل 

فلم يعرب عن الواقع 1رقية الرائدة حتكاك بالواقع بني التجربة الشعرية اجلزائرية مع التجربة املشالا
معجم شعرياجلزائري إال نادرا حيث جند كثريا من التجارب الّشعرية تقع أسرية الدوران يف 

. ضيق جردها من مسة التفرد واخلصوصية

ا  أفالشعر يف هذه الفرتة ، تعترب النقطة األساس يف بداية احلركة الشعرية اجلزائرية إال 
ارات الشعرية التسمح للشاعر باشرتاكية اليت الالة الواقعية اأوطكانت حتت  نسياب املطلق 

ة ين السياسيداياملحداثا خطرية يف أالداخلية فقد شهدت اجلزائر مع بداية السبعينيات 
قتصادية ، فكانت النتيجة ضياع اهلويات الشخصية للشعراء يف غمرة اجلري الجتماعية واالوا

فالنص الشعري اختذ الشكل احلر أساسا للبناء ، لكن رغم حرية ،2ثوراء تلك األحدا
السيطرة اإليديولوجية السياسية على البناء اللغوي التشكيل الشعري اجلديد جند غلبة 

حيث سيطر اخلطاب اإليديولوجي بشكل واضح على الًنص األديب ، فكان ،3والتركيبي
الثورة، الفقر  اجلوع ، األرض ، احملراث  (يتوزع هذا املعجم بنيامعجمهم مفردايت واحد

، كما أن وحداته مستقاة من حقل داليل واحد أال ...) اإلصالح ، العامل ، املصنع اإلنتاج 
شرتاكية ولغتها جعلها تتسم ببغض ااالشرتاكية، لذلك كانت فرتة السبعينيات فرتة نظم ووه

.ل ، واستخدام اللغة البذيئةستقالالكالضعف اللغوي السيما بعد جيل االسلبيات 

وميكن أن جند يف قصائد "يقول يوسف ناوي معلقا على تفشي هذه الظاهرة لدى الشعراء 
اية الستينات وبداية السبعينات يف جمموعته ) حممد الصاحل باوية( ) أغنيات نضالية(، عند 

وعي النضايل اليت استبد ، الصادرة أيضا يف السبعينات متثال لل) أمحد محدي (، و1971سنة 
شرتاكية وتنتصر إليديولوجية الثورة والعمال والفقراء يف الباملمارسة وجعلها تـَتَـَغىن بقيم التحرر وا

، كما برزت أمساء شعراء جدد يف 4"1974سنة ) موجز األخبار يف حجم املسألة(قصيدته 

.222دوبالة عائشة ، محمد برونة ، مجلة إشكاالت في اللغة واألدب ، ص -1
.21، ص2004، 1ینظر عبد الوھاب بوقرین ، ثورة اللغة الشعریة ، دار المعرفة ، ط-2
.223دوبالة عائشة ، محمد برونة ، مجلة إشكاالت في اللغة واألدب ، ص -3
.37، ص2006، دط، 2اوي،  الشعر الحدیث في المغرب العربي ، دار تونا للنشر، المغرب جیوسف الن-4
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الغماري ، حممد ناصر ، مصطفى : جريدة الصحافة الوطنية التابعة لفكر النظام من أمثال 
عمر بودهان وغريهم فكانت معظم قصائدهم مل خيرجوا يف لغتهم الشعرية عن معجم 

.اإليديولوجية االشرتاكية

إين إىل –، أطل علينا جيل جديد شعاره ففي فترة الثمانينات وبداية التسعينات 
ازي متخذا من اليأس يبحث عن معىن الشيء َكممكن وراء ا1–ذات سواكم ألميل  ملعىن ا

صفة له من أجل البحث عن بريق األمل إنه أدب اجليل احلر الذي محل لواء الروح واختذ من 
القصيدة فضاء للجرح ومن الكتابة معرجا إىل برزخ الصوفية وأفاق الروحانية املطلقة ، وخالل 

حات الثقافية للجرائد هذه املرحلة بدأت بوادر حركة شعرية جديدة رؤيتها من خالل الصف
ال للتعبري ومن هذه اجلرائد نذكر الوطنية ، اليت اختصت  ذه الكتابات الشابة وفسحت هلا ا

جريد املساء ، جريدة النصر وجريدة الشعب املعروفة واليت سبق هلا احتضان كتابات شعراء : 
والتعامل مع الشعر والواقع حداثه نقلة نوعية يف النظر إومما مييز هذا اجليل هو ،السبعينيات 

ث مل يعد الشعر ممارسة نظرية واستجابة لنوازع ترغب يف أن حتقق يف التعبري يحب...التارخيي 
الشعري إن من مالحمه التجاوز والتصادم والتتبع الدقيق لّلحظة التارخيية من أجل فهمها من 

ا  .2الداخل واستغالل معطيا

دميومة التوتر ، وعدم القناعة والرضا بالواقع الراهن امتازوا برحلة إن غالبية الشعراء يف هذه امل
ستشراق آفاق جديدة ،وكان من نتائج ذلك انفجار النص الشعري اجلزائري املعاصر اوحماولة 

بسبب هذه الرغبة امللحة ، وخروجه عن الكثري من التقاليد ، اليت كانت حتكمه وذلك خبلق 
جتماعي جبميع الاحلداثة ، ويستوعب الواقع الثقايف وانص شعري جديد يستجيب لشروط 

.3خروقاته وانزياحاته 

.7ص،عبد الحمید ھیمة ، البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر-1
.12المرجع نفسھ، ص-2
.06المرجع نفسھ ، ص3
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إذ تعترب سنوات الثمانينات النضج احلقيقي للشعر اجلزائري بفضل عطاءات إبداعية 
، فاّختذ 1على آفاق أخرى متنوعة همتميزة تكشف عن تطور كبري يف وعي الشاعر وانفتاح

ء للجرح ومن الكتابة معراجا إىل برزخ الصوفية  أي فكانت لغتهم الشعراء من القصيدة فضا
.اوجدانية ومعجمهم صوفي

نزياح احتمله اللغة الشعرية من فالنص الّثمانيين صار خاضعا بشكل مطلق للتجربة وما
.عد عامليوهذا منح الشعراء حرية أكرب ملناقشة مواضيع إنسانية ذات بُ 

التعايش بني الشكل العمودي واحلر ، فإذا كانت "اجلانب الشكلي هو أما فيما خيص 
فرتة السبعينات قد رفعت شعار القطيعة مع القصيدة العمودية فإن هذه الفرتة متثل ذلك 

2".التواصل مع املوروث 

: تشكيل القصيدة الجزائرية المعاصرة/ ثانيا 

اهتمام الشاعر املعاصر ورغبته حمّل كان الشعر العمودي :القصيدة العمودية المعاصرة/ أ
الدفينة يف النظم على قوافيه ،لكن يف قالب جديد يتميز خصوصا بالرتكيز على اصطناع السرد 
القصصي ، واستخدام مجلة من البحور والقوايف داخل قصيدة واحدة ، وتوظيف بعض 

تلك القصائد، اليت متثل الشخصيات التارخيية الكبرية والنزوع إىل شبكة من الرموز لتضمينها يف 
.3ميكن أن نطلق عليه بشيء من التسامح يف التعبري ، العمودية اجلديدة ما

، )أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار (الشاعر يوسف وغليسي : ومن النماذج الشعرية 
فنلمس يف نصوصه الشعرية إميانه بالشكل العمودي ، يبين بعض أبياته على منطه ، وخرج 

لب مضمونه من املألوف إىل الرمز البعيد ، الذي يستدعي تأمال ومترسا لفضح خارقا بص
:املستور

، دار الغرب ) 1925/1975(، )الفنیة اتجاھاتھ وخصائصھ (محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث :ینظر-1
.317/416، ص1985، 1اإلسالمي ، بیروت، لبنان ، ط

جامعة الجزائر ) رسالة ماجستر(عبد الحمید ھیمة ، الصورة الفنیة في الشعر الجزائري المعاصر -2
.04،ص1995

.241، ص2000، 05اب ، ع، اآلد)1962/1990(عبد الملك مرتاض، التجربة الشعریة الحداثیة في الجزائر -3
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َكانت زُليخة َعن نـَْفِسي تـَُراِوُدِني               واليَـْوَم تـَْرَحل في اآلفَِاق وِهَي ُهَنا

َنا الَوطََنا َكانت زُليخة ِلي ِفي َمْلَجِئي َوَطٌن               واليَـْوَم ِفي َوطَِني اْستَـْوطَ 

1َنا  آه أيَا َوَجَعا ِفي الَقْلِب ُدفِ ع نَاِئَمٌة                   َجا َغاَبْت زُليخة َواَألوْ 

مومه وأمله يف استقامة اعوجا  :استقراره جويف قوله عن الوطن وانشغاالته 

ر َيْشِفيِني اَعَسى التِّْذكَ َأطُوُف ِبَكْعَبِة الذِّْكَرى              

نِيِني َويُدْ ...يـَُباِعُدِني يـَُغرِبُِني                        .. ُيَشرِقُِني 

يِني الَ َأْوطَاٌن تَْأوِ َغرِيٌب ِفي ُدَنى َوطَِني                               وَ 

2ِنيِني َذا الَخْطُب ُيضْ لِماَ َقَدِري                        َذا الهَُّم يَالِما

ألنه جيده األليق للموقف ، حيث استّغل اسم ؛أخذ الشاعر الّشكل العمودي 
يوسف ورفعه من القطيعة إىل الوصال ونقل زليخة من اخليانة إىل الداللة على الوطن ، الذي 

كيل قصصي يف ثوب ستقرار وراحة البال إىل درجة خيال له أنه غريب عنه ، إنه تشالفقد فيه ا
لكشف رموزه ، فهذا احلضور للقارئ يف مثل هذه يذهن املتلقإعمال شعري يستدعي 

ا تشكل رموزا بأبعادها املختلفة ، ظهرت  ّ املواضيع له صلة بعالمات مرجعية ثقافية السيما أ
يف النص مشحونة بدالالت عميقة تفرض على القارئ استدعاء موروثه الثقايف واملرجعي 

.عودة إىل التاريخ ، إلجياد عرض توظيفها يف اخلطاب الشعريوال

بناء الشكلي البالنمط الكالسيكي يف متأثرينمل يعد شعراء شعر التفعيلة :شعر التفعيلة/ ب
للقصيدة وجّلهم يدركون ضرورة التجديد يف الشكل الفين للقصيدة ، ملا متليه الظروف الراهنة 

من قيود اتباع وتبنوا قصيدة التفعيلة حترر الية أن يتخطوا مرحلة افتمكنوا مبوهبتهم الشعرية الفن
.                                                                             الوزن وسهولة اللغة مقارنة بالقصيدة العمودية

.94، 1995، الجزائر ،1یوسف وغلیسي ، أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار ، منشورات دار الھدى ، ط-1
.18ص ،نفسھصدرالم-2
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وحممد صاحل باوية يف احلركة الشعرية إىل رمضان محود وأيب القاسم سعد اهللايعود الفضلُ 
بتعاد عن الشعر العمودي، لكن كانت بدايات تشري الولو أن بعض أعماهلم مل تتمكن من ا

تنجزه فرديات منعزلة أن مثل هذا التجديد ال"إىل تعبيد الطريق للتجديد الشعري وخباصة 
حممد " ده، هذا األخري الذي يع1ولكن تنجزه حركة أو تيار على حد قول أيب القاسم سعد اهللا 

عرتاف بالريادة والقدرة على كتابة القصيدة احلرة ، لكونه أكثر متابعة حلركة الاألجدر با"ناصر 
الشعر العريب املعاصر واحتكاكا به ، حماوال اإلضافة يف اإلشكالية املوسيقية للقصيدة ويف بنيتها 

.2التعبريية 

تكاكهم باملشرق العريب الذي أحدث حابعد المل يكتب اجلزائريون قصيدة التفعيلة ، إ
طالعهم على الشكل الشعري اثورة كربى يف ميدان األدب متأثرا باألدب الغريب ، من خلل 

.اجلديد يف الصحافة األدبية املشرقية

1956اليت كتبها الشاعر بلقاسم مخار سنة " أغنية الرفاق "ومن مناذج هذه النصوص نذكر 
:يقول

رِفَاِقي ، ِيف الُذَرى ، ِيف السِّْجنِ رِفَاِقي ، يَايَا

ِيف الَقْربِ َوِيف آَالم ُجوِعي

رِفَاِقي َحِدُقواقـَْهَقَه الَقْيُد ِبرِْجِلي يَا

فَالثَّْأُر َجيْتَـرُّ ُضُلوِعي

َهِذِه اورَُاس َأْحَالٌم ثَِقال

ِد ، ِيف لَْيِل اجلَُناةِ الّ جلِ ِيف ُرَؤى

َكَيِاينأَْنِت َأْورَاُس أَنَا ، ِمْلء

.71شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر ، ص-1
.151محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحدیث ، ص:ینظر-2
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1ْعَصاُر ِيف ِعيد الطَُّغاِة إلَوأَنَا ا

يظهر جليا من خالل النص البعد الثوري الذي أهلم أغلب شعراء تلك الفرتة ، فلغة 
النص من قاموس الثورة الذي يعرب عن وجدان الشعب املضطهد ، وذلك من خالل تشبث 

آسي السجن والتعذيب والنقمة على الشعراء باألرض وتعلقهم باألبطال الثائرين ووصفهم م
وكلها ..السجن ، القرب ، اآلالم ، الثأر اإلعصار ، الطغاة : املستدمر الغاشم فمن ألفاظه

ردة ، إذ جند املشبع بقيم الثورة ولكن هذا مل يرد بصورة مطّ ياملتلقذهن ألفاظ قريبة من 
.نصوصا كتبت يف موضوعات خمتلفة كاحلب والغربة والوحدة

:لشكل المزدوجا/ ج

لقد واكب الشاعر اجلزائري املعاصر ، نظرته يف جتربة املزج بني شكلني خمتلفني 
يف قصيدة واحدة ، يصنعان الّتباين يف معمار القصيدة  ، وإن هذا النوع من ) احلر/العمودي(

اتا لثمرة لحضارة ، وإثبلالشعراء من مجعهم بني العمودي واحلر تطورا واستمرارية ومسايرة 
ا ، فتكون  اّطالعهم على متون غريهم وأشكاهلا وهذا املَزُْج تفرضه الّلحظة الّشعرية وتناقضا
هي الفاعل يف بناء قصيدة َهجينة الّشكل الهي بالعمودية احملضة وال هي بالتفعيلة كليا ، فقد 

رمة من جهة ، جند أنفسنا أمام قصيدة مييزها الّشكل الكالسيكي برتسانته اإليقاعية الصا
والّشكل التفعيلي احلر من عبء الّروي الواحد والقافية املوحدة ، والبنية الّشطرية ، لكنه سرعان 

.2كتشف أن الّنص ملة واحدة يُ ما

3:للشاعر يوسف وغليسي " فجيعة اللقاء"فنتأمل هذا املزج يف قصيدة 

. 219ص ،حمد ناصر ، الشعر الجزائري الحدیثم-1
، مجلة )الممكن والمستحیل (صالح خرفي، التجریب الفني في نص الشعر الجزائري المعاصر ، المحمد :ینظر-2

.68، ص2004أكتوبر 1، 160الحیاة الثقافیة ، تونس ، العدد 
، 1995، 1الھدى ، الجزائر ، طیوسف وغلیسي أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار ، منشورات دار-3

.39- 38ص
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َنا ؟لِمَاَذا َكَصْفَصافـَتَـْيِن ِبَواِدي الرَِّماِل  التَـَقيـْ

َنا؟ ... لِمَاَذا َكُصْبٍح َولَْيٍل ، َكَمْوِج َورَْمٍل  تـََعانـَْقَنا ُتمَّ افْـتَـَرقـْ

َنا ؟ لِمَاَذا ِبَفجِّ الَوَداِع اْلتَـَقيـْ

َنا ؟ تَـَهيـْ لِمَاَذا َبَدْأنَا ؟ وََكْيَف انـْ

َنا ؟  تَـَرقـْ لِمَاَذا قـُبَـْيَل الِفَراِق افـْ

ُمَحال... َحال مُ ..لِمَاَذا ؟ لِمَاَذا ؟ 

...ُتَمزِّقُِني حيَُّة األَنِْبَياِء لِ فُِني َسْيُل َذاك السَُّؤاَوَيْجرِ 

يُحَاِصُرِني لُْغُز َذاَك الُمَحاِل  

َرِتي  َوِمْن َحيـْ

ُذوُب الَحَجُر َيِشيُب الُغَراُب        يَ 

تـَُنوُح الَعَناِدُل          يـَُنوُح الَوتـَُر 

يَِئُن الضََّجُر األَنِيُن  َيِضجُّ 

َتِفيُض الِبَحاُر فـََيْبِكي الَمَطُر 

َوَعرَّاَفُة الَحيِّ تـَْقَرأُ ِفي َكِفي الُمْرَتِعِش 

.ُسطُوَر الَقَضاِء والَقَدِر 

يعّرب عن اقتدار الّشاعر عروضيا وفنيا أّهله فحضور الّشكلني يف نص واحد بقدر ما
فإنه اق التوافق بني إيقاعني ، ظن بعض الّدارسني أن بينهما تزامحلكسر رتابة اإليقاع ، وخل

.يعرب أيضا عن توجه حداثي يَْأَىب القطيعة مع الرتاث
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: قصيدة النثر/ د

ظهرت قصيدة الّنثر يف الّشعر اجلزائري املعاصر، أول األمر كمحاولة فردية ، عربت 
م الشّ  ا حنو تطوير جتار ها بأشكال شعرية جديدة وهي بذلك اليمعرية وتطععن نزوع أصحا

ومن األوائل الذين كتبوا " ختلو من انعكاسات التأثر املباشر باملنجز الشعري املشرقي والغريب 
عبد احلميد هدوقة ، ... قصيدة الّنثر ُمْقَتِفني أثر أنسي احلاج وسعيد عقل ويوسف اخلال 

" وجروة عالوة وهيب يف ديوان " اح الشاغرة و ر األ"الذي نشر يف السبعينيات عمال بعنوان 
بساطة اجلمل ووضوحها ذلك على واملالحظ يف هذين الديوانني يقف " الوقوف باب القنطرة 

ا مستوحاة من الواقع املعيش ، وفيها رصد آيل لتحوالته السياسية وا قتصادية الألن كلما
.1صورة وعمق املعىنجتماعية ، مما جيعل القصائد تفتقد إىل كثافة الالوا

2:لعبد احلميد هدوقة قوله ) بالفساتين القصيرة(ومما جاء يف قصيدة النثر املوسومة 

َحَجُبوا َعنَّا الَحَياة 

ى الَمَمات َحتَّ 

أَيَّاُمَنا َكاَنِت اللََّياِلي 

َأْفَجار الَ لََياِلي بِ 

لََياِلي أَْبَكار

لََياِلي ِبالَ َغايَة

َجَمالَُنا

ّشَبابِ َوال

صالح خرفي، التجریب الفني في النص الشعري الجزائري المعاصر مجلة الحیاة الثقافیة ، تونس، المحمد :ینظر-1
69ص
.115/ 114، ص2010عبد الحمید ھدوقة ، األرواح الشاغرة ، دار القصبة ، الجزائر ، د ، ط أفریل ، -2
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نَِهايَة الَ يـَْنُمو بِ 

َحتَّى النـَِّهايَة

ِصْرنَا َغَرائِِز 

ِفي الطَّرِيقِ 

َأْعَمارالَ بِ 

َأْفَكار الَ بِ 

ِفي الطَّرِيقِ 

نـَْبَحُث َعن َطرِيق

ا  تضاريس لوجه غري "وممن كتبوا قصيدة النثر مبستوى فين واع ربيعة جلطي يف ديوا
ا وز " التهمة "و"سييبار  أرفض أن يدجن "أنت من ينكر الشمس ؟ ويا"ينب األعوج يف ديوا

" مال بعنوانآهذه األخرية حاولت التنظري أيضا للقصيدة النثرية يف مقال هلا مبجلة "األطفال 
.1جتاه أيضا عبد احلميد شكيل وحممد الزتيلي الومن شعراء هذا ا" مجاليات القصيدة النثرية 

الّنثرية اجلزائرية حتوالت استطاعت جتاوز البساطة ، اليت ميزت لقد عرفت القصيدة
الّتجارب األوىل حيث أدرك الّشاعر اجلزائري أن البديل الذي يضمن هلذا الشكل التجرييب 
شعريته هو اللغة بوصفها أداة خلق وإبداع وليس أداة تغيري ، فالكلمات يف الشعر تعرب عن 

.    إن وظيفتها أوسع وأعمق فهي توحي وتشري أكثر مما تعربمعان أكثر من معانيها احلرفية و 

لعل هذا ما نلمسه جليا يف قصائد الشاعر عبد الرمحان بوزربة اليت أطلقت العنان لالنزياح 
حيث " ممكن الشعر مستحيل العشق"ودهشة اللغة ، منها مثال ما جاء يف ديوانه النثري 

: 2يقول

.240ملك مرتاض ، التجربة الشعریة الحداثیة في الجزائر ، ص عبد ال: ینظر-1
.69، تونس ، ص) مجلة الحیاة الثقافیة(صالح خرفي، التجریب الفني في الشعر الجزائر المعاصر المحمد -2
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ِل ُحْلٍم َهْل ُكْنِت اْمَرَأًة ِفي َشكْ 

َأْم ُكْنِت َخْيَبًة في شكل اْمَرَأٍة ؟

َهْل ُكْنِت اْمَرَأٍة بِأَْلِف َوْجٍه 

َأْم ُكْنِت َوْجًها ِبُدوِن َمرضايَ 

َهْل ُكْنِت َعْصَماَء َضيـََّعْت أنُوثـَتَـَها

َأْم ُكْنِت َغْرنَاطََة ُأْخَرى

َلْم َتْسَمْعَها رُُجولَِتي 

َعًة َواِحَدةً ُأرِيُد َأْن َأْعِرَف ُدفْـ 

ُموَت ِطْلَقًة َواِحَدةً ألَ 

َأْن َتُكوَن َهزِيَمِتي اُألْخَرى

لَِيُكوَن الَمْوُت أَْنَدُلِسي اَألِخير

:القصيدة البصرية / د

من الّشعراء ، الذين َكوَّنُوا بنصوصهم الّشعرية تكوينات هندسية يف الرتاث العريب هناك
ربع واملستطيل واملثلث ، واملعني ، والدائرة واخلامت املتتخذ شكل مثل القصائد اليت: وبنائية 

وقد استطاعت هذه الّتكوينات الّتقريب بني الّرسم والّشعر واستبدلت التطريب ...والشجرة 
أكرب تأثريا من اإليقاع الّصويت ، فقد جاءت اإلنساين باملتعة البصرية  وأصبح العمق الّتشكيلي،

موز تنقل عرب يف الشعر اجلزائر املعاصر ببعدها املكاين حاملة رُ ) لتشكيليةا(القصيدة البصرية 
.البصر إىل العقل فيدعونه إىل مزيد من الّتأمل والتفكري
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حيث أصبحت القصيدة املطبوعة يف دفيت ديوان له كتابة خاصة ، إذ تتوزع احلروف 
من غريها باإلضافة إىل الّرسومات بشكل مميز كأن تطبع كلمة من الّنص أو مجلة حبروف بارزة

أوجاع الصفصافة يف "املوقعة والّتشكيل الكتايب للّنص الّشعري خاصة يف الدواوين القليلة 
وهي جتربة متميزة يف ... ليوسف وغليسي ، إذ كتبت خبط الشاعر نفسه " مواسم اإلعصار 

، 1رب وجتربة حممد بنيسالشعر اجلزائري شهدنا هلا مثيال يف بعض الدول العربية مثل املغ
اليت مجع فيها الّشاعر يوسف " وطن األوطان آه يا"وضمن هذا الديوان نذكر قصيدة 

كسبها حرارة أوغليسي بني الرسم اهلندسي والتأطري وبني جسد القصيدة املرئي ومعناها مما 
لّشاعر ، حيث يقول التجربة الشعورية وعمق الوقف الفكري واخللفية اجلمالية اليت ُيْصِدُر عنها ا

جيد نفسه أمام خطاب مكتوب فحسب ، بل أمام فالقارئ ال2: الشاعر يوسف وغليسي
خطاب بصري مرئي يسهم يف تكثيف املعىن ، ومنحه دالالت إضافية قد تغيب يف اخلطاب 

.املكتوب

.74، ص)مجلة الحیاة الثقافیة(صالح خرفي، التجریب الفني في الشعر الجزائر المعاصر المحمد -1
.80أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار، ص،غلیسيیوسف و-2
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الشعرية : لألوّ المبحث ا

.غة واصطالحال: مفهوم الشعرية-
.الشعرية يف الرتاث الغريب-
.األصول الفلسفية للشعرية العربية- 
.الشعرية عند الرتاث العريب القدمي- 
.الشعرية الغربية احلديثة- 
.الشعرية العربية احلديثة- 
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:المبحث األول

: الشعريةمفهوم / 01

:لغة

على النحو " شعر"مادة العرب يف عند ابن منظور يف لسان " الّشعرية" لفظ ورد 
ِين َعِلَم ، َولَْيَت ِشْعرِي َأْي لَْيَت ِعَلِمي َأْو لَْيتَ ...: َشَعَر بِِه َشُعَر َيْشُعُر ِشْعرًا َوَشْعرًا: "التايل

ِعْلٍم ِشْعرًا ، : والشِّْعُر ... َعِلْمُت  َمْنظُوُم الَقْوِل َغَلَب َعَلْيِه ِلَشَرِفِه بِالَوْزِن َوالَقاِفَيِة ، َوِإن َكاَن ُكل ُّ
؛ريـََتَجاَوُزَها ، َواَجلْمُع َأْشَعار وقائله َشاعِ الشِّْعُر الَقرِيُض املَْحُدوُد ِبَعَالَماٍت ال: َوقَاَل اَألْزَهرِي 

رُُه ألنه َيْشُعُر ِمبَا ال وهذا التعريف املعجمي 1."ويف موضع آخر مسَُِّي َشاِعرًا لفطنته...َيْشُعُر َغيـْ
.للشعرية يدل على العلم بالشيء

: اصطالحا
املقابلة " ية "والالحقة " شعر "لفظة : من جزأين" شعرية"يتكون مصطلح 

ة اليت تدل على نسبة ما سبقها إىل املعرفة العلمية ، أي علم الّشعر، الفرنسي" ique" لالحقة
.Poétiqueهو املقابل للمصطلح األجنيب " الشعرية"فمصطلح ...مسيائّية ، أسلوبّية : مثل

وقد تنافست هذه الرتمجة إىل جانب العديد من الرتمجات األخرى على أحقّية 
لعريب املعاصر ، فقد أحصى الّنقاد أكثر من ثالثني مقابال الّتداول يف اخلطاب الّنقدي ا

الّشعرية ، الشاّعرية ، اإلنشائية، األدبية، : شيوع املصطلحات: منهاPoétique2ملصطلح 
الّشعرية ، الشّاعرية ، (ومع شيوع املصطلحات الثالثة األوىل ... فن النظم، نظرية األدب، 

.أكثر من غريها، )اإلنشائية
":الّشاعريةّ " ـلPoétiqueجمة مصطلح تر / 2

من لفظة شاعر ، أي الذي يقول الّشعر ، لتحمل نفس الّداللة " شاعرية"اشتّقت ترمجة 
ال توحي إال بدالالت املوهبة أو "إّال أن إضافتها إىل صيغة النسبة " شعر "اللغوية لكلمة 

.                                                  2277ص 26ج4ط ، مج.د.دار صادر ، بیروت ،لسان العربابن منظور، -1
جزائر یوسف وغلیسي ، إشكالیة المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجدید ، منشورات اإلختالف ، ال: ینظر-2

.282، ص2009، 1العاصمة ، ط
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الشعر اجليد ، وهذا ما يُوجِّه داللة  االستعداد الفطري الذي نكتشفه يف شخص ما مؤهل لقول 
.الّنص/املصطلح حنو الّذات املبدعة ، أكثر منه إىل اإلبداع

العلم ، بل Poétiqueوقد جند من يستخدم هذا املصطلح كرتمجة ال ملصطلح 
الّسمات "وترمجة " أدبية"، إىل جانب ترمجة poéticitéأو littéraritéملوضوعه
1" الشعرية

":اإلنشائية" لــــPoétiqueترجمة مصطلح / 3
، والذي ورد ) نشأ (، الذي يعود غلى اجلذر اللغوي اإلنشاء"مشتقة من " اإلنشائية"

أَْنَشأَُه : َنَشَأ :، يف لسان العرب ) هـ711ت (يف املعاجم العربية بعّدة معاين مجعها ابن منظور 
َنْشًأ َوُنُشوءاً َوَنَشاًء َوَنْشَأًة َوَنَشاَءًة ، َحِيَي ، َوأَْنَشَأ اهللا اخلَْلَق أي ابـَْتَدأَ َخَلَقُه  وَنَشَأ يـَْنَشُأ : اهللا 

اْرتـََفَع ، : َنَشأَ : وقال مشر (...) رَبَا وَشبَّ : وَنَشَأ يـَْنَشُأ َنْشًأ َوُنُشوءًا َوَنَشاًء (...) َخْلَقُهْم 
(...) وُفَالٌن يـُْنِشئ اَألَحاِديَث َأي َيَضُعَها (...) َبَدَأ : ِطُر ميُْ : ، وأَْنَشَأ السَّحاَب ُميِْطُر (...) 

