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بعد رحلة بحث و جيد      
لت بإنجاز ىذا  اجتياد تكل  و 
بيا علينا فيو العلي    على نعمو التي من    وجل    عز    البحث ، نحمد اهلل

ر  ـــــــــــــــارات الشكــــــــــــــبأسمى عب  ص  ــــــــأن نخ القدير ، كما ال يسعنا إال   
د  ـــــو لنا من جيـــــمتورة "مسكين حسنية" لما قد  ــــــــــــــالتقدير الدكتو 
ر  ـــــــــــم بالشكد  ـــــــــكما نتق . از ىذا البحثــــــــــنجإنصح و معرفة طيلة  و 

ث  ــــــــــــاز ىذا البحـــــــمن أسيم في تقديم يد العون إلنج  الجزيل لكل  
  ر  ــــــــــــــارات الشكــــــن عبــــــــــى و أثمــــــــــــــقم بأر د  ـــــــــا ال ننسى أن نتقـــــكم

وا لنا  ـــــــــمنا وقد  ــــــــــاؤل في دربــــــــــــوا التفــــــــــإلى من زرعان  ـــــــــــالعرفـو 
 الشكر.ا كل   المساعدات والتسييالت والمعلومات ، فـليم منـ  
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 ال نص فيـ في بعضيا مع تتآزر امتراكم ونقديا ثقافيا نتاجا النقدية المناىج ُتعد          
 مف غيره عف زامتمي   مختمفا منحى منيج كؿ   يأخذ بحيث تتوازى وقد ،ومقاربتو األدبي
 .استقالليتو و خصوصيتو ليكتسب المناىج
 االتجاه ذات الحديثة، النقدية المناىج مف العديد ظيرت العشريف القرف مطمع منذو         

 المناىج وىذه وغيرىا، فكيكيةالت   ،األسموبية ،البنيوية ،كالشكالنية ص،الن   تناوؿ في غويالم  
 لغويا انص   وأخيرا الأو   باعتباره المغوية، بنيتو مف األدبي صلمن   تناوليا في انطمقت جميعيا
  .خصوصيتو اكتساب في الواسعة غةم  ال إمكانات يشغؿ

 ىو  Poétique»عرية الش   »األدبي بالن ص عنيت التي الحديثة المناىج بيف ومف        
 اكتشؼ الذي أرسطو مع استعمالو لقدـ قديـ واحد، آف في حديث  قديـ غربي مصطمح
 ون  أل وحديث المحاكاة، لمفيوـ عرضو خالؿ مف عريةالش   الصناعة جوىر عف اقدةن  ال برؤيتو
 عف أم ا ياكبسوف، سيما ال وسالر   الشكالنييف يد عمى حركة متصاعدة في رويتطو   ينمو أخذ

 في صتتمخ   عامة فكرة في ينحصر أن و مف الرغـ عمى ع المصطمح،بتنو   عتنو   فقد المفيوـ
 .األدبي الن ص تحكـ التي اإلبداعية العممية القوانيف عف البحث
 فقط، عرالش   جنس مقتصر عمى ون  أ يعني ال األدبي النقد في عريةالش   مصطمح تداوؿو       
 تحمؿ عريةالش   القصيدة كانت اولم   ة،وقص   رواية مف السرد عالـ مفيومو في يالمس وا  نما

 ليذا اختياري جاء ،ةانزياحي فنية لغة عبر والمواقؼ والتجارب الجماليات مف مجموعة
 تـ   الذي عريالش   المتف مستوى عمى شعريةال مكامف عمى الوقوؼ بو أردت الذي الموضوع
اعد لمفدي ذبيح الص  ال قصيدة في عريةش  مالمح ال "بعنواف الدراسة ىذه فجاءت اختياره،

 .يا"ر زك
 بالصور مشحوف ألن و حديثال لمش عر ميولي الموضوع ليذا اختياري وراء الحافز وكاف       

 ردجم ليست القصيدة أف   كما شفراتيا، فؾ   بغية ؿالتأم   إلى تحتاج التي والخيالية التجريدية
 ريعب   التي الكممة إف   بؿ لمقارئ، إيصاليا ويتـ عشوائيا وتنسج تصاغ األلفاظ مف مجموعة
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قصيدة  في نجده ما وىذا بأكمميا إنسانية تجربة نقؿ يتـ بفضميا وقيمتيا وزنيا ليا الشاعر بيا
 التي الخصائص استخراج أماـ المجاؿ القصيدة عالـ في البحث يفسح لذلؾ ،ريامفدي زك

 .كينونتو لو ؽتحق   و عريالش   العمؿ لشعرية ستؤس  
 لمتأصيؿ التاريخي بالمنيج ااستعن   فقد البحث، ىذا ضمف المت بع المنيج يخص   فيما اأم        

 أثناء التحميمي الوصفي بالمنيج استعنا كما والمفاىيـ، األصوؿ حيث مف عريةالش   لموضوع
       الش عري.  بموز الخطار ؾ  فل لجوئنا
 العممية لممادة واستنادا العاـ مفيوميا في عريةالش   عمييا تنبني التي الفكرة مف وانطالقا      
 وبما  ؟ ومصطمح كمفيوـ حضورىا مدى ما اآلتية: اإلشكالية حاولنا طرح جمعيا، تـ   التي
 العربية عريةالش   خصائص تتطابؽ أف الضروري مف وىؿ أدبية؟ نظرية بوصفيا زتتمي  
 شعرية وأي   عرية؟لمش   العاـ المفيوـ قتق  ح اعدالذبيح الص   قصيدة وىؿ الغربية؟ عريةوالش  

 الدراسة؟ مستوى عمى المتناولة عرياتالش   لمعظـ مستقطبة كانت أـ عمييا انطبقت
 مقدمة التالية العناصر إلى مةمقس   الدراسة ىذه جاءت إلشكاليةعف ىذه ا جابةلإلو       

 إلى مناهقس   الذي " عريةالش   ومفاىيـ أصوؿ " بعنواف ؿاألو   الفصؿ جاء وخاتمة، وفصميف
 اأم  ، ة والنقديةالفمسفي المعرفية الحقوؿ في عريةالش   أصوؿ ؿاألو   المبحث في تناولنا مبحثيف،

  .والعربي الغربي الفكر في عريةالش   مفاىيـل فقد خصص الثاني المبحث يخص   فيما
 مف  جاء اػػم تطبيؽ حاولنا "اعدالذبيح الص   قصيدة شعرية "ػػػػػب الموسـو الثاني الفصؿوفي 

