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تقدیر شكر و  

 

 والّسالم والّصالة لسان تكلم وال قلم جرى ما لواله الذي ہلل والحمد الّرحیم الّرحمان هللا بسم

 األنبیاء سّنة ببعثتھ بھ وأحیا السان الّناس أفصح كان) وسلم علیھ هللا صلّى( محمد سّیدنا على

: بعد أما الّدین موأت الھدایة  آیات بدعوتھ ونشر  

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود إلى أعوام قضیناھا 

الذین قّدموا لنا الكثیر باذلین في رحاب جامعة عبد الحمید بن بادیس ومع أساتذتنا الكرام 

.بذلك جھود كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث األمة من جدید  

والمحّبة إلى الذین حملوا أقدس والتقدیر  واالمتنان لشكروقبل أن أمضي أتقّدم بأسمى آیات ا

. إلى الذین مھدوا لنا طریق العلم والمعرفة إلى جمیع أساتذتنا األفاضل رسالة في الحیاة  

حھ لي العظیم إلى المشرف الدكتور محمد سعیدي لما من واالمتنانبالتقدیر والشكر   وأخص

الكثیرة إالّ أّنھ خّصص  وانشغاالتھمن توجیھات ونصائح وتشجیع رغم مسؤولیاتھ المتعّددة 

  شيءلي وقت وساعدني في كّل 

  كما أشكر كّل من ساعدني من قریب أو من بعید ولو بكلمة طّیبة أو بدعاء 



 اإلھداء

 
والدّي   طوال مسیرتيعلّماني الصبر والنجاح  ینھذا العمل المتواضع إلى اللّذأھدي 

 الكریمین أطال هللا في عمرھما وإلى من كان یضيء لي الطریق ویساندني ویتنازل 

 لكي أنجز الذي ساندني وشّجعني ا ،وإلىحفظھ هللا لنعن حقوقھ إلرضائي أخي العزیز 

 .الفاضل  المشرف سعیدي محمد ھذا البحث أستاذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ســــــــــــعـــاد



 المقدمة



 المقدمة
 تحدث بین الشعراء والّنصوص وھي تقنیة من تقنیات تعّد الموازنة ظاھرة قدیمة 

 النقد الحدیث والمعاصر فإذا صّح ما روي عن قّصة أم جندب وموازنتھا بین امرئ القیس

 وعلقمة في وصف الفرس ومن أّن الّنابغة الذبیاني كان الحكم األدبي بین شعراء عكاظ، 

وكانت مدرسة حطیئة وكعب بن دلّنا على أّن الموازنة كانت أساسا للمفاضلة منذ الجاھلیة 

صدر اإلسالم بین القرآن الكریم وكالم العرب  مزرد وفيزھیر مقابلة لمدرسة شماخ وأخیھ 

وكانت بین شعراء الّرسول وخطبائھ من ناحیة وبین شعراء الوفود العربیة وخطبائھم من 

العصر األموي زاخرا بالموازنة بین الفحول والغزلیین وبین الخطباء  نأخرى وكاناحیة 

 .میعا فخلّف لنا ثروة نقدیة قّیمةواألدباء ج

أّما في العصر العباسي فقد بدأ ھذا الفّن النقدي نشیطا بین بشار بن برد ومروان بن أبي 

 أیضا فكانتثر حفصة وبین أبي تمام والبحتري وبین المتنبي وخصومھ وقد انسحب على الن

صالح  ما ھوالموازنة بین الخطباء والكّتاب وبین اللّفظ والمعنى وبین فكرة وفكرة وفي كّل 

عصرنا الحدیث یّتخذ الموازنة أساسا ألبحاثھ نزوال على طبیعة  الضرب وھذافي ھذا 

ھذا األساس فإّن موضوع تخّرجي ھو  سبلھا وعلىالّدراسات في أصّح أوضاعھا وأقوم 

لمصطفى محمد الغماري ومن خالل تطلّعنا  ثورة اإلیمان وھیالنانة بین قصیدتي المواز

معنى مصطلح الموازنة؟  ما: وھيلھذا العنوان فقد تطرأ في أذھاننا بعض التساؤالت أال 

 واختالفمن ھو مصطفى محمد الغماري؟ ما مضمون القصیدتین؟ وھل یوجد أوجھ تشابھ 

الموضوع عنھ من خالل طرحي لھذا ھذا سنتطّرق إلیھ ونحاول اإلجابة  بین القصیدتین؟ كلّ 

الشعر  ما وراءلھ ھو أّنھ لم یسبق ألحد دراستھ وأیضا حّب اكتشاف  اختیاري وسبب

 .الجزائري اإلسالمي

لدكتور مصطفى محمد الغماري الذي یعّد  دیوان أسرار الغربةفالقصیدة الّتي بین أیدینا من 

فیھ المنھج المقارن  استعملتالذي  ومؤیدیھ فموضوعيلشعر اإلسالمي رائدا من رواد ا

 مدخل وثالثة فصول فالفصل األول فیھ ثالثة مباحثقّسمتھ إلى مقدمة یلیھا 

 أ



وكذلك الفصل الثاني یضّم ثالثة مباحث أّما الفصل الثالث ففیھ مبحثان فقط وأخیرا خاتمة  

كّل قمت بعنونة  الموضوع، فقدتضّم أھم النتائج الّتي توصلت إلیھا من خالل معالجة ھذا 

ضّم ثالثة مباحث، المبحث یقصیدة ثورة اإلیمان والذي :الفصول،فالفصل األول عنوانھ

دراسة فّنیة : مضمون القصیدة والمبحث الثالث: ن ،المبحث الثانيإلیماثورة ا:األول 

رج تحتھ ثالثة مباحث أیضا قصیدة ھیالنا ویند:للقصیدة،أّما الفصل الثاني فعنوانھ

دراسة فّنیة لھا، أما فیما یخص :مضمونھا، المبحث الثالث: ھیالنا، المبحث الثاني :األّول

إستخراج أوجھ :صیدتین بحیث أّن المبحث األول ھوالفصل الثالث فھو موازنة بین الق

بیان أوجھ اإلختالف وختمت بخاتمة فیھا أھم النتائج الّتي توصلت :الشبھ،والمبحث الثاني

إلیھا من خالل مذّكرتي المتواضعة الّتي بین أیدینا وتلیھا قائمة المصادر والمراجع الّتي 

" دیوان أسرار الغربة"قرآن الكریم،ال:نذكر منھا مایلي اعتمدت فیھا على بعض الكتب

الغماري شاعر العقیدة "لعبد القادر رحیم و"علم العنونة " لمصطفى محمد الغماري ،

 .لدكتور شلتاغ عبود شراد، وفي النھایة فھرس فیھ ماحتوتھ مذّكرتي" اإلسالمیة

ھذا وقد واجھتني بعض الّصعوبات أھمھا ضیق الوقت وقلّة المصادر والمراجع،ولكن رغم 

أتمّنى أّنني قد وّفقت في اإللمام بكّل جوانب الموضوع وأعطیتھ حّقھ في الّدراسة وأرجو من 

 .أن یوّفقني وهللا ولّي التوفیق المولى عّزوجلّ 

 

   والّسالم علیكم ورحمة هللا تـعالى وبركاتھ

 

 

 راجة ســـعاد 
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 المدخل 

تأتي أھمیة الموازنة بوصفھا قضیة نقدیة حقیقیة أن ما من قارئ للشعراء اال و یقوم بعملیة 

المفاضلة و الموازنة بین ما یقرؤه و بین ما تختزنھ ذاكرتھ األدبیة باإلضافة الى كونھا من 

 . فأخذت مكانا بارزا فیھ،القضایا األدبیة التي امتاز بھا النقد العربي القدیم 

 : وللفظة الموازنة خدة تعریفات من بینھا 

الوزن ثقل شيء بشيء مثلھ :  )1(قال اللیث  ،رمز الثقل و الخفة: الوزن  ،وزن: لغة  -أ

اتزن یكون على  )2(قال سیبویھ  ،وزن الشيء وزنا وزنھ ،و مثلھ الرزن ،كأوزان الدراھم 

و رأیت :  )3(ال أبو المنصور ق ،و انھ لحسن الوزنة أ ي الوزن،االتخاذ و على المطاوعة

العرب یسمون األوزان التي یوزن بھا التمر و غیره المسواة من الحجارة و الحدید 

و یقال األشیاء التي یوزن بھا میزان  ،ھي مثاقیل واحدھا مثقالو ،واحدھا میزان ،الموازین

: و یقال ،یرید نضع المیزان القسط ،" طِ سْ القِ  نَ یْ ازِ وَ المَ  عُ ضَ نَ و " :)4(ال هللا تعالى ق. أیضا

 ،وزن الشيء اذا قدره: اذا كالھ فقد وزنھ ایضا و یقال و ،وزن فالن الدراھم وزنا بالمیزان

ووازن بین الشیئین موازنة  ،وھذا یزن درھما و درھم وازن ، ووزنت لفالن ،ووزنت فالنا

كما  ،المعطي و اتزن اآلخذ وزن: و یقال ،و ھذا اذا كان على زنتھ أو كان محاذیھ  ،ووزانا

و قیل من كل شيء موزون أي من كل شيء یوزن نحو  ،نقد المعطي و انتقد اآلخذ: یقال 

 . المقدار: الرصاص و المیزان ، الحدید

و أوزان العرب ما  ،و امرأة موزونة أي قصیرة عاقلة ، و قام میزان النھار أي انتصف

: ووازنھ ،العدل: و قد وزن الشعر وزنا فاتزن المیزان ،بنت علیھ أشعارھا واحدھا وزن

و  ،و فالن أوزن بني فالن أي أوجھھم،ھو وزنھ و زنتھ و وزانھ أي قابلتھ و ،قابلھوعادلھ 

 .   و قد وزن وزانھ ادا كان متثبتا،رجح: ووزن الشيء ،أصیلھ: رجل وزین الرأي

إحیاء  3ط ،الوھاب و محمد الصادق العبیديتصحیح أمین محمد عبد . لسان العرب . إبن منظور  . ¹
 . 27م ج1999التراث العربي بیروت 

  27صدار الكتب العلمیة ببیروت  ، لبنان ، عبد الحمید الھنداوي. ترتیب و تحقیق.  العین، لفراھیديا .2
. 
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 : إصالحا –ب 

و رجالھ قصد  ،وعصوره، و فنونھ ،ھي دراسة یتم من خاللھا المقارنة بین عناصر األدب

 .1اإلیضاح و الترجیح 

 :تاریخ ظھورھا

ألنھ یمثل مرحلة بدائیة  ، نقاد األدب فحسبالموازنة بین الشعراء ھو عمل ال یختص بھ 

و یقوم  ،و ھو غالبا ما یتبع الذوق الفردي ،من مراحل الحكم التقویمي الجمالي بین الشعراء

و التي قام , و یتحدث غیر كاتب عن األحكام الجمالیة التقویمیة بین الشعراء ،بھ كل القراء

تب أجراھا النابغة بین الخنساء و حسان بن كالمحاكمة ال ،بھا أعالم ال یجمعون صفات النافد

و فد ظھرت الموازنة مبكرة في تاریخ األدب العربي و بقیت تسایره على مر . ثابت

فإذا صح ما روي عن  ،ستبقى دائما من وسائلھ النقدیة و التاریخیةو ،العصور إلى الیوم

فقد كان النابغة  ،و موازنتھا بین امرئ القیس و علقمة في وصف الفرس 2قصة ام جندب 

و ینشدونھ أشعارھم و من أنھ كان الحكم  ،بین ذبیان خیمة بسوق عكاظ یجتمع فیھا الشعراء

و  ،دلنا ذلك إلى أن الموازنة كانت أساسا للمفاضلة منذ الجاھلیة  ، األدبي بین شعراء عكاظ

صدر  و في ،كانت مدرسة الحطیئة و كعب بن زھیر مقابلة لمدرسة الشماخ و أخیھ مزود

و بین شعراء الرسول صلى  ،اإلسالم كانت الموازنة بین القرآن الكریم و بین كالم العرب

و بین شعراء الوفود العربیة و خطبائھم من ناحیة ،سلم و خطبائھ من ناحیةوهللا علیھ 

و أما العصر األموي فقد كان زاخرا بالموازنة بین الفحول من الغزلیین و  ،3أخرى

 4و بین الخطباء و األدباء جمیعا  ،لشعراءالسیاسیین من   ا

 .167ص  2م  ط1985مكتبة لبنان ببیروت  ، كتاب التعریفات ،علي بن احمد الجرجاني. ¹



 .128ص ، 2ط ،1992  دار الكتب العلمیة،علي مھنا:تحقیق  ، 7األغاني ج  ،أبي فرج األصفھاني . ²
 .58ص جّدة ،دار المدني   ، )السعودیة(، 1 سفر،طبقات فحول الشعراء ،ابن سالم الجمحي . ³
محمد عبد القادر أحمد عطا :  تحقیق  ،2و1الجزء ،العمدة في محاسن الشعر و آدابھا  ،ابن الرشیق . ⁴
 . 296ص ، 2001 1ط ،دار الكتب العلمیة ،
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 .فخلف لنا ثروة نقدیة قیمة على الرغم من تأثرھا بالعصبیات و األھواء و األمزجة

منھا ظھور شعراء النقائض  ،أذكت نار الموازنات تلك القضایا ذات أھمیة في النقدو قد 

مثل المعركة التي دارت حول إرجاع  ،و بزوغ المعارك النقدیة ،ظھور الشعراء المجددینو

و بین أنصار الطبع و الصیغة أو بین أصحاب عمود الشعر و  ،الجودة للفظ ام للمعنى

الشكل التطبیقي  ،نة و ھي جزء من منھج المفاضلة بین الشعراءو تعد المواز ،مذھب البدیع

أن أكثر  ،و ما یمیز ھذه القضیة ،للنقد الذي یھدف إلى التقویم و الحكم على أعمال النقاد