أَْنَشأَ ِإَذا أَْنَشَد ِشْعًرا (...) ومن أَْيَن أَْنَشْأَت َأي َخَرْجَت  عن  ابن األعرايب ،  َوأَْنَشأَ ُفَالٌن أَقـَْبَل 
.2"أو َخَطَب ُخْطَبًة َفَأْحَسَن فيهما 

معىن ، كما يدل على اخللق واالبتداء ، يدل على الثّبات واالرتفاع حيتمل الفعل نشأ أكثر من
، وكذا معىن الوضع ، إضافة إىل املعاين املتداولة كمعىن اخلروج واإلقبال وإنشاد شعر أو إلقاء 

.خطبة مع اإلجادة فيها
... باب يسهل ربط هذه املعاين باإلبداع األديب ملا يشرتكان فيه من دالالت اخللق والش

ت (خاصة ملا ربطه ابن منظور 3"الذي ال يتقيد جبنس الشعر "املرتبطة باحلدث اإلبداعي 
.باإلجادة يف كل من الّشعر واخلطبة) هـ711

.299ینظر المرجع السابق ، ص-1
ص 1998، 1، ط ) 1ج(ابن منظور ، لسان العرب تح عامر أحمد حیدر دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان  -2
204-206.
.296یوسف وغلیسي ، إشكالیة المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجدید ص-3
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ومع أّن مفهوم اإلنشاء يتجاوز مفهوم الشعر املقيد بالكالم املنظوم وحيتويه ، إال أن داللته 
ومة على الّتمرين اللغوي الكتساب ملكة االداء التعبريي املدا"تستحضر املفهوم املقصود به 

.وهو ما جعل الّنقاد ينأون عن استعماله1"املالئم للمقاصد 
ومن النقاد العرب الذين تأثروا باستخدام مصطلح اإلنشائية كبديل للمصطلح الغريب 

Poétique ،ي شاملة للظاهرة ال تقف عند حدود الّشعر وإمنا ه: " عبد السالم املسّدي
األدبية عموما ، ولعل أوقف ترمجة هلا أن نقول اإلنشائية إذ الداللة األصيلة هي اخللق واإلنشاء 

2.
ا ضبط املقومات األدبية أوظيفة " اإلنشائية"ق املسّدي بالشعرية حلكما أ خرى من شأ

األدب من حيث هو دف إىل ضبط مقوالت "الشعرية منها والنثرية على حد سواء فهي 
ثر األديب بالنسبة إىل اإلنشائية ألظاهرة تتنوع أشكاهلا وتستند إىل مبادئ موحدة ، فال يكون ا

.3دب وتتمّيز نوعّيا مبا يغّذي النظرية اإلنشائية نفسها ألسوى ممارسة تستجيب ملقوالت ا
ا العلة املتميزة والفعاإذ تعد الشّ  لة يف متييز األديب عن الالأديب عرية أو األدبية على أ

تبحث عن قوانني اخلطاب " أفضى إىل أن الشعرية واإلبداعي عن الالإبداعي ، وذلك ما
اية  األديب يف الشعر والنثر ، بوصفهما ينطويان على خصائص أدبية على حد سواء غري أن 

الشعرية تكامال ما ، البد تبلغيْ كَ لِ املعاجلة ليست تقريرا حتميا ، وإمنا هي تقرير ضروري ، فَ 
.4"هلا أن تكون شاملة لألدب 

مر أن الّشعري خاصة أليف اكل ما" الشعرية هلا خصوصية جوهرية يف أي نص أديب 
ديب عامة يستأثر الشعرية، مثلما تستأثره الّشعرية ، فال يكون الّنص أدبيا إال بشعريته والألوا

.5"فهي اليت متيزه كما تتميز بهمثإال لشعريته ، ومن يتلقاه قارئه بوصفه نصا أدبيا 

أنموذج الّشعریة والسیمیائیة ، المجلة العربیة : المسدي ، االزدواج والمماثلة في المصطلح النّقديعبد السالم -1
، 1993، مارس 24، تونس ، السنة الثالثة للنشر ، العدد )المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم (للثقافة ، 

.37ص
.130، ص2006، 5لیبیا ط/لكتب الوطنیة بنغازي عبد السالم المسدي ، األسلوبیة واألسلوب ، دار ا-2
.130المرجع نفسھ، ص-3
، 1ط/مفاھیم الشعریة ، دراسة مقارنة في األصول والمنھج والمفاھیم ، المركز الثقافي العربي : حسن ناظم -4

.83،ص1994
.05، ص1،2002شعریة الشعر ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،ط: قاسم المومني -5
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حبصول التجارب ورسوخ القيم وثبات املنهج املستفاد من التجارب النقدية األدبية 
ا " لسنن الكالم " خرق"أو " انتهاك"وصفت الشعرية يف املدونة النقدية على مر العصور بأ

ا  اارس ضدميَُ "عنف منظم"العادي ، وأ أو " جتاوز"الكالم العادي وكذا فقد وصفت بأ
عن سنن اخلطاب العادي ، وهو انزياح أو انتهاك ينجم عنه انتقال اللغة " انزياح"أو " احنراف "

ا ا حماكاة مرآوية أو شبيهة  .1"أو حتوهلا من كو

م أن ونظرا لغلبة اجلانب التقييم اللغوي على القراءات الشعرية ، فقد رأى حسن ناظ
ا "الشعرية عموما  هي حماولة وضع نظرية عامة وجمردة وحمايثة لألدب بوصفه فنا لفظيا ، إ

تستنبط القوانني اليت يتوجه اخلطاب اللغوي مبوجبها وجهة أدبية ، فهي إذن ، تشخيص قوانني 
2".أدبية يف أي خطاب لغوي وبغض النظر عن اختالف اللغات 

:في التراث الغربيالشعرية/ 02

ترجع بدايات الّشعرية يف الرتاث الغريب إىل العصور اليونانية القدمية ، إىل أرسطو الذي 
وهو أول كتاب تكلم عن هذا املوضوع ) فن الشعر(استخدم املصطلح ليعنون به كتابه الشهري 

:فهناك من يرى أنه يتكون من ثالث وحدات) poetic(وإذا عدنا إىل مصطلح

Poeim :وحدة معجمية وهي)lexéme ( تعين يف الالتينية)الشعر.(

Ic : وهي وحدة مورفولوجية)morpheme( تدل على النسبة ، وتشري إىل اجلانب العلمي
.هلذا احلقل املعريف

S : وتعد نظرية احملاكاة يف احلضارة اليونانية هي املرجع األول الذي يعود 3الدالة على اجلمع ،
.4ن الناس يستمتعون برؤية واستماع األشياء من جديد للتعرف عليها إليه الشعر إضافة إىل أ

.07شعریة الشعر، ص: قاسم المومني -1
.09مفاھیم الشعریة ، دراسة مقارنة في األصول والمنھج والمفاھیم، ص: حسن ناظم-2
.38، ص2005، 414رابح بوحوش ، الشعریات والمناھج اللسانیة ، مجلة الموقف األدبي ، ع-3
1عاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندریة ،طرمضان الصباغ ، في النقد الشعر العربي الم: ینظر-4

.26، ص1998
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عند أفالطون ويرى ) نظرية احملاكاة(ولعل أول نظرية ظهرت يف التاريخ اإلنساين هي 
من خالهلا أن الفن يف فلسفته حماكاة للموجودات احلسية ، حماكاة للطبيعة وهو أول من ربط 

ضه يف ذلك أن الشعر ما هو إال انعكاس لظاهر العامل احلسي بعيدا ما بني الشعر واملرآة وغر 
.عن عامل العقل

ولعل ما يريده أفالطون من الشاعر أن يأخذ املرآة ويديرها يف مجيع االجتاهات ، فريى 
أن الفن أيسر سبيل يف تقدمي صورة سطحية للعامل بأكمله، الفنان : "من خالهلا األشياء فيقول

نفسه القدرة على حماكاة كل شيء، أما السبيل إىل ذلك فهو أن تأخذ مرآة وتديرها يف  يدعي ل
كل اجلهات  فإنك يف حال تصنع الشمس وكل ما يف السماوات والكواكب واألرض وتصنع 

.1"لنفسك وغريك من الناس ، واحليوانات والنباتات واألواين 

اليت تعين ) البويطيقا( أو) فن الشعر(ئد مت جاء من بعده أرسطو ليقننه يف كتابه الرا
وذهب إىل أن الشعر حماكاة للطبيعة فالشاعر حياكي ما ميكن بالضرورة أو " الشعرية"

باالحتمال ، ال ما هو كائن فهو يصّور األشياء إما كما كانت أو كما هي يف الواقع ، أو كما 
صورها بالقول ويشمل الكلمة يصفها الناس وتبدو عليه ، أو كما جيب أن تكون وهو إمنا ي

از من التبديالت اللغوية اليت أجيزت للشعراء  .2"الغربية وا

يلتزم تعين نسخ الواقع فالشاعر الفاحملاكاة عنده ال"أما عن عالقة الشعر بالواقع 
.3"باألحداث كما هو احلال بالنسبة للمؤرخ ولكنه يقدم رؤية فنية ومجالية هلا 

هو معياري وقائم على مبدأ كما استند ارسطو يف كتابه فن الشعر إىل تصوره على ما
، الدرامي lyriqueوهي الغنائي : كقاعدة للتمييز بني األجناس الشعريةmimesieاحملاكاة 

.42، ص1981عصام قصبجي ، أصول النقد العربي القدیم ، مطابع األصیل ، حلب ، سوریا، د ط، -1
محمد زكي العشماوي ، قضایا النقد  األدبي بین القدیم والحدیث ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، -2
.116ط ، د ت ، صد 
.28رمضان الصباغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص-3
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dramatique 1، وامللحميépique وهي املسلمة اليت تستفيد منها جل الدراسات
.الشعرية

أن الّشعر نشأ عن سببني ، كالمها " إىل نشأة الشعر وأقسامه وذلك تطرق أرسطو
طبيعي  فاحملاكاة غريزة يف اإلنسان تظهر منذ الطفولة ، واإلنسان خيتلف عن سائر احليوان يف  

كثر استعدادا للمحاكاة وباحملاكاة يكتسب معارفه األولية ، كما أن الناس جيدون لذة يف أكونه 
ا ، وهذه 2"احملاكاة إشارة نقدية مهمة يف املزاوجة بني الشعر ومتلقيه ، بني مجالية الصورة ولذ
از ، عالوة على أن احملاكاة نزعة بشرية وميل فطري إ، إذ  ن وظيفة الشعر تقريب األشياء با

تسرنا ال"خيلوان من قصدية وإرادة ، وهذه الصورة املنتجة اليت تنزع إليها النفس ، لإلبداع ، ال
ا أو ما يف شاكل كل ذلكبوص فالشعر إذن . 3"فها حماكاة ، ولكن إلتقان صناعتها أو أللوا

.صناعة ناجتة عن مهارة وإرادة وإدراك 

تبقى العواطف املستشارة حىت ال"نافح أرسطو عن الشعر القائم على مبدأ احملاكاة 
ا بل إن تفريغها يتم مبشاهدة املأساة ، وه ذا هو الّتطهري ، الذي يزيح يف حبيسة يف مكا

النفوس املتفرجني عنصري اخلوف والشفقة فتكون مهمة الشعر يف تأثريه عكس الذي وضعه 
.4"أفالطون 

، تطهري املتلقي من catarcisرسطو يف مؤلفه إىل ظاهرة هامة وهي التطهري أيشري 
.ايل أي اللذة واملتعةعنصري اخلوف والشفقة ، مشريا إىل التذوق والتحسس اجلم

أما الفن الذي حياكي بواسطة اللغة : "امتدت نظرية أرسطو يف موضع آخر حني قال
.5"وحدها، نثرا أو شعرا إما مركب من أنواع أو نوع واحد فليس له اسم حىت يومنا هذا 

المستمر بین الشعري والفني ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، : شعریة جبران : سمیر السالمي-1
.21، ص2011، 1المغرب،ط

.12، بیروت ، صعبد الرحمان بدوى ، دار الثقافة : فن الشعر ، ترجمة وتحقیق : أرسطو-2
.12المصدر نفسھ ، ص-3
.215، ص1996فن الشعر ، دار صادر بیروت ،: إحسان عباس-4
.05ص : أرسطو فن الشعر-5
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أن أرسطو من الذين جنحوا يف الربط بني الفن واحلياة ، فالفنانإىل وجتدر اإلشارة هنا 
يستمد وحيه وإهلامه من الواقع شريطة أن تكون احملاكاة منقحة معتمدة على الّتخيري، وهذا 
دف إىل تعديل الواقع  دليل على وجود فرق شاسع بني الواقعية الساذجة والواقعية النقدية اليت 

1.رتقاء بهالوالسمو وا

من املبدع واملتلقي هتمام باجلانب النفسي لكل الرسطو هو اأمييز نظرية ولعل أهم ما
جيعل من الناس ، الشاعر وغري الشاعر هو أن غريزة احملاكاة مطبوعة يف اإلنسان وأن ماادومؤكّ 

ا تتولد باستخدام الشاعر  املمارسة والدربة ، مما يؤكد لديه أن الشعرية طبع وصناعة ، وأ
ا تتولد إلحساس سابق با ملعىن الذي يشكله الشاعر للمادة أو للمعىن استخداما مميزا ، كما أ

، يصدق هذا ويؤكده 2يصل إليه إال اخلاصةتشكيال يرتفع به من مستواه العادي إىل مستوى ال
.حضور االستجابة الشعرية لدى كل الناس، إبداعا أو قراءة

لقد استطاع أرسطو أن يطور ويطوع نظرية معلمه أفالطون حول احملاكاة ليجعلها 
شياء وتتخلق داخلها ، لذلك قيل عن ألفوق أدمي التاريخ ، وختلق اتنبض باحلياة وترتجل يف

.نه أنزل الفلسفة من السماء إىل األرضإأرسطو 

وبناء على ذلك ميكن استنتاج أن احملاكاة هي أساس الشعر عند أرسطو فهو يدافع عن 
أتت بعده الشعر الذي يعتمدها منهجا يف الكتابة ، وتعد نظريته نواة حقيقية للشعريات اليت

.وتداولت مفهوم الشعرية بكثرة يف الدراسات احلديثة واملعاصرة

:األصول الفلسفية للشعرية العربية/ 03

: )ـه339ت (عند الفارابي  أبو نصر محمد بن محمد بن أوزغان بن طرخان -01
لفاظ ألري االتوسع بالعبارة بتكث: "يعطي العالمة الفارايب توصيفا شعريا جديرا بالتأمل حني يقول
الشعرية قليال مثأوال ) أو اخلطابية(بعضها ببعض وترتيبها وحتسينها ، فتظهر حني ذلك اخلطبية 

".3

.180، 179رمضان الصباغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر ص : ینظر-1
.25قاسم المومني ، شعریة الشعر ، ص: ینظر 2
.12لشعریة ، صمفاھیم ا/ حسن ناظم 3
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ألنه ؛رايب من هذه املقولة من كون الشعر أرقى درجات اإلبداع لدى الشاعراينطلق الف
.لن يكتسب الكمال الشعري إال بعد الدربة املستمرة

عرية غري أن ايب شرحه لكتاب أرسطو بعضا من آرائه ووجهات نظره الشّ كما ضمن الفار 
ج يف تعريفه للشّ آلجل تلك ا جا يتوخى الدّ راء قد تناوهلا يف مؤلفاته ، وقد  ارمة قة الصّ عر 

-جراء ذلك–نيهو خاص بالشعر وحده ، حبيث يتبيف التعريف من حيث املاهية ، لبيان ما
ترتكب " عرية هي اليت قاويل الشّ ألكوينية ، فاعارض من العناصر التّ هو هو جوهري فيه وماما

ا أن ختُ  س وذلك مر الذي فيه املخاطبة حاال ما أو شيئا أفضل أو أخَ ألل يف ايّ من أشياء شأ
1".إما مجاال أو قبحا أو جالال أو هوانا ، او غري ذلك مما يشاكل هذه

عر ، وصفه عنصرا مهيمنا يف بنية الشّ بخييل لى التّ ع–يف هذا النص –رايب ال الفيعوِّ 
ور خييل ، ذلك أن الشعر إما أن يصّ صوير الذي مضمون عملية التّ خيل يقصد به التّ والتّ 
.يء على حنو أفضل مما هو عليه ، أو أخس مما هو عليهالشّ 

متييزه بني ، وذلك يف معرض) التشبيه(ا أرايب احملاكاة عن أرسطو بار الفكما فسّ 
إذ املغلط هو الذي يغلط السامع إىل نقيض الشيء حىت يومهه أن " املغالطة والقول الشعري 

املوجود غري موجود وأن غري املوجود موجود فأما احملاكي للشيء فليس يوهم النقيض لكن 
تمثيل ال"ن احملاكاة هي التمثيل ، ذلك أن إرايب إىل القول اويف موضع آخر يذهب الف2"الشبيه

.3"يستعمل يف صناعة الشعر، فقد تبني أن القول الشعري هو التمثيلكثر ماأ
:)ـه428ت (بن سينا أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن الحسن بن علي اعند –02

لتذاذ الأحدمها ا، أن السبب املولد للشعر يف قوة اإلنسان شيئان"ابن سينا يرى
طبعا ، مت قد وجدت األوزان فق واألحلان أليف املتّ اس للتّ النّ لثاين حبُّ والسبب ا(...) باحملاكاة 

ا  وجعلت من هاتني العلتني تولدت الشعرية ف، املناسبة لألحلان فمالت إليها األنفس وأوجد
وانبعثتتنمو يسريا تابعة للطباع وأكثر توّلدها عن املطبوعني الذين يرجتلون الشعر طبقا ، 

.4"سب غزيرة كل واحد منهم وقرحيته وحبسب خلقه وعادتهمنهم حبالشعرية 
.83، ص1968إحصاء العلوم ، تحقیق عثمان أمین ، مكتبة األنجلو مصریة ، القاھرة ، : الفارابي -1
.150فن الشعر ، ص: أرسطو-2
.151ص: المصدر نفسھ-3
شارقة ، ینظر سعد بوفالقة ، الشعریة العربیة المفاھیم واألنواع واألنماط ، دار الثقافة واألعالم حكومة ال-4
.14، ص 1،2008ط
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اليت حيصرها باملتعة املتأتية من ،عرعرية علل تأليف الشّ كما يعين ابن سينا بلفظة الشّ 
ليف أاحملاكاة وتناسب التأليف واملوسيقى مبعناها العام ، فيجعل املتعة والتناسب احملفزين عن ت

بن سينا تتخذ منحى نفسيا يرتبط بغريزة اعرية يف نص ظة الشّ عر ، وهلذا فإن معىن لفالشّ 
.1ناسب تلك املتعة اإلنسان الذي حتقق له احملاكاة والتّ 

ع واإلضافة يف طرح آرائه ستقاللية رؤيته الشعرية ونزعته إىل التوسّ ابن سينا بامتيز 
الفكرية واجلمالية ، نظرا رسطي ومنطلقاته ألص امبعطيات النّ " ووجهات نظره مل يكن يتحدد 

فسية سس النّ ألستنباط ، فضال عن استيعابه االملا يتمتع به من فهم نافذ وقدرة على التحليل وا
من رسم نظرية شعرية هلا مالحمها النظرية وإطارها الفكري هُ نَ كَ مَ عري ، وهذا مالألثر الشّ 

شعار أهو نسيب خاص برية وماهو مطلق من القوانني الشعّ اخلاص ، بتمييزه بني ما
.2"اليونانيني

فس ، فتنبسط عن له النّ نُ عِ ذْ املتخيل هو الكالم اليت تُ "ذلك أن ابن سينا يرى أن الكالم 
مور وتنقبض عن أمور من غري رؤية وفكر واختيار ، وباجلملة تنفعل له انفعاال نفسانيا غري ألا

3".فكري 

:)ـه595ت (ن أحمد بن محمد  بو الوليد محمد بأ: بن رشد اعند –03
شعارا ما ليس فيها إيوجد يف األقاويل ، اليت تسّمى وكثريا ما" ينقل ابن رشد قول ارسطو 

من معىن الّشعرية إال الوزن فقط كأقاويل سقراط املوزونة وأقاويل أنباد قيس يف الطبيعيات 
وابن رشد إىل أن الشعرية الويذهب كل من ابن سينا 4".شعار أومريوش أخبالف األمر يف 

.تتحقق إال بالفعل يف اللغة غري إجبارها على الّتشكيل وفق متطلبات احلدث الّشعري
لوف اللغوي ، شعرية استنبطها ابن رشد بفعل أفشعرية التخييل ، شعرية اخلروج عن امل

ربية ، إذ أدرك أن كل ما يف  قدرته التمييزية بني القوانني اليت حتكم الشعرية اليونانية والشعرية الع
جاء مم ، لكن أكثر ماألألرسطو حيتوى على أسس معرفية صاحلة لكل ا" فن الشعر"كتاب 

.12مفاھیم الشعریة ، ص: حسن ناظم : ینظر -1
2013، 1الشعریة العربیة ، اصولھا ومفاھیمھا واتجاھاتھا ، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط: مسلم حسب حسین-2

.46، ص
.161فن الشعر ، ص: أرسطو-3
.12مفاھیم الشعریة ، ص: حسن ناظم -4
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م فيه ، إما أن أإذ كثريا مما فيه هي قوانني خاصة ب" فيه خيّص الّشعر اليوناين  شعارهم وعادا
.1"تكون نسبا موجودة يف كالم العرب ، أو موجودة يف غريه من األلسنة

:العربي القديمفي التراث الشعرية/ 04

لقد أفرزت وجهات نظر النقاد العرب القدامى وآرائهم ، تأصيل النظرية النقدية يف 
قضايا األدب وتأسسها وفق ذوقهم اجلمايل ومؤشرات لغتهم ومؤطرات فكرهم ، وملا كان 

، اليت  جتلت بوضوح يف الرتاث العريب إنتاجهم يف الغالب شعرا ، فإن نظريتهم نظرية شعرية
طبيعة تناوهلم ملفهوم ) ابن سالم اجلمحي ، ابن رشيق وحازم القرطاجين وغريهم ( القدمي عند 

م يف حصر هذا املفهوم .الشعرية من خالل نصوصهم اليت وردت يف بعض حماوال

يف تراثنا العريب متثلت الشعرية العربية:)هـ175ت(عند الخليل بن أحمد الفراهيدي/01
وابتكره وشرح أصوله "عند اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي يعد أول من وضع علم العروض 

ومقاييسه ومصطلحاته ووضع أمساء حبوره فالعروض علم نظري يتحدث عن قواعد األوزان 
ا بالسليقة قياسا على الشارد واملتدارك يف الشعر العريب يف قوالب موسيقية ، كان الشعراء يعرفو

ومن معانيها مكة العرتاضها " وكانت كلمة العروض تطلق يف اللغة على أكثر من معىن 2".
ا حيث ألف كتابه فأطلق عليه اسم  وسط البالد وقد كان هذا امسها وكان اخلليل مقيما 

عر والبحور الشعرية ميزان للش3"العروض تيمنا ببيئته مكة اليت فيها أهلم قواعد الوزن الشعري
مسي به لتبيان املتزن من الشعر من املنكسر أي بيان ملا هو شعر مما ليس شعر ، من جهة أن 

حمتاج إىل ممارسة علنية تبدأ بتقطيع البيت "احلكم على بيت الشعر بأنه موزون أو غري موزون 
.4"إىل أصوات والتفعيالت وأخريا معرفة الوزن والبحر 

.201فن الشعر ، ص:أرسطو -1
.07، ص2007، 1عروض الشعر العربي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، ط: إبراھیم خلیل-2
. 05، ص2003العروض وإیقاع  الشعر العربي ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، ط: عبد الرحمان تبر ماسین-3
.07عروض الشعر العربي ، ص: إبراھیم الخلیل-4
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): هـ 255ت(عند الجاحظ/ 02

ألنه يتمتع بأمهية كربى ؛س نظرية للشعرية العربيةياولة تأسحمليعد اجلاحظ أول من تندى 
كل مجلة يف كالم "يف تاريخ نقدنا الرتاثي ، إذ يشهد له عبد امللك مرتاض بقولته املشهورة 

ا  .1"اجلاحظ اليت استشهدنا به جيب أن متثل نظرية شعرية قائمة بذا

احملاوالت املوضوعية يف حتديد الشعرية ، بوصفها وليدة التمّخضات فله تعزى أوىل
واملعاين مطروحة :" سلوبية بالدرجة األوىل أكثر منها انعكاسا للمعاين واألفكار، حيث يقولألا

يف الطريق يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي واملدين ، وإّمنا الّشأن يف إقامة الوزن وختري 
املخرج وكثرة املاء ويف صحة الطّبع ، وجودة الّسبك ، فإّمنا الّشعر صناعة الّلفظ وسهولة

.2"وضرب من النسيج وجنس من التصوير 

ها الشعرية من تز اجلاحظ يف حتديد بنية الشعر على الشكل اللغوي ، اليت تنتج وظيفركّ 
ا على ، مث خّصص الّشعرية يف خصائص أس" ختّري الّلفظ "و"الوزن"خالل  " الّسبك"لو

".الّتصوير"و
يف نظمه ، وهلذا انطوت مقولته : متثل القيمة احلقيقية للشعر يف طريقة صياغته ، أي 

الوزن واللفظ والرتكيب ، وكان كالم : على شروط جودة النظم واليت متثلت يف ثالثة عناصر 
ختيار الا: يدا بشروط ثالثة اجلاحظ على الوزن مطلقا ، يف حني جاء حديثه عن اللفظ مق

.والسهولة والطبع وأما الرتكيب فاشرتط فيه أن يكون مسبوكا
:)هـ 322ت (عند ابن طباطبا العلوي –03

يلتقي ابن طباطبا مع اخلليل يف إبراز اخلاصية األساسية للّشعر وهي عنصر اإليقاع، 
كالم منظوم بائن عن املنثور الذي يستعمله : "قولهالذي يفصل بني الّنظم والّنثر يف تعريفه له ب

م مبا خّص به من النظم ، الذي إن عدل عن جهته جمته األمساع وفسد على  الّناس يف خماطبا
الّذوق ، وَنْظُمه معلوم حمدود فمن صح طبعه وذوقه مل حيتج إىل االستعانة على نظم الشعر 