 بدءا حيثياتيا بكؿ   القصيدة مستوى عمى موجود ىو ما باستقراء ذلؾو  عرية،لمش   مةعا ـفاىيم
 كؿ   جاء حيث اإليقاع، بشعرية وانتياء الصورة، ريةالمغة فشع بشعرية مرورا العنواف، بشعرية
 ىندسة معظميا في ؿُتشك   فرعية عناصر إلى عامتفر   األساسية العناصر ىذه مف عنصر

 راصدة بخاتمة المذي   البحث جاء ألخيرا فيو  ،صيالن   بنائيا تحقيؽ عمى وتعمؿ القصيدة،
 .إلييا ؿالمتوص   لمنتائج
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 تجاوز مف نتنيمك   والمراجع المصادر مف مجموعة البحث ىذا في سندي وكاف         
 ياكبسوف، لروماف (عريةالش   قضايا) :منيا الباحث أماـ حاجزا تقؼ التي والعراقيؿ الصعوبات

 بف الديف لجماؿ (العربية عريةالش  ) ديب، أبي لكماؿ (عريةالش   في) لتدوروؼ،( عريةالش  )
 (المسمميف الفالسفة عند عرالش   نظرية )، والموسى لخميؿ (عريةالش   جماليات) الشيخ،

 (عريةالش   مفاىيـ )الوىيبي، لفاطمة القرطاجني حاـز عند(المعنى نظرية )و جمعي، لألخضر
 .ةالجو   ألحمد (الشعريات في بحوث) ناظـ، لحسف
 احرصي عمى "مسكين "ةالدكتور  ةالمشرف ةلألستاذ الخالص بالشكر أتقدـ الختاـ وفي      
 في كثيرا أفادتني التي القيمةا ونصائحي ادعمي عمى أيضا اوالشكر لي الموضوع، متابعة في

 .البحث تصحيح
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 : األول الفصل

 .عريةم الش  ـــــومفاهي ولـــــأص
 

 .ةػػػػػالمعرفي وؿػػػػػػالحق يػػػف ةػػػػػػعريالشّ  وؿػػػػػػػأص :األول ثـــــــــالمبح -            
ّ.العربيّو الغربي الفكر في عريةالشّ  ـػػػمفاىي :الثانـي ثـــــــالمبح -       

ّ
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 .ةـــــالمعرفي ولــــــالحق يـــف ةــــــعريالش   ولـــــــأص
 ي:فسفمعرية في الحقل الالش   -1

ّالشّ ّإفّ ّّّّّ ّّعريةلمفيـو ّواسعا ّمجاال ّّوكونفي ّصميـ ّمف ّاليونانيعيا ّالثقافي ّالفكر ّمؽ
ّال باعتبار ّاألوائؿ ّىـ ّذاليوناف ّيتطرّ يف ّلـ ف ّوا  ّالمفيـو ّىذا ّفي ّالبحث ّإلى ّإليوّبادروا قوا

ّعنوّبتعبيراتّتتوافؽّوالمصطمحّالحديثػػػػػػػػػػػػػػػػعبّ  فيـّ،بالمصطمحّذاتو كالرائعّوالجميؿّّ»ّروا
ّ(1)«المحسوسّوالواقعي.. والمتناسؽّوىيّألفاظّتشيرّإلى

ّالشّ وتجسّ ّّّّّّ ّاليونافدت ّالفالسفة ّأعماؿ ّفي ّكمفيـو ّمروراّّعرية ّبيوميروس بدءا
مفيوموّبالدراسةّفيّىذاّّص ّوانتياءّبأرسطوّالذيّنخّفالطوفألوسقراطّوصوالّّبييراقميطس

ّالشّ وذمنال الحقؿّباعتباره ّفّ ففوّ"لّ عريةّبصفةّعامةّفيّمّؤجّالبارزّالذيّاكتمؿّعمىّيدهّمفيـو

ّدعّ الشّ  ّالذي ّالشّ  موعر" ّلعالـ ّالمالمسة ّوالخصائص ّالقضايا ّمف ّىذاّبجممة ّوعمى عرية.
ّاألوا ّالفالسفة ّمف ّيعتبر ّميّ  ؿئاألساس ّالسّ الذيف ّجادوا ّلمف ّالفالسفةّءبيؿ ّخاصة ّبعده وا

ّ ّفيّالمفيـو ّمفّ وباألخصالمسمميفّالذيفّخاضوا ّشديدا ّاىتماما ّالذيّأخذ ّالمحاكاة مفيوـ
ّتحميال.ّقبميـّدراسةّو

ّنتطرّ ّّّّّّّ ّأف ّوقبؿ ّبو ّجاء ّما ّإلى ّمؽ ّلمشّ ّفأرسطو ّالتّ ّبأسّالّعرية،مفيوـ طرؽّمف
فيياّّالتيّخص ّؽّلياّفيّممحمتوّّوالفالسفةّالذيفّسبقوهّكيوميروسّالذيّتطرّ  لمفيومياّعند

فّورشيؽّطسّبماءّاأللوىةّوىيميفّذاتّقواـّليّ غجماليةّعظيمةّفأخيؿّم بصفاتّ»شخصياتو
برّلموفاءّوالصّ ماؾّمثاالفّّوبينموبّوأندروّبر،الصّ  الذكاءّّو ةموأوليسّصاحبّالحنكةّوالحي

ّاإلبداعي،ّألفّ ّصالنّ بالجماليةّتعكسّطابعاّجمالياّعمىّ سـفييّصفاتّتتّ  (2)«.دائدعمىّالشّ 

ّيميّ ّكؿّ  ّما ّجماليةالشّ ّصالنّ ز ّصفات ّمف ّلمشّ  عري ّمفيومو ّىذهّيمثؿ ّنجد ّال ّلذلؾ عرية،
ّعريّأيضا.الشّ  صالنّ الجماليةّمنحصرةّعمىّالشخصياتّبؿّتنطبؽّعمىّ

                                                           

ّ.31،ّص2008خميؿّالموسى،ّجمالياتّالشعرية،ّمنشوراتّاتحادّالكتابّالعرب،ّدمشؽ،ّّ-1ّ
ّ.31المرجعّنفسو،ّصّّ—2ّ
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ّفإنّ أمّ ّّّّّّّ ّىيراقميطس ّعف ّلمشّ ا ّمفيومو ّيحصر ّبالثنائياتو ّعمىّعرية ّالقائمة ّالضدية
ّلذلؾّنجدّوألنّ ّالجدؿ، ّالمادية ّىيراقميطسّديناميكّاالنسجاـّ»ينزعّلمفمسفة ّيػػػػػػػػالجماليّعند