و ھذا مما أدى بموازناتھم التي كانت  ،النقاد في التاریخ العربي قد وازنوا بین الشعراء

 باتجاه التعلیلتعتمد على معاییر ذوقیة ألن تذھب 

أما في العصر العباسي فقد بدأ الفن النقدي نشیطا بین بشار بن برد و مروان بن أبي 

و بین المتنبي و خصومھ و قد انسحب على النثر  ، بین أبي تمام و البحتري و ،حفصة

و  ،أیضا فكانت الموازنة بین الخطباء و الكتاب و بین اللفظ و المعنى و بین الفكرة و الفكرة

و ھذا عصرنا الحدیث یتحذ الموازنة  1الخیال ولكل ما ھو صالح في ھذا الضربوالخیال 

فذلك من  ،أساسا ألبحاثھ نزوال على طبیعة الدراسات في أصح أوضاعھا و أقوم سبلھا

و أما من الناحیة التاریخیة المتصلة بالتدوین و تقریر اآلراء و أصول  ،الناحیة الفنیة

من أسبق من عرضوا  2و كان مجمد بن سالم الجمحي ،ثیرا عن ذلكالموازنة فلم تتخلف ك

فإنھ جعل أولئك الشعراء طبقات قام على ) طبقات فحول الشعراء(للموازنة في كتابھ

فظھرت الموازنة عنده في ) الشعر و الشعراء(الموازنة الفنیة و جاء ابن فتییھ في كتابھ 

 و الشعراء الى ،أقساما فنیھ أربعة ،اختیاره لكل شاعر ما یراه جیدا و في تقسیمھ الشعر

مصنفا بین القدماء ) في اختبار أبي تمام(مطبوعین و متكلفین و في غیر ذلك و كان الصولي



و المحدثین حین عرف لكل فریق تجویده في وصف بیئتھ التي شھدھا دون األخرى التي 

 : و استشھد لذلك بقول أبي نواس ،یصفھا تقلیدا

 فاجعل صفاتك البنة الكرم     ول بالغة القدم               لصفة الط                

 . 69العمدة في محاسن الشعر و آدابھا ،المصدر  السابق  ص ،ابن الرشیق .1 
 .50-15، المصدر السابق ص 1طبقات فحول الشعراء ج ،ابن سالم الجمحي. ²
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و نصل الى النصف الثاني من  ،ثم ساق في كتابھ امثلة للموازنة بین أبي تمام و البحتري

القرن الرابع دون ان نجد حدا من النقاد یتقدم للفصل في ھذه المعركة فصال یقوم على 

و بیان منزعھما في الشعر بیانا مضبوطا یؤسس على  ،الموازنة الدقیقة بین فني الشاعرین

ل الشاعرین حتى یظھر اآلمدي فنراه یضع الموازین التي یقیس بھا عم ،الفحص و االمتحان

یتصدى . و ھو أول كتاب فیما نعرف ) الموازنة بین شعر أبي تمام و البحتري(في كتابھ

للمقارنة بین شاعرین لبیان االختالفات الجوھریة بینھما و ما یمتاز بھ كل منھما في صفاتھ 

یرى أنھا الوحیدة من نوعھا إن المؤلفین  ،خصائصھ و الناظر في تاریخ النقد العربيو

 :قین قد اكتفوا بأحد األموراالح

إما أن ینقلوا إلینا آراء السابقین في المفاضلة بین الشعراء و ھذا ما نجده في العمدة الن ) 1

 .رشیق القیرواني

و إما یأتوا بموازنة وصفیة عامة كذلك التي یوردھا ابن األثیر عندما یوازن بین أبي ) 2

 .البحتري و یحدد فیھا خصائص كل منھموتمام 

و إما أن یصنعوا مقاییس للحكم على جودة الشعراء و رداءتھ كما فعل عبد القاھر ) 3

 1الجرجاني في كتابھ الوساطة

 

 

 



 

 

 

 

 
 .و ما بعدھا   63ص المصدر السابق  العمدة في محاسن الشعراء و آدابھ  ،ابن الرشیق القیرواني.  1
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فأورد  ،بآراء سابقیة مما یتصل بالموازنةجاء بعد ذلك ابن الرشیق في كتابھ العمدة فألم 

كقول ابي عمرو بن العالء في المولد ما كان من حسن فقد سبقوا إلیھ و ما  ،كثیرا من آرائھم

و مثلھ في ذلك األصمعي و ابن . و لیس النمط واحدا ،كان من قبیح فھو من عندھم

قتیبة كل ما یشبھ ما  ثم یورد البن ،األعرابي فكل واحد یذھب في أھل عصره ھذا المذھب

ما قیل من أن علي بن أبي طالب كان یفضل امرئ القیس على الشعراء و و ،مر للصولي

ینتھي األمر إلى ابن األثیر في المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر فوازن بین أبي تمام 

نة إلى البحري و یفضلھم على جمع شعراء العربیة إلى عھده و ینتھي من الموازوو المتنبي 

 .أن األولین حكیمان و الشاعر ھو البحتري

الموازنة بین (و من المعاصرین الذین كتبوا في الموازنة الدكتور زكي المبارك في كتابھ 

و الموازنة عنده نوع من  ،فقد ألم بأھواء النقاد و دعا إلى وجوب البراءة منھا 1) الشعراء

یوازن بینھما و یصل بین نفسھ الوصف و على الموازن أن یعرف حیاة من والنقد 

و أن یوسع أفق النقد و  ،ألن األدیب یؤدي رسالة في جیل خاص و بیئة خاصة. نفسیھماو

أن یدرس نواحي  ،و علیھ في الموازنة بین الشعراء ،أن یكون واضحا ذا ذوق سدید

 .أخذھم الى غیر ذلكوافتراقھم و ابتداعھم واشتراكھم 



یعیننا على وضع األصول الالزمة لعقد الموازنات األدبیة فھذا العرض التاریخي السریع 

 . بین الكتاب و الخطباء و الشعراء

 

 

 

 

 

 .و ما بعدھا 3أنظر مقدمة الكتاب ص ،الموازنة بین الشعراء ،زكي المبارك. د - ¹
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و نرید ھنا  ،و خطة علمیة ،أما عن الناقد فیجب أن یتوافر لھ من كفایة فنیة و نزاھة أدبیة

 2: ما یتصل بفن الموازنة و أھم ذلك ما یلي

أن یكون ملما بسیرة كل من یوازن بینھم فلكل حیاه الخاصة التي طبعت آثاره طابعا  -1

خاصا إذا عرفھا الناقد استطاع أن یفسر بھا ما یمیزه أو یعرف سبب فضلھ علیھ في مل 

 .فنونھ أو في بعضھا

ثم ینتقل  ،یتبین للنواحي التي اشترك فیھا األدباء أو اآلثار األدبیة التي اختلفوا فیھا أن -2

 .إلى األفكار و األخیلة و األسالیب و إلى الموضوعات لتكون موازنتھ عامة

ال بد من معرفة مبتكرات كل واجد أو سرقاتھ و كیف أخذھا و مقدار ما یفرقھ عن  -3

 زمیلھ 



كما یتضح في الموازنة بین ، اتخذت الموضوعات و الفنون األدبیةیظھر دلك جلیا أذا و

فلكل خواصھ التي تمیزه و إن كانت كلھا قائمة على األدب  ،العصور األدبیة و التاریخیة

فنونھ و رجالھ و على العوامل السیاسیة و االجتماعیة التي تحیل الحیاة و تدفع الشعوب و

 .في طریق الحیاة او الممات

عن األوضاع الالزمة لعقد ھده الموازنة فھي كثیرة و متنوعة و لكنھا جمیعا تعود إلى  و أما

ھو أن طرفي الموازنة ال بد أن یكون بینھم اتفاق من ناحیة و اختالف من  ،أصل واحد

 .1على فرض وجودھا فاألشیاء المتفقة في كل شيء ،ناحیة أخرى

  

 

 

 

م 1986صفاقس  ،المؤسسة العربیة للناشرین )تونس(، معجم المصطلحات األدبیة ، إبراھیم فتحي . 1

 .390ص 
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 الشعر اإلسالمي في الجزائر

یعتبر الشعر من أقدم و أفضل األنواع األدبیة التي عرفت منذ القدم فھو یتحول و یرتبط 

ة عرف منذ فالتجدید في الشعر و في بناء القصید ،بظروف العصر و تغیره في نمط الحیاة

استمر إلى عصرنا ھذا و كان كل مرة یصطدم بالمحافظین الذین وقفوا في وجھ والجاھلیة 

و رغم كل المحاوالت وضع الشعر في قوالب جاھزة  ،حركات التجدید في معظم العصور

إال انھا قد باءت بالفشل ألن تاریخ الشعر العربي یشھد محاوالت عدیدة لالنفالت من تلك 

فحاول العرب أن یجعلوا للشعر نظاما  ،اك ارتباط وثیق بین اإلبداع و التجدیدفھن ،القیود



فمن  ،موسیقیا محددا و قد اتخذوا منھ أداة للتعبیر عم مشاعرھم و موقفھم من الحیاة و الكون

حیث عرفھ  ،خاللھ نستطیع الكشف عن خوالج النفس البشریة و مباعث األلم و الفرح فیھا

دلك كالم المنظوم البائن عن المنثور الذي یستعملھ الناس في مخاطبتھم  بأنھ: " ابن طباطبا 

الكالم الشعري عن الكالم العادي الذي یستعملھ ) الوزن و القافیة(ھنا یفصل بالنظم و". 

 .1الناس في العموم 

و اعتمد مفدي زكریا لغة القوة التي صیرت  ،بحیث كان المشرق ھو الوطن األول لإلسالم

فاكتسب شعر الشیوخ أھمیة حضاریة كبرى لعالقتھ  ،شعره قنابل و شظایا تحرق األعداء

و یعتبر مصطفى محمد الغماري أساسا في القصیدة اإلسالمیة  ،بالمسار التاریخي للشعب

ضرمین الذین عاشوا ایام و نقصد بھذا األخیر ھم أولئك المخ ،بالجزائر بعد الشعراء الشیوخ

مفدي زكریا ،محمد عید آل خلیفة ،الثورة و ما قبلھا و ما بعدھا و من ھؤالء أحمد سحنون

ھؤالء الثالثة الذین عبروا من خالل قصادھم عن مجموعة من القضایا الجزائریة التي ال 

ة تخرج عن إطارھا العربي اإلسالمي و ھي القضایا التي تجعلنا نؤكد توافر الرؤی

 .2اإلسالمیة في قصادھم رغم الضعف الفني الذي سادھا 

قسم األدب العربي كلیة اآلداب  ،دھنون آمال مجلة المخبر أبحاث في اللغة و اآلداب الجزائري.أ. ¹
 .341ص 2009مارس  5جامعة بسكرة العدد  ،العلوم اإلنسانیة و االجتماعیةو
لشعر االسالمي في الجزار منتدى ستار تایمز مقال عمر بوقروة نقل الموضوع مراد حركات واقع ا.د. ²

 . 2007سنة 
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فنالحظ أن عناصر الثقافة اإلسالمیة و في مقدمتھا القرآن و الحدیث و التاریخ اإلسالمي قد 

كما یوظف عناصر أخرى من األحادیث أو  ،دخلت بصورة أو بأخرى في نسیج ھذا الشعر

مصطلح العلوم اإلسالمیة كالفقھ و النحو و علوم اللغة و العروض و ما إلى ذلك تصبح ھذه 

العناصر متضافرة مع المضمون اإلسالمي في موضوعات أخرى ال تشي بإسالمیتھا 

 1عالنیة و إنما تفصح عن موقف إسالمي من الكون و الحیاة و الناس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلة : مصدر) مقال(رؤیة في الشعر اإلسالمي بین المضمون و الشكل  ،محمد زغلول سالم. د .¹

 .4-3ه ص 1415شوال  6األدب اإلسالمي العدد 
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 :دور األدب اإلسالمي المعاصر

أدب رسالة مقاتلة و دعوة مجاھدة أدبا یحمل  -الذي نریده –إن األدب اإلسالمي المعاصر 

الحدث "و یحمل   ،و ثقافة حیة و عقیدة سائدة ،المضامین اإلسالمیة زاد معرفة حقة



فتشع بالكلمة  ،تنصھر فیھ الذات و تتطھر بناره النفس ،اإلسالمي في كل مكان وقود المعاناة

و ھو یصور  ،في كل حرف یتمیز بالحركة الموحیة و اإلشارة اآلسرة و تحس نفس المبدع

حزنا و  ،رضى و غضبا ،ھدوء و اضطرابا ،لك أطوار الوجدان المسلم في كل حاالتھ

فتخرج بھ على أطر المضامین  ،ال تستفزه قوى النفس في حال ارتكاسھا" ألما و أمال ،فرحا

ل عنده و تصفیق كما ال تتقلص مسافة الخیا ،إلیھا معادهوالتي ھي زاده و منھا منطلقة 

مساحة اإلبداع بدعوى مصادمة ذلك للعقیدة فیسقط في النظیمة المباشرة و یضحي بالفن 

 .ما أنزل هللا بھا من سلطان ،قربانا ألوھام و قیود

إن األدب اإلسالمي ینبغي أن یؤسس لھ الموھوبون بإبداعھم الذین یعیشون دفء الكلمات 

فتستلھم منھ لحظة اإلبداع فتكون القصیدة " الحدث"و تعاني ذواتھم ثقل  حرارة العقیدةو

 .اإلسالمیة و الروایة و القصة و الخاطرة اإلسالمیة

إن األدب اإلسالمي تعبیر عال عن دمعة حائرة في عین یتیم وتنفیر من لقمة حرام في بطن 

 ،للغایة العظمى التي تعیش لھا األمة ،لئیم  و توجیھ للشباب بأدوات الفن ألدوات الوعظ

 .تسعى سعیھا في أن تحیا مقلما في الواقعو

و سعادة أو أن تكون امة خوف  ،إن األمة اإلسالمیة مخیرة بین أن تكون امة جھاد و شھادة