بنیة الخطاب الشعري ، دراسة تشریحیة لقصیدة ، أشجان یمانیة ، دیوان المطبوعات : عبد الم لك مرتاض -1
.05، ص 1995الجامعیة ، الجزائر ،

، 3، د ت ، ج2تحقیق وشرح عبد السالم ھارون ، مكتبة مصطفى الحلبي ، ط: الجاحظ ، الحیوان -2
.131،132:ص
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وق مل يستغن من تصحيحه وتقوميه مبعرفة بالعروض اليت هي ميزانه ومن إضراب عليه الذ
1."العروض واحلذق به حىت تعترب معرفته املستفادة كالطبع الذي ال تكّلف معه 

عنصر اخليال من حيث مصدره وتأثريه يف " ابن طباطبا"إن هذا التعريف وإن أمهل فيه 
اع الّصورة يف ذهن تشكيل الصورة الشعرية ، أو تأسيس املتخيل الشعري ، الذي حيفز الستجم

املتلقي ، فإنه اهتم بالشعر ذاته ، باعتباره بنية لغوية منتظمة على أساس الطبع والذوق الفنني ، 
ا يربز طبع الشاعر  أو األذن املوسيقية املكتسبة باملواظبة على مساع األوزان الصحيحة واليت 

.وحتكمه يف األوزان دون عناء وال مشقة
َقَنِة ، اليت يستلطفها كما اشرتط على الشاعر مجلة من املعايري ضبطها يف الصنعة املتـْ

ا أن تصري مدعاة لتأمله يف حماسنها ، وبدائع تشكلها ، كما أضاف  املتلقي واليت من شأ
عنصر الّصدق يف العمل الّشعري ، وكذا احلرص على اختزال املعارف املرجعية املكتسبة من 

واجب على صانع الّشعر أن يصنعه : "سط هذا الّتصور يف قوله جتارب الشاعر السابقة يب
أي يتقنه لفظا ... صنعة متقنة لطيفة مقبولة حسنة َجمَْلَبٌة حلّب الّسامع له والّناظر بعقله إليه 

ويبدعه معىن ، ويسوي أعضاءه وزنا  ويعدل أجزاءه تأليفا وحيسن صورته إصابة ، ويكثر رونقه 
.2"صدقا ، ويعلم أنه مثرة لُبِِّه َوُصوَرة عمله واحلاكم عليه أولهاختصارا ، ويكرم عنصره

: )هـ323ت (ابن سالمة الجمحي - 04

عر ضربا من وهو صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء وهو من الذين يعتربون الشّ 
ناعات ، الصّ عر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أهل العلم و للشّ "أنّ ناعة فهو يرى الصّ 

3" اللسانَما تـَثْـَقُفهُ اليد ، ومنها َما تـَثْـَقُفهُ األذن ، ومنها َما تـَثْـَقُفهُ العني ، ومنها َما تـَثْـَقُفهُ منها 

عرية من حيث املفهوم والذي يعين قواعد بناء ناعة هنا يقرتب من مصطلح الشّ ، مصطلح الصّ 
.ومعايريهاإلبداع األديب

طھ الحاجري ومحمد سالم ، المكتبة التجاریة الكبرى ، القاھرة ، : الشعر ، تحقیق ابن طباطبا العلوي عیار -1
.04-03، ص1965

.204-203المصدر نفسھ، ص-2
.171د ت ، ص3، ط1جالل الدین السیوطي ، المزھر في عیون اللغة ، القاھرة ، مكتبة التراث ،ج-3
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:)ه 337ت (فر عند قدامة بن جع–05
، إذ ) نقد الّشعر (هو من األوائل الذين حاولوا تقدمي تعريف شامل للّشعر يف كتابه 

وهذه املقولة املشهورة 1"قول موزون مقفى يدل على معىن : " يصفه وصفا جامعا مانعا بأنه 
متمّيزا يف تصور اليت ترددت يف نقد عبد القهر اجلرجاين وحازم القرطاجين ، اليت تعد إرهاصا

الّشعرية ومعيارا لتقومي شعرية الّنص ، ورغم أن أغلب الدراسات اتّفقت على أن هذا التعريف 
قاصر إال أننا ال نستطيع إغفال كونه البداية اليت انطلق منها النقاد بعده يف الّتنظري ملاهية 

.الّشعرية العربية
فظ ، املعين، اللّ : عري على أربعة عناصر هي عر على توفر القول الشّ اختصر حتديده للشّ 

ذه العلمية ، وذلك برتكيزه على ضرورة توفر أدوات وآليات الوزن والقافية  ، كما اتسم تعريفه 
الكتابة الّشعرية يف العمل الشعري ، مع إمهال عناصر أخرى هلا قيمتها يف القول الّشعري ،  

.تكسب العمل الّشعري خصوصيته اإلبداعيةكاخليال والتصوير وغريمها من العناصر اليت
اللفظ واملعىن والوزن : فكانت فرضية قدامة أن الّشعرية تّتخذ يف أربعة عناصر بسيطة هي 

.يف بناء القصيدة" والقافية 
سعى املرزوقي بوضع أسس نظرية شعرية تنطلق من :)هـ 421ت (عند المرزوقي  –06

اللغوية واألسلوبية وظواهره الفنية واقتناء املبادئ النقدية اليت واقع الشعر العريب خبصائصه
اعتمدها النقاد واملهتمون بالّشعر يف اختيارهم ما اختاروا من األشعار، يعّدونه مناذج رفيعة 
ينبغي احتذاؤها وهذه هي اخلطوة األوىل لوضع األسس النظرية ، لتعقبها مرحلة استنباط 

ا حبسب أمهيتها وموقعها يف النظرية النقدية وهذا ما فعله املرزوقي املبادئ والقواعد وتصنيفه
العريب الذي ميثل اخلالصة النهائية للّنظرية الّنقدية اليت ) عمود الّشعر (لينتهي إىل ما مسّاه 

هيمنت على النقد حىت القرن الرابع اهلجري ، وظلت ظالهلا الّنقدية القائمة يف القرون 
.2الالحقة
بوضعه عناصر عمود الشعر ومعايريه إىل احلفاظ على الشعرية العربية هدف املرزوقيي

:وهي سبعة أبواب
.46خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، د ط ، د ت ، ص قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقیق عبد المنعم-1
شكري المبخوت ، شعریة االلفة ، النص ومتقبلھ في التراث النقدي ، المجمع التونسي للعلوم واالدب : ینظر - 2

.81، ص1993والفنون ، تونس 
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.شرف املعىن وصحته/1
.جزالة اللفظ واستقامته/2
. اإلصابة يف الوصف/ 3
.املقاربة يف التشبيه/ 4

. التحام أجزاء النظم والتئامها على ختيري من لذيذ الوزن/5
. ملستعار منه للمستعار لهمناسبة ا/6

1.مشاكلة الّلفظ للمعىن وشدة اقتضائها للقافية حىت ال منافرة بينهما / 7

فبالرغم من ضبط املرزوقي لعناصر عمود الشعر ومعايريه وتبيني املنهج النقدي عنده، 
.العصر اجلاهليإال أنه كان مقّلدا ال جمددا واتّباعه طريقة الشعراء العرب يف قول الشعر يف

:)ه 684ت (عند حازم القرطاجني –07
تشكل رؤية حازم القرطاجين للّشعرية العربية باملوضوعية وذلك من خالل بنية اللغة 
وأساليبها الّتعبريية ، على حنو بدت فيه الّشعرية تكامال فنيا بني املباين واملعاين ومن مث أتى  

قّمة من قمم النقد "متميزا يف آراءه  النقدية ، بل إنه " باء منهج البلغاء وسراج األد"كتاب 
2".األديب العريب 

إن نظرية القرطاجين النقدية اليت تبىن على احملور الثنائي القائم على تالحم اجلانب 
يتضح اللغوي مع اجلانب الداليل ، أو بني الّشكل واملضمون والذي تتكامل فيه بنية الّشعر و 

، هذه امليزة البنائية حتدد ماهية 3"كالم موزون مقفى : "هذا احملور يف تعريفه ملاهية الشعر بقوله
الشعر العريب من حيث بنيته العروضية عن باقي فنون القول األخرى ، لكن هذا الّتمييز ال 

جانب يعدم من وجود عناصر بنائية وظيفية ، شعرية ، مرتبطة بتكامل تلك العناصر ، فإىل
من شأنه أن حيبب إىل " عنصري الوزن والقافية جند التخييل واحملاكاة ومها عمدة الّشعر الذي 

النفس ما قصد حتبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه ، لتحمل بذلك على طلبه أو اهلرب 
يف منه ، مبا يتضمن من حسن ختييل له وحماكاة مستقلة بنفسها ، أو متصّورة حبسن هيأة تأل

، دار ماجدولین للنشر والتوزیع علم الشعریات ، قراءة منتاجیة في أدبیة االدب: عز الدین مناصرة : ینظر- 1
.68، ص1،2007،ط
.71، ص1994نظریة النقد األدبي الحدیث ، دار األمین للنشر والتوزیع ،: یوسف نور عوض-2
محمد الحبیب بن الخوجة ، دار الغرب اإلسالمي ، : حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج األدباء ، تحقیق -3

.71، ص1986بیروت ،
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الكالم ، أو قوة صدقه أو قوة ُشْهَرته أو مبجموع ذلك وكل ذلك يتأكد مبا يقرتن به من إغراب 
.1"، فإن االستغراب والتعجب حركة النفس ، إذا اقرتنت حبركتها اخليالية قوي انفعاهلا وتأثرها

لكنهما غري  من خالل ما تقدم خنلص إىل أن الوزن والقافية عنصران تكوينيان ُمِهمَّاِن ،
كافيني يف بناء الّشعرية ، إال إذا اعتمدا على عنصر احملاكاة ، الذي يؤدي إىل حتقيق الّتخيل ، 

.الذي يعترب أهم مسة من مسات احملاكاة بل عنصرها التكويين األساسي
من التصوير احلّسي ، الذي مييز األقوال الّشعرية "أما مفهوم احملاكاة وداللة هذا املفهوم 

والذي يسميه ... غريها  ملا لذلك من أثر نفسي ومجايل ال خيفى على متذوقي الشعر ونقاده 
التخييل ، ليس مقتصرا على احملاكاة وحدها ، بوصفها تصويرا حسيا "القرطاجين أحيانا 

لألشياء واالنفعاالت وإمنا تفعل بعض األساليب البالغية فعل الشعر من حيث قوة االثر 
2."النفسي 

:)هـ 471ت (عند عبد القدر الجرجاني  –08
صاحب نظرية النظم وهو الذي انتهى إىل أن سر اإلعجاز يف اللغة حيدده طبيعة العالقة 

واعلم أنك إذا : "بني اللفظ ومعناه وكان هلذه النظرية تأثري كبري يف علوم اللغة يقول اجلرجاين
كّ ، أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب ، حىت رجعت إىل نفسك ، علمت علما ال يعرتضه الشّ 

. 3"يعلق بعضها ببعض ويُبىن بعضها على بعض ، وجتعل هذه بسبب من تلك
هو "ومن خالل هذا الطرح نستنتج عالقة النظم بالشعرية من خالل كون النظم 

از..... األساس يف الكشف عن شعرية الكتابة أو النص  هو سر فالنظم هو سر الشعرية وا
4."النظم 

والنص الذي ال خيلو من االتساق واالنسجام والّتصميم اجلمايل الناجم عن التعالق والتآلف 
.بسمة الّشعرية أو الّشاعريةبني وحداته ودالالته هو نص جدير 

.71المصدر نفسھ ، ص-1
الشعریة العربیة ، أصولھا ومفاھیمھا واتجاھاتھا ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، العراق، : مسام حسب حسین -2

.99، ص2013
، 5،2004عبد القادر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، تحقیق محمد محمود شاكر مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ط -3

.81ص
. 46- 44، ص1989، 2الشعریة العربیة ، دار اآلداب بیروت، طأدونیس ،-4
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:الغربية الحديثةالشعرية/ 05
: (john cohen)شعرية جون كوهن / 01-

عر عنده، فالشّ deviationنزياح المن خالل مفهوم اد جون كوهن الشعرية حدّ 
انزياح عن معيار قوانني اللغة ، فكل ما خيرتق قواعد الّلغة من صور وغريها يدعى انزياحا 

أي كيفية حتقيق اخلطاب الشعري لوظيفته الّشعرية 1"علم موضوعه الّشعر " فالّشعرية عنده 
النظام ، مرتكزا كثريا على خاصية االنزياح يف املرتبطة بتحديد األسلوب وكشف قوانني هذا 

وعليه فدراسة النص األديب تنصب كلها 2".هو علم االنزياحات اللغوية "الشعر حسب تصوره 
.على اللغة كنظام

وتطلق أيضا على كل :" ليشمل فنونا أخرى غري الشعر يقولمت توسع املفهوم لديه
كن أن يثري هذا اللون من املشاعر ، مت على األشياء الطبيعية موضوع يعاجل بطريقة فنية راقية ومي

حنن نقول عن مشهد طبيعي إنه شعري ونقول ذلك أيضا عند ): valery(، كتب فالريي
وبالتايل فالشعرية مل تكن حقال معرفيا يقتصر علة الشعر فقط، بل 3"بعض مواقف احلياة 

.تشمل مجيع فروع اإلبداع الفين
ن كوهن مقياسا للحكم على شعرية النصوص بتضافر املستوى الصويت والداليل ويضع جو 

جنبا إىل جنب ، كما تقوم شعريته على مبدأ االنزياح اللغوي ، والذي يعتربه النقاد من 
.النظريات األقرب إىل نقدنا العريب القدمي

ملقارنة بينهما ويف هذا كما جعل جون كوهن يف شعريته من التمييز بني الشعر والنثر أو ا
ويعين األمر هنا مواجهة الشعر بالنثر " معيارا للمقارنة deviationاإلطار جعل من االنزياح 

4".ولكون النثر هو اللغة الشائعة ميكن أن نتحدث  عن معيار نعترب القصيدة انزياحا عنه

م تودوروف أن مفهو يرى:tzvetan.todorov)شعرية تزفيطان تودوروف / 02-
ردة لألدب وهي ال تعمل مبفردها  تم بالبنيات ا الّشعرية يرتبط بكل األدب منظومه ومنثوره ، 

محمد الولي ومحمد العمري ، دار توقبال للنشر ، الدار البیضاء ، :جون كوھن ، بنیة اللغة الشعریة ، تر -1
. 09، ص11986المغرب ،ط

.16ص : المرجع نفسھ-2
.29، ص1996، دار غریب ، القاھرة ، د ط ، النظریة الشعریة ، ترجمة أحمد درویش: جون كوھن-3
.15بنیة اللغة الشعریة ، ص: جون كوھن-4
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بل تستعني بالعلوم األخرى ،تتقاطع معها يف جمال الكالم وهذا مستلهم من مفهوم فالريي 
1.للّشعرية 

تم باخلصائص اليت متيعرية يف نظره فالشّ  تم باألدب بقدر ما  زه عن بقية أنواع ال 
.اإلبداع األخرى

ارتكز تودوروف يف حتسسه وتعاطيه للّشعرية على اخلطاب األديب ، أو العمل األديب 
حنن نعلم : بكل أنواعه مدققا النظر يف مفهوم الشعرية وقد أفضى به التشبع النظري إىل القول 

منا خوف سواء اعتمدنا على سنة قدمية أن معناها تنوع عرب التاريخ ولكن جيوز لنا استعماهلا دو 
أو على أمثلة حديثة العهد وإن كانت معزولة وقد مساها فالريي الذي أكد على ضرورة مثل 

ينطبق عليه إذا فهمناه بالعودة إىل " شعرية"يبدو لنا أن اسم : هذه الفاعلية باالسم ذاته قائال 
ب أو تأليفها حيث تكون اللغة يف آن معناه االشتقاقي ، أي امسا لكل ما له صلة بإبداع كت

واحد اجلوهر والوسيلة ، ال بالعودة إىل املعىن الضيق الذي يعين جمموعة من القواعد أو املبادئ 
تم باألدب ِبُرمَّته املنظوم واملنثور ، وتتعلق كلمة 2".اجلمالية ذات الصلة بالشعر ا شعرية  إ

ان منظوما أم ال بل قد تكاد متعلقة على سواء أك" شعرية يف هذا الّنص باألدب كله 
3."اخلصوص ، بأعمال نثرية 

تأسيس نظرية ضمنية لألدب ، حتليل : وحيدد تودوروف جماالت الشعرية يف النقاط التالية 
4."أساليب النصوص ، استنباط الشفرات املعيارية اليت ينطلق منها العمل األديب 

):roman .jakopson(جاكبسون شعرية رومان / 03-
ترتبط ارتباطا وثيقا مع املبادئ اللسانية ، فهي فرع من يرى جاكبسون أن الشعرية

فروعها  فهو يذهب إىل التأكيد على منطقية العالقة الوطيدة ين الّشعرية واللسانيات ، حيث 
اجل الوظيفة الشعرية يف باعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات الذي يع"ميكن حتديد الشعرية 

تم بالشعرية باملعىن الواسع للكلمة بالوظيفة الشعرية ال  ا مع الوظائف األخرى للغة ، و عالقا
.16عثماني میلود ، شعریة تودوروف ، منشورات عیون المقاالت ، الدار البیضاء ، دط ، د ت ، ص-1
مغرب ، الدار تزفیطان تودوروف ، الشعریة ،ترجمة شكري المبخوث ورجاء بن سالمة دار توقبال ، ال-2

23، ص1990، 2البیضاء، ط
.24ص: المصدر نفسھ-3
.23، ص1998، 4عبد هللا الغذامي ، الخطیئة والتكفیر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ط-4
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ا أيضا  تم  يمن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى للغة ، وإمنا  يف الّشعر فحسب حيث 
1."الوظيفة الشعريةخارج الّشعر حيث تعطي األولوية هلذه الوظيفة أو تلك على حساب 

مصطلح الّشعرية جبهود اللسانية ارتباطا وثيقا ، وخاصة فيما "قد ربط رومان جاكبسون 
ومن خالل ربط الشعرية 2".يتعلق حبديثه عن وظائف اللغة يف نطاق نظرية الّتبليغ والّتواصل 

ل اللغوية كافة اللسانيات منهجية لألشكا"باللسانيات بأن يكسبها علمية ما ، حيث تكون 
3".والشعرية تستمد هذه املنهجية يف معاجلة األشكال الشعرية فحسب 

متيزت دراسة جاكبسون يف جمال الشعرية بالطابع العلمي من خالل اعتماده على اللسانيات 
لغة األشياء وهي ما منارسه عادة يف : بعلم املنطق احلديث فيقّسم الّلغة إىل فئتني "فهو يستعني 

عن احلياة وعن األشياء ، والفئة الثانية ما وراء اللغة ، وهي لغة اللغة عندما تكون اللغة احلديث
ولغة األشياء هنا هي اللغة اليومية املتداولة 4" هي موضوع البحث وهذه هي الشاعرية 

.املعجمية ذات املعىن الواحد 
:ومن خالل ما سبق نستنتج

.فرع من فروع اللسانياتأن الشعرية عند رومان جاكبسون-
.الشعرية تدرس الوظيفة الشعرية باإلضافة إىل الوظائف األخرى نظرا لتماهي بعضها البعض-

ا ، ومنه ميكن "فالوظيفة الشعرية  يمن على اخلطاب األديب حني ترتّكز الرسالة على ذا
ا خطاب لغوي تعريف الّنص األديب بأنه رسالة لغوية تغلب عليها الوظيفة األ دبية اليت خيتص 

5".ما

:العربية الحديثة الشعرية/ 06
مجال الدين بن الشيخ من الباحثني والنقاد العرب الذين حبثوا يف جمال الشعرية العربية 
فهو يرى أن أدب اللغة العربية القدمية من العصر اجلاهلي حىت بداية القرن العشرين هو أدب 

رومان جاكبسون قضایا الشعریة ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، دار توقبال ، المغرب ، الدار البیضاء ، -1
.24، ص 1988، 1ط
إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، منشورات اإلختالف ، الدار العربیة : یوسف وغلیسي-2

.275، ص1، 2008للعلوم ناشرون ، ط
.90حسن ناظم مفاھیم الشعریة ، ص-3
.161، 160رومان جاكبسون قضایا الشعریة ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، ص -4
.275إشكالیة المصطلح في الخطاب الندي العربي الجدید ص : یوسف وغلیسي-5
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غرق مخسة عشر قرنا وهي فرتة تشهد على ثبات نادر يف الشعر اإلنساين، شعري أساسا ، است
1.يستحق الوقوف عليه وتأمله

كانت نقطة االنطالق يف أواخر القرن التاسع عشر حني ظهرت نظريات وعلوم جديدة  
ذا العلم وانعكس ذلك على الّشعرية العر  بية كاللسانيات ، فتأثرت الشعرية الغربية احلديثة 

،فظهرت عدة مؤلفات حاول من خالهلا النقاد العرب حتديد مفهوم الّشعرية العربية وحصر 
ا عرب تارخيها ، ولقد أفاد مجال الدين من الدروس واملناهج املعاصرة يف  املراحل اليت مرت 

تجاوزا ، م) غنائيته(إعادة قراءته للشعر العريب داحضا اختزالية النظر االستشراقي هلذا الشعر يف 
.أيضا زاوية النظر التقديسية املعنية القدمية

)علي أحمد السعيد : (شعرية أدونيس –01
تاريخ الشعر العريب من الّنشأة إىل احلداثة ) الشعرية العربية(ّخلص أدونيس يف كتابه 

والدراسات األخرية مستشهدا بالعوامل اليت أثّرت يف الّشعرية العربية ، السيما الّنص القرآين
القرآنية بعده اليت حبثت يف مصدر اإلعجاز ، مث ظهور نظرية النظم للجرجاين ، ويرى أدونيس 

.أن جذور احلداثة الّشعرية مصدرها النص القرآين والدراسات القرآنية
تناول أدونيس يف كتابه احلديث عن الشعرية والشفوية اجلاهلية مشريا إىل أن األصل يف 

لعريب اجلاهلي نشأ شفويا ضمن ثقافة صوتية مساعية حيث كان الصوت يف هذا الشعر الشعر ا
وهذا يدل على عمق العالقة ... مبثابة النسيم احلي وكان الكالم وشيء آخر يتجاوز الكالم 

، فربط أدونيس الّشعرية العربية بالفضاء القرآين ، من 2وغناها وتعقدها بني الصوت والكالم
ية الشفوية اجلاهلية متثل القدم الشعري ، وأن الدراسات القرآنية وضعت أُسسا حيث أن الّشعر 

نقدية جديدة لدراسة الّنص ، بل ابتكرت علما للجمال جديدا ، ممهدة بذلك لنشوء شعرية 
3.عربية جديدة 

، 11996جمال الدین بن الشیخ ، الشعریة العربیة ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ،ط: ینظر -1
.05ص
.05، ص1989، 2الشعریة العربیة ، دار اآلداب بیروت ط: أدونیس -2
.51مرجع نفسھ ، صال-3
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هي قراءة ألشياء مشحونة .. كما يرى أدونيس أن كتابة الشعر هي قراءة للعامل وأشيائه 
بالكالم والكالم مشحون باألشياء ، وسر الّشعرية هو أن تظل دائما كالما ضد الكالم لكي 
تقدر أن تسمى العامل وأشياءه أمساء جديدة ، إذ إّن اللغة هنا ال تبتكر الشيء وحده وإمنا 
ا فيما تبتكره ، والشعر هو حيث الكلمة تتجاوز نفسها مفلتة من حدود حروفها ،  تبتكر ذا

1.شيء يأخذ صورة جديدة ومعىن آخرحيث ال

مت حتدث أدونيس عن عالقة الشعرية باحلداثة ، وكيف أثر كل من الدين والسياسة يف 
كانت السلطة بتعبري آخر ، تسمى مجيع الذين ال يفكرون وفقا : "مشروعها احلضاري يقول

فاحلديث الّشعري .. سالمي ، نافية عنهم بذلك انتماءهم اإل) أهل اإلحداث (لثقافة اخلالفة بـ
وأحدثت حركة احلداثة انقساما 2."بدا للمؤسسة السائدة كمثل اخلروج السياسي أو الفكري 

بني اجتاهني يف عصر النهضة ، تبعة للرتاث  العريب بإحيائه واستعادته من جديد ، وتبعة للغرب 
الكمال حلداثة من أجل تعويض النقص ، وحيث أن كل بضاعة مصدرها الضفة األخرى هي 

.الفكر واألدب والشعر 
فلديه شعرية القراءة " وجند يف كتب أدونيس األخرى شعريات حبثت يف جماالت عديدة 

.3..."، وشعرية اهلوية ، وشعرية الرفض ، وشعرية التجديد وشعرية اجلسد 

: كمال أبو ديبشعرية  –02
تقوم فإن شعرية كمال أبو ديبنزياحالأ اوم على مبدقشعرية جون كوهن تإذا كانت

الّتجربة اإلنسانية بكل " مسافة التوتر الذي يربط مبفهوم أمشل إذ يغطي: على مفهوم الفجوة 
.4"مسافة التوتر : أبعادها وهلذا فاالنزياح هو أحد وظائف الفجوة 

افية أو اإليقاع الداخليد على أساس الظاهرة املفردة كالوزن والقحتدّ ديب الوبوشعرية أ
فكل عنصر من هذه ...، أو الصورة أو الرؤيا أو االنفعال أو املوقف الفكري أو العقائدي 

العناصر املذكورة عاجز أن مينح اللغة طبيعة خاصة خترج عن املألوف ، فهو ال يقدر على تأدية 
.78المرجع نفسھ، ص-1
.80المرجع نفسھ، ص-2
.44، ص1989، 1أدونیس ، كالم البدایات دار اآلداب، ط-3
130،  ص1987، 1یب، في الشعریة ، مؤسسة األبحاث العربیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان، طدأبولكما-4
.
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، 1ية هي بنية الّنصهذا الدور إال حني يندرج ضمن تشكيلة العالقات املتشكلة يف بنية كل
ا ُجتَسَّد يف الّنص لشبكة من " لذلك كانت الشعرية من هذا املنطلق  خصيصة عالئقية ، أي أ

العالقات اليت تنمو بني مكونات أولية مستها األساسية ، أن كل منها ميكن أن يقع يف سياق 
ويف حركته املتواشجة يف هذا السياق الذي تنشأ فيه العالقات لكّنهآخر دون أن يكون شعريا 

ا يتحول إىل فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على  مع مكونات أخرى هلا السمة األساسية ذا
.2"وجودها

تتجلى الشعرية عند أبو ديب من خالل تكامل املستويات فيما بينها ، كما يالحظ تأثره 
إن استخدام الكلمات : "بنظرية االنزياح جلون كوهن والعدول عن اللغة إلنتاج الشعرية يقول

بأوضاعها القاموسية املتجددة ال ينتج الشعرية بل ينتجها اخلروج بالكلمات عن طبيعتها 
3".مسافة التوتر: الراسخة إىل طبيعة جديدة وهذا اخلروج هو خلق ملا أمسيه الفجوة 

ظري من خالل ما سبق نستنتج أن شعرية أبو ديب متميزة من حيث اجلمع بني ما هو ن
وما هو تطبيقي ، إضافة إىل استخدام مصطلح الفجوة أو التوتر للتعبري عن الشعرية ، وتأثره 

.بالنقاد الغربيني يف اخللفية اللسانية جلاكبسون ويف اعتماده على مبدأ االنزياح جلون كوهن 

، 1994ط ، .النقدي ، مؤسسة عبد الكریم عبد هللا للنشر ، تونس ، دعبد السالم المسدي، المصطلح : ینظر-1
87ص
.14، صالمرجع نفسھ-2
.38كمال أبو دیب ، في الشعریة ، ،ص-3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38

.اللغة الشعرية وخصائصها:المبحث الثاني

.ماهية اللغة الشعرية-
.اللغة الشعريةأمهية -
.خصائص اللغة الشعرية-
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:الثاني المبحث 
: اللغة الشعريةماهية/أوال