ّمفّوحدة ّنابع ّىذهّ وىو ّومنخفضة" ّأصواتّعالية ّواختالؼ، ّوفاؽ، "ّ ّالمتصارعة األضداد
ّتنفيّبعضياّبعضاّبشكؿّمطمؽ،ّتشكّ اسّأنّ النّ  يظف"كثير"ّمفاألضدادّالتيّ ؿّفيّالواقعّيا

عريةّعندهّعمىّأساسّالمفارقةّوعميوّتنبنيّالشّ ّ(1)«الخفي. ياّاالنسجاـمتناسقا،ّإنّ ّوحدة،ّكالّ 
 عري.صّالشّ تناسؽّوانسجاـّالنّ  الضديةّالتيّتخمؽّعالماّلمجماؿّيتحقؽّبو

ّال ّمثالية ّالّيوليّالحواسّفبينما ّألنوّّوالفمسفةيمسوؼّسقراطّجعمتو ّاىتماما الطبيعية
(،Principe de finaliteّّ)ّييتـّبمبدأّالغائيةّببيةّموقفاّسمبيا،ّومنياّومفّمبدأّالسّ ّ»يقؼ

ّال ولذلؾّكانت فشعريتوّإذفّّ.(2)«يمسوؼّنفعيةّمفّجية،ّومثاليةّمفّجيةّثانيةفجماليةّىذا

ّألفّ  ّمثاليا ّمنزعا ّتفضّ  تنزع ّالتي ّاألرستقراطية، ّالطبقة ّمف ّمستقى ّعنده ّاجتماعالجماؿ ّؿ

البعدّمفّّكؿّ ّةالشخصّنفسو،ّلذلؾّمثؿّىذهّالخصائصّبعيد فاتّالخمقيةّوالخمقيةّفيالصّ 
ّتوفرىاّفيّالطبيعة.

ّالشّ  ّمعيار ّكاف ذا ّيقّووا  ّىوميروس ّعند ّالصّ عرية ّأساس ّعمى ّالتيـ ّالجمالية ّفات
شخصياتّالحكاية،ّوعمىّالمفارقةّالضديةّالتيّتسعىّإلىّاكتناهّالجانبّالجماليّفيّّتطبعيا

وعمىّأساسّالمثؿّعندّسقراط،ّفماّىيّالمعاييرّالتيّتزعمياّّعندّىيراقميطس، عريالشّ ّصالنّ 
ّ؟.أىميةّعفّسابقيو ؿذالّيّأفالطوفّالذيّ

ّّّّّّّّ ّباعتباره ّاألرستقراطية ّالطبقة ّإلى ّأفالطوف ّأستاذهّّفيمسوفاينتمي ّمثؿ ّمثمو مثاليا
فيّالحقيقةّّؿالمثألدب،ّفمثمماّينشدّعالـّلبالتاليّنظرتوّلمواقعّالّتختمؼّعفّنظرتوّّوّسقراط،

عمىّالفف،ّواىتماموّبالفمسفةّوالسياسةّلـّيمنعوّمفّاىتماموّباألدبّالذيّربطوّ يحاوؿّتطبيقو

                                                           

ّىيراقميطسّّ-1 ّالديالكتيكيةّ—ثيوكاريسّكيسيدس، ّالمادية ّلبناف،ّ—جذور ّبيروت، ّالفارابي، ّدار ّسميماف، ّحاتـ ّترجمة:
 .231،ّص1ّ،1987ّط
ّ.33ّ،34الشعرية،ّصّّخميؿّالموسى،ّجمالياتّ-2ّ
ّ
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ّجاءت ّلذلؾ ّ باألخالؽ، ّلمواقع ّنقائصّمنبثقةنظرتو ّتشوبيا ّال ّكمية ّرؤية جاءّّعميوّوّ.مف

رّاعرّأفّيزوّ مفّفكرةّالمحاكاةّالتيّيراىاّكاممةّالّينبغيّعمىّالشّ  عريةّانطالقامفيوموّلمشّ 
ّفي ّوالمحاكاة ّإالّ لّ الّتّوّ»نظره حقائؽّممموسة، ّبؿّإنّ ّد ّأوىاما الواقعّّعفّاالنتباهّؼّرتصيا

عرّإلىّابتعادهّعفّعالـّالمثؿّالذيّيمثؿّالشّ ّعمى تعودّحممةّأفالطوفّ»لذلؾّ.(1)«المحسوس
ّ(2).«لممدينةّالفاضمةّمفّجيةّثانية وابتعادهّعفّالمعاييرّاألخالقيةّمفّجية،ّةجوىرّالحقيق

ّالشعرّعندهّيرتبطّبعالـّاألخالؽّوذلؾّعندماّعدّ  ياّنّ ألّتشويياّلعالـّالحقيقة، المحاكاةّفمفيـو
نسخةّثالثةّكماّقاؿّ الشعرّمحاكاةّلممحاكاةّأيّ»حذافيرىا،ّلذلؾّيرىّفيّحقيقةّبكؿّ الّتنقؿّال

ّالحقيقة، ّكافّالشرّفاضالّومقمّ ّفيّمواجية ّالمركزيةحتىّلو ّفالمسألة ّوممتعا، ّ دا ىيّلديو
 مفرّػػػػػػػػعالشّ ّنفيعدميا.ّوفيّالغالبّكافّأفالطوفّمعّّوظيفةّالشعرّمفّحيثّفائدتوّأو

ّالشروطّاألخالقيةّاألفالطونية.ّجميوريتوّالمثاليةّإالّ   وىوّيناديّبالففّالذيّيقـوّ(3)«إذاّالتـز
ّـالكوفّمقسّ ّأفّ ّ»تنشدّالكماؿ،ّإذّيرىعمىّأساسّاألخالؽّوىذاّاستناداّلفمسفتوّالمثاليةّالتيّ

والعالـّالمثاليّأوّعالـّالمثؿّيتضمفّالحقائؽّ.ّماديإلىّعالـّمثاليّوعالـّمحسوسّطبيعيّ
ّّو المطمقة ّالخالصة، ّالواألفكار ّالصافية ّأنالمفاىيـ ّالطبيعيّأّومّ قية. ّالعالـ ّالموجوداتّا عالـ