 1و ركض وراء المجھول ،من الجوع

 

 

 

 

 

 

-61م ص 2003دار المدني  ،في النقد و التحقیق سلسلة من أوھام المحققین ،مصطفى محمد الغماري. ¹
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 :التعریف بالشاعر

م بصور الغزالن من اسرة متدینة لھا عنایة بالثقافة 1948ولد محمد مصطفى الغماري سنة 

 .العربیة اإلسالمیة و یرتفع نسبھا إلى الفرع الحسیني من النسب العلوي

" بعد تقدیمھ أطروحة بعنوان ،نال شھادة الماجستیر في األدب الحدیث بدرجة مشرف جدا

 "ة في شعر أحمد شوقيالصورة الشعری

و حصل على شھادة دكتوراه  دولة في اللغة العربیة بدرجة مشرفة جدا على أطروحتھ 

" المحاكمات بین أبي حیان و الزمخشري و ابن عطیھ فیھا اختلفوا في إعراب القرآن"

 .دراسة و تحقیق. لإلمام العالمة أبي زكریا یحي الشاوي النایلي الملیاني الجزائري

 :ھ جانبان جانب ابداعي و جانب علمي أكادیميبحیث ل 

 :الجانب اإلبداعي الشعري)1

و قد كتبت فیھ عشرات المقاالت بین ناقد و منتقد و قادح و أثار حین " أسرار الغربة"

م ضجة لدى كتاب الیسار المنتقدون فدعوا إلى مصادرتھ ألنھ یمس 1978صدوره سنة 

 .بعض رموزھم المقدسة

 .م1978الزمن نقش على ذاكرة _ 
 .م1983قصائد مجاھدة _ 
 .م1986ألم و ثورة _ 
 .م1995براءة _ 
 .م2001قصائد منتفضة إلى انتفاضة األقصى _ 
 :أما الجانب العلمي االكادیمي منھا) 2

 ).مطبوع(تحقیق شرح أم البراھین في العقیدة لإلمام ابي عید هللا السنوسي _ 

 م1996طبع بیروت ) حسان جواھر(تحقیق تفسیر اإلمام الثعالبي _ 

 1تحقیق المقدمات في علم الكالم لإلمام السنوسي مطبوع_ 

 

 2003دار المدني سنة  ، )سلسلة من أوھام المحققین( في النقد و التحقیق ،مصطفى محمد الغماري . ¹

 .215ص 
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 :للعنوانین  دراسة سمیائیة

قصیدة ھیالنا بحیث ھذا الصوت  ثورة اإلیمان من دالالت األصوات االحتكاكیة مثلھا مثل

االحتكاكي یلقي بضالل سطوتھ على معنى و اتجاه القصیدة فتصبح القصیدة ثوریة جھادیة 

فتتأثر البینة الصوتیة للنص بالصوت البارز في  ،شدیدة اذا كان الصوت احتكاكیا مھموما

 .العنوان

 .في عناوین الغماريتسیطر الصیغ اإلسمیة في العنوانین حیث تكثر الصیغ األسمیة  -

تغلب النكرة على أسماء في القصیدتین كما تفرض الجمل اإلسمیة سیطرتھا على عناوین  -

استعمل : فثورة اإلیمان و ھیالنا  1الغماري و أكثرھا انتشارا ھي خبر مضاف إلیھ 

و ھي من األصوات المھموسة أیضا من األصوات االحتكاكیة فتحدث " ه"و " ث" الغماري

ھذه األصوات بضیق مجرى الھواء الخارج من الرئتین في موضع من المواضع بحیث 

ابتدأ   ،یحدث الھواء عند خروجھ احتكاكا مسموعا و ھي على ضربین مھموسة و مجھورة

و ) ھیالنا(و الھاء بالنسبة ) ثورة اإلیمان(ولى الغماري بالثاء بالنسبة لعنوان القصیدة األ

 .2یعتبر ھذان الحرفان من األصوات المھموسة 

 ما و  ،القلوب مواطنھا األسرار كذلك و القلب محلھ نعلم كما فاإلیمان: اإلیمان ثورة - 1

 فسیضطھد بسره باح لو ألنھ الداخلي النفسي التألم و االنفجار ھو إنما بالثورة الشاعر عاناه

 فھو القصیدة معنى مجمل على الھمس داللة طغت و الھمس دائرة في أبقاھا لذا یحاربو

 ھي فثورتھ  ،دینھ و فكره على خشیة القارئ أذن في بھ الھمس و  ، ,لسره الكتمان اختار

 الى اللجوء ھي فثورتھ. األخرى كالثورات ثورة لیست و جل و عز هللا إلى نجوىو ھمس

 3عنھ الكرب عیرف أن عسى مناجاة هللا

  ،دار التكوین للتألیف و الترجمة و النشر،) سوریا) (دراسة تطبیقیة(علم العنونة : عبد القادر رحیم.  ¹
 .  97 -96ص   1ط  2010دمشق سنة 

 .99المرجع السابق ص.  ²
اإلخوة ص _ شاعر العقیدة اإلسالمیة دار الطبع مؤسسة مدني الغماري: دكتور شلتاغ عبد شراد. 3

44.45. 
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نلتمس صوت الشاعر محبوبتھ و نحن الصوت الثالث الذي یأسى للشاعر : في ھیالنا- 2 

كما لو أنھ یأسى لكیانھ و وجوده و من المعلوم أن ھذه الثالثیة المتجاورة تخفف من صوت 

 .و أدواتھ الحدیثةتقربنا إلى أبھى صور الفن واألنا 

و تھجم علھ في اكثر   ،و فكرة اتحاد الذات بالموضوع ھذه تملك على الشاعر أقطار تفكیره

 .1لحظات تأملھ و انفتاحھ على تسجیل تجربتھ 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .26المرجع السابق ص  الغماري شاعر العقیدة اإلسالمیة: دكتور شلتاغ عبد شراد. 1
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 األول الفصل 
 قصیدة ثورة اإلیمان

 
 .ثورة اإلیمان: ولالمبحث األ -
 .مضمون القصیدة: المبحث الثاني -
 .الدراسة الفنیة للقصیدة: المبحث الثالث -

    



  ثورة اإلیمان 
ِري َوَمْذَھِبْي        كْ فِ ي وَ نِ یْ ي دِ فِ  بُ ارِ حَ أُ   

          بِ عَ شْ مَ  لِّ ي كُ فِ  لِ وْ القَ  ورِ زُ بِ  يْ مِ أرْ وَ 

          مْ ھِ وقِ لُ ي حُ فِ  ةٌ صَ غُ  الَّ ا إِ نَ ا أَ مَ وَ 

          بِ ھَ ذْ مَ  رِ دْ ي صَ فِ  ارِ دَ قْ األَ ة ُجَ رَ شْ حَ وَ 

          مْ ھُ وبَ لُ ي قُ وِ شْ تَ  رٌ الناَ  الَّ ا إِ نَ ا أَ مَ وَ 

          بِ ھَ یْ غَ  ءِ الَ شْ أَ ي بِ مِ رْ ى یَ حَ الضُ  الّ إِ وَ 

ى         لَ وا العُ عُ نَ ى صَ لَ األَ  مُ زْ عَ  يْ نِ قُ انِ عَ یُ   

          بِ ھَ ذْ مَ  مُ وْ قُ أَ ..  مِ الَ سْ اإلِ بِ  فُ تِ ھْ أَ فَ 

         ة ٍوَ زْ نَ  ونَ یُ حْ یَ  مَّ ثُ .. ا ظَ یْ غَ  نَ وْ تُ وْ مُ یَ 

         بِ صُ عَ التَّ  اكَ ذَ  لَّ كُ ..  الُ ھْ جَ ا وَ اھَ فَ سَ 

           .  .  .  
          ةُ بَ سْ حَ  رِ كْ ى البِ نَ السُ بِ  يْ ادِ ؤَ فُ  تْ َألَ مَ 

         حُ بَ سْ یَ  یمِ ظِ العَ  نُ وْ الكَ  ھُ لَ ..  بٍّ رَ لِ 

           دِ تَ ھْ مُ  انُ وَ شْ نِ  قِّ الحَ  ورِ نُ ي بِ بِ لْ قَ فَ 

            حُ دَ صْ یَ  ةِ ایَ دَ الھِ  اقِ رَ شْ ي ِبإِ وحِ رُ وَ 

ي          نِ نَّ أَ ..  ورِ النُّ  ةِ قَ فْ ي دِ ي فِ نِ دُ عِ سْ یُ وَ   

           حُ مَ لْ أَ وَ ..  ودِ جُ الوُ لِّ ي كُ فِ  ى هللاََ رَ أَ 

ى          وَ ي الھَ فِ وَ .. ى وَ شْ نَ  ارِ ھَ زْ ي األَ فِ  ى هللاََ رَ أَ   

           حُ رَ مْ تَ و وَ دُ شْ تَ  رِ یْ الطَ  اتِ شَ وَ شْ ي وَ فِ وَ 

ا           مَ ثُ یْ حَ وَ .. ي وِ حْ صَ ي وَ رِ كْ ي سُ  فِ ى هللاَ رَ أَ   

  1 حُ رَ فْ أَ فَ ..  ھِ یْ لَ ي إِ نِ یْ نِ دْ یُ ..  تُ ھْ جَّ وَ تَ 
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     .  .  . 
ي        نِ نَّ إِ فَ ...  اءِ دَ العِ ي بِ ونِ رُ اھَ جَ  نْ إِ فَ   

       أُ رَ بْ أَ  ةِ لَ الَ الضَ  دِ یْ كَ  نْ مِ  ى هللاَِ لَ إِ 

         ھِ سِ أْ بَ  امَ یَ األَ  نَّ أَ .. ي بِّ رَ بِ  ودُ عُ أَ 

           ئُ بَ نْ تَ ..  ظٌ اعِ وَ ا مَ ھَ یْ فِ ..  تْ رَ بَ غَ  نْ إِ وَ 

؟      .. ى دَ ا الھُ مَ ؟ وَ نَ یْ ؟ أَ  انُ مَ حْ ا الرَّ مَ :  ونَ ولُ قُ یَ   

         أَ زَ ھْ ي مَ دِ جْ یُ  سَ یْ لَ ..  یمُ دِ قَ  مٌ الَ كَ 

         سَ دِ قْ مَ  حُ تْ فَ  اتُ رَ وَ الثَ وَ ..  اكَ ا ذَ مَ وَ 

          أُ دَ بْ مَ وَ ..  ولِ قُ العُ  ابِ وَ بْ ِألَ  یدٌ دِ جَ 

          مْ ھُ لُ یْ لِ ي غَ فِ شْ تَ ..  اءِ رَ مْ حَ  ةِ یَ وعِ یُ شُ 

           ئُ مِ ظْ تُ وَ ..  وبَ لُ القُ  يمِ دْ ا تُ ھَ نَّ كِ لَ وَ 

   .  .  . 
           رُ رَ كَ یُ  مِ یْ دِ القَ  نَ ا مِ نَ عْ دَ ..  ونَ ولُ قُ یَ 

           رُ دَ خَ مُ  وبِ عُ شُ لْ لِ  الَّ إِ  نُ یْ ا الدِّ مَ فَ 

ى            دَ الھُ بِ ..  ةِ انَ یَ الدِّ بِ ى نَ غَ تَ یَ  نْ مَ وَ   

                   ! رُ عُ شْ یَ وَ ..  ابِ بَ الرَّ ى بِ نَ غَ تَ یَ  نْ مَ كَ 

ــــــآ           طَ خْ أَ ..  مِ دُّ قَ التَّ  لِ ھْ أَ  نْ مِ  انِ قَ یْ رِ فَ     

         ! رُ وَ عْ أَ ى وَ مَ عْ أَ ..  قِّ حَ لْ ا لِ مَ ھُ لَ یْ بِ سَ 

ى          جَ ى الحُ لَ عَ  مٌ الَ ا سَ یَ ..  مْ ھُ نْ مِ  انَ كَ  نْ مَ فَ   

          ورُ نُ یَ  ومِ لُ العُ  رِ صْ ي عَ فٍ  رِ كْ ى الفِ لَ عَ 

ا          رً ائِ سَ  ةِ ارَ ضَ الحَ  بِ كُ ي رُ فِ  حَ بَ صْ أَ وَ   

  ! ارً صِ بْ مُ  رُ وَ حْ و أَ ھُ فَ .. ى مَ عْ أَ  انَ كَ  نْ إِ وَ 
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  .  .  .      
                     ةٍ ارَ ضَ حَ ي لِ مِ تَ نْ ي أَ نِّ أَ ..  الَ قَ  نْ مَ وَ      

ى            دَ الھُ وَ  نِ مْ الیُ بِ  زَّ ا العِ ھَ یْ فِ  قُ فِ دْ تُ   

           نٍ طِ وْ مَ  لِّ ي كُ فِ  مُ الَ سْ ا اإلِ ھَ كُ ارِ بَ یُ 

ا              دَ ھَ مَ مُ ..  ودِ لُ خُ لْ ا لِ اھَ طَ ى خُ عَ رْ یَ وَ   

               بٌ ارِ ضَ مَ  لِ الَ الضَّ  قِ نُ ي عُ فِ  فِ یْ سَّ لْ لِ وَ 

ا              دَ دَ بَ مُ  لِ الَ الضَّ  لُ مَ ا شَ ھَ لَ  وءُ نُ یَ   

                 ھُ لَ یْ لَ  دُ صِ حْ تُ ..  اءُ وَ ضْ األَ  هُ رُ اكِ بَ تُ 

ا               دَ جُ سُ ى وَ رَ سْ حَ  الُ ذَ نْ ا األَ ھَ ي لَ سِ مْ تُ وَ   

ى               سَ األَ  دِ رِ وْ ي مَ فِ  اتُ اآلھَ  مْ ھُ وكُ لُ تَ   

ا               دَ رَ شَ ا مُ مً لْ حُ وَ ... ى مَ لْ ى كَ نَ مِ ... وا اؤُ بَ فَ   