االنزياح عن لغة : هي jean cohenلغة الشعر أو اللغة الشعرية عند جون كوهن 
ا لغة الصفر يف الكتابة يعد دخوال واالنزياح عنها. 1النثر باعتبار أّن لغة النثر عنده توصف بأ

2."كل ما ليس شائعا وال عاديا وال مصوغا يف قوالب مستهلكة "يف اللغة الشعرية اليت تعين 

جون كوهن يف شعريته على خاصية االنزياح؛ ألن الشعر حسب تصّوره هو علم فركز
ى االنزياحات اللغوية ، غري أنه يف لغة الشعر ال يكتفي باالنزياح ، بل البد من وجود قابلية عل

.3إعادة بنائها على مستوى أعلى فلغة الشعر تشد يف استعماهلا مبدأ من املبادئ اللسانية
ا لغة إبداعية؛ وتستمّد الّلغة الّشعريّة نسقها من الّتشكيالت الّلغويّة والّلغة ،ألّ

خالق إن الّشاعر خالق كلمات وليس ":لذلك ميكن القولاإلبداعّية من طبيعتها االنزياح،
.4"وترجع عبقريته كلها إىل اإلبداع الّلغويّ أفكار،

إن مسافة : "ويقول كمال أبو ديباعر على تراكيبه الّلغويّة شفافية وإحياء خاصاً؛الشّ يفُيضف
. 5"التوتّر هي منبع الشعرية

ا وال تقبل تأويال ما ، بينما العكس  يف لغة فاأللفاظ مثال يف لغة النثر تتطابق دالال
ا بعيدا عن املعىن األول للسياق وهلذا  فالشعر ليس هو النثر مضافا إليه "الشعر اليت حتلق دالال

وبالتايل فشعرية اللغة هي تلك الشعرية اليت تتفجر من . 6"شيء ما، ولكنه هو املضاد للنثر 
ردة " مترد النثر ومشاكسته املألوف من طبائعه واتكائه على  اليت تصنع فرادة تلك اخلصائص ا

7"العمل األديب 

.35بناء لغة الشعر ، ترجمة أحمد درویش مكتبة الزھراء ، القاھرة ، ص: جون كوھن -1
.24المرجع نفسھ، ص-2
، ص 2000عریة ترجمة أحمد درویش، دار غریب للنشر والتوزیع ، القاھرة ، د ط ، جون كوھن ، النظریة الش-3
60.
.40ص 1،1986دار توبقال للنشر،طومحمد العمري،محمد الولي،:بنیة اللغة الشعریة، ـ تر، ن كوھن وج-4
. 136ص ،المرجع نفسھ -5
.64صبناء لغة الشعر، ن كوھن وج-6
تر، شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، تودوروف، الشعریة،- 7
.23ص2،1990ط
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فالشعر ال هي لغة وصفية تنطبق مع وظيفة الشعر وبعده اجلمايل،إّن اللغة الشعرية
أو يف ،يف إعادة بناء األفكار واختاذ احللول املناسبة،يقّدم حلوال وإّمنا يرتك ذلك للقارئ

ملشكالت اليت تواجهنا يف دراسة إبراهيم خليل أن اويرى. اإلقناع واإلمتاع على حدٍّ سواء 
از، ،كالمها يؤثّر يف داللة الّنصّ ،االستعارة والكنايةوالسيمااللغة الشعرية تتمثل يف كثافة ا

وهو اختيار الشيء لوضعه يف موضع عرب حمور االستبدال،تعّمق املعىن ذلك أّن االستعارة
اورة تأثريا  ،اورةتعّمق املعىن عرب خط افأما الكناية شيء آخر، ويؤثّر حمور االستبدال وا

.1كبريا يف البعد الّداليل للنص

از ركائز رئيسة تساهم يف انبعاث هذا التأثري يف داللة النص، ميكن اعتبار أشكال ا
وتضم اللغة الشعرية ، اليت تسعى إىل البحث عن املختلف فهي اللغة وفتنة اللغة الشعرية،

شارل(ويسميهثل يف موضوع احلديث أي الشيء الذي نتحدث عنه،أبعادا مخسة تتم
، )Semanticdimention(البعد السيمانطيقي)charles Maris(،)موريس

ا الّرسالة، واألطراف أي املتكّلم أو املخاطب والعملّية الكالمية املتمثّلة يف الّلغة اليت ترسل 
ا ا،والصياغة الشعرية الرسالةوهي اللغة اليت تصاغ  ا ،والّرسالة يف حد ذا واملقصود 

وهي بذلك ختالف املألوف من املضمونالّشكل أو الصيغة اليت تقدم موضوع احلديث أو
.                                                                    2الكالم

،والنص واملتلقي دون )املرسل(اعرفهذه األبعاد اخلمسة ترتاوح بني دراسة اجلانب النفسي للش
.فصل أي طرف منها

وقد حاول كثريون اإلجابة عنه مؤّكدين ،جديداأمرا االّلغة الشعرية وغري الّشعرية ليس
جيعل من ،اير خمتلفأن النظم الذي تعتمد عليه اللغة الشعرية يف تعبريها عن املعىن نظم مغ

وقد أّحلوا على أن الفارق بني لغة الشعر ،اكتناهه مهمة ال يضطلع عليه أي فروع علوم اللسان
واليت ُمتّكن من اإلفصاح عن معناه يف ،يتمثل يف أن العالقات املنطقية أو السببية،وغريها

، 1،1997،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طاألسلوبیة ونظریة النص، إبراھیم خلیل:ینظر-1
.98ص
، مجلة ) الجزائر(قاصدي مرباح ورقلة أحمد حاجي مصطلح اللغة الشعریة ، المفھوم والخصائص ، جامعة -2

95ص2015، دیسمبر 09مقالید ، العدد 
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أو الشعر ملزيد من اإلزاحاتحبيث يّتسُع هذاختتفي إىل حد ما يف لغة الشعر،اللغة العادية،
وإذا أمكن أن تُْدَرَس اللغة النثرية وفق النظام املعمول به ،Deviationاالحنرافات الداللية

1.فليس ذلك مبمكٍن يف اللغة الشعريةيف دراسة املستويات املختلفة للسان،

ك واالحنرافويتجّلى الفرق أيضا بني اللغة الشعرية واللغة املعيارية يف كون االنتها
فاللغة املعياريّة تكتسي بطابع برهاين يعتمد على العلم ،أهم ميزة يف اللغة الشعرية) االنزياح(

عتمد على يالّلغة الّشعرية لكنيتحّدد فيها املعىن مع الكلمة دون إحياء أو رمز ؛واملنطق،
تساهُم يف إثراء ف،لغـة الّشعر هي لغة الوجدان و العواطفالّتجربة الداخلية ، إنه يلخص 

وإعطائها دالالت إحيائية علة مستوى الّنّص املعجم الّشعري بتوظيف األلفاظ املوحية،
.الّشعري

:الّلغة الشعريةأهمية- 02
ا عن حدود املألوف ، لكّنها لغة الّشر لغة خاصة  يف بنائها وتراكيبها ، وال خترج مفردا

ا على استيعاب الصور امل ختلجة يف نفس الشاعر باستعماله تلك اللغة استعماال تنفرد يف قدر
ا عن تلك احلدود ، واملعروف أن لغة الشعر ختتلف متاما عن لغة العلم ، إذ أن للغة  خيرج 
الشعرية شخصية كاملة تتأثر وتؤثر ، وهي متتلئ باحملتوى الذي تصب عنايتها به ، فهي لغة 

.مها العامل فردية يف مقابل اللغة العامية اليت يستخد
والّشاعر عندما يستعمل اللغة إمنا يقوم بعملية نقل اللغة من احليز النفعي إىل األثر 
اجلمايل على وفق األساليب اليت ورثها أو سعى البتكارها ، وذلك أن يرتفع باللغة من 
ا إىل صوت شخصي، وأن ينظمها من خالل رؤيته وموهبته يف أغىن  عموميتها ويتحول 

ا على حنو فريد وهو أن ال األشكال  ا وعالقات بنائها وإيقاعا ا وأصوا تأثريا مستثمرا دالال
لغة : التقاليد الشعرية الرّاسخة ، والثاين : يغفل لغة الشعر وهي ترتكز على أساسني أحدمها 

2.احلياة املعاصرة 

.96صاألسلوبیة ونظریة النص، إبراھیم خلیل، :ینظر-1

دیوان الشمس والشمعدان لشوقي ریغي ، أنموذجا (رشیدة ھرقمة، التجدید الشكلي في الشعر الجزائر المعاصر -2
.16ص .2015-2014، ، جامعة المسیلة) رسالة ماستر(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42

ا اللغة الشعرية النقادتنّبهلقد  ا على األقدمون إىل اخلصوصية اليت تتمتع  ، وقدر
اإليصال ، وتنبهوا إىل طبيعتها من حيث مستواها احلسي ، الذي جيعلها مثريات حسية لتصبح 
العالقة بني الكلمة والشيء عالقة معقدة تتجاوز فيها الكلمة مستوى العالقة داخل تشكيل 

لكلمة داخل لغوي متمّيز بفاعلية سياقية مينحها تعّددا يف الداللة وثراء يف اإلشارة فتتمكن ا
ذه األغراض  1.سياقها من استيعاب أعراض الشيء من ناحية والتعبري عن األصداء الذاتية 

كما أن التجريد املتميز الذي يالزم اخلاصية احلسية يف الشعر هو العلة الفاعلة وراء هذا 
املخيلة من إعادة التمييز يف النظام الداليل لكلمات الشعر أو لغتها ، وإذا كان التجريد ميكن 

من إعادة تشكيل عالقات اللغة على حنو ميكن -باملثل–تشكيل معطيات احلس فإنه ميكنها 
اللغة الشعرية من الداللة املباشرة على الشيء بأعراضه أو الداللة غري املباشرة اليت تصل الشيء 

. بآخربغريه أو تكتشف عنه بإعراض شيء أو أشياء أخرى تشبهه أو متاثله بشكل أو 
يف معظمه يقع على عاتق املبدعني والشعراء منهم خباصة وإن -يف اللغة–التغيري 

االبتكار واإلبداع واجلدة دوافع تقع على عاتق الشاعر فهو يبحث عن التمييز واإلجادة ، من 
خالل ابتكار املعاين وابتداع العالقات بني األلفاظ والرتاكيب ، فهو ينشد منطية اللغة ، وأن 

ويزعمون أن الشاعر حني يتمرد .. ستحدث لغة شعرية جديدة تتمرد على القوالب املعروفة ت
على منطية التعبري اللغوي يعيد خلق اللغة من جديد ويفّجر الطّاقات التعبريية لأللفاظ من 
خالل اخلطاب الشعري ، وقيمة الشاعر تكمن يف شعره وفيما يقوله من شعر فهو ليس خّالق 

مات ، فعبقريته تكمن يف إبداعه اللغوي وكّلما اقرتبت لغة الشاعر من لغة التفاهم أفكار بل كل
2.تعارضت مع التقاليد الشعرية وكلما تواطأت مع هذه التقاليد ابتعدت حيوية اخللق العفوي 

:خصائص الّلغة الشعرية- 03
ا و متّيز  ها عن لغة النثر،تتمّثل خصائص الّلغة الشعرية يف جمموعة من امليزات ،تنفرد 

:وتنحصر هذه اخلصائص يف ما يلي

.16المرجع نفسھ، ص -1
.17رشیدة ھرقمة، التجدید الشكلي في الشعر الجزائر المعاصر، ص -2
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:والمفارقة االختالف-01
ا عن غريها حبيث   يف االختالفيتجلى من أبرز خصائص اللغة الشعرية اليت تتميز 

يتضّمن البعد عن الّتقليد والّتنسيق فيما بينها ، حيث رصد العالقات املتباينة يف اخلطاب 
وهذا ملا بتنظيم األلفاظ وتنسيقها بطرائق تبعث على الدهشة واالفتتان ،فيقوم الشعر ،والرتابة

حتمله من انزياح داليل ، مما يدفع القارئ إىل الغوص أعماقها وأغوارها ، ملا حتمله إحيائية اللغة
الشعرية ، أي أن اللغة العادية ميكن أن تنقل الفكرة دون أن تنقل العواطف اجلياشة  ، فاللغة 

األدب يوجد (ذلك فإن"ختتلف عن لغة العوام مبا هلا من خصائص أسلوبية ووظيفية ، األدبية
بقدر ما ينجح يف قول ما ال تستطيع اللغة العادية أن تقوله، ولو كان يعين ما تعنيه اللغة 

.1"العادية مل يكن مربر لوجوده
ا إىل بقدر ما يتحقق هذا االختالف تكتسب الّلغة الّشعريّة جوانب فنية أي  ترقى 

.درجة اإلبداع احلقيقي
الّتخلص والّتمرد على القواعد اللغوية اجلاهزة فهي احنراف لغوي يرمز إىلأما المفارقة

ّلًة حيث تكتسب اللغة حإىل االنزياحكاللجوء،الرتاكيب اجلاهزةو اخلروج عن منطيـة اللغـةو 
ات اللغوية املتفجرة تنبع من جماوزة الطاق"وهي أيضا حصيلة جديدة مبا حتّققه من دالالت

الواقع واالبتعاد عن املعجمية حبيث نكون أمام لغة شعرية هلا كثافة حتجب النظر عندها وال 
2."تسمح باخرتاقها

:اإليحائيـة)02
تسعى إىل الكشف عن معان وهي مسة من مسات اللغة الشعرية تعّرب عن الوجدان و 

فأظهر ،الدالالت املعجمية، وذلك باالبتعاد عن يفتها الشعريّةوظحتققممّا إحيائية ، جديدة 
ا  الشاعر اهتماما بالغا يف استعمال األلفاظ املوحية واملعّربة عن جتربته الشعرية مبختلف مستويا

ا مبا جيول يف خاطره من معان مضفى عليها الطابع الوجداين ، فالطابع اإلحيائي  من "ودرجا

.316،ص 1978نظریة البنائیة في النقد األدبي، ، مكتبة األنجلو المصریة القاھرة،،صالح فضل-1
.28، ص2008بي ، مكتبة اآلداب، القاھرة بحوث في الشعریة وتطبیقاتھا عند المتن،براھیم عبد المنعمإ-2
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دف إىل أهم الّسمات حبيث ال ميكن العثور يف أي عمل أديب على كلمة واحدة أدبية ال 
1.ممارسة لون من التأثري على الّشعور سواء أجنحت يف هذه املمارسة أم مل تنجح

فاإلحياء ينقل النص ذه الّتجليات ـ تفتح آفاقا واسعة وتستثمرها يف صور وجدانية ،و
، يفتح جماال أرحب الستنطاق اجلوانب اخلفية لإلبداعو ،من صيغة التقريرية إىل أفق الشاعرية

ذا ختتلف عن لغة النثرو  اليت تتميز هي إشاريّة تعتمد على الرمز واإلمياء واإلحياء، فهي 
.بالنمطية والشفافية والوضوح

:االرتباط)03
ختالف اإلحياء واالوهو من الركائز اليت تقوم عليها اللغة الشعرية وهو ما يتحقق فيه 

التقرير ، حبيث جند الشاعر يعرب عن حاالته الّنفسية وينقل لنا جتربته الشعرية بغية والبعد عن 
األوىل، اليت يتم من خالهلا ربط األفكار ونقلها، التواصل التأثري يف املتلقي وباعتبار اللغة أداة 

ذا   عند - فالّلغة ّشعر،وتعود خصوصيتها يف ارتباطها بالاجتماعيا،طابعاتكتسي اللغة و
.ويتحّقق فيهاُتصبح لغة شعرية عندما ختضع للّتجربة،-الّشاعر

:النسيج اإليقاعي)04
وهو ما يسمى مبوسيقى الشعر فهو من أهم العناصر ، اليت تقوم عليها القصيدة الشعرية  

مثال عبد القاهر العلماء القدامى أو قد عّده النسيج اإليقاعي عنصرا رئيسا يف الّشعر،ميّثل
الذي جعل نظام اإليقاع ميزة الشاعرية ويرى أن البناء املوسيقي ميثل هيئة صورية غري "اجلرجاين 

ا العروضيون ومن أسقطها عمدا يف حدود الشعرية  قابلة لالهتزاز إال أن احلدود اليت يسمح 
ويعّرب عن أفكاره ووجدانه فيشّكُل اإليقاع صوت الشاعر ،2"النظمية فلم يعبأ بالوزن والقافية 

.فيستدعي ذلك استخدام البحور الطويلة أو القصرية حسب احلالة الّنفسّيةو مواقفه،
فاإليقاع اخلارجي ترتدد فيه األصوات واحلروف وتتآلف الكلمات فيما بينها مربزة احلالة 

.هالنفسية للشاعر اليت ينتج عنها استخدام حبر معني استجابة للنفس الشعري لدي
. أما اإليقاع الداخلي فيكمن يف تكرار أصوات أو كلمات معّينة كتكرار لفظة بعينها

.17بحوث في الشعریة وتطبیقاتھا عند المتنبي، ص،براھیم عبد المنعمإ-1
30براھیم عبد المنعم بحوث في الشعریة وتطبیقاتھا عند المتنبي صإ-2
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:الّتصوير)05
هو تركيب لغوي يقوم الشاعر عن طريقه بتصوير معىن عقلي وعاطفي متخيل لوجود 
عالقة بني الشيئني فتشمل الصورة الشعرية أبعادا مجالية يوظفها الشاعر يف شعره وهي العنصر 

تدفع، جمموعة من الكنايات واالستعارات والتشبيهاتتشمل وهري يف لغة الشعر، إذاجل
دوافع القراءة فتثري يف القارئ،بالنص إىل الربوز بشكل يبعث الفكر على الّتأّمل واالستقصاء

ا تكشف باالستعمال الشعري عن درجة إإذ ؛ فاللغة الشعرية غري اللغة العادية"؛اجلديدة ّ
.1"لتصوير والقوة والتنظيم جيعلها متفردة عن سواهامن ا
:خصوصّية الّتركيب)06

بأساليبها املختلفة كااللتفات والتقدمي لغة انزياحّيةهلا خصوصيتها باعتبارها الّلغة الّشعريّة 
معناها املعجمي ، ُخترج األلفاظ من ، و وغري ذلك من الظواهر األسلوبية والتأخري واحلذف 

اليت حتّقق " ،الشعرييف اخلطاب ،متنح الكالم مسة الّتمّيزها دالالت خاصة ، اليت وتبعث في
واإليقاع املوسيقي، فيّتسم الّرتكيب يف الّشعر بالّصياغة املخصوصة،،خصوصية اللغة الّشعريّة

فيكون بوسع املتلقي إدراك املناحي واالنتظام يف األلفاظ و التآلف يف األصوات والّدالالت،
اخلطاب الشعر، مما متيّـزُه عن لغة مجالية وتساهم هذه اخلصوصية يف إضفاء اجلمالية ،

.2"العادي 

، مجلة ) جزائرال(مصطلح اللغة الشعریة ، المفھوم والخصائص ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،أحمد حاجي-1
98ص2015، دیسمبر 09مقالید ، العدد 

.98مصطلح اللغة الشعریة، المفھوم والخصائص، ص،أحمد حاجي-2
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.لغة واصطالحا: مفهوم االنزياحشعرية :المبحث األول

:أنواعه-
.التقدمي والتأخري-أ: االنزياح التركيبي/01-

.احلذف- ب

.االلتفات–ج 

.التشبيه-أ: االنزياح الداللي/ 02-

ار اللغوي-ب .االستعارة/ا

.           الكناية–ج 
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شعرية االنزياح: ول ألالمبحث ا
:مفهوم االنزياح: أوال 
.بعد : نزح الشيء ، نزحا ونزوحا : لغة/ 01

.1بعد أو أبعد وابتعد: نزاح انزح أو 
: اصطالحا/ 02

االنزياح هو طريقة املبدع يف اخرتاق اللغة واحنرافها عن املألوف واالنزياح ترمجة : عند العرب/ أ
ز أو حنيي له على أن املفهوم ذاته ميكن أن نصطلح عليه بعبارة التجاو (ecart)حرفية للفظة 

ا على  لفظة عربية استعملها البالغيون يف سياق حمدد ، وهي عبارة العدول ، وقد نصطلح 
.2"مفهوم العبارة األجنبية 

ويف (ecart)وظهر مصطلح االنزياح يف كثري من اللغات ، ففي الفرنسية عرف بـ  
العربية فقد أطلقوا عليه تسميات وغريها من اللغات ، أما يف(deviation): اإلجنليزية بـ

العدول واالنزياح ، ولعل االنزياحات تكمن يف األدب املكتوب أكثر منها يف : خمتلفة أبرزها 
األدب الشفهي ، وذلك أن األدب الشفهي يعتمد على وسائل أخرى ، مصاحبة للكالم  

3.كتوب هو االنزياح كاإلشارة باليد أو حركات الوجه ، بينما يبقى السالح الوحيد لألدب امل

كما أن لالنزياح استعماالت كثرية يف لغتنا اليومية ، وتكون هذه االنزياحات حسب املقامات 
.، وقد تأيت يف شكل مفارقة أو نكتة أو سخرية أو ما شابه ذلك

هو اخلروج عن املألوف يف الرتكيب والصياغة والصورة الفنية ، لكنه خروج "واالنزياح 
فهو يعمل على هتك القواعد والقوانني القدمية للغة وإعادة 4"ي مجايل يهدم لكي يبين إبداع

صياغتها يف صورة جديدة ، وبذلك خيرج عن نظام اللغة العربية ، مثال اجلملة يف اللغة العربية 
تتكون من فعل يليه فاعل مت املفعول به ، لكن االنزياح أتاح للمبدع فرصة يستطيع التقدمي 

.614، ص) نزح(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة -1
. 124، ص2006،) 5ط(سلوب، دار الكتاب الجدید للنشر، بیروت ، لبنان ألسلوبیة واألعبد السالم المسدي، ا-2
) ال ، ط(محمد سلیمان ، ظواھر اسلوبیة في شعر ممدوح علوان ، دار الیازوردي للنشر ، عمان ، األردن -3

.36-35، ص2007
أحمد مبارك الخطیب ، االنزیاح الشعري عند المتنبي ، قراءة في التراث النقدي عند العرب ، دار الحوار للنشر -4

.284، ص2009) 1ط(الالذقیة، سوریة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48

تأخري ، كأن يقدم الفاعل على الفعل أو املفعول به على الفاعل فيشكل لنا معىن مجاليا يف وال
.شكل جديد ومجيل

احنراف الكالم عن نسقه املألوف ، وهو حدث لغوي ، يظهر يف : "وعرّفه نور الدين السد 
كن تشكيل الكالم وصياغته ، وميكن بواسطته التعرف على طبيعة األسلوب األديب ، بل ومي

يعين أن االنزياح عنده وسيلة للتعرف على أسلوب 1".اعتبار االنزياح هو األسلوب األديب ذاته 
.األديب ، وقد جتاوز دور الوسيلة ، بل أصبح هو األسلوب نفسه

:وقد قسم األسلوبيون اللغة إىل قسمني أساسيني مها 
.اليب اخلطابيتجلى يف هيمنة الوظيفة البالغية على أس: املستوى العادي -
2.هو الذي يتم فيه اخرتاق املألوف وينتهك قوانني اللغة: املستوى اإلبداعي -

ومنه فاملستوى اإلبداعي وهو الذي خيرتق اللغة بطريقة مجالية ويعمل على هدمها من أجل 
إعادة بنائها يف شكل جديد ، أما املستوى العادي فهو األسلوب البسيط الذي يعمل على 

.لة إىل املتلقيتوصيل الرسا
االنزياح هو خروج التعبري عن املألوف ، لكنه خروج إجيايب بّناء ، يهدم ليعيد البناء 
بطريقة جديدة وقوالب جديدة إلضفاء مجالية على القول فميزته تستهدف املتلقي لتستحوذ 

.عليه
داعية تكمن يف اتفق علماء الغرب على أن اجلمالية يف النصوص اإلب: عند الغرب / ب

استعمال االنزياح وطرق توظيفه لكن مل يتفقوا على وضع مصطلح معني ، وبذلك بقي مشكل 
االنزياح أو التجاوز فالريي "التسمية مطروحا ، فاختلف من باحث إىل آخر ، فنجد 

)valery ( واالحنراف عند سبتزر ،spitzer) ( وخيبة االنتظار عند جاكبسون ،
jakepson). (3عود هذا االختالف الختالف اآلراء وتعدد النظرياتوي.