يفةّعفّمزّ ّىةّودّصورةّمشوّ مجرّ ّ..أنيارّوأدبّولغةّوأشجارّمفّأشياءّّو فيوّبكؿّماّيحتويو
العالـّالطبيعيّمحاكاةّلعالـّالمثؿّواألفكارّّأفّ ّأخراهلل،ّوبتعبيرّ عالـّالمثؿّاألوؿّالذيّخمقو

عفّنظرتوّلمشعرّنظرتوّلمواقعّالّتختمؼّّلذاّ.(4)«ائؿ.زّّو الخالصةّلذلؾّفيوّناقصّومزيؼ
ّرؤاه ّتعكسّكؿ ّعمىّو وأفكاره،ّفيي ّتدؿ ّعنده ّموجودّ »المحاكاة ّشيء ّبيف ّالثابتة العالقة

اىرا،ّفحيفّتحاكيّطبيعةّظحقيقياّأّوّسيئا،ّاّأونحس جو.ّوالتشابوّبينيماّيمكفّأفّيكوفذونمّو

                                                           

ّاإلنسانية،ّصفاقس،ّد،طّّ-1 ّ.6صـ،2004أحمدّالجوة،ّبحوثّفيّالشعريات،ّمفاىيـّواتجاىات،ّكميةّاآلدابّوالعمـو
،1ّعبدّالرحيـّوىابي،ّالقراءةّالعربيةّلكتابّففّالشعرّألرسطوّطاليس،ّعالـّالكتبّالحديثّلمنشرّوّالتوزيع،ّإربدّطّ-2

ّ.125،ّص2011ّ
، 1التوزيع،عمان، ط ية في أدبية األدب، دار مجدالوي للنشر وجتانقراءة مو  —الشعريات  علم المناصرة، الدين عزّ-3

 .32ص م،2007

ّنظريةّشكريّ-4 ّفي ّماضي، ّالعزيز ّبيروت،اّعبد ّلبناف، ّوالشروالتوزيع، ّلمطباعة ّالحداثة ّدار ّد.ط،ّألدب،
ّ.18ّ،19صّ
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ّتّعمىّخصائصّالموجود،لّ اّدذتكوفّالمحاكاةّإّاألشياءّبالحروؼّوالمقاطعّوالكمماتّوالجدؿ
عالـّّالمختمفةّطريؽّلتأثيرّعالـّالمعقوؿّأو ةّبفنونيامغوالّ.اّتجاوزتّىذهّالخصائصذسيئةّإّو

ؿّماّكافّجمالياّوأخالقيا،ّويفضّ  ؽّبيففيوّيفرّ ّ(1)«.ريالتأثوأداةّلذلؾّّالمثؿّفيّعالـّالحس،
ّالثانيّ ّويرفعوّوألنّ العامؿ ّوالشمولية ّالكمية ّالنظرة ّباألدبّإلى مصاؼّالمثاليةّّإلى يفضي

بوصفوّفاعالّقبمياّ شيءّرّكؿّ المطمؽ"ّأو"عالـّالمثؿ"ّىوّالذيّيقرّ جعمت"ّ»األفالطونيةّالتي
ّ وليسّعمىّاإلنسافّسوىّاالمتثاؿ ّكافّأفالطوفّينشدّولمّ ّ(2)«.القبميّالمثاليّالعامؿليذا ا

فبدالّمفّأفّتكوفّّ»عراءّلمخاطبتيـّالعواطؼأدافّالشّ ّخالؿّنظرتوّالكمية العقؿّوالفكرّمف

ّبميمةّمعا ؼفياعرّتجميمةّالشّ  ّيقـو ّياػػػػػػػػػػػجّعواطؼّالناسّويميبكسةّإذّيؤجّ العواطؼّتراه
فيوّبنظرتوّّ(3)«.أكثرّعرضةّلالستسالـّلمعواطؼويجعميـّ ؿقوبيذاّيبعدىـّعفّاستخداـّالع

ّالمثؿّوعدّ  ّوسيمةّغيرّأمينةلعالـ ّالمحاكاة عرّيممؾّأسباباّفيّنقؿّالحقائؽّمفّخالؿّالشّ  ه
وعقؿّّؿتخيّ واألخالؽّتزويرّليما،ّوىوّ عرّالذيّالّيحاكيّالحقيقةالشّ ّ»أفّ ّيرىّمفّخالليا
ىؤالءّالشعراءّجيمة،ّّولذلؾّإفّ  يعنيّماّيقوؿ،ؿّتبعاتو،ّوىوّالّؿّولذلؾّالّيتحمّ صاحبوّمعطّ 

ّّّ(4)«.مةقوّعمىّعقوليـّالمعطّ اإللياـّوتدفّ ّلييمنةوالّيمتمكوفّالحكمة،ّ
ّأفّ يتبيّ ّّّّّّّ ّالكالـ ّىذا ّمف ّحدّ ّف ّوضع ّتتّ أفالطوف ّالتي ّالفالسفة ّلغة ّبيف ّفاصال سـّا
لغةّّفّ باعتبارّأدّالداللة،ّباالنزياحّواإليحاءّوتعدّ زّالشعراءّالتيّتتميّ  وبيفّلغةّة،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالحكم

ّترشحّبالعممية ّوىذهّنبيّالموضوعية، الفالسفة ّالمعجمي، ّعفّأصميا ّمنزاحة ّالشعراء ّلغة ما
ّ.شعريتوّمرتبطةّباألخالؽّالمفارقةّنجدىاّنابعةّمفّكوف

ّـ ّإفّ  اإلرىاصاتّّإالّ ّفيّحقيقةّاألمر،ّؿ،التطرؽّلياّآنفاّالّتمثّ ّآراءّالفالسفةّالتيّت
زاّؿّمرجعاّمتميّ عر"ّالذيّيمثّ الشّ ّفو"ّففّ النظريةّالتيّحمؿّلواءىاّأرسطوّفيّمؤلّ ّاألولىّليذه

                                                           

ّ.11ّ،19ط،صّ.ّالتوزيع،ّلبناف،ّبيروت،ّدّاألدب،ّدارّالحداثةّلمطباعةّوالشرّوشكريّعبدّالعزيزّماضي،ّفيّنظريةّّ-1
ّ.31م، ص 2004محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د، ط، ّ-2
ّثامر،ّ-3 ّّفاضؿ ّالعربي ّالنقدي ّالخطاب ّفي ّوالمصطمح ّوالنظرية ّالمنيج ّإشكالية ّفي ّالثانية، ّالحديث،المركزالمغة