           .  .  .  
                دِ رَ شَ مُ  وُ زْ غَ  اكَ ذَ ... ا نَ عْ دَ :  ونَ ولُ قُ یَ 

               دِ عَ سْ تَ ..  تِ االَ یَ الخَ  ونِ یُ فُ أَ بِ  تَ نَ أَ وَ 

                هِ رِ كْ فِ وَ ..  قِ یْ فِ الرَّ  اتِ ؤَ بُ نَ  ولُ قُ تَ 

                 ! دَ حَ وْ أَ ..  مِ یْ الِ عَ التَّ  قِ لْ ي خَ فِ " سْ كْ ارْ مَ "وَ 

ا                   زَ غَ  دْ قَ ..  بِ یْ ارِ عَ األَ  نِ طْ ي بَ فِ  وعُ الجُ  وَ ھُ   

                 دً یُّ صَ تَ وَ ..  ةُ عَ دْ خُ  الَّ إِ  نُ یْ ا الدِّ مَ وَ 

                ةٌ دَ یْ قِ عَ  الَّ إِ  مُ الَ سْ ا اِإل مَ فَ ..  مْ ھُ تُ بَ ذْ كِ 

وا                               دُ یَ شَ وَ .. وا ادُ سَ ي فَ مِ وْ ا قَ ھَ ى بِ لَّ جَ تَ                   

                مْ تُ عْ كَ رَ  نْ ا مَ یَ ..  نُ یْ الدِّ وَ  مْ تُ نْ ا أَ مَ وَ 

                 دُ بَ عْ تُ ..  كَ الِ نَ ى ھُ ضَ وْ الفَ وَ ..  نَ یْ نِ یِّ لَ لِ 

                 ةٌ لَّ ذَ وَ  ارِ غَ ي صِّ فِ ..   ھِ یْ دَ یَ  مْ تُ سْ بُ وَ 

           1 دٌ ھَ شْ مَ  نَ یْ نِ یِّ لَ  امِ ھَ وْ ي أَ فِ ..  فِ یْ زَ لْ لِ وَ 
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        .  .  . 
ي                نِ نَّ أَ وَ ...  الُ قَ ا یُ مَ  رَ كْ فِ  رُ ھِ عْ تُ   

ي                  تِ ارَ ضَ حَ  انُ ھَ تُ .. ي نِّ مِ  دٍ ھَ شْ ى مَ لَ عَ   

ى                 نَ الدُ  عِ مَ سْ ي مَ فِ  لِ وْ القَ  فِ یْ زَ ي بِ مِ رْ أَ وَ   

ي                 تِ اسَ دَ قَ  امِ ئَ ي اللِّ دِ یْ ي أَ فِ  قُ رَ حْ تُ وَ   

ى                  نَ خَ لْ لِ  رِ كْ مَ لْ لِ  رَ یْ غَ ..  تْ الَ طَ تَ ا اسْ ى مَ حَ لِ   

                    ةٍ ایَ وَ غِ  فَ لْ أَ  فَ لْ ا أَ ھَ یْ فِ  شُ شِ عَ تُ 

ي              نِ تَ بْ یَ وَ ...  لُ الَ ا الضَ اھَ بَ صَ تَ یَ .. ى حَ لِ   

               ةٍ اوَ دَ عَ  احُ یَ و رِ زُ نْ ا تَ ھَ بِ .. ا ورً كُ وُ 

ى              حَ الضُ  ةِ لَ قْ ي مُ فِ ..  قِّ الحَ ا بِ ھَ قُ رِ حْ أَ سَ   

ي            تِ اضَ فَ تِ نْ إِ  مِ الَ الظَ  شُ یْ افِ فَ ي خَ دِ رِ تُ وَ   

             الَ جَ لْ جَ ا مُ نً حْ لَ  نِ وْ ا الكَ ذَ ھَ ا بِ یَ حْ أَ وَ 

                ةَ ایَ دَ الھِ وَ ..  ى  نَ السُ  الُ وَ مَ  ازلُ غَ یُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ھجري 23-7-1393  

میالدي 22-8-1973  
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 المبحث الثاني

 )ثورة اإلیمان: (مضمون قصیدة

ن و التمسك بالعقیدة اإلسالمیة و الدفاع عنھا شاعر في ھذه القصیدة على حبھ للوطیتحدث ال

رغم الفساد المنتشر آنذاك في تلك الحقبة من الشیوعیة السیاسیة فھو یعتبر نفسھ غصة في 

حلوق االعداء كما قال في بدایة القصیدة أنھ یحارب من أجل دینھ و مذھبھ و فكره و یرمز 

ي تواجھھ فقلبھ مليء بالنور الحق بالزور القول أي یتمسك بالحق فقط رغم العراقیل الت

الھدایة و كذلك فھو یرى هللا عز و جل أینما كان و حیثما وجد فمثال یراه في الھوى و

وشوشات الطیر بمعنى یراه في خلقھ سبحانھ و تعالى و في منامھ و صحوه و ھو بريء و

آه في فمصطفى محمد الغماري یدافع عن الحق في ھذه القصیدة لما ر،من كید الضاللة

اتباع الھوى و التنحي عن الدین و العقیدة اإلسالمیة ومجتمعھ من الوقوع في المحرمات 

فھو منتفض  ،قصیدتھ ھذه جاء اإلصالح ذلك و حث على الدین و االلتزام بھوفمن خالل 

 .و وسیبقى یقول الحق حتى الھدایةعلى العد

بنیة : ة بنى فیھا غیر ظاھرة فمثالمن خالل قراءتنا للقصیدة التي بین أیدینا یتبین لنا عدف

حب الوطن و ذلك في مطلع القصیدة ثم تظھر بنیة أخرى و ھي الغالبة في النص و ھي 

" فأھتف باإلسالم"االعتزاز بالروح الوطنیة و االنتماء اإلسالمي مصرحا بذلك في عبارة 

لشاعر ھنا یفتخر فھو ینادي بالحق و یرفض السیاسة المتبعة آنذاك من الشیوعیة و غیرھا فا

و أنھ یلتجئ  ،إلخ... بكونھ مسلم و ان هللا موجود في كل الكون من أزھار و طیر و ھوى

ن و ذو إیمان تدیّ مإلیھ سواء في السراء أو الضراء و یتبن لنا من خالل ھذا كلھ أن الشاعر 

الدین و ما كبیر جدا باہلل سبحانھ و تعالى و أنھ متعلق باہلل عز و جل رغم كل ما قالوه عن 

كما تظھر لنا بنیة أخري و ھي الدفاع عن  ،فعلوه لمحاربتھ و إخراجھ عن الصراط المستقیم

اإلسالم بكل األسالیب رغم محاولة الغرب إلفساد المجتمع العربي اإلسالمي فھو یشدو و 

 .ینادي و یصیح بالحق رغم أنفھم

عدم الخضوع لتلك السیاسة فھو یرفض اإلھانة للحضارة اإلسالمیة و یدعو المسؤولین ل

 .1فشاعرنا مصمم على قول الحقیقة و متمسك باإلسالم و ھو مفتخر بھ , الضالة
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 الدراسة الفنیة للقصیدة: المبحث الثالث 

 ):ثورة اإلیمان( -1

 

 األحرف

 

 
 األسماء

 

 
 األفعال

 ،ثم ، فاء ،إال ،ما ،إلى ،في ،الیاء
 ،أین ،إلیھ ،أن ،الھاء،الالم ،ذاك

 ھنالك،ھو ،على ،یا ،من ،لكنھا
 أنا ضمیر منفصل متكلم

 أنت ضمیر منفصل م
 خاطب 

 ،القول ،مذھبي ،فكري ،دیني
 ،غضة ،مشعب
 ،حشرجة،حلوقھم
 ،النار ،مذھب ،صدر،األقدار
 ،غیب ،أشالء،الضحى ،قلوبھم
 ،اإلسالم ،العلى ،األلى ،عزم

 ،سفاھا ،نزوة ،غیظا ،مذھب
 ،السن ،فؤادي ،التعصب ،جھال
 ،الكون ، رب ،حبسة ،البكر

 ،الحق ،نور ،قلبي ،العظیم
 ،إشراق ،روحي ،مھتد ،نشوان
 ،هللا ،دفقة ،الھدایة
 ،نشوى ،األزھار،الوجود
 ،الطیر ،وشوشات ،الھوى
 ،حیثما ،ربي ،صحوي ،سكري

 ،العقول ،الھدى ،الرحمان ،أیام
 ،عصر،التقدم ،القلوب ،قدمي
 ،الحضارة ،العلوم
 ،األضواء ،الضالل،الھدى

 ،الرفیق ،األمن ،األنذال 
 1ریاح  ،ماركس

 ،أرمي ،أحارب
 ،یعانقني ،یرمي،تشوي
 ،یموتون ،أقوم ،أھدف
 ،یسبح ،مألت ،یحیون
 ،صنعوا ،یصدح

 ،أرى،ألمح،یسعدني
 ،یدنیني ، توجھت،تمرح
 ،تشفي ،یقولون ،أعود
 ،قال ،كان ،أصبح ،یشعر
 تقول ،یسعد ،یرعى ،أنتمي
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 األفعال  -أ

 

 فعل أمر

 

 فعل مضارع

 

 

 فعل ماضي

  

 ،تشوي ،أرمي ،أحارب

، أقوم ،أھدف ،یعانقني ،یرمي

 ،یحیون ،یموتون

 ،یسعدني ،یصدح،یسبح

 ،تمرح ،تشدو ،أرى،ألمح

 ،أعود ،یدنیني ،أفرح

 ،أنتمي ،یشعر ،تشفي،یقوقون

 1تقول  ،تسعد ،یرھى

 

أصبح  ،توجھت ،صنعوا

 ، )ناقص(كان  ، )ناقص(

 قال
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 :األسماء –ب 

 

 مشتق

 

 

 جامد

 

 ،إشراق ،اإلسالم ،التعصب ،العظیم ،القول

 ،القلوب،العقول ،أیام ،صحوي ،الوجود ،الھدایة

 األضواء ، الضالل ،الحضارة ،العلوم ،التقدم

 اسم ذات اسم معنى

 ،مذھبي ،فكري ،دیني

 ،مشعب

 ،حلوقھم،غضة

 ،مذنب،األقدار،حشرجة

 ،أشالء،الضحى،قلوبھم

 ،عزم ،غیب

 ،العلى،األلى

 ، سفاھا ،نزوة،غیظا

 ،السن ،فؤادي ،جھال 

 ،الحق ،نور

 ،روحي ،مھتد،نشوان

 ،هللا ، وفقة

 ،األزھار،الوجود

 ،سكري،الھوى ،نشوى

 ،قدمي ،العقول ،الھدى

 ،1األسى  ،عصر

 )اسم شرط(حیثما 

 

 ،رب ،صدر ،النار

 ،األزھار،هللا

 ، ربي،الطیر

 ماركس ،الرحمان
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 األحرف-ج

  

 العطف حروف

 

 حروف الجر

 

 اسم إشارة للبعید←ھنالك 

 النافیة ←ما 

 لالستثناء ←إال 

 اسم إشارة للبعید ←ذاك 

 للغیبة ←الھاء  

 للتوكید ←إن 

 اسم شرط للمكان ←أین 

 للندبة/ للنداء ←یا 

 )غائب(ضمیر منفصل  ←ھو 

 )متكلم(ضمیر منفصل  ←أنا 

ضمیر منفصل  ←أنت 

 1) مخاطب(

 

 لكن  ،ثم  ،الفاء

 

  ،إلى  ،الم  ،لي  ،في  ،الیاء

 على  ،من
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 الدراسة الفنیة لقصیدة ثورة اإلیمان
إن أبرز خصیصة من خصائص شعر مصطفى محمد الغماري ھي الصدق بقیمتیھ     

قیمة اإلبداع في الفن بعد تملك األدوات الفنیة والسیطرة علیھا تكمن في  وألنالخلقیة والفنیة، 

 .الصدق

لغماري لم یحد عن الصواب حین حكم على شعره ھذا الحكم فإن عنصر الصدق اوالحق أن  

بعانة والشعر بخاصة، وھو عنصر متوتر في أغلب قصائده ھو أساس لنجاح العمل الفني 

 : وقد جاءت ھذه المیزة من عاملین وھما

تطل ات الشاعر رة، فذغماري ھو التوفر على الذاتیة الحأن أھم سمة تطبع شعر ال :أولھما

كل جملة شعریة، وقد استطاع أن یمتزج بموضوعھ امتزاجا كلیا ولعل  علینا من خالل

حرصھ على ھذه الذاتیة ھي التي كانت تدفعھ إلى استعمال ضمیر المتكلم في أغلب األحیان 

یستعمل ضمیر المخاطب ولم یلجأ  طابع اجتماعي عام، ومن ثم قضیة ذاتحتى عندما یتناول 

 1.بیة إال في حاالت قلیلة جداإلى الصیغ  الخطا

ھو الشعور الجاد باإلغتراب الذي یطغى على الغماري من أجل قضیة شخصیة ولكن  :ثانیا

قلق الغماري وحزنھ واغترابھ ھو من أجل قضیة عامة من أجل ھذه الحالة األسفیة التي آل 

 2.إلیھا المسلمون وھو من أجل ھذا الواقع األلیم الذي یعیشونھ

أبدا یبحث عن وجھھ یدرك تمام اإلدراك ھذه الحالة التي تلح علیھ وتجعلھ مسافرا فالشاعر  

 3.اإلسالمي الحقیق مدافعا عنھ ورامزا لھ برموز عدیدة

نالحظ في قصیة ثورة اإلیمان أبیاتھا تتزاید من جزء إلى آخر من خمسة أبیات إلى ستة  

 4.أبیات

الكبیرة تعود عادة ألناس منبسطین یحبون الوضوح، وكما  إن لحجم الكتابة بالغتھ فالخطوط 