فجوهر 4".إن األسلوب يف جوهره احنراف عن قاعدة ما ": يعرفه فالريي يقول 
األسلوب عنده يكمن يف احنرافه عن القواعد اللغوية املتعارف عليها ، فهو يعمل على خرق 

نور الدین السد ، األسلوبیة وتحلیل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحدیث ، تحلیل الخطاب الشعري -1
.198، ص2010،) د، ط(والسردي ، دار ھونة للنشر ، الجزائر ، 

.198المرجع نفسھ، ص-2
.177، 2010، )2ط(األردن یوسف أبو العدوس ، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، دار المسیرة للنشر ، عمان ،-3
.208ص1968، ) 1ط(صالح فضل ، علم االسلوب ومبادئھ ، دار الشروق ، القاھرة مصر ، -4



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49

الية وفعالية ، تؤثر يف نفوس القراء القواعد وهدمها من أجل إعطاء شكل جديد يكون أكثر مج
.بشكل كبري

األسلوب هو كل ما ليس : " أّما جون كوهني فقد كانت له عدة مفاهيم لالنزياح يقول
هو جماوزة بالقياس إىل املستوى العادي ، ... شائعا وال عاديا وال مصوغا يف قوالب مستهلكة 

ألن لكل شخص أسلوبه اخلاص به ، أي أن األسلوب ال يكون شائعا1".فهو إذن خطأ مراد 
ال يعرفه مجيع الناس فهو غري مألوف وعليه أن يتجاوز االستعمال العادي ، الذي يعرفه كافة 

ذا اجلمال . الناس ، جيب أن حيقق نسبة مجالية عالية ، حىت جيذب القراء 
:أنواعه: ثانيا 
: االنزياح التركيبي/ 01

: يقول "دالئل اإلعجاز " اين قيمة االنزياح الرتكييب يف كتابهيبني عبد القاهر اجلرج
التزال ترى شعرا يروقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه ، مث تنظر فتجد سبب أن راقك "

فالعدول يف الرتكيب خيلق 2."ولطف عندك ، أن قدم فيه شيء ، وحول اللفظ من مكانه 
يب يعد خروجا عن النظام النحوي املألوف معىن خاصا وسحرا آخر ، وعليه فإن العدول الرتكي

يف اللغة العربية وخرقا ألصوله ؛ ألن مجالية النص تنشأ من جراء كسر واخرتاق هذه القوانني ، 
وبذلك تتشكل لنا تراكيب جديدة ويكون ذلك من خالل األساليب املختلفة كالتقدمي 

على املبتدأ ، كذلك احلذف  والتأخري يف بعض بىن النص كتقدمي الفاعل على الفعل واخلرب 
.كاالستغناء عن بعض الكلمات كداللة إحيائية

خروج الرتكيب عن االستعمال "فهو يبني قدرة املبدع يف كيفية استخدام اللغة وهو 
املألوف ، أو األصل الذي تقتضيه قواعد اللغة ، فيحول الرتكيب اجلديد إىل مسة أسلوبية بارزة 

بدع احلقيقي هو الذي يبين من العناصر اللغوية تراكيب تتجاوز إطار يف اخلطاب الشعري وامل
إن االنزياح . 3"املألوفات ، فيفضي ذلك إىل إفراز الصورة الفنية املقصودة واالنفعال املقصود

الرتكييب يكون يف خروج الرتكيب عن االستعمال املألوف واملقصود هو الرتبة يف اللغة العربية 

، تر، أحمد درویش ، دار غریب للنشر ، القاھرة ) بناء لغة الشعر ، اللغة العلیا(جون كوھن ، النظریة الشعریة -1
.35، ص) د، ط(، 1، ج
.17ني ، دالئل اإلعجاز ، صعبد القاھر الجرجا-2
.160نور الدین السد ، األسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص-3
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ة يستطيع املبدع التغيري يف أماكن الكلمات ، فله حرية التقدمي والتأخري وبواسطة هذه اآللي
طريقة الربط بني الدوال بعضها ببعض يف العبارة " ويكون هذا النوع من االنزياح من خالل 

ولعل سعي املبدع يف عدوله وانزياحه عن الرتكيب املألوف إىل تركيب 1"الواحدة أو يف الرتكيب 
ثارة املتلقي ومفاجأته بشكل جديد وحمتوى جديد مغاير للشكل القدمي ،  لغوي جديد هدفه إ

كذلك إخراجه من دائرة امللل املعتاد ، حماوال استعمال طرق جديدة غايتها إمتاع القارئ 
.وجذبه

: التقديم والتأخير -أ
صا كثرية للتنقل حتفل اللغة العربية بأسلوب التقدمي والتأخري ، حيث تقدم للشاعر فر 

ا ، فإن كان منط اجلملة العربية مكونا من  بني أجزاء اجلملة ، دون أن يغري ذلك كثريا يف دالال
الفعل مث الفاعل مث املفعول به ، فإن مثة إمكانية واضحة لتقدمي الفاعل أو املفعول أو كليهما 

2.على الفعل 

ر إمكاناته وقدراته وطاقاته اللغوية ، فقد منحت اللغة العربية فرصة للمبدع إلظها
.ومسحت له مبداعبة األلفاظ ونقلها من مكان آلخر دون تغيري املعىن

ميثل التقدمي والتأخري عنصرا مهما يف إثراء اللغة ، وهو ظاهرة أسلوبية تعىن بتغيري العناصر 
ناء اجلملة العربية اليت يتكون منها البيت ، مبعىن العدول عن األصل الذي يقوم عليه ب

ومنه فإن عنصر التقدمي والتأخري يعين تغيري مراتب العناصر والعدول فيها . 3والتشويش يف رتبتها
.عن مألوفها

دف احلفاظ على الرتبة يف اجلملة  ذه الظاهرة واستعماهلا ال يكون  ولعل اهتمام املبدع 
.وجديدوإمنا حماولة حتديد الداللة وإعطاء معىن مغاير 

أحمد محمد ویس ، االنزیاح من منظور الدراسات االسلوبیة ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، -1
.120، ص2005،) 1ط(بیروت ، لبنان ، 

.235ري عند المتنبي قراءة في التراث النقدي عند العرب ، صأحمد مبارك الخطیب ، االنزیاح الشع: ینظر-2
، 1986، ) 2ط(، الدار البیضاء ، بیروت ، )استراتیجیة التناص (ینظر محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري -3

.70ص
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إن صور التقدمي والتأخري : " أما جون كوهن فقذ أطلق عليه تسمية القلب حيث يقول
ويؤكد كوهن يف هذا القول على أن عنصر . 1"ليست إال واحدة من أمناط االحنراف الرتكييب

التقدمي والتأخري من أبرز مظاهر االنزياح الرتكييب الذي أضحى أمرا ُمهما يف كتابات الشعراء
.واملبدعني لالرتقاء بالديوان مجاليا

2"تجليات بني سقط من الموت سهوا"يف قصيدة : ومن مناذج ذلك

حلمي األبدي احرتاف النبوة ،   

" صاحلا"ردوا ، مذ ش" ناقة اهللا"مذ عقروا 

أشهروا يف وجوه اليتامى سيوف البطولة

، فالرتكيب ) سيوف البطولة(على املفعول به ) يف وجوه اليتامى (قدم الشاعر هنا شبه اجلملة 
أشهروا سيوف البطولة يف وجوه اليتامى ، وألن من أسباب ( النحوي الصحيح للجملة هو 

على أخرى هو االهتمام باملتقدم ، فال بد أن الشاعر هنا أراد انتباه املتلقي إىل تقدمي لفظة 
عقروا ناقة "، ليحاول بذلك التصدي للجبابرة والطغاة الذين ) يف وجوه اليتامى (شبه اجلملة 

وامتد ظلمهم ليشهروا سيوفا ظنوها هم سيوف البطولة ، بينما هي " نيب اهللا "وشردوا " اهللا
م والضالل ، بل قد يقصد الشاعر باليتامى األنبياء واملرسلني وما تلقوه يف سبيل سيوف الظل
م .3نشر دعو

كنت يف اجلب وحدي ،

.على حافة املوت أهذي

أهذي (صل يف الرتكيب قوله ، واأل) على حافة املوت(حيث قدم الشاعر شبه اجلملة 
ذا يريد أن يؤكد على املعاناة اليت ) على حافة املوت ، أي أن األصل أن يتقدم الفعل وهو 

.351، ص) بناء لغة الشعر ، اللغة العلیا(النظریة الشعریة : جون كوھن : ینظر -1
. 2003، 2، تغریبة جعفر الطیار، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع ، قسنطینة ، الجزائر ، طیوسف وغلیسي -2

.27ص
29- 28المصدر السابق ص-3
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م اخلاصة على  ا ومدى عمقها فطاملا شبه الشعراء أنفسهم باألنبياء ، وأسقطوا معانا عا
مة من خالل عرض آالمهم واقعهم أو العكس بأن يبينوا املعاناة واألزمات اليت تتخبط فيها األ

: وأحاسيسهم الشخصية يقول الشاعر يف هذا الصدد

وحدي أرد األعادي ..كنت وحدي أساهم 

1.. وحني ترديت ، كان يل احلوت منفى ومقربة

ملعاناته وتضحياته اليت مل ، ليشري دائما ) يل(على خربها ) احلوت(أخر الشاعر هنا اسم كان 
احلوت (جيد هلا صدى من أفراد جمتمعه ، وكل ما لقيه هو اجلحود ونكران اجلميل فكان له 

ففي هذه األبيات إشارة ضمنية حملنة -عليه السالم–مثلما حال سيدنا يونس ) منفى ومقربة 
.سيدنا يونس وهو يف ظلمة احلوت ، وكيف تشابه الشاعر معه يف هذه احملنة

وميطر صحراء احلنني سحابكم

2حسىن ..فيورق شوقي فيكم موعدا 

، رمبا ألنه من البديهي أن ) سحابكم(وأخر الفاعل ) صحراء احلنني (حيث قدم املفعول به 
طر يف الصحراء فقدم غري يكون مصدر املطر هو السحاب ، لكن ليس من املألوف أن مت

ا  املألوف على املألوف ، ليثري التعجب يف املستمع ، فالصحراء ليست صحراء عادية إ
.صحراء احلنني ليزداد الشوق

..وغامت يف مدى عينك 

..يا موال

3وى حسره أوراق اهل

.31یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار، ص-1
.96ص.1982الغماري ، أسرار الغربة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر محمد مصطفى -2
.46ص،الغماري ، أسرار الغربةمحمد مصطفى-3
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، فاالهتمام هنا باملكان ال ) غامت أوراق اهلوى يف مدى عينك حسرة : (وتقدير الكالم بـ
والعني متتاز حبساسيتها وأمهيتها ، فنحن ندرك بالبصر ما " العني"بالفاعل؛ ألن املكان هنا هو 

.ال ندركه بالسماع

1وتصلب شوقي األبعاد

تصلب األبعاد شوقي ، قدم املفعول به وأخر الفاعل وهذا ألمهية املفعول : (بـوتقدير الكالم
). الصلب(هلول ما فعل به ) الشوق (به 

2ويضم الكون واألضواء واإلحياء جفناها 

، فقدمت سلسلة املفعول به ) يضم جفناها الكون واألضواء واإلحياء : (وتقدير الكالم بـ
الكون ، (، فقدم املفعول الواسع ) جفناها(على الفاعل ) ، األضواء ، اإلحياء الكون (

) .الصغري(على الفاعل )  الكبري(، هلذه الغرابة قدم املفعول به )األضواء ، اإلحياء 

3وأخشى أن يصد الشوق عن رحالته امللل  

على الفاعل ) الشوق (فقدم املفعول به ) ته يصد امللل الشوق عن رحال: (وتقدير الكالم بـ
). الصد(امللل ، وهذا ألن فعل الصد جيذب إليه املفعول به لقوته الداللية 

:كذلك قوله 

4هنا تطويين األيام يشرب من دمي سأمي

على الفاعل ) من دمي (حيث قدم املفعول به ) يشرب سأمي من دمي (تقدير الكالم 
، قدم الدم على السأم ، ألمهية املفعول به فهو الدم سائل احلياة ، فليس يعقل أن ) ميسأ(

يشرب ، فهذا الفعل هو ما جعل األولوية للمفعول به أسلوبيا ، ميكن القول إن التقدمي 
.فالفعل هو املركز" الفعل"والتأخري بني الفاعل واملفعول به يرجع إىل طرف ثالث هو 

.43المصدر نفسھ، ص-1
.44المصدر نفسھ، ص -2
.  38المصدر نفسھ، ص -3
.39المصدر نفسھ، ص -4
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: الحذف -ب

يعد احلذف مظهرا من مظاهر البالغة العربية أو سرا من أسرار مجاهلا وإبداعها وهو 
عنصر من عناصر اليت تزين اللغة وتقويها وتزيد املعىن مجاال ، وهلذا قال عنه شيخ البالغيني 

فما من اسم أو فعل جتده قد حذف مت أصيب به موضعه وحذف يف : عبد القاهر اجلرجاين
ي أن حيذف فيها إال وأنت جتد حذفه هناك أحسن من ذكره وترى إضماره يف احلال اليت ينبغ

.1النفس أوىل وآنس من النطق به

2.حذفه، حيذفه أي أسقطه:  لغة 

:  اصطالحا

، فالغياب لعنصر داخل 3"حذف بعض لفظه، لداللة الباقي عليه"هو عبارة عن 
.اجلملة ، وحىت يتم ذلك البد من وجود ما يدل عليه

ا أن : "يقول ابن األثري عن احلذف  واألصل يف احملذوفات مجيعها على اختالف ضرو
يكون يف الكالم ما يدل على احملذوف ، فإن مل يكن هناك دليل احملذوف ، فإنه لغو من 

، وعليه فاحلذف من الظواهر األسلوبية والبالغية الذي 4"احلديث ال جيوز بوجه وال بسبب 
.الشعرييعكس مجاال على النص

فإذا كان التقدمي والتأخري يعتمد على الرتبة يف املنظور النحوي، فإّن احلذف يستغين عن 
بعض املفردات سعيا وراء ذلك التلميح ال التصريح باعتباره واسع الداللة ، كما جند أن 

حتدث بإسهاب عن ظاهرة احلذف ، وبّني السبب الذي أجلأ إليه العرب يف " سيبويه "
وأن الذي دفعه إىل ذلك إما طلب اخلفة على اللسان ، واما اتساع : لكهم هلذا الطريق مس

سلوبیة ، دار الوفاء للنشر ، اإلسكندریة ، ألالتقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البالغة وا،مختار عطیة-1
.16، ص2005) د،ط(مصر
.799، ص2005، ) 8ط(الفیروز أبادي ، قاموس المحیط مؤسسة الرسالة للنشر ، بیروت ، لبنان -2
2013، ) 1ط(حیدر حسین عبید ، الحذف بین النحویین والبالغیین دراسة تطبیقیة ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، -3

.16، ص
في التراث النقدي والبالغي في ضوء علم األسلوب سامي محمد عبابنة ، التفكیر األسلوبي رؤیة معاصرة -4

.203-202، ص2008، ) 1ط(الحدیث ، دار الكتاب العالمي ، أربد ، األردن 
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الكالم ، واالختصار ، واشرتط يف احملذوف أن يكون معلوما لدى السامع وأنه يستفطن إليه 
.1"بداللة الكالم عليه 

واحلذف يكون واضحا يشعر به القارئ مبجرد القراءة للنص األديب ، فقد حيذف 
.كالم اختصارا؛ ألن يف اإلطالة ماللة للسامعال

هو باب دقيق املسلك لطيف املأخذ عجيب األمر :"يقول عبد القاهر اجلرجاين رمحه اهللا 
شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر ، أفصح من الذكر والصمت عن اإلفادة ، أزيد 

ا إذا مل ُتنب ، وهذه مجلة قد لإلفادة وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق وأمت ما تكون بياني
وتندرج ظاهرة احلذف ضمن االنزياح الرتكييب ألنه 2"تنكرها حىت خترب وتدفعها حىت تنتظر 

.3"غياب لعنصر داخل اجلملة إال أن هذا العنصر يستلزمه نفس اجلملة وتستدعيه "

ف من أبرز الشاعر أو الكاتب يلجأ إىل احلذف ألغراض ودالالت خمتلفة ويعترب احلذ
ا أن يكون يف  عوارض الرتكيب يف الكالم ، واألصل يف احملذوفات مجيعها على اختالف ضرو
الكالم ما يدل على احملذوف فإن مل يكن هناك دليل على احملذوف فإنه لغو من احلديث ال 

.جيوز بوجه وال سبب

:ومن مناذج ذلك  ،قول الشاعر 

...ستعيد بقايا اجلراح أ.. واقف 

..عند مفرتق الذكريات..يف خريف اهلوى 

فة صغرت خدها للرّياحصاكصف

..اليأس ظمأىكرةا ذأحتسس .. واقف 

، 1مسعود بودوخة، عناصر الوظیفة الجمالیة في البالغة العربیة، دار الكتاب العالمي للنشر، إربد ، األردن ،ط-1
.83، ص2011

.117، ص1991دالئل اإلعجاز ، مورفم للطباعة والنشر ، الجزائر ، د ، ط : عبد القاھر الجرجاني-2
جون كوھن ، بنیة اللغة الشعریة ، تر ، محمد المولي ، محمد العمري دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء، -3

.1986، 1المغرب ، ط
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يزيد اشتعال املدى ،

.وبراكينه ما ارتوت من ينابيع دمي 

ومن دمي املستباح 

1واقف عند سفح الّسنني اخلوايل وحيدا،

أنا (، وهو خرب ملبتدأ حمذوف تقدريه ) واقف(اكتفى الشاعر يف هذه األبيات بذكر 
اخلرب فقط ليشري إليه ويؤّكد على حالته ، فهو حيس فهو مل يذكر املبتدأ ، بل ذكر ) واقف 

، الذي يستدعي ضمنّيا املسند إليه ) واقف(بالضياع والتشتت وحيدا ، فاكتف بذكر املسند 
.، ومها يشريان إىل شيء واحد أو شخص واحد ، وهو الشاعر) أنا(

الرابع ، ذلك أن يف الشطرين الثاين والثالث ، ليعود ذكره يف) واقف(كما حذف اسم الفاعل 
.تكراره قد يؤدي إىل ملل دون فائدة مجالية ، بينما املباعدة عند ذكره خلقت مجالية

نالحظ حذفه للجملة الفعلية يسألونك يف الشطرين " يسألونك" ويف قصيدة
: السادس والسابع  ويعاد ذكرها يف األشطر املوالية

..الّشاعر مثّقل  باحلنني يسألونك عن 

.يسألونك عن مغرم يبتغي شّق الّروح يف جسد امرأة من مياه وطني 

يسألونك عن عاشق خائب 

.أنكرته نسا العاملني

..يسألونك عن فائض املاء والبحر 

..مأ الّشط للماءعن ظ

..عن حرية الرّافدين 
.25یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار، ص -1
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1يسألونك عن وجع الورد واليامسني 

فتجنُب الّتكرار اململ هو سبب احلذف ، فهذا يثري ذهن القارئ، ويشّوقه للبحث عن 
د لظمٍأ اإلجابة ، حيث أن الشاعر مجع ما يشبه املتناقضات ففائض املاء كان ال جيب أن يقو 

يف الشط ، فيستوقف املتلّقي وجيعله يفّكر يف هذا اجلمع القريب للتناقض ، فكان احلذف هنا 
.متنّفسا للقارئ ألعمال جتربته يف النص 

تعصر مقليت .. إىل م اجلراح السود 

يفين وما يفين ؟..ويسكر مين الليل 

تغتال موطنا؟.. فؤوس القهر ..إىل م

2يصريه الداء العصوف له سكىن

، فاملألوف أن حتذف األداة كاملة ، هنا حذفت حروف من هذه األداة ) إىل مىت(والتقدير 
اجلراح ، السود تعصر(ومىت أداة للسؤال عن الوقت والزمن الذي يعيشه هنا ليس بزمن السار 

) .، فؤوس القهر تغتال 

: ذف الكلمةحومن شواهد 

3ال نايًا فيسعدين ، وال وترا ..بعيد عنك

لتجنب ) يسعدين (، فحذف ) ال نايا فيسعدين ، وال وترا فيسعدين ..بعيد عنك(والتقدير 
.التكرار ، فالناي آلة موسيقية تسعد واآلالت الوترية أيضا تسعد

.62ة جعفر الطیار، صیوسف وغلیسي ، تغریب-1
.91الغماري ، أسرار الغربة، صمحمد مصطفى -2
.37الغماري ، أسرار الغربة ، صمحمد مصطفى -3
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:لتفات اال-ج

َصَرَفُه ، َوتـََلَفَت ِإَىل الشَّيء َوْلتَـَفَت : َلَفَت َوْجَهُه َعِن الَقْوِم : "يعين االلتفات يف اللغة : لغة
ُتُه : ، والَلْفُت ..َصَرَف َوْجَهُه إلَْيِه : إلَْيهِ  َيلَّ الشَّيء َعْن ِجَهِتِه َوَلَفَت ُفالنًا َعْن رَأْيِِه َأْي َصَرفـْ

.، فهو من معانيه التحول واالنصراف من جهة أخرى1"ُه اِالْلِتَفاتَعْنُه َوِمنْ 

هو ضرب من االنزياح الرتكييب على مستوى النص ، لذلك وصف االلتفات : اصطالحا 
بالعدول وعّد من صميم االنزياح لشموليته على بنية تناسبية تضليلية يشرتك يف تكريسها كل 

.2"ذلك كله بلغة شعرية من املعيار واألسلوب والداللة ويتم 

التحول من معىن إىل آخر أو "ويف هذا السياق جند أن االلتفات يعرب عن االنزياح حيث يعين 
.3"عن ضمري إىل غريه

وااللتفات هو االنتقال بأسلوب من صيغة الّتكلم أو اخلطاب أو الغيبة إىل صيغة أخرى 
إليه عائدا يف نفس األمر إىل امللتفت عنه، من هذه الّصيغ بشرط أن يكون الضمري يف املنتقل

وأسلوب 4مبعىن أن يعود الضمري الثّاين على نفس الشيء الذي عاد إليه الضمري األول ،
االلتفات موجود يف القرآن الكرمي وله عّدة صور من بينها االنتقال من ضمري الغائب إىل 

.5) )89(َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدا ) 88(ن َوَلًدا َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّمحَْ : (املخاطب قال اهللا تعاىل

أّن اهللا تعاىل اختذ ولدا من عباده ، تعاىل وتنزّه -كاذبني–وتفسري اآليتني أن زعم الكفار 
عن ذلك؛ ألنّه واحد أحد مل يلد ومل يولد ، لقد أتى الكّفار بقوهلم هذا منكرا فضيعا وأمرا 

6.شنيعا

.4051، دار صادر للنشر والتوزیع ، د ، ط ، ص46مادة لفت ،ج: ابن منظور لسان العرب -1
دول مؤ-2 ة الع ي جمالی ة ف اح ، دراس عریة االنزی ین ، ش ر الع رة حم ر خی ة ، للنش ات الجامعی ادة للدراس ة حم سس

.225، ص2011، 1والتوزیع ، ط
فتح هللا أحمد سلیمان ، االسلوبیة مدخل نظري ،ودراسة تطبیقیة ، تح طھ وادي ، مكتب اآلداب للنشر والتوزیع -3

223، ص2004ھـ ، 1425.، القاھرة
.280، ص1984، 2نان ، طعبد القادر حسین ، فن البالغة ، علم الكتب ، بیروت لب-4
.89- 88سورة مریم ، اآلینان ، -5
.364، ص2007، 2عائض القرني ، التفسیر المیسر العبیكان للنشر ، الریاض ، السعودیة ، ط-6
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فاالنتقال من ضمري الغائب إىل ضمري املخاطب ، محل داللة احلضور فأراد اهللا           
.عّز وجل توبيخهم على اّدعائهم ، وتوبيخ احلاضر أشدَّ وطأة وأكثر وقعا يف النفوس

:ويشرتط يف االلتفات أمران

.وجود تعبريين يستخدم يف ثانيها طريق مغاير للطريق األول-1
.1التعبري الثاين مقتضى ظاهر ومرتقب الّسامعخمالفة -2
:ومن مناذج االلتفات-3

...وأرّش البقاع بعطر الطّفولة 

..استباحوا دمي يف الّشهور احلرام ، وما خجلوا

2..سفحوه على قارعات الطريق 

لغائب وفق أسلوب االلتفات يف حماولة منه إلظهار حيث انتقل من صيغة املتكلم إىل ا
شرور األعداء وما يضمرونه له من حقد بينما هو حياول قول احلق ونشر مبدأ الّسالم والوئام 

.، لّكنه مل يلق غري الّتهميش واإلهانة

جتّليات بين "ويؤكد الشاعر يوسف وغليسي أنه يفضح كل متآمر خائن، يقول يف قصيدة 
:ت سهواسقط من املو 

،..سأفضحكم يف الّرمال 

.سأزرع أسراركم يف الرتاب 

3.ينمو على ّشط أسرارهم " قصب الرّيح"

علم البدیع دار المسیرة ، عمان ، –علم البیان –یوسف أبو العدوس ، مدخل على البالغة العربیة ، علم المعاني -1
.103ص2007، 1، طاألردن

ص . 2003، 2یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع ، قسنطینة ، الجزائر ، ط-2
28
.54یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار، ص -3
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حيث نالحظ االلتفات من املخاطب إىل الغائب ، وذلك بانتقال الشاعر من قوله 
هو ال خياف من فضح كل متآمر فيخاطبهم مباشرة، ، ف) أسرارهم(إىل قوله ) سأفضحكم (

).أسرارهم(مت ينتقل إىل فضحهم أمام املتلقي ، فينتقل إىل صيغة الغيبة 

فنلهث تلهث األبعا

1واها مساكينا ...د

ه انتقل من ، ولكن) هلث(هنا انتقال من املتكلم إىل الغائب ، الفعل هنا واحد هو 
ا حماولة للدمج بني املتكلم ) تلهث األبعاد(إىل الغائب ) نلهث(املتكلم  بشكل متتابع إ

ترمز اىل ) وى(فـ ) واها(، حيث التحم املتكلم بالغائب ) واها مساكينا(والغائب لينتج 
.إىل الغائب) ها(املتكلم و

حيفر التسال يف .. طوفت ألفا 

2يلوب كطائر حريان .. شفيت 

يعود إىل املتكلم ، أما ) طاف (، الفعل األول ) الب/حفر/طاف(األفعال هنا متعددة 
الغائب يعود على املتكلم ) حيفر التسال يف شفيت(، فجملة " التنسال"تعود إىل ) حفر والب(

غبة يف اكتشاف ما هو غائب، أي هو ر " الغائب"، ولعل هذا االلتفات املتكرر يعود إىل 
).الغائب/املخاطب(و) الغائب/املتكلم (املعىن الغامض ، فحدثت فوضى بني 

:يقول الشاعرعن الفعل المضارع إلى الفعل األمروهناك التفات 

ما شّك قلب أو ترّدد خاطر ماهرمأل الضلوع صدى ترّدد       

سواك يهاجرإن قليب إىلإّين إذن أعمى البصرية         

يكن مل يفطر القلب األثري سوى        حّب الشهادة رّب آسر

.85ص،الغماري ، أسرار الغربةمحمد مصطفى -1
.86المصدر نفسھ، ص-2
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على هب سحر فّنك للشهيد ولذ          تسبق ودع جيف الوجود به   تكابر   

وامحل قصيدك من دم ال من دمي          ما الشعر إن كفر الوجود الثائر

سيفك ناصرفمالك غري.. إن كنت تضرب يف الشموس أصالة       فاضرب

1واستلهم األثر القدمي والتكــن         من ذي صدود بالسراب يكاثر

فبعد استحضار جالء املوقف من قبل الشاعر لغرض اإلخبار ومثول الصورة للفىت الفدائي 
ترّدد، : من خالل األفعال املضارعة واالستقبال الدالة عليها املفردات اآلتية" ماهر الحبيشي"

يلفت الشاعر إىل السياق اإلنشائي باجلمل الطلبية ) يفطر ، تسبق ، تكابريكن  يهاجر ، 
، والتوجه إىل خماطبة ذات ) هب، دع ، امحل ،استلهم، فاضرب(املعتمدة على أفعال األمر 

.البطل الفدائي ليفيد به النصح واإلرشاد

ة وصريورة دائمة عدول فيه من اجلمالية ما يعود على القصيد يف حد ذاته فيكسبه، حركي
والقضاء على الرتابة يف تأدية األفعال لوظيفتها على نسق واحد ممل، وفيه من تطرية لنشاط 

.السامع وايقاظ اإلصغاء من قبله

: االنزياح الداللي / 01
يعد االنزياح الداليل من أبرز اشكال االنزياح اليت تضع الشعر يف أقصى الطرف املقابل 

ا األصلية ، فتختفي الدالالت املألوفة للكلمات للنثر؛ ألن فيها تنزاح الدوال على مدلوال
ا دالالت جديدة . 2لتحل مكا

االنزياح الداليل هو النوع الثاين من أنواع االنزياح الذي درسه البالغيون ضمن علم "  ومبا أن
حياول املبدع من خالله وبذلك 3" البيان ، من حيث هو إيراد املعىن الواحد يف طرق خمتلفة 

، 2001، قصائد منتفضة أسرار من كتاب النار ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین،مصطفى محمد الغماري - 1
.105/106ص
، )د، ط(عبد هللا خضر محمد ، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، عالم الكتب الحدیث للنشر ، أربد، األردن، -2

.154،  ص2013
.102بالغة العربیة ، صمسعود بودوخة، عناصر الوظیفة الجمالیة في ال: ینظر-3
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" جمموع التأليفات املتحققة لكلمة ما"تشفري النص عن طريق البالغة ، ويرى كوهن أن الداللة 
، أي أن الكلمة ال تنحصر يف داللة واحدة ، بل تتعدد تلك الداللة لتحقق جمموعة من 1

.الدالالت املختلفة ، فاالنزياح الداليل متعلق جبوهر املادة اللغوية
ا وقوانينها ، ولعل "و مادامت اللغة الشعرية ختلق داخل كل نص نسيجها اخلاص وبنيا

.2"ذلك ما يربر أيضا اختالف التجارب واإلبداعات حىت عندما تصدر عن شاعر واحد
واالحنرافات االستبدالية "وهناك من يطلق عليه اسم االنزياح االستبدايل أو االحنراف االستبدايل 

اعد االختيار للّرموز اللغوية مثل وضع املفرد مكان اجلمع أو الصفة مكان خترج على قو 
.3"املوصوف أو اللفظ الغريب بدل األلوف

: التشبيه/ أ
يّعد التشبيه فن واسع النطاق ، هذا ما جعله يكون حمور اهتمام العلماء فتعددت مفاهيمه، 

قد على أن أحد الشيئني يسد مسد اآلخر التشبيه هو الع:" يعرّفه بقوله) هـ384(فنجد الرماين
يعين أن التشبيه جيعل شيئا 4" يف حس أو عقل ، وال خيلو التشبيه ، يكون يف القول أو النفس 

. ما مثيل شيء آخر بصفة مشرتكة وعليه جند أن التشبيه عند الرماين حسي وآخر نفسي
شرتاك بينهما يف صفة من الصفات وُعرِّف أيضا بأنه التماس مماثلة مع أمرين أو أكثر لقصد اال