ّ.143،ّص1ّ،1994الثقافيّالعربي،ّبيروت،ّلبناف،ّط
ّ.36خميؿّالموسى،ّجمالياتّالشعرية،ّصّ-4ّ
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ّنظرا ّاألدب، ّمفيوموّفيّعالـ ّلذلؾّنجد ّالتيّتناوليا. ّالنقدية ينحصرّفيّّ»رعلمشّ ّلمقضايا
ّبيفّأيّتمثّ ّالمحاكاة. عمىّنحوّّاألجزاءبحيثّتكوفّمرتبةّّيرة،ّروشّرةيّ خؿّأفعاؿّالناسّما

ّتولّ  ّفي ّاالحتماؿ ّطابع ّأو ّالضرورة ّطابع ّوالشّ يعطييا ّبعض. ّمف ّبعضيا ّعندد ّالحؽ ّعر
ّفالمحاكاةّعندهّليستّرصفاّألحداثّواقعيةّ(1)«أرسطوّيتجمىّفيّالمأساةّوالممحمةّوالممياة.

ّفيّظؿّ ؿّالشاعرّبواسطتياّمعطياتّالواقعّالذيّيعيشّفيو،ّيشكّ ّ»ىيّعمميةّإبداعيةّماّبقدر
ّّطمخطّ  ّمحتواه ّالشاعر ّينقؿ ّنقالّمتميّ ّلقيمياأخالقي، ّيحدثّفييا ّالمتمقيّكي ّإلى ثاراّأزا

عاناىاّالشاعر،ّأوّعانىّبعضياّبشكؿّأوّبآخر،ّعندئذّتغدوّالمحاكاةّنتاجاّّزة،ّسبؽّأفمتميّ 
ّتنتخبّفيو ّيتناسبّمعّموقفوّمفّىذاّّإلدراؾّذاتي، ّالشاعرّمفّمعطياتّالواقعّما مخيمة

مفّّ،لقيميامفّخبرةّلياّمحتواىاّّخريفاآلأوّنقموّإلىّّمولواقعّمفّناحية،ّومعّماّيريدّتوصيا
الحرفيةّعفّالمحاكاة،ّوينفتحّالمجاؿّلمكشؼّعفّّفةعندّىذاّالمستوىّتنتفيّصّناحيةّأخرى،

ّّ(2)«.وثانييماّالتشكيؿ،ّوثالثيماّالتوصيؿّاإلدراؾ،ّ:بيعتياّالمتميزةّعبرّجوانبّثالثةط
ّالحرفيّالّتنحصرّفيّمجردّالنقؿّعكسّىذاّالقوؿّماّأرادهّأرسطوّمفّالمحاكاةّالتيّّّّّّّ

ّباكتشاؼّعالقاتّوبنيات ّؽّلمعمؿّاألدبيّأدبيتو،تحقّ ّبؿّتسعىّإلىّتجاوزّتمؾّالمحدودية

ّأماـّالفنافّلسدّ  ليستّقصراّّالمحاكاةّألفّ ّالفراغّالموجودّفيّالطبيعة،ّوتفتحّالمجاؿّواسعا
ّ.عمىّإنتاجّماّفيّالطبيعة،ّأوّعمىّنقؿّصورةّليا

عريةّاألرسطيةّصدىّواسعاّوذلؾّبماّتحمموّمفّأفكارّوقضاياّنقديةّساىمتّلمشّ ّإفّ 
ّأفكارّأستاذهّأفالطوفّالتيّربطّفيياّاألدبّباألخالؽّّالمعرفةّاألدبية،ّفيّإثراء عارضّبيا

أرضّالواقع،ّفيّحيفّجعمياّأرسطوّوسيمةّإبداعيةّتزويراّلوقائعّمجسدةّعمىّّجاعالّالمحاكاة
ّالعمؿ ّجوىر ّالفني.ّالكتناه ّمفّولمّ ّاإلبداعي ّالعديد ّات خذىا ّالحضور ّىذا ّكانتّلشعريتو ا

ّحيث ّلبحوثيـ ّمطية ّشرّ ّالباحثيف ّخاصة ّوظروفيـ ّلمتطمباتيـ ّوفقا ّمنيا ّمفّاستفادوا احو
ّأمثاؿ ّالمسمميف ّسينا،ّ:الفالسفة ّمفّّوابفّابف ّجممة ّعندىـ ّاجتمعت ّالتي ّوالفارابي رشد،

                                                           

ّ.50محمدّغنيميّىالؿ،ّالنقدّاألدبيّالحديث،ّصّ-1ّ
2ّ-ّّ ّاألدبي،عصفورجابر ّالنقد ّالشعرّ-، ّالنقديّ،-مفيـو ّالتراث ّفي ّطدراسة ّالقاىرة، ّالعصري، ّالكتاب ّدار ،1ّ

ّ.240ـ،ّص2003
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ّلمشعرّومفيومو، وّىوّالتأسيسّوكافّاليدؼّمفّذلؾّكمّ ّالمعاييرّساىمتّفيّبمورةّرؤيتيـ
ّفحوى ّعف ّنتساءؿ ّأف ّعمينا ّلذا ّعامة، ّلمشعر ّوالنظري ّاتفاؽّّالفمسفي ّومدى ّالنظرية ىذه

كصياغةّفقطّّأـّريةّكنظريةوىؿّعرفواّمصطمحّالشعّناتّالشعرالفالسفةّالمسمميفّحوؿّمكوّ 

ّ.؟دوىاّكمفيوـوكيؼّجسّ 
ّيخص ّ ّالفارابيّيقوؿمصطمحّالشّ  فيما ّنجد ّبتكثيرّاأللفاظّ« عرية والتوسعّفيّالعبارة

ّثـّّوتبديؿ ّأوال ّتحدثّالخطبية ّأف ّفي ّذلؾ ّفيبتدئّحيف ّوتحسينيا ّببعضّوترتيبيا بعضيا
المولِّدّلمشعرّفيّقوةّاإلنسافّشيئافّأحدىماّالسببّّ«اّابفّسيناّيرىأمّ ّ(1)»قميالّالشعريةّقميال

ّبالمحاكاة ّقدّّاأللحافالناسّلمتأليؼّالمتَّفؽّّوّببّالثانيّفيّحبّ والسّ ّ(...)االلتذاذ ّثـ طبعا،
ّلأللحاف، ّمناسبة ّاألوزاف ّوأّوجدت ّاألنفس ّإلييا ّفمالتا ّالعمتيف ّىاتيف ّفمف ّدتتولّ وجدتيا،