نقول ما في قلوبھم تسرع ألسنة أقالمھم إلى اإلعالن عنھ ولعل ھذا یعیدنا إلى تشابك الصدر 

                                                            
 .17یة، المصدر السابق، ص رالغ سرارأمصطفى محمد الغماري، .  1
 .18، ص  نفسھ المصدر.  2
 .19، ص نفسھالمصدر .  3
الجامعیة،سنة  المطبوعات دیوان  ،)الجزائر(إبراھیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، .  4
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ر في حالة بوح القصیدة عن الشاعفلوال الخط الكبیر ألمكن كتابتھا في سطر واحد، فوالعجز 

 :لھ مكانتھ ما في قلبھ وان ابتعد عن العقل والقلب

 السنى البكر حسبةمألت فؤادي ب 
 لھ الكون العظیم یسبح.. لرب  
 فقلبي ینور الحق نشوان مھتد 
 1حوروحي بإشراق الھدایة یصد 
یدل على أن الشخص موضوعي ''فالفؤاد امتأل والقلب نشوان كما نالحظ أن الخط الكبیر  

 2.''بدرجة كبیة، ذو نزعة عملیة لھ خیال واسع والشعر خیال

 :نالحظ في قصیدة ثورة اإلیمان عالمة التعجب في قولھ

 ھدىبالومن یتغنى بالدیانة  
 !كما یتغنى بالرباب ویشعر  
 أخطآفریقان من أھل التقدم  
 !سبیلھما للحق أعمى وأعور  
 وأصبح في ركب الحضارة سائرا 
 !فھو أحور مبصر ... وإن كان أعمى  

) العمى، العور، الحور(ومعنى التعجب ال یستطیع أن یحسم قضیة تمام ولعل ھذا ما جعل 

للضبابیة  اتظھر فكلھا متعلقة بالرؤیة، ولكن تصب في الالرؤیة التي تكون معادة  موضوعی

إن عالمات الترقیم تسھل في تحقیق صورة النص، وبدونھا ال '': الداللیة، یقول روالن بارت

ا، فھي إحدى شروط نصیتھ، لكن لیس معنى ھذا أنھا تتحكم في الداللة، بل یعود النص نص

 .فعالمات الترقیم توحي بعجز اللغة، وفتح لمجال اإلبداع أمام القارئ ،3''یوجھھا فقط

فنالحظ كذلك حذف المسند إلیھ فالفاعل ھنا ھو أنا، ولكنھ حذف لوجود ثقل فالفعل یتضمن  

 :فسكون تكراره من باب الحشو، في قولھ) المتكلم(داللة الفاعل 

 أحارب دیني وفكري ومذھبي 
  4وأرمي بروز القول في كل مشعب 

 :وكذلك في قولھ 
 .وفي الھوى... أرى هللا في األزھار نشوى  

                                                            
 .32-31السابق، ص  ة، المصدربرالغسرار أمصطفى محمد الغماري، .  1
سنة،  15فؤاد عطیة، خطك یكشف أسرارا وأعماقك، جریدة إقرأ، المؤسسة الوطنیة للتوزیع، عدد .  2

 .20، ص2006
 .91-90م، ص1985، 3روالن بارت، الدرجة الصفر للكتابة، محمد برادة، الشركة المغربیة، ط.  3
 .31ص  ،السابقة، المصدر برسرار الغأمصطفى محمد الغماري،  . 4
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 1.وفي شوشات الطیر تشدو وتمرح 

المسند إلیھ ولكنھا حذفا ومن أسباب حذف ) المبتدأ، الفاعل(یقدر بالمسند إلیھ ھو األصل  

ضسق المقام عند ذكره بسبب ضجر وخوف فوات الفرصة فالمسند إلیھ معلوم ال داعي 

 .لذكره

 :ووظف اإلعتراض من شواھده 

 ویسعدني في دفعة النور أنني 

 2وألمح... أرى هللا في كل الوجود  

زیادة فاإلعتراض ) في دفعة النور(الجملة اإلعتراضیة إیراد الكالم بین عنصرین ھنا ھي  

ویقص باإلعتراض إیراد الكالم بین عنصرین متالزمین، فجاءت ھذه  في التغییر والترتیب

وھذا للتأكید ) أنني أرى هللا(وجملة الفاعل ) تسعدني(األخیرة فاصال بین الفعل والمفعول بھ 

 .وبین أھمیة، فاہلل نور السماوات واألرض، كما أنھ ینتج نغمة موسیقیة متمیزة

 : اإلیقاعيالمستوى . 3

: لقصیدة البحر الطویل الذي مفتاحھاقصیدة ثورة اإلیمان من الشعر الحر بحیث تنتمي  

 .ضائل فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلنطویل لھ دون البحور ف

 :ف مثللكما یلفت أنظرنا أیضا تعدد القافیة في قصیدة واحدة نجد المطلق بالیاء والواو واأل 

         أحارب في دیني وفكري ومذھبي  

 مشعبي كل في القول بروز وأرمي 

   ... 

  المبكر حسبة ىادي بالسنؤمألت ف 

  یسبح العظیم الكون لھ لرب   

   ... 

  قال إني أنتمي لحضارةومن 

 

                                                            
 .32، ص درالسابقالمصمصطفى محمد الغماري ،األسرار الغربة ، .  1
 .32المصدر نفسھ، ص . 2
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 .تدفق فیھا الغر بالیمن والھدى 

بجالء، وال یبوح بھا النص  فالتعبیر في القوافي لھ قیمة صوتیة ونفسیة للقافیة ال تظھر 

ستنا آلیة شكلیة بعیدة عن استبطان لنص التغلغل في لب التجربة اإذا ضلت در... الشعري 

تفسیر سر اختیار القافیة، بعینھا دون أخرى، والوقوف على خصائص الحروف ومحاولة 

ع الھدى أیضا مرتبط بالكون العظیم، داللة المطلق، كما أن الشعاب تدل على اتسا'' فالتسبیح''

 1.مطلق

 :نموذج عن تقطیع البیت والتفعیالت

 يْ بِ عَ شْ مَ   لِ لْ كُ ي ْفِ   لِ وْ قَ لْ َوأَْرِمْي ِبُزْوِر  
 //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0 

 مفاعلن فعولن   مفاعیلن   فعولن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 لمصطفى الغربة أسرار دیوان واألسلوبیة، البالغة في الماستر شھادة نیل مذكرة غضبان، لیلى . 1

 .67ص،2010 ،)باتنة( لخضر الحاج جامعة أسلوبیة، مقاربة الغماري
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 الثانيالفصل 
 قصیدة ھیالنا

 
 .ھیالنا: ولالمبحث األ -
 .مضمونھا: المبحث الثاني   -
 .الدراسة الفنیة لھا: المبحث الثالث -

 



:المبحث االول  

 ھیالنا
 

  رُ جَ الضَ وَ  سُ أْ الیَ  نُّ ئِ یَ .. ي اقِ وَ شْ أَ  نُ زْ الحُ  وكُ َیلُ 

  رُ حِ تَ نْ تَ ... ي بِ نْ جَ  الُ ا اآلمَ مَ ي كَ نِ وحُ طُ یَ 

  رُ ثِ تَ نْ تَ فَ ... ا یھَ مِ دْ یُ ...  رِّ المُ  یبُ ھِ ا اللَّ یھَ مِ دْ یُ فَ 

انَ یَال ھِ  كِ نْ عَ  یدٌ عِ بَ  1   رُ تَ وَ  الَ وَ  ايٌ نَ  الَ فَ ... 

  رُ ھَ الزَ  مُ لُ حْ یَ ... و ھُ زْ یَ ...  یھِ فِ  مُ عِ ُیَبرْ  لُ مَ أَ  الَ وَ 

  ؟رُ مَ ي السَ و لِ لُ حْ یَ  لْ ھَ وَ ... ي نِ دُ اوِ عَ ى تُ رَ كْ ذِ  الَ وَ 

 .  .  .  
ا رَ فَ السَ وَ  لَ یْ اللَ  وبُ جُ ي تَ تِ لَ احِ رَ ...  كِ نْ عَ  یدٌ عِ بَ   

ا رَ ثَ دَ انْ وَ ...  اءِ دَ وْ السَ  ةِ بَ رْ ي الغُ ا فِ وھَ طَ خُ  لِ آكُ تَ   

ا رَ تَ وَ  الَ ي ، وَ نِ دُ عِ سْ یُ ا فَ ایَ  نَ َال ...  كِ نْ عَ  یدٌ عِ بَ   

ا رَ ھَ دَ ازْ وَ  اقِ مَ عْ ي األَ فِ  يِّ وفِ الصُّ  ھِ مِ رَ كَ  جِ اوُ مَ تَ   

ا رَ حَ ي سَ شِ تَ نْ تَ ... ا یَ حْ تَ فَ ... ي ادِ عَ بْ أَ  تُ مْ صَّ  رُ جِّ فَ یُ   

ا رَ طْ ى عِ دَ ي مَ نِ طَ ي وَ فِ  وانٌ شْ ى النِ حَ الضُ  ابُ سَ نْ یَ وَ   

 .  .  . 
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 .تعبیرا عن مواجھتھا لكل التحدیات
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  لُ مَ أَ  الَ ى وَ وَ جْ نَ  الَ فَ ... ا نَ یالَ ھِ  كِ نْ عَ  یدٌ عِ بَ 

  لُ سِ تَ غْ أَ ي وَ امِ سَ نْ أَ  ھُ نْ مِ  وبُ أَذُ ...  ءٌ وْ ضَ  الَ وَ 

  لُ بَ القُ وَ  دُ رْ الوَ  انِ قَ اشِ العَ  اهِ دَ ي مِ ي فِ ادِ ھَ تُ 

لُ بُ السُّ  تْ رَّ ضَ اخْ وَ ..  ھِ َوأَْمِطُر فِي َضِمیِري َھْمسِ   

  لُ زَ الغَ  قُ ورِ ا یُ ھَ نْ مِ  اءُ رَ مْ ي السَّ انِ حَ لْ أَ  الَ وَ 

   لُ ضَ ى الخَ وَ ا الھَ ھَ یْ نِ جْ یَ ...  قِ وْ الشَّ  امُ رَ وْ ا أَ ھَ یْ قِ سْ یَ فَ 

  .  .  . 

  لُ ھِ تَ بْ تَ  اكِ یَ قْ ى لُ لَ إِ ... ي اقِ وَ شْ أَ  ورُ دُ تَ . .  ورُ دُ تَ  

  لُ حِ تَ كْ تَ  كِ یْ نَ یْ عَ  نْ مِ  مِ الَ حْ األَ  ةَ لَ صْ خُ  مُ لِ مْ لَ تُ 

  لِ زَ أَ  قُ لَ طْ مُ  عُ یْ بِ رَ  –ا نَ الَ یْ ھِ  - كِ یْ نَ یْ عَ  يْ فِ فَ 

 .  .  . 

  لِ لَ المَ  ھِ تِ الَ حَ رَ  نْ عَ  قُ وْ الشَّ  دَ صُّ یَ  نْ ى أَ شَ خْ أَ وَ 

  لُ جَ ا األَ وھَ طَ خُ  بُ ھَ لْ یَ  رٍ فْ ي القَ ي فِ تِ رَ یْ سِ مَ  ولُ طُ فَ 

 1 لِ جَ الخَ  بُ كَ رْ مَ  لِ صْ وَ  نِ وْ دُ  نْ مِ  يْ تِ رَ یْ سِ مَ  ولُ طُ وَ 
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 .  .  . 

ي مِ أَ سَ  يْ مِ دَ  نْ مِ  بُ رَ شْ یَ  امُ یَ ي األَ نِ یْ وِ طْ ا تَ نَ ھُ   

ي مِ دَ قَ  تْ رَ ثَ عَ تَ  ثُ یْ حَ  انٌ رَ یْ ا حَ نَ ھُ  آهٍ .. ا نَ ھُ   

ي مِ مَ ي شَ فِ ي وَ رِ طْ ي عِ فِ  اءُ مَ لُ الظُ  ثُ ھَ لْ تَ  ثُ ھَ لْ تَ وَ   

ي مِ لْ ا حُ ھَ لِ الَ ى شَ لَ ا عَ وبً لُ صْ مَ ...  ارٌ ا النَ ھَ داَ یَ   

ي مِ لَ أَ  يْ تِ بَ رْ ي غُ فِ ... ا ھَ ادِ عَ بْ ى أَ لَ ا عَ رٌ ھِ دَ زْ مُ وَ   

  مِ غَ نَ  الَ بِ  ارٌ ثَ یْ قِ  یكِ ادِ ي وَ فِ  الَ ثَ انْ وَ ... ا نَ ھُ 

 .  .  . 

ي سِ مْ أَ  نْ مِ  ونُ نُ جْ المَ  رُ مَ حْ األَ  مُ الَ الظَ  دُ رِ دَ زْ یَ وَ   

ي ؟ سِ مْ أَ  نْ مِ  رِّ الحُ  اءِ یَ الضِ  عُ یْ ابِ نَ یَ  تْ قَ ثَ بَ نْ ا امَ أَ   

؟  سِ مْ الھَ وَ ...  رِ بْ النَ  مِ یْ خِ رَ  الِ وَ مَ ى بِ نَ ا غِ مَ أَ   

ي ؟ سِ دُ ى القُ وَ الھَ  اءِ وَ ضْ أَ بِ  ھِ یْ آقِ مَ  تْ لَ حَ تَ ا اكْ مَ أَ   

؟  سِ عَ اللَ  هِ ادِ عَ بْ ى أَ لَ عَ ... ا نَ الَ یْ ھِ  تْ رَ افَ ا سَ مَ أَ   

... ي سِ رْ عُ  هُ اؤُ نَ غِ  انَ كَ وَ  -انَ الَ یْ ھِ - كِ ناَ غَ  مْ كَ وَ  1 
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 .  .  . 