لغرض يريد املتكلم عرضه بقصد أو هو أن تشارك شيئا أو أشياء غريها يف صفة أو أكثر بأداة 
.5من الكاف أو مثلها ملفوظة أو ملحوظة

.وعليه التشبيه مجع بني شيئني أو أكثر الشرتاكهما بصفتني أو أكثر
6:ويتألف التشبيه من أربعة أركان 

.هو الركن الذي يراد تشبيهه بركن أو بطرف آخر وإحلاقه به:املشبه 
.هو الركن أو الطرف الذي يراد أن يشبه به الركن أو الطرف األول للمماثلة بينهما: املشبه به

.106، ص) بناء لغة الشعر ، اللغة العلیا(النظریة الشعریة ، : جون كوھن-1
.156عبد هللا خضر محمد ، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص-2
.212-211،  ص2005، 1صالح فضل علم األسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، دار الشروق ، القاھرة ، مصر ، ط-3
، 1محمود موسى حمدان ، أدوات التشبیھ داللتھا ، واستعماالتھا في القرآن الكریم مطبعة األمانة مصر ط-4

9ص1992
، 2007، 1حمید آدم ثویني، البالغة العربیة المفھوم والتطبیق المناھج للنشر والتوزیع، عمان ، األردن  ،ط-5

.247ص
.252/253المرجع نفسھ،  ص -6
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وهي اللفظة اليت تستخدم للداللة على التشبيه وتربط املشبه باملشبه به ، قد تذكر : أداة التشبيه
. أو حتذف من اجلملة

.ويسمى أيضا باجلامع وهو الصفة اليت جتمع بني املشبه واملشبه به: جه الشبه و 
: ومن نماذج ذلك

.وهو ما ذُكرت فيه أداة التشبيه وهو أكثر شيوعا عند العرب: التشبيه المرسل-
أستعيد بقايا اجلراح.. واقف 

عند نفرتق الذّكريات.. يف خريف اهلوى 
1.كصفصافة صّعرت خّدها للرياح 

يبدو االنزياح التشبيهي يف الشطر الثالث ، فالشاعر يشبه نفسه بصفصافة ، فذكر أداة 
، ويكمن عنصر املفاجأة يف كون الّصفصافة محلت هي األخرى ) الكاف(التشبيه وهي 

ه يشرتك معها يف صفة الصمود والبقاء أي أن الشاعر أراد القول إنّ ) صعرت(صفات اإلنسان 
.، إضافة إىل صفة إنسانية وافقت الصفتني يف السياق الّذي وردت فيه

هو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه وهو أبلغ صور التشبيه :التشبيه البليغ -
.ملطابقته التامة بني املشبه واملشبه به

: جاء على لسان الشاعر 

ا بيان ن       أن يكو بمهـركأعظـم  األدهـر  بنادقالغة الرصاص 

مطرا على املستوطن املستكثـر        يسيل هليبها       وقنابال غضبى

ما أروع الغضب اخلصيب إذا عدت          نظم تساس حبامل ومغّرر

ألقى بطرف املبصر أنه املستبصرلو            الموت العريضمرتدد 

مل يسحر..مل يلف إال ساحرا سحرا قاهراأغليت يف عينيك

1.منذ الّزمان األغربمعبودةآلهـة     قيل احلياة فقلت تلك 

.25یسي ، تغریبة جعفر الطیار، ص یوسف وغل-1



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64

مهرك بنادقا ، (يبلغ االنزياح ذروته على املستوى التعبريي ، يف هذا الشكل الّلغوي 
لق الشاعر فجوة يف هذه ، حيث خ) قنابال غضبا ، سحرا قاهرا ، الحياة آلهة معبودة

الرتاكيب االمسية بني املسند واملسند إليه ، ومنح الصور التشبيهية عمقا وإحياء عن طريق 
التأليف بني مكونات متباعدة وغري متجانسة النتمائها إىل عوامل خمتلفة ولطافة هذه التشبيهات 

فراح ينتقي " مقدسيةليلى ال"تكمن يف دقة اختيار الشاعر للمشبه به ، وهو خياطب شخصية 
هلذا املقام ما يعكس مشاعره ، فشّبه املهر بالبنادق مينح ويعطي اخلطيبة بدال عن املهر املألوف 
ا صفة الغضب  والذي عادة ما يكون نقودا أو دراهم بنادق كما اتصفت القنابل وألصقت 

ري جاف وهي تسقط وتسيل بلهيبها على املستوطن الصهيوين وروعة الغضب وهو خصيب غ
وال عميق إذا ألزم تنفيذه وقت احلاجة ، وتلك صفة املوت وهو عريض خمتص لقياس املسافات 
واملساحات واملغاالة يف سحر العينني جراء اجلمال اخلالق حىت الساحر املتمرن ال يعرف 

.خباياه ، وصوال إىل املبالغة يف تشبيه احلياة باآلهلة املعبودة يف نظر من مل يعرف حقيقتها

:االستعارة/المجاز اللغوي / ب

فالن يتكلم بالدرر، فالكالم : هي تشبيه حذف أحد طرفيه ، ووجهه وأداته كقولك
: مستعار له ولفظ الدرر مستعار منه والعالقة بينهما احلسن والقرينة يتكلم واالستعارة قسمان

كنية ما حذف فيها املشبه به تصرحيية ومكنية فالتصرحيية ما صرح فيها بلفظ املشبه به، وامل
2.ورمز إليه بالزمة من لوازمه

ة بني "واالستعارة جماز لغوي وهي  استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشا
.3"املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه ، مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي

: اعر يقول الش:  االستعارة التصريحية 
سكرت بك اآلثام إن عاطيتها          ما شاء شيطان اهلوى من مسكرا

.11مصطفى محمد الغماري ، قصائد منتفضة ، ص -1
.108جون كوھن ، بنیة اللغة الشعریة ، ص-2
جواھر البالغة ضبط وتدقیق وتوثیق یوسف الصمیلي ، المكتبة العصریة صیدا ، بیروت : أحمد الھاشمي -3
.258، ص2005، ) د،ط(
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:وقال أيضا
لست مّين إن رحت تورق بالّدفـ       ىل على دبكة الّصدى والّصدود

1سكروا بالديار دهرا وما ننـ           فـــك نشقى مبدمن مستزيد

ن استعماهلا األصلي املوضوع هلا، عدل فيها الشاعر ع)سكرت ، تورق ، سكروا(فاملفردات 
از على احلقيقة ، فقد قصد بالسكر يف املرة األوىل استفحال داء اآلثام ، وقصد  ورّجح فيها ا

معىن االحنراف عن سكة املوت يف سبيل اهللا وحترير األرض املقدسة وهو خياطب ) تورق(بـ
ل الكيان الصهيوين إىل ، وعدل عن العبث بالديار من قب" عز الدين المصري" الشهيد 

ا .السكر 
:يقول الشاعر :االستعارة المكنية 

..يف فّج بعيد األحالملفظتين 
2وتقّيأتين األرض إذا شربت دمي 

بشيء ماّدي كالبحر الذي تلفظ أمواجه ما احتوى عليه ، ) األحالم(حيث شبه الشاعر 
على سبيل االستعارة املكنية ، حيث ) َلْفظَْتِين :( وأبقى على قرينة دالّة عليه وهي أو ما وقع فيه 

تُرَِك املشبه وُحِذَف املّشبه به وتُرَِكت قرينة دالة عليه ، وهذا ما نلحظه يف الشطر الثاين ، فعّرب 
قّدم هلا  الشاعر عن احلالة اليت آل إليها ، بعد أن ضاعت أحالمه ، وتنّكرت له األرض بعد أن 

كّل نفيس ، فالّشاعر يعتصر أملا على حاله وحال وطنه زمن العشرية الّسوداء، حيث الواقع 
. مأساوي والّنفوس حزينة

:الكناية/ ج
الكناية ومعناها اإلشارة واإلمياء هي من غرائب الشعر وملحه وهي : عرّفها ابن رشيق بقوله

رة، وهي يف كل نوع حملة دالة واختمار وتلويح بالغة عجيبة تدّل على بعد املرمى وفرط املقد
.3يعرف جممال ومعناه بعيد من ظاهر لفظه

.28ي ، قصائد منتفضة ، ص مصطفى محمد الغمار-1
.36یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار ص -2
محمد علي الشراج ، الباب في قواعد اللغة وآالت األدب والنحو والصرف والبالغة ، والعروض واللغة ، -3

.176، ص1982، 1والمثل ، دمشق ، ط
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الكناية لفظ يطلق ويراد به الزم معناه مع جواز إرادة املعىن : وعرفها البالغيون بقوهلم
.1األصلي

تقال فيها والكناية من ألطف أساليب البالغة وأدقها، وهي أبلغ من احلقيقة التصريح؛  ألن االن
2.يكون من امللزوم إىل الالزم فهو كالّدعوى ببيّنة

:ومن مناذج ذلك  قول الشاعر
ا شهمي املنظروالّليل مائدة الفناء لفاكه                  مثر الرؤوس 
على أمسارها                  شاهدت مناظر خمرب عن خمربوالّليل مشربة

3إال غثاء مؤّول ومفّسروالّليل أفصحت الّدنان بسرّه    

إسناد )الّليل مائدة ، الّليل مشربة ، الّليل أفصحت الّدنان بسّره (ففي قول الشاعر
فيه من ) الّليل (إىل املوصوف ) مائدة ، مشربة ، أفصحت (انزياحي حيث أسندت ألفاظ 

.التشخيص واإلثارة وزيادة املعىن عمقا وإحياء
يف ربيع الغضب ،  

.حين تلّونت باالخضرارأنكرتين القبيلة 
4.بلون الّلهبكفرت 

يف هذه األشطر الثالثة رغبة الشاعر يف الّسالم ، وبني غضبه من العداوة والبغضاء الساّئدة يف 
، أي أنّه أصبح مرفوضا من طرف جمتمعه ) ّونت باالخضرارحني تل(جمتمعه فالكناية يف قوله 

ملخالفته هلم ، وهو ال يقصد تلّونه حقيقة باللون األخضر ، بل خياره للحّب واألمان يف وقت  
كان اجلميع يف اقتتال وتناحر ، فتنّكر له بنو جنِسه؛ ألنّه خالفهم واختار طريقا غري طريقهم ، 

ويقصد به الغدر واخليانة ، والفتنة ) لون الّلهب (ثاين ، يف ذكر كما جند الكناية يف الّشطر ال
واحلروب وكل هذا كفر به الشاعر فهو دائما وأبدا ينشد الّسلم لذا جنده يصف وطنه 

.باالخضرار
":غيم"ة يقول الشاعر يف قصيد

.177المرجع نفسھ ، ص-1
.290ص،جواھر البالغة،أحمد الھاشمي-2
.32مصطفى محمد الغماري ، قصائد منتفضة ، ص -3
.33یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار، ص -4
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يا وطني األخضرأحّبك 
1هسواوال أبتغي موطنا يل

، وهي كناية عن خريات الوطن ، وثرواته وما ينعم به ) يا وطين األخضر: (تربز الكناية يف قوله 
.، من خري وسالم

.70ص المصدر نفسھ،-1
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المبحث الثاني شعرية التناص 

لغة واصطالحا : مفهوم التناص-
:أنواعه-
. التناص الديين /01-
.     التناص مع الشعر العريب/ 02-
.لتناص الصويفا/ 03-
.التناص األسطوري/ 04-
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شعرية التناص: المبحث  الثاني
:مفهوم التناص-أوال
1.رفعه: اه نصّ احلديث ينصُّ الشيء ، نصَّ كرفعُ : صُّ النّ : لغة/ 01

: اصطالحا/ 02
جوليا  "يد ظهر املصطلح للمرة األوىل يف الغرب على ) intertextualité(التناص 

أن كل نص هو عبارة "وهي ترى )tel quel(" تال كال"يف جملة 1966عام " كريستيفيا
وعليه فإن كل 2"قتباسات ، وكل نص هو تشرب وحتويل لنصوص أخرى العن فسيفساء من ا

.خيلق من العدمنص أخذ من نص آخر  فالنص له مرجعية وال
ا هو تقطيع عبارات "كما أن التناص  نص "مأخوذة من نصوص أخرى ، ويف كتا

عادت فكتبت عن التناص ، أنه هو التقاطع والتعديل املتبادل بني وحدات عائدة إىل " الرواية
.3"نصوص خمتلفة  مت وصلت بعد حني إىل أن كل نص هو تشرب وحتويل لنص آخر 

ة من نص آخر، ع العديد من النصوص ، وأن لكل نص مرجعيفالنص هو نتيجة لتجمّ 
ساطري فنقول ألمقتبسة من اايأخذ منه ويعيد نسيجه يف شكل جديد ، مثال أن هناك نصوص

سطورية فاغرتف ألسطورية ، هذا يعين أنه استند إىل مرجعية ، وهي النصوص اأا نصوص إ
.منها

دف نقل القارئ من زمالجَ فالتناص آلية من اآلليات اليت يُ  ن آلخر أ إليها عن قصد 
دبية مأخوذة من نصوص وأعمال أخرى فقد ألومن مكان آلخر ملعايشة احلدث ، فالنصوص ا
دبية باتت تأخذ من بعضها ألجناس األألن ا؛يأخذ الشاعر من أعمال روائية والعكس كذلك 

.البعض
ث يغدو النص املتناص خالصة بتشكيل نص جديد من نصوص سابقة  ، حب"والتناص 

لنصوص اليت متحي احلدود بينها وأعيدت صياغتها بشكل جديد حبيث مل يبق من لعدد من ا

.1ج، )نصص(لسان العرب ، مادة : ابن منظور -1
.120، ص1986، 2محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص الدار البیضاء ، بیروت ط-2
، ) 1ط(حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحدیث ، دار كنوز المعرفة العلمیة ، عمان ، األردن ، -3

.20، ص2009
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ا وغاب ا .1"صل ، فال يدركه إال ذو اخلربة واملران ألالنصوص السابقة سوى ماد
إن التناص تقنية من التقنيات اليت يستعملها املؤلف فالنص املتناص هو عبارة عن إعادة 

خرى وإن مل تظهر عملية ألالتناص هو األخذ من النصوص االصياغة يف شكل جديد ، ف
.ميكن أن خيفىخذ مباشرة فإن التأثري وانعكاساته على كتابة اآلخر الألقتباس واالا

يفرتض تعبريا آخر ، فال بد أن تتوفر أحداث لتعبري ال"نه الوجود أب" فوكو"يعلن 
استيعابية واحتوائية للنصوص السابقة ، متسلسلة متتابعة تتصل معا ، فالتناص إذن عملية

.2"خوذ أو املتناص منه أوالنص املتناص حيمل بعض صفات النص امل
يتضح أن التناص هو أن يتضمن نص أديب ما حبيث تندمج النصوص املقتبسة مع سبق مما 

ذاالصلية لتعطينا شكال جديدا يتحقق فيه التوحيد واألالنصوص ا ندرك تساق والتكامل ، و
يستطيع الكاتب اهلروب منها ، فهي حاضرة يف نصه سواء بوعي أن التناص ضرورة حتمية ال
وعليه ،"جوليا كريستيفيا" و" فوكو"حسب على لسان جاء منه أو بغري وعي وهذا ما

ىعَ وَ فالتناص ظاهرة تداخل النصوص بعضها باآلخر بعالقات وكيفيات خمتلفة ، سواء أَ "
فقد يتناص الكاتب مع نص آخر دون قصد ، فالنص ليس بنية 3"يع ملمالكاتب ذلك أ

ا ، إمنا هو سلسلة من العالقات مع نصوص أخرى .مستقلة بذا
بعض املفاهيم ) بالنص الغائب (الناقد محمد عزام في مؤلفه الموسوم لقد أورد 

، رغبة يف الوصول إىل املتعلقة بالتناص حيث يرى أن بعض الباحثني يرغب يف تكثري مفاهيمه 
4:ا يلي مأدق جزئيات هذا املصطلح اجلديد ومن هذه املفاهيم نورد

ظهر كمصطلح للمرة األوىل على يد جوليا كريستيفا : intertextulity:التّناص/ 01
الفرنسية وهي ترى أن كل نّص هو عبارة عن tel Quel، ) تل كل(يف جملة 1966عام 

.كل نّص هو تشّرب وحتويل لنصوص أخرىفسيفساء من اإلقتباسات و 

محمد عزام ، النص الغائب ، تجلیات التناص في الشعر العربي دراسة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، -1
.27، ص2001، ) ال،ط(دمشق ، سوریا ، 

م مصطفى محمد الدھوم ، التناص في شعر أبي العالء المعري ، عالم الكتب الحدیث ، أربد ، االردن ، ابراھی-2
.10، ص2011، ) 1ط(
، دار كنوز المعرفة " جریر والفرزدق واالخطل"دراسة تطبیقیة في شعر النقائض :نبیل علي حسنین، التناص-3

.29ص،2010، ) 1ط(العلمیة للنشر ، عمان ، األردن ، 
.53، ص2001محمد عزام النص الغائب ، تجلیات التناص في الشعر العربي ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،-4
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يكون مباشرا دائما ، فقد بني البنيتني بنية الّنص والبنيات النّصية ، ال: النّصيالتفاعل/02
يكون ضمنيا عندما ينتج نّص ما حامال صور نصوص أخرى من خالل تبنيته اجلديد ، 

).صالّتنا(مصطلح يؤثره بعض النقاد على مصطلح ) التفاعل النّصي(و
حيث ينتج كل كاتب نصوصه ضمن بنية نّصية معاصرة له أو سابقة : البنيات النّصية/03
.عليه
الذي يرى أن النّص الالحق يكتب النص hypertextuality: التعالق النّصي /04

.السابق بطريقة جديدة
لناشر جنده يف العناوين واملقدمات واخلوامت ، وكلمات اوهو ماparatexte: المناص /05

.والصور
هي االستشهادات PARA   LITERATURE: المصاحبات األدبية/06

.األدبية اليت تدخل يف بنية نّصية معينة
هي جمموعة من العالقات اليت نراها بني النصوص وهي تتجاوز قضية التأثر : الّتناّصية/07

.والتأثري إىل أمور تتعلق بالبنية والنغم والفضاء اإلبداعي
هو جمموعة من النصوص اليت ميكن تقريبها من النّص سواء  intertext: اّص المتن/08

ة الكاتب أو القارئ ، أم يف الكتب ، وهو النّص الذي يستوعب عددًا من ر كانت يف ذاك
، بينما يناقش ريفاتري اخللط السائد بني ) لوران جيين (النصوص ويظل متمركزاً من خالل املعىن 

هو جمموع النصوص اليت ميكن تقريبها من النّص ) املتناصّ (فريى أن )املتناصّ (و) الّتناص(
.تنا عند قراءة مقطع معنير املوجود حتت أعيننا ، أو جمموع الّنصوص اليت جندها يف ذاك

جيعل نّصا يتعالق مع نصوص هي كل ماtrans textuality:المتعاليات النّصية /09
palimات جينيت كتابا بأكمله مسّاه أخرى بشكل ضمين أو مباشر ، وقد خصص جري 

psestes .seuil paris1983 يف مخسة أنواع هي) املتعالقات النّصية(حدد فيه أمناط:
.1األنواع تتداخل فيما بينهاذهالنص ومعماره ، والّناص ، وامليتانّصية ، والتعلق الّنصي وه

.54ص،النص الغائب ، تجلیات التناص في الشعر العربي،محمد عزام-1
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:أنواعه - ثانيا
: التناص مع القرآن الكريم / 01

ثر عظيم ألقد كان للقرآن الكرمي  حضور بارز يف كتابات األدباء عرب العصور ملا له من 
يف التوجيه والتقييم ، وملا يف آياته من إشراق وإشعاع ، أضف إىل ذلك أن القرآن الكرمي ليس  

وهو استحضار الكاتب .1كغريه من الكتب السماوية ملا حيتويه من قيم روحية وميزات مجالية
.مكانة ويزيده حسنا ومجاالالنصعض آيات القرآن الكرمي وتوظيفها مجاليا يعطي ب

ال عذبا للشعراء ، فاستقى منه الشعراء واستثمروا طاقاته مبا  ويعد القرآن رافدا غنيا و
م الشعرية ومواقفهم الفكرية  .2يدعم ويساند جتار

ويلجأ بعض الشعراء عموما وخباصة رواد فالقرآن مصدر مهم وأويل لكل كاتب وقارئ 
م  أن توظيف "عتبارات منها  الالشعر الصويف إىل توظيف النصوص القرآنية يف نتاجا

النصوص الدينية يعد من أجنع الوسائل وذلك خلاصية جوهرية يف هذه النصوص تلتقي مع 
ا ممن ينزع الّذهن البشري حلفظه ومداومة تذّ  كره ، فال تكاد ذاكرة طبيعة الشعر نفسه وهي أ

ر عودة يفسّ وهو ما3ذا كان دينيا ،إاإلنسان يف كّل العصور حترص على اإلمساك بنص إال 
قتباس منه واعتباره رافدا مهما الغرتاف واالشعراء العرب يف العصر احلديث إىل النص املقّدس وا

.عمن الّروافد األخرى اليت ترافق رحلة األديب الطويلة يف فضاء اإلبدا 

ساليب أللقد شكل القرآن الكرمي بفضل فصاحته وبالغته ثورة فنية على خمتلف ا
ولقد أعطى القرآن الكرمي احلرية يف التأمل اجلمايل "والتعابري أبدعها العرب وفصحائهم، 

، وتظل املقاصد اليت يرمي إليها الشاعر من 4غرتاف من منهله العذبالوالكتابة ودعا إىل ا
ائية ختضع خلربة املتلقخالل ه طالعه اوثقافته وسعة يذا التناص القرآين وغريه مفتوحة وال

ل شھادة علجیة مودع ، النص الصوفي وفضاءات التأویل ، إشراف صالح مفقودة ، مذكرة مقدمة لنی: ینظر-1
.118، ص2010الماجیستر في النقد العربي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،

.119.المرجع نفسھ : ینظر-2
صالح فضل، إنتاج الداللة األدبیة ، قراءة في الشعر والقص والمسرح ، ھیئة قصور الثقافة ّ، القاھرة -3

41،ص1993
إصدارات رابطة اإلبداع الثقافة الجزائر،،ري المعاصرجمال مباركي، التناص وجمالیتھ في الشعر الجزائ-4

.167، ص2003
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وقدرته على التفسري والتأويل واستنطاق النصوص احلاضرة على السواء ومدى وعيه الفّين حبقيقة 
.1النصوص احلاضرة والغائبة على السواء

:2ومن مناذج ذلك نذكر قول الشاعر مصطفى الغماري

ُمَقّدَسةَكْم ِفيِك ِمْن ذِْكَرى ُقْدسُ يَا

بَِأْجِنَحِة اَألْضَواِء َجنْواَهاطَاَرتْ 

ُتوِهُج اَحلْزَم ِيف َجَلى ُحمََمِدَها

ِيف َأْهَداِب ِعيَساَهاَوَأْوَرَق الطَّْهرُ 

ُسْبَحاَن الذِّي :(القرآين اخلاص باإلسراء واملعراج حيث قال تعاىل فالشاعر يستدعي النص 
َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن الَمْسِجِد الَحراِم إَلى الَمْسِجِد األْقَصا الذِّي بَارَْكَنا َحْوَلُه لِنرِيَُه ِمْن 

.3)آيَاتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصيرُ 

الغائب ، فلم ميس جوهره وإّمنا تعامل معه فنيا  ، حيث أبقى فهو توظيف امتصاصي للنص
.حتليله إىل النص القرآين الغائب) القدس ، طارت (دوال إشارية ئللقار 

َوُتْسَتَباُح ِجَياُد  اللَِّه الَ َعَجبَ 

4.فالسَّاِمرِيُّ على اُجلوَالِن َكْم تَاَها

لتفاتة فنية ذكية من الشاعر ، فقد حاور النّص الغائب وهو قوله االّسامريإن توظيف كلمة 
.5) َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمِريُّ :(تعاىل

.َميَْتدُّ بَْدرًا َعَلى َأْوتَاِر َحاِضرِنَا

.184ص ،جمال مباركي، التناص وجمالیتھ في الشعر الجزائري المعاصر-1
.18، ص1986حدیث الشمس والذاكرة ، المؤسسة الوطني للكتاب ، الجزائر ، ،الغماريمحمد مصطفى -2
.01سورة اإلسراء اآلیة األولى-3
.19ص المصدر نفسھ،-4
.87:اآلیة ،سورة طھ-5
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.ْقَيا َحتَِديه اللُّ اَميَْتدُّ َحيْيَ 

.َوْلَيدَْع َمْن َعِشَق الطَّاُغوَت نَاِديه

.1فـََلْيَس إالَّ َرَماد الُكْفِر نَاِديه

ْلَيدُع نَاِديَُه َسَندُْع الَزبَانَِيُة  : (فهنا تعامل الشاعر مع الّنص القرآين املستضاف وهو قوله تعاىل فـَ
، بطريقة التضمني واالمتصاص ملعانيه فهو يريد استحضار 2) ِطْعُه َواْسُجْد َواقْـَتِربْ َكالَّ الَتُ 

يعد له من اجلزاء ، حيث أن لتعابري اغوت يف نظره ، أمام ماطالوعيد إلبراز ضالة من يعشق ال
.القرآن شحنة داللية قوية إذا ما وظّفت يف السياق املناسب

:فظ القرآين أيضا يف قول الشاعركما يربز الّتناص حبضور اللّ 
َفَمْن َسيُدلُّ اَخلِطيَب َعَلى سارِِق املَْصَحفِ 

3..َكْي نـَْهَتِدي" َصْفرَاَء فَاِقَعِة اللَّْوِن "أَْو َنْذَبُح 

َتُسرُّ ْفَراُء فَاِقٌع َلْونـَُهاقَاَل ِإنَّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة صَ : ( حيث يستدعي الشاعر قوله تعاىل
مع بين إسرائيل ، -عليه الّسالم–ويورد أمرا مشرتكا بني قّصة سّيدنا موسى ، 4) الَناِظرِيَن 

.حيث الّذبح من أجل معرفة احلقيقة
فيعود بنا هنا الّشاعر إىل هذه القّصة ، والوصف الذي وضعه اهللا تعاىل للبقرة بعد أن 

ا ، فقال سألوا سّيدنا م ا صفراء شديد الّصفرة وهي ": وسى عن لو ّ هلم موسى إّن ريب يقول إ
.5حسن ألوان الّدواب اليت تبهج العني حسنا وتسّر النفس مشاهدةأ

فالشاعر يتساءل عن سارق املصحف وهل يتطّلب األمر ذبح البقرة كما حدث يف 
وحل -عليه السالم–قوم سّيدنا موسى ختالف الذي وقعالاملاضي  ملعرفة قاتل النفس ، وا
.اخلالف بأمر من اهللا ووحي منه

.55/56ص ،حدیث الشمس والذاكرة،الغماريمحمد مصطفى -1
.17/18/19:اتاآلی،سورة العلق-2
. 2003، 2یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع ، قسنطینة ، الجزائر ، ط-3

.35ص
.69:یةآلا،سورة البقرة-4
.19، ص 2007، 2عائض القرني ، التفسیر المیسر العبیكان للنشر ، الریاض ، السعودیة ، ط-5
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لهّوية الدينية للّشعب اجلزائري أو دين الدولة وهو لاواملصحف هنا قد يكون رمز 
اإلسالم الذي حاد مسؤولو الوطن عن تطبيقه، وتنّكروا هلويّتهم اإلسالمية وقد يكون املصحف 

فالّشاعر استدعى القصة القرآنية ،حيث ضّيعه أبناؤه وتسّببوا يف فقدانهرمزا للوطن يف حّد ذاته
.سقاطها على واقعهإلجتربته الشعورية يف حماولة منه ق، وأعاد صياغتها وف