ّّ (2).» ةالشعري
 ظيناّمختمفة،ّفالفارابيّيعنيّبمفعميياّنصوصّالفارابيّوابفّسالمعانيّالتيّتحيؿّ إفّ ّ

ّالسّ " ّتالشعرية" ّالن صّبفعؿ ّعمى ّتظير ّالتي ّىذهمات ّتؤدي ّحيث ّمعنييف ّوتحسيف ّرتيب
ص،ّفيّحيفّيعنيّابفّسيناّبمفظةّالشعريةّظيورّأسموبّشعريّيطغىّعمىّالنّ ّالسماتّإلى

ّالتي ّتأليؼّالشعر ّّعمؿ ّالنابعة ّبالمتعة ّويحصرىا ّالمحاكاة ّالتأليؼّوالموسيقىّّمف تناسؽ
ّالعاـ،ّحيثّيجعؿّالمتعة ّلتأليؼّالشعرّبمعناىا ّ(3)«والتناسؽّأساسا

ّالشعريةّأمّ  اّعفّمفيـو
ّنجدىاّكنظرية ّالمسمميف ّالفالسفة ّالمفيـوّ«متمثمةّعند ّتداخؿ ّتفاعؿّّفي ّفي ّأو والميمة،

ّتصوّ  ّفي ّوالتأثير ّوالتشكيؿ ّوالوظيفة ّلمشّ البنية ّترتّ رىـ ّولقد ّذلؾعػر، ّعمػى ّاستخدـّّب أف
ّالتخييؿّو ّالمفيـوّالفالسفة ّمقاصد ّلتأدية ّأوّمتداخمة ّبمعانػيّمتػقاربة ّ(4).»والغايةّالمحاكاة

ّلـّتمؽّاختالفاّبيّ  مفّّيـّأجمعواّعمىّأفّتكوفّالمحاكاةّوالتخييؿناّألنّ والشعريةّعندىـّكمفيـو

                                                           
 141ص.، 2،1990بوّنصرّالفارابي،ّالحروؼ،ّتحقيؽّوتقديـّوتعميؽ:ّمحسفّميدي،ّدارّالمشرؽ،ّلبناف،ّبيروت،ّطأّ-1ّ
 .37، 72أبوّعميّحسيفّبفّعبدّااهللّبفّسيناّالبخاري،ّالشفاء،ّضمفّكتابّ"ّففّالشعرّ"ّألرسطو،ّصّ-2ّ
 المركزّالثقافػيّالعربػي،ّبيروت،ّ،األصوؿّوالمنيجّوالمفاىيـينظر:ّحسفّناظـ،ّمفاىيـّالشعرية،ّدراسةّمقارنةّفيّّ-3ّ
 12.ـ،ّص 1،1994ط
 27.ص1999ألخضرّجمعي،ّنظريةّالشعرّعندّالفالسفةّالمسمميف،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّد،ّط،ّاّ-4ّ
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ّوليدةّالفطرةّاإلنسانية،ّوالّيختمؼّالفالسفةّفيّشيءّمععرّالشّ ّوفّنشأةيعدّ ّكماّمكوناتيا، أىّـ 
ّاإلنسانية، ّالغريزة ّإلىّىذه ّبالشعر ّفيّاالرتداد ّأفّ ّأرسطو ّالشعرّ ويبدو ّبشرعية ذلؾّإقرارا

الصنائعّّمف »أفّ ّيعتقدبوّالفارابيّالذيّّوىذاّماّيقرّ ّ.ماداـّصدىّلطبعوّلإلنسافّوضرورتو

ّالشّ  ّالقياسيةّصناعة ّفيّفطرة ّفيّكؿّشيءّفإفّ ّاإلنسافعرّلما ّمفّتحريّالترتيبّوالنظاـ
ّ(1).«النطؽّنظاـّباإلضافةّإلىّزمفأوزافّاأللفاظّىيّلياّرتبةّوحسفّتأليؼّّو

عرّالذيّحصروهّفيّواّبياّمفيوميـّلمشّ الفالسفةّالمسمميفّالتيّخصّ ّأراءفيماّيميّّو
عرّالشّ ّإفّ ّ»كماّوردّفيّقوؿّابفّسينا:ّالتخييؿالتيّاستعمموىاّفيّاألغمبّبمعنىّّالمحاكاة

ّ»رهتصوّ ّيوالشعرّفّ(2)«.العربّمقفاةّوعندؼّمفّأقواؿّموزونةّمتساوية،ّمؤلّ ّؿىوّكالـّمخيّ 
ّالذي ّالتخييؿ ّأوّيفيد ّبالضرورة ّموجودة ّأمور ّمحاكاة ّعمى وىيّ.(3)«.الوجودّممكنةّيعتمد

ّ ّالتي ّالشّ ّمياتزعّ الفكرة ّحصر ّالذي ّالفارابي ّباعتبارعر ّالتخييؿ ّوبالتالي ّبالمحاكاة

ّىيّصادقة،ّّ:األقاويؿ»أفّ  ّما ّمنيا ّىيّغيرّجازمةّوالجازمة ّما ّىيّجازمةّومنيا ّما منيا
رّعنوّبدؿّالقوؿ،ّتمنياّماّيوقعّفيّذىفّالسامعيفّالشيءّالمعّالكاذبة:ّوّكاذبةّومنياّماّىي

ّ(4).«الشعرية.ّ،ّوىذهّىيّاألقاويؿّالمحاكيّلمشيءّومنياّماّيوقعّفيو

ّالفارابيّفيّكؿّ ويتحدّ  ّعند ّيتّ ّ»دّموضوعّالمحاكاة صؿّبالبشرّمفّأحواؿّأفعاليـّما
ّالحياةّعمىّمستوىّالجسدّوالنفس،ّصؿّبيذهماّيتّ ّوسموكيـّوأحداثّحياتيـّوكؿّ ّوانفعاالتيـ

نجدّالفارابيّّلذلؾّ(5)«.ماّيتصؿّبحياةّالبشرّمفّخيرّأوّشرّوباختصارّفالشعرّيحاكيّكؿّ 
المحاكاةّوسيمةّإبداعيةّدوفّاقتصارىاّعمىّمجردّالنقؿّالذيّيقتؿّّأرسطوّالذيّعدّ ّيتفؽّمع

ّ.والفاعميةّفيياّروحّاإلبداع
ّجوىرّالشعريةّفيّخاصيتيّالمحاكاةّاعتبرّ»ابفّرشدّنجدهّالّيختمؼّعنيـّحيثّامّ أ