ي احِ رَ فْ أَ  ونَ تُ یْ ا زَ یَ  كِ نْ عَ  دٌ یْ عِ بَ ... ا نَ الَ یْ ھِ أَ   

ي احِ ا رَ نَ ا سَ یَ .  قِ تَ عْ ي المُ بِّ ا حُ یَ ..  آهٍ ..  دٌ یْ عِ بَ   

  احِ ي السَّ فِ  ورُ ثُ نْ المَ  ھُ قُ وْ شَ  جُ لٍ حْ یَ  يٌّ وفِ ا الصُّ نَ أَ 

  احِ بَ شْ أَ مى وَ دُ  نَ یْ بَ  ودِ السُّ  وهُ جُ الوُ  ھُ قُ حِ الَ تُ 

  احِ فَ سِ وَ  قِ بْ ا شُ دَ ي یَ ادِ ى الوَ لَ عَ  ھُ بُ لِ صْ تَ وَ 

ي حِ ى الالَ سَ األَ  اتُ افَ سَ ي مَ نِ حُ رَ جْ تَ ...  كِ نْ عَ  دٌ یْ عِ بَ   

 

 .  .  . 

وا؟رُ بَ عَ  نْ مَ لِ ... وا رُّ مَ  نْ مَ لِ _ انَ الَ یْ ھِ _ تِ نْ أَ  بُ ھَ نْ أَ   

..  رُ عِ تَ سْ یَ ..  ارِ مَ القُ ى كَ جَ دُ  مْ ھُ ونَ یُ عُ  تْ زَ نَ  نْ مَ لِ   

..  رُ جَ ى ضَ ؤَ الرُ فَ .. ا نَ یْ فِ  رٍّ المُ  اعُ یَ الضَ  ونُ ثُ نْ یَ   

  رُ خَ ى نَ دَ ي المَ فِ  ابٌ رَ سَ . ا نَ الَ یْ ھِ ..  الُ قَ یُ ..  الُ قَ یُ 

  رُ تَ ا وَ ھَ ى لَ نَ ا غِ مَ ...  اءٍ سَ رْ خَ  ةٍ لَ حْ ا رِ ایَ قَ بَ 

... رٌ وَ صُ  الَ وَ  رٌ كْ فِ  الَ ...  رِ عْ الشِّ  دِ یْ صِ قَ  نْ مِ  تٍ یْ بَ وَ  1  
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 .   .   . 

ي ادِ عَ سْ اِ  كِ نْ ي مِ نِ جْ أَ ..  اءُ رَ مْ ي السَ تِ صَّ ا قِ ا یَ دً غَ    

ي  ادِ جَ مْ أَ  اقِ مَ عْ ي أَ فِ  آنُ مْ الظَ  مُ الدَّ  رُّ ضَ خْ یَ فَ   

ي ادِ الوَ  ھِ مِ رَ كَ  نْ ي مِ وِ تَ رْ یَ  كِ افُ تَ ي ھِ لِ وْ حَ  نْ مِ وَ   

ي ادِ ا الصَ نَ بَ رْ دَ  رُ طِّ عَ تُ ... ة ٌلَ اصِ فَ  َهللاُ  مُّ ضُ یَ   

ي ادِ رَ وْ ا أَ نَ الَ یْ ا ھِ یَ  كِ یْ تَ فَ ى شَ لَ عَ ... ا نَ أَ  تِ نْ أَ وَ   

ي ادِ عَ بْ أَ  مُّ لُ تَ  اءُ ضَّ الوَ  كِ لُ ائِ دَ ي جَ دِ یَ  ءَ لْ مِ وَ   

 .   .   . 

ا نَ الَ یْ ھِ  كِ یْ نَ یْ عَ  نْ مِ  اقُ وَ شْ ي األَ وِ تَ رْ تَ ... و حُ صْ تَ وَ   

ا انَ وَ جْ نِ ...  اءٍ رَ ضْ الخَ  ةٍ لَ حْ ي رِ ى فِ دَ المَ  رَ صِ تَ خْ تَ وَ   

ا انَ حَ لْ أَ  قِ وْ ي الشَّ انِ عَ مَ  تْ الَ ا سَ نَ ارِ تَ وْ ى أَ لَ عَ   

ا انَ یَ قْ لُ ...  وِ لْ الحُ  الِ صَ الوِ بِ  رِ كُ سْ تَ فَ ... ا نَ یْ نِ عْ تَ   

ا انَ رَ كْ ذِ  قِ مْ ي عُ ا فِ رٌ حِ بْ ا مُ زٌ مْ رَ  قِ وْ الشَّ  فُ زْ نَ   

.. ا آنَ رْ قُ وَ .. ا خُ یْ ارِ تَ ..  ارُ وَ نْ األَ  ةِ ضَّ ا غَ وبً رُ دُ   

ھجري  11-6-1394  

میالدي  1-7-1974  
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 :مضمون قصیدة ھیالنا 

حب الشاعر و تمسكھ بالعقیدة اإلسالمیة فمن خالل ھذا " قصیدة ھیالنا " جاء في مضمون

لتعبیر عن الجوھر الكلي للروح " ھیالنا"نلتمس بأن ذات الشاعر متصوفة فوظف الرمز 

ھ لألوضاع ما یحس بھ الشاعر في أعماقھ المكبوتة التي تربط مشاعره بفكره و رفض و

 .السائدة في عصره آنذك

: في القصیدة استخراج بنى قد ظھرت لنا في النص على سبیل المثال نایمكننا عند التأملف

التي تعتبر رمز القوة الذاتیة " ھیالنا"بنیة االفتخار بالعقیدة اإلسالمیة مستعمال اسم 

  ،لكل التحدیات و العقباتالمتواجدة في عمق العقیدة اإلسالمیة فھو یعبر بھا عن المواجھة 

 .فھو یتغزل بكل ما خلقھ هللا سبحانھ و تعالى و سخره لعباده

و ھذا خیر دلیل على أنھ " أنا صوفي" و یصرح بقولھ  ،فالشاعر متشوق لمالقات خالقھ

   ،متبع للحركة الزھدیة و التي ھي ترك ملذات الدنیا سعیا للفوز بالجنة  ،)¹(متصوف

فاإلسالم دین وسط و اعتدال ال یدعو   ،ال یعني ھجر الدنیا و ترك العملفالزھد في اإلسالم 

التطرف فالتصوف نزوع ذاتي تأملي یعتمد على خیال الفرد و تجربتھ و ذوقھ وللرھبانیة 

فالذي یتصوف عیلھ أن یكون ملما بالعلوم   ،یھتم على الخصوص بالنفس و صفاتھا و

فتصوف   ،ات خصومھ و حتى ال یتعرض لالنحرافالدینیة مما یمكنھ من الرد على انتقاد

فیتعرض القلب   ،الریاضیات النفسیة و یصب جل اھتمامھ على الروحویرتبط بالمجاھدات 

 ،الشوق  ،الرجاء ،الخوف  ،المحبة  ،القرب: "عفویا الى سمات الرحمة اإلالھیة من

 إلخ...توكل  ،رضا  ،توبھ و صبر: إلخ و من...األنس  ،الیقین  ،الطمأنینة

 .و ھذا ما نلمسھ في ھذه القصیدة )²(و حب الصوفي ظاھره طبیعي و باطنھ روحاني

 

 
 .40الغماري شاعر العقیدة اإلسالمیة المرجع السابق ص: دكتور شلتاغ عبد شراد -¹
 .180م ص 1987دار النفائس بیروت   ،التصوف منشؤه و مصطلحاتھ: أسعد السحمراني -²
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و یعید صیاغتھا ضمن " ھیالنا"محمد الغماري یحاول تفكیك أسطورة إن الشاعر مصطفى 

بحثا عن المعادل الشعوري إلحساسھ بتضاؤل قیمة   ،ما یتوافق مع تجربة معاناتھ الذاتیة

و بقدر ما یزداد ھذا الوجود تشوھا تزداد الھویة ،تالشي كیانھ في ھذا الوجود و  ،اإلنسان

و من . و إعادة الصورة الحقیقیة لجوھرة المفقود ،ت التي ترغب في تجاوزهبینھ و بین الذا

ثم یكون الفارق المحسوس متجسدا بین الرغبة الطافحة في إعادة الذات إلى یقینھا المطلق 

و الذي أصبح الصورة  ،و بین ما یعترضھا من التشیؤ الذي آلت إلیھ الحیاة ،ربیعھا األزليو

 . و إجابات عن أسئلتھ المِؤرقة،المشوھة لوجود یبحث عن أبجدیات ألحالمھ الضائعة

إن وعیا كھذا ال تتمیز بھ إال الذات المبدعة التي تسعى إلى خلق نوع من التوازن بین ظاھر 

العالم بكل  رغبة في خلق وعي جدید لإلنسان و ،الحیاة العادیة و قیمھا الوجودیة و اإلنسانیة

و لذلك فإن رمز ھیالنا الذي اعتمده مصطفى الغماري للتعبیر عن أفكاره  ،قوة و فعالیة

ضمن ھدا  ،ما ھو إال أیقونة للتحرر من كل ما یغلي الروح و یقتل الوجدان ،ھواجسھو

و ال یستغني ،اإلطار یستحضر رؤیتھ الشعریة لیجسد من خاللھا رؤیاویة الذات التي ینشدھا

 :المشاھدة وك عن الحس في ذل

 تدور أشواقي إلى لقیاك تبتھل....تدور
 تلملم خصلة األحالم من عینیك تكتحل

 ففي عینیك ھیالنا  ربیع مطلق أزل
مصدر (في توحد بقواه الداخلیة  ،تكمن تلك الوحدة التي یبتغیھا الشاعر و یغنیھا بلحن أزلي

و  ،ھا و ربیعھاجھاتأزلیا یعید إلى الحیاة ات توحدا مطلقا و) القوى الذاتیة الكامنة في أعماقھ

فالتجربة ... على اإلنیان لكي یصل إلى أسمى حالھ أن یخوض التجربة و یجرع العناء

و قد تكون في أكثر من  ،إنما ھي مرحلة ضروریة في سلسلة الوجودو ،لیست حقیقیة فحسب

فاشتباك التجربة  ،عنھال ضرورة و لكنھا ال تق... ن البراءة كثیراطریقة حالة أدنى م

و ھو كذلك محور اإلنسان في بحثھ الدؤوب عن البدیل  ،الموتوبالبراءة ھو محور األبدیة 

 1الوجداني لعالمھ الھشیم

 :اآلداب موقعھ الرسمي كلیة البحرین جامعة) األسطوري/الرؤیوي( فیدوح، القادر عبد  ¹
www.fidouh.com                    
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  ،و الشاعر مصطفى الغماري یصدر ھواجسھ عن رؤیا دینیة منبثقة من العقیدة اإلسالمیة

و ینبجس تولھا في ذاتھ اإلسالمیة و ینغمس  ،نستشعر نشوة الصوفي الذي یذوب حبا بحیث

 : في كلتیھما متأمال و رائیا

 و یزدرد الظالم األحمر المجنون في أمسي
 أمسي ؟ أما انبثقت ینابیع الضیاء الحر من

 و الھمس ؟..... أما غنى بموال رخیم النبر
 أما اكتحلت مآقیھ بأضواء الھوى القدسي؟

 على أبعاده اللعس؟...أما سافرت ھیالنا 

 ...ـ ھیالنا ـ وكان غناؤه عرسي  وكم غناك

تتراءى للشاعر متوجة باألضواء المقدسة، والمتوجة بالغناء العذب، "  ھیالنا "فھذه الـ

بالجمال اإللھي، كأنما ھي انبثاق للجوھر الكلي للروح، وسّر روحانیتھ التي طالما ومّتشحة 

ینشدھا بقلبھ، وكیانھ، ووجدانھ، والشك في أنھ یوجھ مساره لیكون وسیلتھ في الخالص إلى 

المعتقد، وعونھ في حصول التجربة واستكمالھا، بحیث یتلمس فیھ إشباعھ النفسي، 

  .ط كل ذلك بحیاة الشاعر الداخلیة وما یعتلج فیھا من دالالتوالروحي، والفكري، وارتبا

ولم یكن الشاعر روحانیا ولكن طبیعة الرؤیا التي یصدر عنھا فیضھ، تمنحھ القدرة للتمكن 
 :من تصوراتھ التي یضمنھا وعیھ في الحیاة

 تعطر دربنا الصادي...یضم هللا فاصلة
 النا أوراديیعلى شفتیك یا ھ... وأنت أنا 

  وملء یدي جدائلك الوضاء تلم أبعادي

التي یرمز بھا إلى روح العقیدة اإلسالمیة ما ھو إال " ھیالنا "ھذا التوحد بین ذات الشاعر و

ذلك الوجد الصوفي العمیق الذي تلتحم فیھ المشاعر بالفكر، وال شيء یلم شتات الروح غیر 

الخیر المتجذرة في   العاتیة ، وقوىذلك الحس الواجم في مشھده األلیم بین قوى الشر 

 1 .أعماقنا

 .المرجع نفسھ) األسطوري/الرؤیوي( فیدوح، القادر عبد  ¹
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 :الدراسة الفنیة للقصیدة: المبحث الثالث

 )ھیالنا( – 1

 األفعال األسماء األحرف

 ،ال ،فال ،عنك ،فاء ،و

 ،إلى ،منھ ،في ،ھل ،فیھ

 ،دون ،الھاء ،عن ،أن ،من

 ،أما،على ،حیث ، آه ،ھنا

 الكاف ،أنت ،أنا ،أ

 ،جنبي ،اآلمال ،الحزن
 ،الزھر ،ھیالنا ،المر،اللھیب
 ،السفر ،اللیل،السمر ،ذكرى
 ،وترا ،بعید ،السوداء ،الغربة

 ،ازدھر ،األعماق ،الصوفي
 ،النشوان ،الضحى ،صمت
 ،أمل ،نجوى ،عطر ،مدى،وطني
 ،الورد ، العاشقان ، مداد ، ضوء
 ،السبل ،ضمیري ،القبل