:كما جند تناّصا مباشرا مع القرآن الكرمي يف قول الّشاعر
َنْكَتِفي؟) فْ َعَفى اللَُّه َعّماَ َسلَ (أَْم تـََرى بـ 

؟ .1أَْم َسَنْضِرُب َكفا ِبَكفِّ
.، استدعاء مباشرا) َعَفى اللَُّه َعّماَ َسَلفْ : (حيث استدعى الّشاعر قوله تعاىل 
:يقول الشاعر " إعصار: "كما يربز التناص القرآين يف قصيدة 

الشَّتوِيةتـَْقِسُم ِيل الَعاِصَفةُ 
..وبالَغْيِم املُْمِطر.. وباَألْمَواِج .. بالرِّيِح  

أنَّ اَألْشَجاَر َلِفي ُخْسرٍ 
آَمَن بِاِجلْذِر الَضاِربِ ِإالَّ ما

ِيف اَألْعَماقِ 
.2رِ َوتـََواَصى باللَّْوِن اَألْخضَ 

يقول "سورة العصر"ولية للقصيدة ، يستدعي يف أذهاننا القرآن الكرمي ، وبالتحديد أفبقراءة 
ِإالَّ اّلِذيَن آَمُنوا َوعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ) 02(ِإنَّ اٍإلْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ )01(والَعْصرِ :(اهللا تعاىل

.3))03(َوتـََواَصْوا بِالَحقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْبرِ 
أّن ابن آدم لفي هالك ودمار "ما وشروطا مفادها سَ فإذا كانت الصورة القرآنية حتتوي قَ 

فالّشاعر يأخذ 4إن مل يؤمن بالعزيز الغّفار ، وأنّه لفي نقصان وخسران يوم يرتك اإلميان
ديّة شعرية بياتا قريبة القالب من سورة العصر يف حماولة خلق مشهأهذه الشرطية لينّظم لنا 

شجار رمزا لإلنسان الذي تربطه جناته ألاخلسران املبني هو الّتنكر للوطن ، فكانت امفادها أنّ 

.35ص، یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار-1
.71المصدر نفسھ، ص-2
.01/02/03: اتیآلا،سورة العصر-3
.740ص، عائض القرني، التفسیر المیسر-4
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ستدعى الشاعر هذه اوهالكه مبدى متسكه بوطنه وإخالصه له وثقافته وتفانيه يف خدمته ف
. السورة القرآنية حماورا البناء اللغوي وآخذا مضمون الشرطية منها

: الشعر  العربي التناص مع/ 02
مع وتشابكها صوص سابقة شعرية قدمية أو حديثة نالّتناص الشعري عبارة عن تداخل 

نصوص شعرية أخرى وهذا الّتمازج والّتعالق ينتج نّصا فّنيا جديدا داال على مقدرة املبدع الفنية 
لشاعر بنسجها ، أو أفكار كانت قد أثارت إعجاب الّشاعر يف وقت من األوقات فيقوم ا

.ملسايرة حركة التطوير وكذا خدمة لقصيدته ، سواء كانت قدمية أو نثرية عربية أم أجنبية
:ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

1؟"املِيَجَنه"و"اَألوف"أَْم أَُغينِّ َعَلى نـَْغَمِة 

:يف أحد مقاطعها"بيتهايا"حيث تناّص الّشاعر مع نزار قباين يف قصيدته 
وِبالَُد آبَاِئي ُمَغّمَسةُ 

2)اللَِّيا(و) اُألوفْ (و) بِاملِيَجَنا (

حيث تشابه الّشاعران يف حديثهما عن الوطن ، وتوظيفهما كلمات تعّرب عن الّرتاث ، 
لغنائي الّرتاثي ي الّشعر اأهي من أنواع الّزجل "اّصة الرتاث الشامي األوف وامليجنا واليت خبو 

.الّشعيب املنتشر يف بالد الشام وباخلصوص لبنان وفلسطني
ر الشاعر يوسف وغليسي بالّشعراء العرب من خالل اقتباس إطار وهذا يدّل على تأث

:حيث يقول" حورية"ما لقصيدة معّينة وتوظيفه أو أخذ فكرة ما منها ويظهر هذا يف قصيدة 
3كِ ُكلُّ النَِّساِء ُخرَاَفة ِإالَّ ا      ْئُت ِمَن النِّسَ ُث شِ نـََقْلُت قـَْلِيب َحيْ 

يف بعض العبارات وينطبق معه يف نفس املعىن، " أيب متّام"ول يتقاطع مع بيت لـألفالّشطر ا
:يقول الّشاعر

4وَّلِ نـَقِّْل فـَُؤاَدَك َحْيُث ِشْئَت ِمَن اهلََوى          َما اُحلبُّ ِإالَّ لِلَحِبيِب األَ 

.33ص، تغریبة جعفر الطیاریوسف وغلیسي ،-1
.12، ص1981، 25طقصائد مجموعة شعریة،،نزار قباني-2
.61ص،یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار-3
.447، ص2، مج1دار صادر بیروت ، لبنان ،ط،أبو تمام ، الدیوان-4
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ّول، ألفالّشاعر أبو متام يؤّكد أن القلب مهما ذاق من اهلوى حيّن دائما للحبيب ا
ل قلبه بني النساء إّال أّن حّبه سيظّل إنه مهما نقّ نا يوافقه يف هذه الفكرة من حيث ر عاوش
الّتناص يف هذه مرأة واحدة وهي املرأة اليت طاملا ذّكرته بوطنه هلا فحّبه لوطنه ، واملالحظ أنال
أخذ وتأثّر متعّمد ، وبوعي كامل من " بيات الّسابقة أنّه تناص معىن  وتناص ألفاظ  فهو ألا

.1"الّشاعر أو املبدع ، أو بدون شعور منه 
أيب متام وتقاطعت ، فتداخلت عبارات الّشاعر يوسف وغليسي مع عبارات الّشاعر

ومعىن ذلك أّن الّنص "ّلفظ القدمي بطريقة ختدم نّصه اجلديد حيث أعاد الشاعر كتابة املعىن وال
نراه ، نفصل عن غريه من الّنصوص األخرى ، إّمنا هناك صلة تربطه بغريه وأّن مايالّشعري ال

خرى عن قصد من الّشاعر ، أو دون قصد منه ، فما أمن نصوص يرتبط بغريه بوسيلة أو ب
دبية إّال جمموعة أعمال هضمها الّشاعر أو ألاألعمال االّذئب إّال جمموعة خراف مهضومة وما 

تطّلب األمر ذلك ويضفي عليها من وهو يستدعيها مىت ما. 2"األديب وعاشت يف ذاكرته
.أسلوبه ليخرجها يف حّلة جديدة

:قال الشاعر مصطفى الغماري
3ُد َكْوثَِر الََيْسَتِوي املََثالِن نَاِقُف َحْنَظِل      َيْشَقى ِبَعْقِمِه َوَوارِ 

فيهما تناص مع بيت امرىء القيس الذي يصور فيه سيالن دمعه من شّدة حزنه على فراق 
: إذ يقول4يتمالك احتباس دمعه حلرارتهأحّبته ويشبهه بسيالن دمع من ينقف احلنظل ألنه ال

5َحْنَظلِ َكَأِين َغَداَة البَـْنيِ يـَْوَم َحتَمَّلُوا     لَدى َمسُرَاِت اَحليِّ نَاِقُف 

لقد تناص الشاعر الغماري تناصا جزئيا مع الشطر الثاين من بني امرئ القيس ، حيث اتكأ 
، ليضمنها يف آخر صدر بيته الشعري ، والشاعر َحاَفَظ َعَلى معناها ) نَاِقُف َحْنَظلِ (على مجلة 

ا عن مضمون جديد يرومه عن األا لسياق الغائب صلي ومل يغريه ، ولكّنه أعاد توظيفها ليعرب 
، فهو يستحضر صورة ناقف احلنظل ليدل على شقاء صاحبه مبرارته ، وهو كناية عمن يبتعد 

.29، ص2014دار العلم د، ط،نعمان عبد الّسمیع متولّي ، التناص اللّغوي ، نسأتھ واصولھ وأنواعھ ، -1
.29المرجع نفسھ ص-2
، 1الغماري ، قصائد منتفضة ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، دار ھومة ، الجزائر ،طمحمد مصطفى -3

13، ص2001
،2006أحمد بن االمین الشنقیطي ، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا ، دار الكتاب العربي بیروت : نظری-4

26ص
.111، ص5،2005مصطفى عبد الشافى، دار الكتب العلمیة بیروت ،ط:ضبطھ وصححھـالدیوانالقیس،ؤامر-5
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ستسالم لنوازع النفس المر اهللا واأعن طريق اهللا فيضيق صدره بضالله ويتجرع مرارة التمرد على 
تمد عونه ودواعي اهلوى يف مقابل اإلنسان ، الذي يطمئن إىل جنب اهللا ، ويّتكل عليه ، ويس

ر الكوثر ا تشرب من  دأ وتنعم بالسكينة وكأ .فتصفو نفسه و
:يضاأويقول 

1ُختَْربِ َعْنُه َدَواِرُس ِدْمَنٍة الَ -َوالشِّْعُر َوْرٌد ِمْن َد مِ - ِإّما َتَسلْ 

:فهذا املعىن امّتصه الشاعر وأعاد تشكيله من قراءته ملطلع املعّلقة
2َأْوَىف ِدْمَنٍة ملَْ َتَكلَِّم                ِحبُوَمانَِة الُدرَاِج فاملَُتثـَلَّمِ ْن أُمِّ أَمِ 

يب سلمى فقد تناص معه بطريقة مباشرة أمن الواضح أن الغماري يفيد من جتربة زهري بن 
، على سبيل التناص اجلزئي احملور " خترب دمنة ال"وذلك عندما اجتزأ مجلة من بيته يف قوله 

، كما نفسهملعىن االذي يؤدي ) خترب(بالفعل ) تكّلم (فالشاعر عمد إىل استبدال الفعل 
ومن خالل هذا التحوير أعاد الغماري بناء بيته ) مل(عن احلرف) ال(استعاض حبرف النفي 

الّشاعر الشعري من جديد على املستويني املعنوي والداليل ، والذي خيتلف عن املعىن الذي بثّه 
أوىف ، وعدم إفصاحها عّمن يشكو من صمت أطالل زوجته أمّ زُهريُ يف نّصه ، فإذا كان هريزُ 

حزان فإنّ أليام مما يزيد من شوقه ويثري فيه الشجون وميأل قلبه باألسكنها وعّمرها يف يوم من ا
استعار ملفوظه السابق ليعرب به عن ماهية الشعر وقيمته والذي يتخلص من الشاعر الغماري 

الشاعر على صوغ تلك املشاعر الفياضة واالحاسيس اجلياشة يف شعر حّي يعرب عن مقدرة
الوافد كالدمن يف الّنصصبحوا  أمعاناته أما إن توّجه ليسأل عن معىن الشعر عند القدماء ممن 
هلها ، بينما دمنة الّنص احلايل أمادية ، وهي تعرب عن بقايا ديار زوجة الشاعر اليت هجرها 

اللفظة الواحدة صورة متتد إىل "يعتد به وبذلك تصبح ة تعرب عن كل قدمي مهجور الدمنة معنوي
آفاق نصوص تغين النص الشعري وجتعل من لغته الشعرية إحيائية داللية ذات طاقات إحيائية 

.3وشحنات معنوية عظيمة

، 1الغماري ، قصائد منتفضة ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، دار ھومة ، الجزائر ،طمحمد مصطفى -1
.15،  ص2001

، 1988، 1ي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طعل: دیوان زھیر بن أبي سلمى، شرحھ وقدم لھ -2
.102ص
الّسیاب ودنقل أنموذجا ، دار التكوین والنشر والتوزیع ، دمشق :عبد الباسط مراشدة ، التناص في الشعر الحدیث-3

.114، ص2006
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: يضاأويقول الشاعر 
1ُروا َفَكانُوا ِمْن َلَقى َأْصَفارَا الَتَْأَمَنْن َعَبَد الَعِبيِد ، فَِإنـُّهْم      َصفِ 

:فالبيت يتناقض بوضوح مع بيت املتنيب الذي يهجو فيه كافور اإلخشيدي
.2ْجنَاٌس َمَناِكيدُ ألَ الََتْشَرتِ الَعْبد إالَّ َو الَعَصا َمَعُه     ِإنَّ الَعِبيَد 

ملة قريبة له يف املعىن إال ليحوره جب" تشرت العبد ال"فالشاعر اجتزأ صدر بيت املتنيب 
ا أكثر عمقا و  ففي بيت املتنيب "تأمنن عبد العبيد ال"قة ، وتتناسب وغايته الشعرية فيقول دأ

م ؛حرتاس منه وتأديبه بالعصاالوالتنبيه على ضرورة ا" كافور"حتقري للعبد  جناس مناكيد، أأل
ختالف يف الحتقار ، ورغم االاأوىل ب" عبد العبيد"مان عن ألبينما بيت الغماري ينفي ا

تفاق على الفكرة واضح بني الشاعرين وهي صفات الالتوظيف واملناسبة بني الّنّصني ، إال أّن ا
م أو  خالق العبيد اليت تظل واحدة يف كل زمان ومكان ، فالغماري كما املتنيب حيّذر من استئما

ا إىل اخليانة والغدر وبيع الّذمة وإخالف ألن العبودية املتأّصلة فيهم تدفعهم دوم؛والركون إليهم
م يف الّظهر دون حرج ، فقد خلت نفوسهم من كّل خلق طيب حىت  الوعد وطعن إخوا

.            صفارألغدت كا
: التناص الصوفي/ 03

املصادر الرتاثية اليت يستمد منها الّشاعر املعاصر فهو من أهم يعد الرتاث الصويف
أبعاد من جتربته بشّىت جوانبها الفكرية عن أصواتا يعرب من خالهلا صياتيّتخذ الشخ

.3جتماعية والثقافية والروحية الوا
يعّد التصوف عنصرا هاما من عناصر التجربة الّشعرية املعاصرة ، لذلك توّجه الّشاعر 

با من واقعه املادي رتباط التجربة الشعرية بالتجربة الّصوفية ، هرو الاملعاصر إىل الّتصّوف 
ةجتماعي والسياسي حبثا منه عن عامل أكثر صفاء وشفافية ، أكثر روحانية تتحلل فيه قوّ الوا

.املادة وتضمحل

.63الغماري ، قصائد منتفضة، ص محمد مصطفى -1
507م، ص1983/ھـ 1403للطباعة والنشر بیروت ، المتنبي ، الدیوان ، دار بیوت ،-2
، 1997ط ، -ستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، القاھرة ، مصر ، داعلي عشیرة زاید ، -3

.105ص
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فالّتجربة الّصوفية تّتسم بالطابع اإلنساين عاّمة وتسعى إىل جتاوز األشياء اخلارجية لتصل 
عرية املعاصرة الرافضة للواقع املرير واملضحية إىل جوهر األشياء وهي بذلك تلتقي مع التجربة الش

.يف سبيل تغيريه سعيا إىل الرجوع بالكون إىل صفائه وانسجامه
:1وحيدد إحسان عباس مظاهر الّتصوف يف الشعر العريب املعاصر يف

.احلزن العام ، اإلحساس بالغربة والّضياع والنفي واحلاجة إىل العكوف على النفس-
.شاعر الرموز املثقلة بالّتضحيةختاذ الا-
.اختاذ الصويف والشهيد يف الرتاث-
.احللولية الكونية من مثل معانقة الشاعر للكون-
ها- ،التسامي بالصدمات العاطفية والتصعيد لإلخفاق فيها وفيها شا
.املزج بني احملسوس واملتخّيل-
.الإطالق العقل الالواعي وإبقاء العقل الواعي مكب-
).القصيدة(الغيبوبة احللمية اليت تتجاوز احلد احلقيقي للحلم -
.الظمأ النفسي ملعانقة املتوقع ، الذي يأيت وال يأيت ، األمل املطلق-

" حمب "اليت تطابق يف معناها " صويف "والقارئ للقصائد الصوفية يعثر على مصطلح  
.حو والتصّوف تشري مجيعها إىل نفس التجربةفاحلب والعشق واهلوى والّطهر والّصفاء والصّ 

: فيقول ابن عريب 
2أَِديُن ِبِديِن اُحلبِّ َأىنَّ تـََوجََّهْت                   رََكائِبُُه فَاُحلبُّ ِديِين َوِإميَاِين 

: فالشاعر جيعل احلّب كّل دينه ومثله جنده عند ابن الفارض الذي يقول 
3بِّ َماِيل َمْذَهٌب         َوِإْن ِمْلُت يـَْوًما َعْنُه فَاَرْقُت ِملَِّيت َعْن َمْذَهِيب ، ِيف احلُ 

حاد عنه فهو يقرُّ بأمهية احلّب ويراه بأنّه مذهب يف احلياة ليس له مذهب سواه فإنْ 
.حييد عن ملته ودينه

.160-159ص1992، 2اتجاھات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق ، عمان ط، إحسان عباس-1
عبد الرحمان المصطفاوي ، دار المعرفة ، : شواق ، تحقیقألن عربي ، دیوان ترجمان امحي الدین بن علي ب- 2

.62، ص2005، 1للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان ط
.52بیروت ، ص،فارض ، الدیوان ، دار صادرالابن -3
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وصه فالشاعر مصطفى الغماري استحضر من الشعراء املتصوفة القدامى ويضّمها غلى نص
للتعبري عن رؤيته لواقعه ، فهو أهّم شيء بالنسبة إليه خاصة إذا تعلق مبا هو خالد ، يقول يف 

:وحدي مع اهللا "قصيدته 
"ِإِحَياء"لَقْلِب ِسرَّ اُحلبِّ َأْحيَـْيَت ِيف ا

ْنَداءَ أُكنَّا الُوُروَد وَكاَن اُحلبُّ 
تـَنَـفََّسْت ُمْهَجة بِاُحلبِّ ُمورَِقةً 

َرًة  .1َصاَغَها الرَّْمحَُن َخْضرَاَء َوَعبـْ
.احلّب ضروري ضرورة املاء واهلواء فال ميكن للحياة أن تكون بدونهنّ أفهو يرى 

وأما مصطلح رمز اخلمرة يف اخلطاب الشعري عند الشاعر مصطفى الغماري يف ديوانه 
و والنشوة حْ والصَّ ركْ يشري إليها بالسُّ سواء بامسها مباشرة أو ما" قراءة يف آية السيف "
وهي متثل بالنسبة للشاعر الصويف مصدر الّلذة الروحية ، فهي مصدر لقوة احملبة .. صهباء الو 

من وقدة احلب وحرقة اجلوى ، ولّذة الوصال ، والقرب من اهللا "ر كْ اإلهلية اليت ينتج عنها السُّ 
ل وإّمنا يقصدون اخلمر يقصدون اخلمر احلقيقي الذي يذهب العقالمْ فهُ 2العلي القّهار، 

:فارضالر حقيقة يقول ابن كِ سْ الذي لن تعتصره يد البشر وليس مبُ اإلهلي ، 
َِ َشرِبـَْنا َعلى ذِْكِر احلَِبيِب، مُ  3ا ِمْن قـَْبِل َأْن ُخيَْلَق الَكْرُم َداَمة،            َسِكْرنَا 

: وقوله
4ٌد             َفَأْرَواُحَنا َمخٌْر ، َوَأْشَباُحَنا َكْرُم َوَقْد َوَقَع التـَّْفرِيُق ، َوالُكلُّ َواحِ 

ا ما م من املعرفة فقد ذكرها بامسها وأوصافها ، لكنهم يريدون  أراد اهللا تعاىل على ألبا
ا  مساء ألشراب احملبة اإلهلية الناشئة عن شهود آثار ا"أو الشوق واحملبة ، فاملدامة قصد 

ا توجب الّسكر والغيبة بالكّلية عن مجيع األعيان الكونيةاجلمالية للحضر  ّ .5ة العلّية فإ
:قال الشاعر الغماري 

.37، ص1983ئر ، مصطفى محمد الغماري، قراءة في آیة السیف ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزا-1
.148دب الّصوفي بین الحالج وابن عربي ، صألعلي الخطیب ، اتجاھات ا-2
.140فارض ، الدیوان ،  ص الابن -3
.142ص ،المصدر نفسھ-4
: رشید بت غالب اللبناني ، تحقیق : بدر الدین البوریني وعبد الغني النابلسي ، شرح دیوان ابن الفارض ،جمع -5

.246، ص2،ج2007، 2د الكریم النمري ، دار الكتب الھلمیة ، بیروت ، طمحمد عب
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ِة الُكبـَْرى وَملَِ َسِعدْ  َشِقَيتْ ُت بِاللَّذَّ
َأْصَداءَ نَ تـَْعُبُد الرَّمحَْ َخالَِئقُ 

الَكْوُن بـَْعِضي َأَحاِسيًسا َوَتْصِلَيةً 
1َصْهَباءَ َحْرُف الُوُجوِد حيُِيُل املَاءَ 

مما جعل نّصه يتداخل مع نصوص الصهباءمن خالل هذا املقطع جند الشاعر ذكر رمز 
يعيش يريد أن يصحو ، حىت الر الذي من خالله حيقق الطمأنينة فهو الكْ يف السُّ نيالصوفيّ 

.واقعه املرير
نشغاله اه الصويف ، و وكذلك عرب الشاعر يوسف وغليسي عن جتاربه وحالته النفسية خبطاب

ر وقد كْ حبب وطنه بالرغم من أحزانه وآالمه وعرب عن لفظة اخلمرة يف شعره الصويف حبالة السُ 
": جتليات بين سقط من املوت سهوا"وظفها يف قصيدة 

2ِإينِّ َتَالَشْيُت َسْكران

يعي اله أنر هنا يدل على أن الشاعر يبحث عن حالة السكر وغياب الوعي وذلك كْ فرمز السُ 
يدرك احلالة اليت وصل إليها وطنه ، من خيانات وصراعات حول املصلحة جيري حوله والما

.الشخصية
:حيث يقول " إىل أوراسية "وكذلك عّرب الشاعر يف قصيدته 

3.َوَيْسُكُر الَبْدُر ِمْن َجرَاء َأْسِئَلِيت       فـَيَـْرمتَِي الَقْلُب ِيف َأْحَضانِِه مثَِالً 

: تغريبة جعفر الطّيار"وأيضا يقول يف قصيدة 
َوالَكْوُن يـَْرُقُص َضاِحكاً ِمْن َحْولَِنا ،

َويُِقيُم َحْفَل َزَوالَِنا
يـَْزُهو َعَلى َأْشالَئَِنا َوِجرَاِحنَا ،

يـَْلُهو َوَيْسُكر ، بِاملَُىن َنْشَوان ، َخنَْب ُسُقوِطنَا
.44ص ،یة السیفآقراءة في ،الغماريمحمد مصطفى -1
.60ص ،یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار-2
.60ص المصدر نفسھ،-3
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1.وُسُقوُط َأْصِل ِقَياِمنا

ر هنا من أجل الفرار من الوضع احلاضر املليء باملواجع واألحزان كْ ف الّشاعر رمز السُ وظّ 
، فغيابه عن الوعي حىت الثمالة ، خيفف عن أحزانه وآالمه حىت ولو مدة قصرية ، وذلك كي 

.  وطنه احلبيبيف جيهد عقله يف التفكري ال
:التناص األسطوري/ 03

فظي تدل يف غالب املعاجم العربية على كون الكلمة مشتقة سطورة هي معىن لألا: لغة
صرعه ، وسطر : سطر الكتاب سطرا كتبه ، سطر فالنا: "ومنهم قوهلم " سطر "من الفعل 

فها ، ألّ رسم فيها خطوطا باملسطرة ، وسطر العبارة ، : ويطر الورقة .. قطعه : الّشيء بالسيف 
األباطيل ): األساطري(و..ساطري ألعلينا اقصّ : سطّر األكاذيب، وسطر علينا :ويقال 

، وجتمع 2)َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اَألوَِّلنيَ ِإنْ :"(لّتنزيل العزيز قوله تعاىلويف ا..واألحاديث العجيبة
أباطيل أي قصص غري حقيقية : ساطريأل، وا) باطل(معظم املصادر العربية أن األسطورة 

.3"وبعيدة كل البعد عن الّصدق 
سطورة مثة خيال نسجها ذهن يف حالة هذيان، ويستخدم مصطلح ألفكلمة ا: اصطالحا

ية مبعىن قّصة غري حقيقية ، ويف ميدان دراسة الثّقافات ميوساط غري األكادأليف ا" سطورةألا"
رواية مقّدسة تشرح كيف نشأ العامل وظهر أفراد البشر وكيف تطّور : الّشعبية قد تعين األسطورة

.4هو عليه يف العصر احلاضروصل إىل ماالكون حّىت 
ساطري القدمية وتوظيفها يف سياق ألسطوري استحضار الشاعر بعض األونعين بالتناص ا

سطورة رافدا سخيا باإلحياء ألعتبار االتعميق رؤية معاصرة يراها الشاعر يف القضية اليت يطرحها ب
ستعمال الرمز اعلى توهجها عرب العصور ، فوالعجائبية اليت تكتسبها فرادة قصصية حتافظ 

األسطوري هو جتاوز للغة املعتادة فهو مبثابة منحى لألداء اللغوي يستبصر فيه بواسطة 
.5تشكيالت الّرمزية إمكانات خلق لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها

.46ص ، یوسف وغلیسي ، تغریبة جعفر الطیار-1
.25:یةآلا،نعامألسورة ا-2
. 20، الجزائر ص2006مطبعة فضالة، ،صبحي حدیدي:كنود لیفي شتراوس ، األسطورة والمعنى ، ترجمة-3
.208، ص2012، أفریل 4سطورة بین الحقیقة والخیال ، مجلة عالم الفكر ،عألعبد المعطي الشعراوي، ا-4
، 1985،منشأة المعارف اإلسكندریة ، مصررجاء عید، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحدیث ،: ینظر-5

.294ص 
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مصدر سطورة يف كون الّتناص يشّكل فيه النص الغائبألوتكون العالقة بني التّناص وا
إهلام االديب ، وأّن األسطورة حتمل مكانة خاصة يف تراث اإلنسانية ، وارتباطا وثيقا بكيفية 
ا إىل احلياة ، كل هذا يطرح إىل الباحثني إشكالية الّتعامل مع  تصّور الشعوب لثقافتها ونظر

ا ، خاصة بعد أن أصبحت احلاجألا ة سطورة ويفرض عليهم طرقا علمية يف حتليل معطيا
ديب ومصدر تارخيي وإهلام فّين أسطورة كرتاث شعيب وداللة حضارية ، وتعبري ألدراسة الملّحة 

.1وتصّور أديب
سطورة وعاء ألسطورة للتعبري عن القيم اإلنسانية اليت تّتسم باخللود واألفتوظيف الشاعر ل

سطورة تطرح ألعتبار أن اإلنسان هو اإلنسان ، كما أن ااحكائي يشري إىل تلك القيم ب
م هْ وولوج الشاعر إىل الرمز واألسطورة دليل على عمق نظر يف فَـ .2مستويات خمتلفة من التأويل

طبيعة الشعر والتعبري الشعري والرمز ليس أكثر من وجه مقنع من وجوه التعبري الصوري ذلك 
.3سطورة هي عالقة قدميةألأن العالقة اليت تربط الشعر با

فالشاعر " سطورة عشتارأ"ستدعاة يف النص الشعري اجلزائري املعاصر ساطري املألمن ا
سطورة يف شعره رسم لنفسه سبيال متفردا فرضته عليه مهومه ألمصطفى الغماري الذي وظف ا

ريقية والفرعونية يقول فساطري ذات األصول اهلندية واليونانية واإلألجعله يقتصر على االكبرية ما
:

ُجنَّْت َمَسافَاُت الِبَعادِ آٍه يَا َأْحَبابَنا
َنا  ..فَاْغتَـَربـْ

َنا ِمْن ِضَياِء اهللا زَادْ  َوَلَديـْ
"َعاد"و" َعْشَتارٌ "ْحيَن َغاَلْت ِفْطَرُة الصَّْحَراِء 