                                                           
ّّ.142أبوّنصرّالفارابي،ّالحروؼ،ّصّ-1ّّ
ّ.161المرجعّالسابؽ،ّصّ،سيناابفّّ-2ّ
بيروت،ّّالنشر،ّشد،ّدارّالتنويرّلمطباعةّوالكنديّحتىّابفّّرّمفإلفتّالروبي،ّنظريةّالشعرّعفّالفالسفةّالمسمميفّّ-3ّ

ّ.90ـ،ّص1ّ،1983لبناف،ّط
ّ.150،ّص”ففّالشعرّ”ّ،ّرسالةّفيّقوانيفّصناعةّالشعراء،ّضمفّالفارابيّ-4ّ
وبي،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-5ّ ّ.86إلفتّالر 
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يقوؿّفيّسياؽّوصفوّّوالتأثيرؽّاألمرّبالشؽّالتشكيميّأوّبجانبّالوظيفةّوالتخييؿّسواءّتعمّ 
بغيرهّّناعةّالتخييميةّارتبطتّبالشعرّأوالصّاسفعؿّالمحاكاةّوالتخييؿّباعتبارىماّأسّلطبيعة

ّفيّالشّ ّويرىّأفّ (1).«مفّالفنوف ّفييعرّتكوفّمفّقبؿّالوزفّوالمحفّّوالمحاكاة فيّ»ّالكالـ
غـّالمتفقةّومفّقبؿّالوزف،ّومفّقبؿّنتكوفّمفّقبؿّثالثةّأشياء:ّمفّقبؿّالالشعريةّّاألقاويؿ

غـّفيّالمزامير،ّنقدّيوجدّكؿّواحدّمنياّمفرداّعفّصاحبوّمثؿّوجودّالّالتشبيوّنفسو.ّوىذه
تجتمعّىذهّّيرّموزونة.ّوقدغيّاألقاويؿّالمخيمةّالنظ،ّأعفوالمحاكاةّفيّالمّوالوزفّفيّالرقص،

ّيوجد ّمثمما ّبأسرىا ّالنّ ّالثالثة ّيسمّ في ّالذي ّالموشّ وع ّالتيّى ّاألشعار ّوىي حاتّواألزجاؿ،
جمعتّاألمريفّّإذّكانتّاألشعارّالطبيعيةّىيّماّالجزيرة.ّاستنبطياّفيّىذاّالمسافّأىؿّىذه

نّ أشعارّالعربّليستّفيياّّفإفّ ،ّالطبيعييفّجميعا،ّواألمورّالطبيعيةّإنماّتوجدّألمـ ماّلحف،ّوا 
مّ إمّ ّىي: ّوا  ّفقط، ّالوزف ّمعاا ّوالمحاكاة ّالوزف ّاتّ ّولمسمماّالفالسفةفّعميوّوّ،(2)«.فيياّا فقواّف

ّالشعر ّلمفيـو ّفيّالمحاكاةّحوؿّتحديدىـ ّحوؿّّوالتخييؿ،ّالذيّحصروه ّعرضا فّاختمفوا وا 

لىّأيّ  ّّ.عنصرّتنسبّقضيةّالمحاكاةّوا 
 دي:ــــــــقلن  ة في الحقل اـــــــعريالش   -2

ّالشّ  ّمفيـو ّفي ّالقديـ ّمنذ ّالعرب ّتحكّ ّعرية،خاضّالنقاد ّعدـ ّزماـّلكف ّفي ميـ
ّأّىوّالمصطمح ّتشتّ دّ الذي ّإلى ّليذاّى ّاألولى ّالبواكير ّاستقصاء ّحاولنا ذا ّوا  ، ّالمفيـو ت

فيّالقرفّالثالثّّابن سالم الجمحيمفيوموّالعاـ،ّيمكفّإرجاعوّلعصرّّالمصطمحّمفّجية
ّ"طبقات ّوّاليجريّفيّمؤلفو ،"ّ فيّ"الشعرّوالشعراء"،ّوصوالّإلىّّابن قتيبةفحوؿّالشعراء

ّّفيّالجاحظ ّمرورا ،"ّ ّوالتبييف ّالبياف "ّ ّفي ّوالمعنى ّالمفظ ّعف ّبعبد اهلل بن المعتزحديثو
ّر"ّػػػػػػػػػػػػػعالشّ عيارّّ"ّفيّابن طباطبا،ّو"قضيةّعمودّالشعر"فيّّالمرزوقيوّفيّكتابوّ"البديعّ"

ؿّالنظريةّفيّأوسعّنطاقياّالنموذجّالبارزّالذيّيمثّ ّأفّ ّ.ّإالّ "فيّ"نقدّالشعرّجعفر قدامة بنو
منياجّالبمغاءّصاحبّكتاب"ّحازم القرطاجنيرّأبوّالحسفّالمفكّ ىوّالناقدّّوّضمفّىذاّالحقؿ

                                                           
ّ.31ةّالشعرّعندّالفالسفةّالمسمميف،ّصاألخضرّجمعي،ّنظريّ-1ّ
ّ.203،ّص”ففّالشعرّ”ّّ/ ّأبوّالوليدّبفّرشد،ّتمخيصّكتابّأرسطوّطاليسّفيّالشعر،ّضمف2ّّ
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ّالشعريةّفيّجوانبياّاألصميةّمالّوسراجّاألدباء"،ّالذي عرّالشّ ّالواردةّفيّكتابّففّ سّمفيـو
ّ.ألرسطو

القدامىّالّيعنيّانعداـّمفيومو،ّكماّّالنقادعريةّفيّكتاباتّغيابّمصطمحّالشّ ّإفّ 
ّكافّموجودا،ّحيثّجاءتّىذهّالنظريةّتحتّمصطمحاتّنا،ّألنّ ذكّرّسبؽّوأف ّمنيا:وّكمفيـو

مصطمحّّوفيماّيخص ّّالمصطمحات.المفظّوالمعنى،ّالجدةّوالقدـّوغيرىاّمفّّالصناعة،ّالنظـ،
ّموفاّمتكمّ ن ّإّ»يّاليونانيّعندّأرسطوّعندماّقاؿ:إرىاصاتّفيّالحقؿّالفمسفّالصناعةّنجدّلو

عندّداّالصناعةّمجسّ ّالقديـّنجدّمصطمحّالنقدوفيّّ.(1)«.اآلفّفيّصناعةّالشعراءّوأنواعيا

أصناؼّالعمـّصناعةّيعرفياّأىؿّالعمـّبوّكسائرّّعرلمشّ ّ»ابفّسالـّالجمحيّالذيّيرىّأفّ 
ّت ّما ّمنيا ّتثقفوثوالصناعات، ّما ّومنيا ّالعيف ّتذاألّقفو ّما ّومنيا ّذلؾّثف، ّومف ّالمساف، قفو

ّممّ  ّدوفّالمعاينة ّبصفةّوالّوزف، ّالّتعرفو ّفيرىّفيّالشّ (2)«.يبصرهّفالمؤلؤّوالياقوت، عرّ.