 ، الشوق ،أورام ،الغزل،السمراء
 ،األحالم ،خصلة ،أشواقي ،الھوى
 ،أزل ،مطلق ،ربیع ،عینیك

 ،مسیرتي،طول ،الملل ،رحالت
 ،الخجل ،مركب ،وصل ،األجل
 ،حلمي ،النار ، الظلماء،قدمي

 ،األحمر ،نغم ،قیثار،ألمي ،غربتي
 ،الضیاء ،ینابیع ،أمسي ،المجنون

 ،الھوى ،الھمس ،النبر ،رخیم،غنى
 ،زیتون ،عرسي ،اللعس،القدسي
 ،الوجوه ،المنثور ،المعتق ،أفراحي

 ،أشباح ،دمي ،السود
 ،األسى ،سفاحو مسافات،الوادي

 ،المر ،الضیاع ،القمار ،دجى
 ،صور ،فكر ،الشعر ،سراب ،دجر

 ،هللا ،أعماق
 ،عمق ،الوصال،الخضراء،یدي

     1قرآنا  ،تاریخا ،األنوار

 ،تفتخر ،یطوحني ،یلوك

 ،یحلو ،تعاودني ،یحلم ،یزھو

 ،یفجر ،یسعدني ،تجوب

 ،أذوب ،أغتسل ،ینساب

 ،اخضرت،تھادي

 ،أخشى ،تدور ،یجنیھا،یسقیھا

 ،تلھث ،تعثرت ،یلھب ،یصد

 ،یضم ،یقال ،أنھب

 ،سافرت ،تختصر،تصحو،تلم

 ،ترتوي ،سالت ،تجرحني

 تسكر ،تعنینا

 

 

 

 
 
الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  ، )قصیدة ھیالنا( دیوان أسرار الغربة : صطفى محمد الغماريم-¹

 .41-37ص  ،2ط ،1982الجزائر 
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 األفعال -أ

 

 الفعل الماضي الفعل المضارع الفعل األمر

 ،تفتخر ،یطوحني ،یلوك 

 ،تعاودني ،یحلم ،یزھو

 ،یفجر ،یسعدني ،تجوب،یحلو

 ،أذوب ،أغتسل ،ینساب

 ،یجنیھا ،یسقیھا ،تھادي

 ،یلھب ،یصد ،أخشى ،تدور

 ،یقال ،أنھب ،تلھث ،تعثرت

 ،تختصر ،تصحو ،تلم ،یضم

 ،تعنینا ،ترتوي ،تجرحني

 )¹(تسكر

 سالت   ،سافرت ،اخضرت
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 األسماء-ب

 الجامدة المشتقة

 ،النشوان ،األعماق ،اللھیب ،اآلمال
 ،األحالم ،أشواقي ،أورام،العاشقان
 ،الضیاع ،الضیاء ،ینابیع ،الظلماء
 األنوار ،الوصال ،أعماق

 اسم ذات اسم معنى

 ،المر ،الحزن
 ،السمر ،ذكرى،الزھر
 ،السوداء ،الغربة ،السفر
 ،الصوفي ،وترا ،بعید

 ،صمت ،ازدھر
 ،وطني،الضحى

 ،أمل ،نجوى ،عطر،مدى
 ،القبل ،مداد ،ضوء

 ،السبل ،ضمیري
 ،الشوق،الغزل ،السمراء

 ،ربیع ،خصلة ،الھوى
 ،رحالت ،أزل ،مطلق
 ،مسیرتي ،طول ،الملل
 ،مركب ،وصل ،األجل
 ،حلمي،الخجل
 ،نغم ،ألمي،غربتي
 ،أمسي ،المجنون ،األحمر

 ،الھمس ،النبر،رخیم ،غنى
 ،اللعس ،القدسي ،الھوى
 ،المعتق ،أفراحي ،عرسي
 ،السود ،المنثور

 ،الوادي ،أشباح،دمي
 ،األسى ،مسافات ،سفاحو
 ،دجر ،المر ،القمار, دجى

 ،الشعر ،سراب
 ،صور،فكر

 تاریخا ،عمق،الخضراء

 ،ھیالنا ،جنبي

 ،الورد،اللیل

 ،النار ،قدمي،عینیك

 ،زیتون ،قیثار

 ،یدي ،هللا ،الوجوه

 قرآنا
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 األحرف-ج

 حروف الجر حروف العطف 

 الناھیة: ال

 تفید الغیبة: ھاء

 لالستفھام: ھل

 للتوكید: أن

 تفید المجاوزة: عن

 تفید االستثناء: دون

 اسم إشارة للقریب: ھنا

 تفید التوجع: آه

 ظرف مكان: حیث

 للشرط: أما

 حرف استفھام: أ

 )المتكلم(ضمیر منفصل: أنا

ضمیر منفصل : أنت

 )المخاطب(

 ) ¹(تفید التشبیھ : الكاف

 

 

 على ،إلى ،من ،في فاء ،و
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 ):ھیالنا(الدراسة الفنیة :المبحث الثالث  
لقد وظف الشاعر تراسل الحواس وتعد تقنیة یلجأ إلیھا المبدع في إبداعھ وقد وضح  

بأن الخیال ھو أعظم القدرات اإلنسانیة التي تقوم باختزال '': نظریة التراسل ویرى'' بولدیر''

 1.''...صوفي لعناصر الوجود د، والمتعارض في وحدة باطنیة كلیة عبر تراسل دالمتع

فالصورة معقدة، تشھد تناقضات تقوم على تراسالت للدالالت واألشیاء وانصھار العالقات  

في التجربة الكلیة، إنھ الخیال محدث الفوضى الحسیة ویمكن إعطاء تعریف لتراسل الحواس 

، فنصف وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى''فھو یعني 

وھذا راجع إلى غموض النفس اإلنسانیة وعجز . 2لمشمومات مثال، بصفات المسموعاتا

 :اإلنسان عن كشف غموضھ

 ):ھیالنا(ثمة تراسل بین الحواس وحاسة أخرى مثلما ورد في قصیدة : البسیط. أ

 أذوب منھ أنسامي وأغتسل... وال ضوء  
 واخضرت السبل.. وأمطر في ضمیري ھمسة  
 3السمراء منھا یورق الغزل وال ألجاني  
متفاعالن في البیتین، لنجد ما ) البصر/ الصوت (و األصح فوضى فاعل بین الحواس تفثمة  

، ألنھا )بصر(سمراء  -) صوت(ثم األلحان ) صوت(ھمس  -) بصر(یشبھ المقابلة فالضوء 

ة الكتابة، فكل بحق صاھرة لعملیة اإلبداع منذ تلك اللحظة التي تنتابھ رعشة اإلبداع إلى لحظ

لتروق القصیدة ) السمراء(ما كان من األصوات في خلد الشاعر یجسده لغة مكتوبة بالعربیة 

خضراء بحروفھا على الورقة، فعندما تتحول أو تتجسد الرؤیا القصیدة تكون تلك األمطار قد 

نابعا من الھمس الخفي فالمعنى ال یجھر إنھ یھمس فھو متخفي، صارت اخضرارا أسلوبیا 

 یلقى صفة المتوحد'' تدبیر الموحد''كتابھ ونجد ابن باجة في 

على من یحس باإلغتراب ویصفھ بالفاضل ومھما زاد عدد الفضالین في المجتمع الواحد،  

ي ینمو من تلقاء نفسھ حتى أین النبات الذ'' بالنوابت''فإنھم ال یكونون سوى قلة قلیلة یسمیھم 

معادالن موضوعیان منصرھران '' اإلبراق/ األخضر ''فـ '' لو كان متحدیا لعناصر بیئتھ

 .لداللة على ذلك اإلغتراب المنتج

                                                            
 .248ص  المرجع السابق، إبراھیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث،.  1

منشأة المعارف، ،)مصر(مصطفى السعدي، التصوري الفني في شعر محمود حسن إسماعیل، .  2
 .12ص،1ط
 .38ص المصدر السابق ، أسرار الغربة، مصطفى محمد الغماري.  3
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التوالد ''الذي یرجع إلى  فیمكن القول بلم یكشف السر عن المعنى وإنما أمتع بجمالھ  

 الغربة: لـ'' الداللي

الحب وداللة على القرب عودة أحداث الماضي واقترابھا وقد وظف فھیالنا داللة على  

، الزھر، ضوء، شوق، الھوى، الغزل، نجوى، إزدھار، أعماق، اآلمال(الشاعر كلمات مثل 

معجم األلوان ومعجم : كلھا ملفتة لإلنتباه، فقد استمد الشاعر لغتھ من معجمین وھما) حزن

  1.األمل -الصحو، الیأس  -كثیرة منھا السكر الطبیعة، ومعجم األمل، كما نالحظ طباق 

 : ا اللون األخضر في قولھ وظف الغماري األلوان في قصیدتھ ومن بینھ 

 وتختصر المدى في رحلة الخضراء                     

اللون لھ مكانة في التراث العربي ولھ حضور في القرآن الكریم، فوظفھ للراشدین ولھ  وھذا 

 2.مكانتھ الرفیعة ویحل دالالت عمیقة لعل أبرزھا أنھ یمیز عنده العقدة اإلسالمیة

 :المستوى. 2

نالحظ تذبذب في أدبیات القصیدة فمرة تزاید عدد األبیات ومرة أخرى ینقص عددھا بین  

/ 3راحتي تجوب اللیل والسفر، ج/ 2یلوك الحزن أشواقي، ج/ 1ج: (بدأ بما یليت األجزاء

یزداد / 6یصد الشوق عن راحتھ الملل، ج/ 5تدور أشواقي، ج...تدور / 4بعید عن ھیالنا، ج

یا / 9ھیالنا، ج...ألھب أنت/ 8بعید عنك یا زیتون أفراحي، ج...أھیالنا/ 7الظالم األحمر، ج

 ...)ترتوي األشواق...تصحواو/ 10قصتي السمراء، ج

 

األلم، المعاناة والمعقول، إن ھذا التذبذب في  داللةفثمة صور تعتمد التشخیص وتتضمن  

یصنع اإلبداع، واألرجح أن ارتفاع ھذا التذبذب ھو عدد األبیات معادل موضوعي للتوتر 

 3.الذي طغى

 

 :كما تحفل القصیدة بعالمات اإلستفھام مثال في قولھ

                                                            
 .12،ص2002، سنة 1الفكر األدبي، مصر، طنبیل راغب، موسوعة .  1
 .45السابق صالمصدراد، الغماري شاعر العقیدة اإلسالمیة، رشد وتاغ عبلش/ د.  2
 .159ص  المرجع السابق  إبراھیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث،.  3
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 .ویزدرد الظالم األحمر المجنون من أمسي 

 أما انبثقت ینابیع الضیاء الحر من أمسي؟ 

 والھمس؟... أما غنى بموال رخیم النبر  

 أما اكتحلت مآقیھ بأضواء الھوى القدسي؟ 

 1على أبعاده اللعس؟... أما سافرت ھیالنا  

فالشاعر ال ) فرتسا(، الحركة )موال، ھمس(، السمع )الضوء(فھو استفھام متعدد عن  

وتعد كثرة اإلستفھام  2ن ثمة حالة روحیة ضبابیة تعثریة وتحثھ على الكتابةلكیتبین ما یقولھ، 

معادال موضوعیا لحالة الغموض التي أمام المبدع فاألسئلة التي تطرح أكثر من اإلجابات 

 3.لیظل المعنى متسترا بمظلة عالمة اإلستفھام

   4.الشوق عن رحالتھ الملل وأخشى أن یصد'': یقول الغماري

وھذا ) الملل(على الفاعل ) الشوق(یصد الملل الشوق عن رحالتھ فقدم المفعول بھ : یقدر بـ 

 ).الصد(ألن فعل الصد یجذب إلیھ المفعول لقولھ الداللیة 

 .ھنا تطویني األیام یشرب من دمس سامي: لھ كذلك قولھ

، فقدم ''سأمي''على الفاعل '' من دمي''حیث قدم المفعول بھ '' سأمي من دمي یشرب''یقدر بـ 

 سائل الحیاة، فلیس یعقل أن'' الدم''الدم السئام، ألھمیة المفعول بھ فھو 

یشرب، فھذا الفعل ھو ما یجعل األولویة للمفعول بھ أسلوبیا، یمكن القول أن التقدیم والتأخیر  

  5.فالفعل ھو المركز'' الفعل''إلى طرف ثالث ھو  بن الفاعل والمفعول بھ یرجع

بحر الھزج والذي مفتاحھ على األھزاج تسیل مفاعیلن ) ھیالنا(لقد استعمل الشاعر قصیدتھ  

 . مفاعیلن

 .وألنھ یضطرب فشبھ بھزج الصوت

 .                                           الحر الشعر من القصیدة ھذه ونوع         

                                                            
 .39ص المصدر السابق،مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة،.  1
لیلى غضبان، مذكرة نیل شھادة الماستر في البالغة واألسلوبیة، دیوان أسرار الغربة لمصطفى .  2

 .62، صالمرجع السابقربة أسلوبیة، الغماري مقا
 .61، صنفسھالمرجع .  3
 .38ص طفى محمد الغماري، أسرار الغربة،مص.  4
 .39، صالسابقالمصدر مصطفى محمد  الغماري ،أسرار الغربة .5 
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فیھ استدعاء لصورة القفص الصدري والصدر ) صدرا(لعل تسمیة الشطر األول من البیت  