ُر في ُسوِق الصَِّغارِ  4.ِحيَن بِيَع الِكبـْ

.295صھ، نفسالمرجع -1
في النقد الشعر المعاصر ، دراسة جمالیة ، دار الوفاء للنشر والتوزیع ، اإلسكندریة، ،رمضان الصباغ : ینظر- 2

.344، ص2002، 1مصر ، ط
القاھرة،، میةیكادألھره الفنیة والمعنویة ، المكتبة اعز الدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظوا- 3
.195،ص 2003، 6ط
.26یة السیف، ص آفي ةالغماري، قراءمحمد مصطفى -4
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لى اخلصب اليت تدل ع" عشتار"سطوري البابلي أليستحضر الغماري يف هذا املقطع الرمز ا
وىل بديال ألجتاه إىل اجلاهلية االوالّنماء لكّنه يرفضها حني تصبح اإلشارة إليها دالة على تعميق ا

ا بـ  .البائدة) عاد(عن اإلسالم لذلك جنده يقر
الشاعر الغماري بديال عن ضياء اهللا وزاده عن وحينما أصبحت عشتار اليت استدعاها

يرفض تلك األسطورة البابلية فهو ال( راقي فإن الشاعر يرفضها جتاه األشوري العالصحاب اأ
هي معادل للصحوة اإلسالمية اليت سادت يف تلك الفرتة " عشتار"، و) ذات الدالالت املوحية

.واليت ثارت على األوضاع البائسة ودعت إىل ضرورة العودة إىل الّنبع الصايف
: يضاأويقول 

ِفي ُعْمِقَها يـََتَسكَُّع الَعَدمُ ) قـَْوِميَّةٌ (َعَجم     َوَما َعَرٌب َوَماَماَأَخْضَراَء الَهوى الُعْذِريِّ 
ُر ـــِسَواَك َمَساَفٌة َيْمَتدُّ ِفي أَيَّامِ  ُيون والَعْقمُ ..َها السَّْاُم      َوَتْكبـُ َيْكبـُُر الطَّاُعوُن واألَفـْ

َقى ِمثْـَلَما َكاَنت ، قَِبي )َعْشَتارَا(و) َمْيُسورًا(ُيَحاِصُر ِفي َخرِيِف الدَّْهرِ رَ الً يـُْنِشُد الثَّأْ ـَوتـَبـْ
1الوَّْشِم تـَْزرَُع َكفَُّه النَّارَا      َوَيْحِسُب َوْهَمُه ُحُلًما ، َوَسْيُف اهللا َأْسَمارَا) َعْفَلِقي(ِبَسْيٍف 

جبماهلا ن يراها ويعجب مثل يف قصتها مع مَ توامل" عشتار"استحضر الشاعر شخصية 
الفّتان وبوعودها الزّائفة ، تلك الوعود اليت أصبحت ومها وسرابا يف زماننا هذا ، وال جمال 
لتحقيقها على أرض الواقع ، فالّشاعر عّرب عن األوضاع الرّاهنة يف البالد العربية عن طريق 

). عشتار(جتسيد شخصية 
ه ألسطورة عند األشوريني كما هو احلال مع الشاعر يوسف وغليسي يف استحضار 

ا طائر خرايف  الذي ارتبط يف الّذاكرة األسطورية بأنه " العنقاء "واليونان قدميا أسطورة  ّ وهي أ
ميوت وإذا مات فإنّه يبعث من رماد أي ينبثق من نفسه بعد عملية احرتاق، اليت طائر خالد ال

د والسؤدد ، والزمن اجلميل وهي حتيل إىل اخلصب والّنماء واحلياة بعد املمات واليت ترمز إىل ا
:أصال حلم الشاعر بوطن خال من الظّلم واجلربوت  يقول

ًرا َصِديقي الهمام" َوَأْهِتُف  َصبـْ
ًرا أَبَا  رَْغَم اْكْتَحاِل الَمَدى بِالسََّوادِ " َغْيَالنْ "َوَصبـْ

َقاء َأْحَالْمَنا ِمْن رََماد َعُث َعنـْ 1.َسَتبـْ

.35ص ،حدیث الشمس والذاكرة،مصطفى محمد الغماري-1
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يبدع فيه الشاعر ، ويكتفي بذكر الّنص الغائب ، وفق ماتحضار الذي الذا االس
حتيل عليه من غري خلق إبداعي ، تبقى الصورة الشعرية ساذجة وبسيطة وتنتهي مغامرة الشاعر 

اية فاشلة .مع النص الغائب والسيما األسطورة 
سندباد (وىل أسطورة كما َمزََج الشاعر وغليسي يف نّصه الشعري بني أسطورتني األ

، وهي أجواء مليئة باملغامرات واملتاعب ، فالشاعر وّضح حالته ووضعه ) ورحالته املتعددة 
جواء ألنذاك فهو ميوت ويبعث من جديد ليعاود نفس اآالراهن الذي يشبه معاناة السندباد 

موت "قصيدة ، يقول الشاعر يوسف وغليسي يف) العنقاء(واملعاناة كل يوم والثانية أسطورة 
":وحياة

اآلَن َشيـََّعِت الُحروُف َجَنازَِتي
َوَمَضْت تـَُعاِنُق ُجثِّتي
فَأَنُا َأُموُت ، نـََعم

َقاء أُبـَْعُث ِمْن رََمادْ  2و َكالَعنـْ

مز للّتفرد يف املعاناة ر يف الّنص الشعري ، تعبري عن الّشخصية الضائعة وهو ) السندباد (فـ 
السندباد ، يبحث عن ذاته املثقلة / ستقرار ، إن الشاعرالاللته عدم االّشخصية وهو رمز د

باهلموم واآلالم ، وسط ذوات عامة معظمها ركن إىل اجلمود والركود ، فاملعاناة اليت يعّرب عنها 
ينتقل يف عوامل " سندبادا"الّنص تنبع من هذه املفارقة ، ففي الوقت الذي يصّور الشاعر نفسه 

.هوال واملآسيألر واحمفوفة باملخاط
يتعرض له السندباد قلقة تفّردت بتحّمل العذاب وتتابع األسفار وما/فشخصية الشاعر

من أخطار ، لذا فهي شخصية ممّيزة قوية شجاعة قادرة على اإلتيان باجلديد ، وهذا نستشفه 
ياة وبعثها يف صورة اليت ترمز للتغيري وإعادة احل" العنقاء"سطورة أستلهامه اباملزج من خالل 

ا .جديدة والدفاع عنها والتشبث 
فالسندباد داللته املألوفة ، الرحلة والعودة باجلديد ونشدان الّتغيري والعنقاء داللته املعهودة املوت 

ذا املزج بني االوا سطورتني يف النص الشعري متكن الشاعر من تأكيد ألنبعاث والتجدد و

.86، ص1995یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في موسم اإلعصار، رابطة إبداع الجزائر -1
.33ص لمصدر نفسھ،ا-2
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يكون اخليال حرا وبقدر ما"خيال دور فيه رغم بساطته للة ، فكان املغزى وترسيخ وظيفته الفني
؛تعين انفالتهديناميا ، فإنه يعطي العمل الفين قوة إحيائية واحتمالية أكثر وحرية اخليال هنا ال

.1ألنّه سيفقد بذلك اتصاله الضروري واملباشر مبناخ التجربة

.09، ص2008، 1اب الحدیث ، األردن طعالم الكت،ید ، المغامرة الجمالیة للنّص الشعريبمحمد صابر ع-1
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:       خاتمة
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ن أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي يف دراسة موضوع اللغة الشعرية ما م
:    يأيت

الشعرية من املصطلحات اليت مت التدقيق فيها من قبل معظم الشعراء العرب يف العصر -
اإلنشائية، واألدبية والّشاعرية، وكل أديب : املعاصر ومحلت مرادفات ملصطلح الشعرية أبرزها

.عن مدلوله يف استخدامه هلذا املصطلحيدافع

تعترب اللغة الشعرية إحدى العوامل اجلمالية يف الّنص الشعري الشتماهلا على الّتناص -
واالنزياح وقد مت توظيفها مبا يتناسب مع املوقف الشعري، واللغة الّشعرية تتخطى الّسائد 

ا صو  رة معربة عن انشغاالته ومهومه واملألوف وهي لغة ترسم شخصية الشاعر وصورته كما أ
.الفكرية والّنفسية واالجتماعية

.تعد اللغة الشعرية وسيلة وأداة اتصال بني  الشاعر والعامل اخلارجي-

تعترب اللغة الشعرية إحدى عوامل اجلمالية يف الّنص الشعري، فاستخدام الشاعر لغة فصيحة -
.ّيز اللغة الشعرية القائمة على مبدأ االحنرافمبنية على اإلشارة واستخدام الّرمز وهذا ما مي

؛الشعريةاللغةوهو أهم ميزات نزياح عنصرا من عناصر الوظيفة اجلمالية يف الشعراليعترب ا-
مينحه النص من شعرية متّيزه عن غريه من نزياح يف اللفظ والرتكيب هو األساس عرب ماالألن ا

ة وجند مصطلحني قد شاع استعماهلما؛ األول ، ومصطلحات االنزياح متعددالنصوص األخرى
االحنراف ويعين اخلروج عن األصول القاعدية وما ميكن الّتنويه به أنّه حيمل يف طياته بُعدا 
أخالقيا سلبيا، والثاين هو العدول الذي تناوله العديد من األسلوبيني، ويعين اخلروج على غري 

لية إىل صيغة أخرى واالنزياح هو ظاهرة مقتضى احلال أي خروج املؤلف عن الصيغة األص
.أسلوبية بأبعادها الرتكيبية والداللية يسمح للمبدع باالبتعاد عن معايري اللغة املتعارف عليها

يعد التناص استحضار جتارب اآلخرين الشعرية ودجمها يف التجارب اخلاصة، وهو من -
. املفاهيم الّنقدية اليت تنتمي إىل مرحلة احلداثة

:  ن أهم ما متيز به الشاعران حممد مصطفى الغماري ويوسف وغليسي يف شعرمهام-
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نزياح والّتناص ملا هلما من أمهية يف اإلبداع الشعري الاهتمامهما يف لغتهما الشعرية با
ومتسكهما بالرتاث العريب اإلسالمي مما غلب على نصوصهما الشعرية استحضار 

.قتباس والّتضمنيالمن النص القرآين عن طريق امعاين 
 استحضار الّنص الغائب الذي هو أحد مكونات النص احلاضر من مكونات نصوص

.سابقة أو معاصرة له مما ينتج نصا جديدا يعجز القارئ عن اإليفاء به لوحده
شعراء الطالع على نصوص الالّتفاعل مع الرتاث الشعري العريب القدمي عن طريق ا

العذبة ملا فيها من أناقة اللغة وقوة اإلبداع ومجال ، واألخذ من ينابيعها ىماالقد
.هتمام باألساطري القدمية واخلرافات واملالحمالالصورة وا

 التجربة الصوفية نتيجة البحث املستمر يف أغوار الذات والتعمق يف أسرارها باستخدام
لك ذطار التجربة الصوفية و إشكلت بنية الّنص الشعري داخل ؛ إذاللغة الصوفية

خر واهلروب من العامل  الواقعي والطموح بالعيش يف آلكشف عن حقائق العامل الل
.العامل العلوي واهلرب إليه

 املزج يف القصيدة املعاصرة بني الشكل العمودي والشكل اجلديد، مما ساهم يف إضفاء
.على الشعرمجالية 

أساليبه التقدمي نزياح الذي من الوذلك باستخدام ا،اخلروج عن املألوف يف القصيدة
واستعمال األشكال البالغية القدمية من تشبيه واستعارة ،لتفاتالوالتأخري واحلذف وا

.وكناية، مما خلق مجالية وفنية يف النص الشعري
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: ملحق



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92

:الغماريمصطفى نبذة عن حياة الشاعر محمد -1

لصاحل بن حممد الغماري، من مواليد امسه الكامل مصطفى بن حممد بن علي بن حممد ا
ببلدية برج خريص الواقعة يف منطقة سور الغزالن والتابعة لوالية البويرة، 1948نوفمرب 16

األول على يد أبيه حممد الغماري، الذي زاول مهنة بالوسط الشرقي للجزائر، تلقى تعليمه 
لسيد حممد أيب القاسم البوجليلي التعليم القرآن الكرمي منذ ختّرجه من زاوية بوجليل على يد ا

اليت يشرف عليها حممد نذيري ، قبل أن يضطر مع " بلعموري"احلسيين، مت انتقل إىل زاوية 
أسرته إىل الرحيل إىل العاصمة هروبا من شظف العيش ورغبة يف حتصيل املعرفة وهناك استعان 

ارة األوقاف، فيسر له الوالد بشخصية الشيخ الصاحل بن عتيق الذي كان آنذاك مفتشا لوز 
سبيل الدخول إىل املعهد اإلسالمي حبسني داي حيث مكث فيه سنتني دراسيتني ليحصل 

مث على منحة من قبل وزارة –على النظام األزهري –بعدها على أهلية التعليم اإلسالمي 
قل الطريقة الليبية  الذي كان معقال من معا" البيضاء "األوقاف إىل اجلامعة اإلسالمية، مبدينة 

السنوسية، وهي طريقة تربوية علمية جهادية رسالية، محلت لواء اجلهاد يف مواجهة الطغيان 
فحصل بعد سنتني على الثانوية العامة من معهد البحوث، مث أكمل دراسته جبامعة .. اإليطايل 

بكلية م، بعد وفاة أمه وعدم متكنه من مواصلة الدراسة1968اجلزائر اليت انتسب إليها سنة 
متحصال على شهادة ليسانس يف 1972اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية يف ليبيا ليتخرج منها 

اآلداب، مت يعود إليها بعد سنيت اخلدمة الوطنية معيدا ، فأستاذا مساعدا بعد حصوله على 
وهو ال يزال أستاذا مبعهد1984الصورة الشعرية يف شعر أمحد شوقي سنة "املاجيسرت حول 

ا جبامعة اجلزائر وقد حصل  سنة  على درجة دكتوراه الدولة يف اللغة 2001اللغة العربية وآدا
موعات الشعرية1العربية،  :وله عدد كبري من ا

.1978أسرار الغربة / 01

.1978نقش على ذاكرة الّزمن / 02

.1979أغنيات الورد والنّار  / 03

مفدي زكریاء ومصطفى الغماري، دراسة نقدیة أسلوبیة موازنة، : عبد المالك بومنجل، الموازنة بین الجزائریین-1
.17م ، ص2015، 1دار قرطبة للنشر والتوزیع الجزائر، ط
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1983قصائد جماهدة /04

.1980من طهران خضراء تشرق /05

.1980قراءة يف زمن اجلهاد / 06

.1980عرس يف مأمت احلجاج / 07

.1984قراءة يف أية السيف / 08

.1985مقاطع من ديوان الرفض / 09

1985بوح يف موسم االسرار / 10

.1986أمل وثورة /11

.1985حديث الّشمس والذاكرة / 12

.1983) من شعراء األطفال(الفوحة  اخلضراء /13

.1986) من شعراء األطفال(حديقة األشعار / 14

.1994)  اإلبراهيمي (العيد والقدس واملقام / 15

.1994-من مسلمي البوسنة–وإسالماه /16

. 1995براءة  /17

.1995اهلجرتان مطولة /18

.1995مولد النور / 19

.1995بني يدي اإلمام احلسني مطولة / 20

.2000) لكتاب العربنشر احتاد ا(أيها األمل / 21
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.2001إىل انتفاضة األقصى -قصائد منتفضة-/22

:1يوسف وغليسيبذة عن حياة الشاعرن-2

بتقدير 1989بتاغراس سكيكدة ، أحرز شهادة البكالوريا سنة 1970من مواليد عام 
من جامعة قسنطينة وكان األول يف دفعته، أحرز على 1993قريب من اجليد والليسانس سنة 

من جامعة وهران بتقدير 2005بتقدير مشّرف جّدا والدكتوراه سنة 1996املاجستري سنة 
اشتغل صحافيا يف اإلعالم املكتوب وتدرج من . مشرف جدا مع الّتهنئة والّتوصية بالطبع
، هجر الّصحافة ليشتغل أستاذا مساعدا يف 1995متعاون إعالمي إىل رتبة رئيس حترير سنة 

ا جبامعة قسنطينة، وهو عضو يف احتاد الكتاب اجلزائريني، وعضو قسم اللغة العربي ة وآدا
الثقافة الوطنية وعضو يف خمرب السرد العريب جبامعة قسنطينة  منذ " رابطة إبداع "مؤسس يف 

.1996سنة 

) 05(يف الّصحافة الوطنية وأصدر مخسة 1987بدأ نشر كتاباته الّشعرية والّنقدية سنة 
:ةكتب مطبوع

).شعر(م 1995أوجاع صفصافة يف موسم اإلعصار، رابطة إبداع، اجلزائر  -
).شعر(2000تغريبة جعفر الطّيار، منشورات اّحتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر، -
.م2002دراسة، : اخلطاب الّنقدي عند عبد املالك مرتاض-
.م2002دراسة، : النقد اجلزائري املعاصر-
.م2005دراسة، : املعاصرحماضرات يف النقد األديب-

:كما شارك يف تأليف كتب مجاعية منها

.2001سلطة الّنص -
.2004املرجع والّتلقي : النقد العريب املعاصر-

.www.diwanalarab.com//:httpsدیوان العرب : موقع األنترنیت1
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1869الّنقد والنظرية األدبية منذ " : كريس بودليك"كما راجع وقدم لرتمجة كتاب 
... ر لوحيشي، وخليفة بوجادي  وكتب مقدمة جمموعات من الكتب لعز الدين ميمويب، وناص

: كما نشر بعض كتاباته اإلبداعية ودراساته العلمية يف كثري من الّدوريات العربية منها

لة العربية ) الكويت(عامل الفكر، البيان  ، ) املغرب(، املشكاة )السعودية (قوافل، الفيصل، ا
).اجلزائر(، آمال )مارات الثقافية اإل(، الرّافد )األردن (، عّمان )تونس (احلياة الثقافية 

: امسه مدرج ضمن املوسوعات الّتالية

).الكويت(معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين -
).لندن(املوسوعة احلسينية -
).اجلزائر(موسوعة العلماء واألدباء اجلزائريني -
) اجلزائر(معجم أعالم الّنقد العريب يف القرن العشرين -

مذكرة خترج مبختلف اجلامعات اجلزائرية 20ول جتربته الّشعرية أكثر من أجنزت ح
نوقشت جبامعة بسكرة ، ) اجلملة يف شعر يوسف وغليسي (إضافة إىل رسالة ماجستري 

...وتناولت الكثري من الّدراسات املنشورة شعره ضمن أمساء شعرية أخرى 
وأحرز عشرات اجلوائز الوطنية والعربية كما ترمجت جمموعة من أشعاره إىل اللغة اإلجنليزية،

: منها

.م1995جائزة سعاد الّصباح الكويتية -
مرات كاملة، تارة يف الشعر، وتارة أخرى يف 8جائزة وزارة الثّقافة اجلزائرية اليت ناهلا -

.الّدراسات
.م1996جائزة خبيت بن عودة الّنقدية -
.م2000جائزة حممد بوشحيط الّنقدية -
.م1992ن حممد العيد آل خليفةجائزة مهرجا-
.م2000جائزة احتاد الكتاب اجلزائريني ألحسن خمطوط شعري -
.م2005جائزة مفدي زكرياء الشعرية املغاربية -
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إشكالية املصطلح يف اخلطاب الّنقدي "م عن كتابه 2009جائزة الشيخ زايد سنة -
. "العريب اجلديد



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97

قائمة المصادر والمراجع
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لمصادر والمراجعقائمة ا

.القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع-

:المصادر-أوال

الّدواوين الشعرية/أ

).ت.د(، )ط.د(، فارض ، الديوان ، دار صادر بريوتالابن  1.

).ت.د(، 1أبو متام ، الديوان، دار صادر، بريوت ، لبنان ،ط 2.
).ت.د(، 5ار الكتب العلمية، بريوت، طمصطفى عبد الشايف، د: امرؤ القيس ، الديوان، ضبطه وصححه 3.

.م1983/هـ 1403، )ط.د(املتنيب ، الديوان ، دار بيوت، بريوت،  4.
حممد عبد الكرمي : رشيد بت غالب اللبناين ، حتقيق : مجع بدر الدين البوريين وعبد الغين النابلسي، شرح ديوان ابن الفارض،

.م2007، 2لمية ، بريوت ، طعالنمري ، دار الكتب ال
5.

.م1988، 1علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: ديوان زهري ابن أيب سلمى، شرحه وقدم له  6.

.م2005، 1لبنان ط،عبد الرمحان املصطفاوي، دار املعرفة: شواق، حتقيقألحمي الدين بن علي بن عريب، ديوان ترمجان ا 7.

:المصادر العربية/ب

.م1965،)ط.د(طه احلاجري وحممد سالم، املكتبة التجارية الكربى ، القاهرة ، : عيار الشعر، حتقيق ابن طباطبا العلوي 8.
. م1989، 1أدونيس ، كالم البدايات، دار اآلداب، بريوت، ط 9.
.م1989، 2أدونيس ، الشعرية العربية ، دار اآلداب، بريوت، ط 10.

.م1968، )ط.د(، مكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة ، إحصاء العلوم ، حتقيق عثمان أمني : الفارايب  11.

.م1968، )ط.د(إحصاء العلوم ، حتقيق عثمان أمني ، مكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة ، : الفارايب  12.

).ت. د(، 2حتقيق وشرح عبد السالم هارون ، مكتبة مصطفى احلليب ، ط: اجلاحظ ، احليوان  13.
).ت. د(، 3، ط1عيون اللغة ، مكتبة الرتاث، القاهرة، ججالل الدين السيوطي ، املزهر يف 14.

، )ط.د(حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : حازم القرطاجين ، منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيق  15.
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.م1986

.م1991،)ط.د(دالئل اإلعجاز ، مورفم للطباعة والنشر ، اجلزائر، : عبد القاهر اجلرجاين 16.

.م5،2004عبد القادر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، حتقيق حممد حممود شاكر مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط  17.
.م1982مصطفى الغماري ، أسرار الغربة  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر  18.

.م1983، )ط.د(وزيع ، اجلزائر ، مصطفى حممد الغماري ، قراءة يف آية السيف ، الشركة الوطنية للنشر والت 19.
.م1986، )ط.د(للكتاب ، اجلزائر ، ةحديث الشمس والذاكرة ، املؤسسة الوطني،الغماريحممد مصطفى  20.

. م2001، 1مصطفى حممد الغماري ، قصائد منتفضة ، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني ، دار هومة ، اجلزائر ،ط 21.
، حتقيق عبد املنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، د ط ، د ت ،قدامة بن جعفر ، نقد الشعر  22.

.م1987، 1كمال أبو ديب ، يف الشعرية ، مؤسسة األحباث العربية للنشر والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، ط 23.

.م1981، 25نزار قباين قصائد جمموعة شعرية ،ط 24.
.م1996، )ط.د(فن الشعر ، دار صادر، بريوت، : إحسان عباس 25.

.م1995، 1ط، اجلزائر،يوسف وغليسي ، أوجاع صفصافة يف مواسم اإلعصار ، منشورات دار اهلدى 26.

اء الدين للنشر والتوزيع ، قسنطينة ، اجلزائر ، ط .م2003، 2يوسف وغليسي ، تغريبة جعفر الطيار، دار  27.
،1يد ، منشورات اإلختالف ، اجلزائر العاصمة ، طيوسف وغليسي ، إشكالية املصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريب اجلد

.م2009
28.

:المراجع العربية/ ثانيا 29.

1أمحد حممد ويس ، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، بريوت ، لبنان  ط
. م2005،
30.

،ءة يف الرتاث النقدي عند العرب ، دار احلوار للنشر الالذقية، سوريةنزياح الشعري عند املتنيب ، قراالأمحد مبارك اخلطيب، ا
.م1،2009ط
31.

.م2005، ) د،ط(أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف الصميلي، املكتبة العصرية صيدا ، بريوت  32.
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. م2006، )ط.د(ب العريب، بريوت،أمحد بن األمني الشنقيطي، شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها ، دار الكتا 33.
. م1992، 2إحسان عباس، اجتاهات الشعر العريب املعاصر، دار الشروق ، عمان، األردن،  ط 34.

.م1،2011ردن ، طألربد ، اإبراهيم مصطفى حممد الدهوم، التناص يف شعر أيب العالء املعري ، عامل الكتب احلديث ، إ 35.

. م2007، 1يب ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن، طإبراهيم خليل، عروض الشعر العر  36.
.م1،1997املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، طاألسلوبية ونظرية النص،،إبراهيم خليل 37.

ا عند املتنيب ، مكتبة اآلداب،القاهرة،  .م2008، )ط.د(إبراهيم عبد املنعم، حبوث يف الشعرية وتطبيقا 38.
.م11996مجال الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ،ط 39.

. م2003، )ط.د(مجال مباركي، التناص ومجاليته يف الشعر اجلزائري املعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، اجلزائر،  40.
.م1994، 1ط، ول واملنهج واملفاهيم ، املركز الثقايف العريبمفاهيم الشعرية ، دراسة مقارنة يف األص،حسن ناظم 41.

.م2009، ) 1ط(حصة البادي، التناص يف الشعر العريب احلديث ، دار كنوز املعرفة العلمية، عمان ، األردن ،  42.
.م1،2007محيد آدم ثويين ، البالغة العربية املفهوم والتطبيق، املناهج للنشر والتوزيع، عمان ، األردن  ،ط 43.

.م2013، ) 1ط(حيدر حسني عبيد ، احلذف بني النحويني والبالغيني دراسة تطبيقية ، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  44.

.م2011، 1خرية محر العني ، شعرية االنزياح، دراسة يف مجالية العدول مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية، ط 45.

.م1،1998طمصر، ملعاصر، دار الوفاء، اإلسكندرية،رمضان الصباغ ، يف النقد الشعر العريب ا 46.

.م2007، )ط.د(، قراءة يف الشعر العريب احلديث ، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر:رجاء عيد، لغة الشعر 47.

رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث ، دار :سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب
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:صملخّ 

ن الشعراء بالكلمة الّشعرية وحظيت بكثري من العناية والدراسة والّتفصيل يف اهتم كثري م
مفهومها؛ ألّن اللغة الشعرية هي هوية اإلبداع الشعري، وهي مرتبطة بثقافة الشاعر ومبرجعياته 
الفكرية وبكل العوامل الذاتية واملوضوعية، اليت تساهم يف جتاربه الشعرية املنتمية لسياق تارخيي 

جتماعي أو ثقايف معني،  فلغة الشعر تتميز عن غريها من اللغات املستعملة عند العاّمة ، أو ا
ا يف سياقها الّلغوي وما حتمله من صور إحيائية .فالشاعر ينتقي ألفاظا حتمل مدلوال

ا )املعيارية(فخروج اللغة الشعرية عن اللغة الّنمطية  ، تكتسي طابع الّشاعرية بانزياحا
.لرتكيبية والداللية وهي شىت صور االنزياح، ملا حتمله من صور إحيائية وجمازيةا

اّتسمت القصيدة اجلزائرية املعاصرة بآلية توظيف شعرائها املعاصرين أمثال الشاعرين 
حممد مصطفى الغماري ويوسف وغليسي ملبدأ االنزياح، أي خروج املبدع عن النسق املثايل 

من ذلك وظائف أسلوبية ومجالية وكذا ظاهرة التناص باستدعاء املاضي املعروف؛ ليحقق
.  بوصفه مرجعا أساسيا يف بناء النص الشعري

القصيدة اجلزائرية املعاصرة ، الشعرية ، اللغة الشعرية ، االنزياح ، : الكلمات المفتاحية
.الّتناص
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الموضوعاتفهرس 
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