فكما یخفي القفص الصدري القلب، تخفي القصیدة المعنى وقد ) مضخة الحیاة(یحوي القلب 

جاءت على ھذا النحو الصوري، اتحاد بمعنى قصیدة عمودیة تخلو من البیاض، بیض 

ري جدید، فھذا التوحد بین الصدر والعجز معادل الصدر والعجز، حیث نشأ فضاء صو

 .موضوعي للتخلص من حالة اإلغتراب

 :نموذج للكتابة العروضیة للبیت

 1يْ لِ بَ قُ لْ وَ  دِ رْ وَ لْ  انِ قَ شِ اْ عَ ِه لْ اْ دَ مِ  يْ فِ ي ْدِ َھاْ تُ 
//0/0/0  //0/0/0  //0/0/0  //0///0  

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .38، صالسابقالمصدر مصطفى محمد  الغماري ،أسرار الغربة .1
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 الثالث الفصل
 الموازنة بین القصیدتین

 
 .إستخراج أوجھ الشبھ: ولالمبحث األ -
 .بیان أوجھ اإلختالف: المبحث الثاني -

    



 

 إستخراج أوجھ التشابھ: المبحث األول
 :من حیث العنوان. أ
فتمت تشابھ وذلك من حیث داللة الصوت لكلتا العنوانین فداللتھما أصوات إحتكاكیة ألن  

تبتدأ بحرف الھاء، ) ھیالنا(تبتدأ حرف الثاء والقصیدة الثانیة ) ثورة اإلیمان(ولى القصیدة األ

 1.األصوات المھموسة، وكال العنوانین یبتدأ بإسمفیعتبر ھذان الحرفان من 

لقد استعمل الشاعر في القصیدتین األفعال المضارعة بكثرة ویشكل ملحوظ وذلك لداللتھا . ب

 2.على وقوع الفعل في زمن الحاضر واستمرارھا وتطلعھا للمستقبل

 .الحروظف مصطفى الغماري األسماء ألكثر من األفعال وكذلك القصیدتین من الشعر 

 :المحتوى. ب
فالقصیدتین فیھما بعد إسالمي وانتماء عقائدي وكذلك الرفض السیاسي فالقصیدة األولى  

 :ظاھرة في

 وللسیف في عنق الضالل مضارب

 :غلى غایة البیت األخیر في المقطع الخامس

 .وحلما مشردا...منى كلمى...فباؤوا

 .في األبیات األولى في المقطع األول موضحة) ھیالنا(أما القصیدة الثانیة 

 :في القصیدة األولى وظف أداة التعجب مثل في قولھ

   !كمن یتغنى بالرباب ویشعر 

 3یلھما للحق أعمى وأعوربس

 أما في القصیدة الثانیة فھي تخلوا من التعجب ولكن فیھا اإلستفھام كقولھ؟

 وھل یحلو لي السمر؟تعاودني وال ذكرى  

 4من عبروا؟ل ..لمن مروا -ھیالنا  -أنھب أنت  

                                                            
 .99ص المرجع السابق،،)دراسة تطبیقیة(عبد القادر رحیم، علم العنونة .  1
 .201، ص6أنیس إبراھیم، من أسرار اللغة، مكتبة األنجلو المصریة، ط.  2
 .33صالمصدر السابق  یة، رالغماري، أسرار الغمصطفى محمد . 3
 .40، صالمصدر نفسھ.  4
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 إستخراج أوجھ اإلختالف: المبحث الثاني
 
 :من جانب المضامین. أ
على حث إصالح ) ثورة اإلیمان(یتحدث مصطفى محمد الغماري في قصیدتھ األولى  

المجتمع من المحرمات الفاسدة وعن محاربتھ للسیاسة السائدة آنذاك وھي الشیوعیة التي 

للتمسك بالعقیدة اإلسالمیة واإللتزام بھا في وجھ األعداء، رغم  رفضھا رفضا قاطعا، ودعى

من الطرف النظام إال أنھ بقس صامدا في وجوھھم وداعیا كل الصعوبات التي القاھا 

 1.بالحق

فمضمونھا ھو تصوف الشاعر معبرا بذبك بالرمز ) ھیالنا(أما فیما یخص القصیدة الثانیة  

حیث صاغھا وفق تجربتھ الذاتیة التي وظف فیھا أسئلة أرقتھ ، ب''ھیالنا''العقیدة اإلسالمیة 

كما بحث فیھا عن أحالمھ الضائعة،فقد اعتمد رمز ھیالنا للتعبیر عن أحاسیسھ العمیقة التي 

 .التحمت بالفكر، ولكي تمنحھ الفرصة إلخراج تصوراتھ التي یضمھا وعیھ في الحیاة

دسة بحیث یوجھ مساره لیكون وسیلة في فقد اعتبر ھیالنا رمزا متوجا باألضواء المق 

 2)التصوف(معتقد اإلسالمي الروحي الخالص إلى ال

 :من الجانب الشكلي. ب

في القصیدة  ،وسبع مقاطع وفي كل مقطع عشر أبیات ) ثورة اإلیمان(ورد في القصیدة  

 .عشر مقاطع وفي كل مقطع ست أبیات وأحیانا ثالث أبیات) ھیالنا(

البحر الطویل في القصیدة األولى أما في القصیدة الثانیة فقد استعمل البحر  إستعملكما  

 الھازج

استعمل بكثرة الیاء، األلف ) ثورة اإلیمان(إختالف في حرف الروي والقافیة ففي القصیدة  

فقد استخدم حرف للروي من بدایة ) ھیالنا(المقصورة ألف المد، أما في القصیدة الثانیة 

 .1نھایتھا وھي الیاء وألف المدالقصیدة، إلى 

 

                                                            
 .45،المصدر السابق صمصطفى محمد الغماري ،في النقد والتحقیق  .1
 .44شلتاغ عبود شراد، الغماري العقیدة اإلسالمیة ، المصدر السابق ص .2
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 :الخاتمة
 
النقد العربي القدیم بحیث أن الناقد ا وھي باب من أبواب نقدی االموازنة طابعتعّد  

بذاتھ، وھي كذلك دراسة مقارنة بین نصین كما ھو في  ایعمل على الحكم ویصدر حكما قائم

 .موضوعنا إلبراز مزایاه وبیانا ألوجھ اإلتفاق واإلختالف

الدراسة ظھرت منذ القدم كما ذكرناه في مدخل الموضوع، ومن خالل دراستنا  وھذه 

 :النظریة والتطبیقیة لھذا الموضوع فقد توصلنا إلى أھم النتائج اآلتیة

 إن الشاعر مصطفى محمد الغماري شاعر العقیدة اإلسالمیة. 

 د وما ھو للفصل بین ما ھو جی ليیة وأداة موجودة منذ العصر الجاھإن الموازنة تقن

 .رديء

 لدفاع عن المعتقدات اإلسالمیة، بینما كتبھا الشاعر بھدف ا) ثورة اإلیمان(دة القصی

 .ھدفھا ھو إبراز تصوف ذات الشاعر) ھیالنا(قصیدة 

 الجانب المضمون وكذلك : النقاط من بینھا إن القصیدتین تختلفان في كثیر من

 .الجانب الشكلي

 واضح رغم أن كاتبھا ھو شخص واحد، فقد  ختالففنالحظ من خالل ذلك أن اإل

 .أبدع في كل منھا وأعطى صور وإبداعات مختلفة في كلتیھما

 إستعمل الشاعر الشعر الحر في القصیدتین. 

  البحر الطویل :وھما " ھیالنا "و" ثورة اإلیمان"وّظف الشاعر بحرین مختلفین في

 .والبحر الھزج

 إال أن نفسیة الشاعر وحبھ ختالف الموضح في مضمون القصیدتینرغم اإل ،

 ).ھیالنا -ثورة اإلیمان (وإلیمانھ لإلسالم تبقى ظاھرة في 

  حروف اإلحتكاكیة المھموسة في بدایة عناوین القصیدتین الوظف مصطفى الغماري

للداللة على الھمس والسریة التامة، فھو یھمس في نفسیة القارئ ما یقصده من خالل 

 .تدوینھ لھذه القصائد

44 



 خالل دراستنا للقصیدتین یتبّین لنا أّن الغماري ذو شخصیة مبدعة فقد أبدع في  من

 .قصیدتیھ وأعطى لكّل منھما طابعا خاصا بھا 

  

وفي النھایة نحمد هللا حمدا وافرا الذي أتاح لنا الفرصة لكي نطلع على ھذا  

خرى، في احیة أالموضوع ونقوم بدراستھ والتعمق فیھ لإلستفادة من ناحیة واإلفادة من ن

 .نا وفكرنابناء ثقافتنا وتنمیة آرائ
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  قائمة المصادر والمراجع:  

 القرآن الكریم :أّوال  •

 :المصادر :ثانیا  •

مصطفى محمد الغماري ،أسرار الغربة ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  -

 .1982،سنة  2،الطبعة 

 .2003مصطفى محمد الغماري،في النقد والتحقیق،دار المدني،سنة  -

،دار المصریة للتألیف األزھري ،تھذیب الّلغة أبو منصور محمد بن أحمد  -

 .2والترجمة ،ج 

 2 الطبعة العلمیة الكتب ،دار مھنا علي:،تحقیق7األصفھاني،ج فرج أبي -

 .1992 سنة

 محمد :،تحقیق 2و1 ،الجزء وآدابھا الشعر محاسن في الرشیق،العمدة إبن -

 .2001 ،سنة 1 الطبعة ، العلمیة الكتب ،دار عطا أحمد القادر عبد

 ،المدني) الّسعودیة(، 1،سفر الشعراء فحول طبقات الجمحي، سالم إبن -

 ).جّدة(

 الصادق ومحمدمحمد  أمین:العرب،تصحیح ،لسانمنظور إبن -

 ،ج 1999 ،سنة)بیروت(،3 العربي،الطبعة التراث إحیاء العبیدي،دار

27.  

 ،الطبعة) بیروت( لبنان التعریفات،مكتبة الجرجاني،كتاب أحمد بن علي -

 .1985 ،سنة  2
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 :المراجع العربیة :ثالثا  •

السحمراني،الّتصوف منشؤه ومصطلحاتھ،دار النفائس أسعد  -

              .1987،سنة )بیروت(،

  .6 ،الطبعة المصریة األنجلو ،مكتبة اللّغة أسرار ،من إبراھیم أنیس -

 ،دیوان) الجزائر(، الحدیث العربي الشعر في ،الغموض رماني إبراھیم -

 .1991 ،سنة الجامعیة المطبوعات

 العربیة ،المؤسسة)تونس( األدبیة، المصطلحات ،معجم فتحي إبراھیم -

 .1986 ،سنة) صفاقس(، للناشرین

 .الكتاب مقدمة ،أنظر الشعراء بین ،الموازنة مبارك زكي -

 مؤسسة الطبع دار ، اإلسالمیة العقیدة شاعر شراد،الغماري عبود شلتاغ -

 .2003 ،سنة المدني

 التكوین ،دار) سوریا(،) تطبیقیة دراسة( العنونة ،علم رحیم القادر عبد -

 .2010 ،سنة 1 ،الطبعة) دمشق(، والنشر والترجمة للتألیف

 اآلداب كلیة البحرین ،جامعة األسطوري/،الرؤیوي فیدوح القادر عبد -

      www.fidouh.com: الرسمي ،موقعھ

 في اإلسالمي الشعر ،واقع الحركات مراد: الموضوع ،نقل بوقروة عمر -

 .2007 سنة) مقال(، تایمز ستار الجزائر،منتدى

 ،دیوان واألسلوبیة البالغة في الماجستیر شھادة لنیل ،مذكرة غصان لبنى -

 لخضر الحاج جامعة أسلوبیة، مقاربة الغماري لمصطفى الغربة أسرار

 .2010 ،سنة)باتنة(

 .2002 ،سنة 1 ،الطبعة) مصر( األدبي الفكر ،موسوعة راغب نبیل -
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 :المراجع المترجمة :رابعا  •

 ،الشركة برادة محمد:للكتابة،تحقیق صفر ،الدرجة بارت روالن -

 .1985 ،سنة 3 ،الطبعة المغربیة

 :الدوریات والمجالت :خامسا  •

 األدب قسم الجزائري، واآلداب اللّغة في أبحاث مخبر ،مجلة آمال دھنون -

 ،العدد بسكرة ،جامعة واإلجتماعیة اإلنسانیة والعلوم اآلداب ،كلیة العربي

 .2009 مارس 5

 المؤسسة إقرأ، ،جریدة أعماقك في أسرار یكشف ،خطك عطیة فؤاد -

 .2006 سنة 15 العدد لتوزیع

 والشكل المضمون بین اإلسالمي الشعر في ،رؤیة سالم زغلول محمد -

 .ھجري 1415 شوال 6 العدد اإلسالمي األدب مجلة:مصدر) مقال(
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 الفھرس 
 و التقدیر    الشكر -            

 االھداء -            

     ب -أ ......................................................................المقدمة -    

 المدخل 
 1..............................................تعریف الموازنة لغة وإصطالحا -

 6-2.............................................................تاریخ ظھورھا -

 8-7...............................................الشعر اإلسالمي في الجزائر -

 9.................................................األدب اإلسالمي المعاصردور -

 10................................................................تعریف الشاعر -

 11...........................).ثورة اإلیمان، ھیالنا(یمیائیة للعنوانیندراسة س -

 قصیدة ثورة اإلیمان: األول الفصل
 16-13.............................................ثورة اإلیمان:المبحث األّول  -

 17.............................................القصیدة مضمون:المبحث الثاني  -

 25-18...................................الدراسة الفّنیة للقصیدة:المبحث الثالث  -

 قصیدة ھیالنا:الفصل الثاني 
 30-26.......................................................ھیالنا:المبحث األّول  -

 33-31....................................................ضمونھام:المبحث الثاني  -

 41-34................................................دراسة فّنیة لھا:المبحث الثالث  -
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 القصیدتین الموازنة بین:الفصل الثالث 
 42....................................إستخراج أوجھ التشابھ:المبحث األّول  -

 44-43........................................أوجھ اإلختالف:المبحث الثاني  -

 46-45.....................................الخاتمة            

 48-47..................................................قائمة المصادر والمراجع -

 50-49....................................................................الفھرس -
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