معاييرّوقوانيفّيسيروفّّالعمماءّوضعواّلوّصناعةّمثؿّباقيّالصناعاتّواالختصاصات،ّوأفّ 
ّ.دّالكالـّمفّرديئوزوفّبياّجيّ ميّ يعمييا،ّوالتيّ

ّولكؿّ ّو ّالقدامىّأقساـ، ّباقيّالنقاد ّالشعريةّعند ّ"ابفّّناقدّمفيـو ّفيذا ّالخاصة نظرتو
عمىّذلؾّّص ّعمىّمبدأّالجودةّالفنيةّمثمماّنّالشعرّيكوفّذاّجماليةّإذاّحافظّيرىّأفّ ّ"قتيبة

ّكتابو: ّمقدمة ّّ»في ّمختاراولـ ّشاعر ّكؿ ّشعر ّمف ّنكرتو ّفيما ّقمّ ّأسمؾ ّمف ّسبيؿ ّأولو ّد
لىّّالمتقدـنظرتّإلىّّاستحسفّباستحسافّغيره،ّوال منيـّّرالمتأخّ منيـّبعيفّالجاللةّلتقدموّوا 

)...(ّولـّيقصرّاهللّالعمـّوالشعرّالعدؿّعمىّالفريقيفّرهّبؿّنظرتّبعيفلتأخّ بعيفّاالحتقارّ
،ّبؿّجعؿّذلؾّمشتركاّمقسوماّبيفّّبوّوالّخص ّوالبالغةّعمىّزمفّدوفّزمف،ّ قوماّدوفّقـو

ّفيّكؿّ  ّّوّعباده ّالفنيةّىوّالذيّيحدّ ّمعيارّوّ،(3)«شوؼّخارجيةّفيّأولوّكؿّ دىر، دّالجودة
ّقدامةّبفّجعفرّلمشّ قتيبة،ّأمّ ّشعريةّابف »ّىّفيّتقسيموّالشعرّإلىّأقساـ:تجمّ عريةّياّمفيـو

                                                           

ّ.85أرسطوّطاليس،ّففّالشعر،ّصّ—1ّ
ّالجمحي،ّ-2ّ ّسالـ ّبف ّوشرحّمحمد ّقراءة ّالشعراء، ّطبقاتّفحوؿ ّأبو ّبجدة،: ّالمدني ّدار ّشاكر، ّمحمد ّفير ،1ّالسفر

ّ.05ص،1980ّ
ّ.05،ّص1902الشعراء،ّدارّصادر،ّبيروت،ّد.ّط،ّّمحمدّعبدّاهللّبفّمسمـ،ّالشعرّوّابفّقتيبةّ-3ّ
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إلىّّينسبينسبّإلىّعمـّعروضوّووزنو،ّوقسـّينسبّإلىّعمـّقوافيوّومقاطعو،ّوقسـّّقسـ
 (1)«.تو،ّوقسـّينسبّإلىّعمـّمعانيوّوالمقصدّبوّوقسـّإلىّعمـّجيدهّورديئوغولّيبةعمـّغّر

ّعمىّبنىّلذلؾ ّّشعريتو ّتحقيقا ّفييا ّيرى ّالتي ّوالمعايير ّالقوانيف ّمف ّالنّ لجممة صّجمالية

ّالشّ  ّوالتي ّفيتتمثّ عري ّّؿ ّالشعرية ّعالمات ّأىـ ّمف ّيعتبراف ّالمذيف ّوالقافية ّابفّّوالوزف ىذا

ّبائفّعفّالمنثورّالذيّيستعمموّالناسّفيّمخاطباتيـ،ّّكالـّ»وبأنّ ّعردّالشّ طباطباّيحدّ  منظـو
عدؿّعفّجيتوّمجتوّاألسماع،ّوفسدّعمىّالذوؽ،ّونظموّّبوّمفّالنظـّالذيّإفّبماّخص ّ

عرّبالعروضّالتيّلـّيحتجّإلىّاالستعانةّعمىّنظـّالشّ ّبعوّوذوقوطّمعموـّمحمود،ّفمفّصحّ 
ىيّّتفرؽّبينوّوبيفّسائرّالفنوفّالنثريةّأالّوّعرّبخاصيةّالزمةشالّص ّ.ّفقدّخ2«ىيّميزانو
وتفعيالتّتحفظّوتتعمـ،ّبقدرّماّىيّموىبةّّلوزف.ّوالوزفّعندهّليسّمجردّعروضخاصيةّا

ّ.زّبياّالشاعريتميّ 
ّس ّابف ّنجد ّاألنكما ّىو ّالخفاجي ّوالقافيةّاف ّالوزف ّلمعياري ّوفقا ّشعريتو ّبنى خر

فيوّكالـّموزوفّّ:عرالشّ ّاّحدّ وأمّ »ّيّوظيفةّدالليةّفيّقولو:الذيّيؤدّ المعنىّّوأضاؼّليما
ؽّبينوّوبيفّالكالـّقمناّكالـ،ّليدؿّعمىّجنسو،ّوقمناّموزوف،ّلتفرّ ّوّمقفىّيدؿّعمىّمعنى،

ّؼّالموزوفّالذيّالّقوافيّلو،ؽّبينوّوبيفّالمؤلّ رّ فلتّ-مقفىّ-وقمناالمنثورّالذيّليسّبموزوف،ّ
ّ.(3)«معنىالمؤلؼّبالقوافيّالموزوفّالذيّالّيدؿّعمىّمفّلنتحرزّّعمىّمعنى،ّيدؿّ ّ:قمناّو

ّالبقال ّنجد ّالنقاد لىّجانبّىؤالء ّالشعرّفيّمّ مابفّرشيؽّالقيروانيّّوّي،نوا  فّحصرا
ّمكوّ ّالوزف ّمف ّوجعميما ّالشّ ناتّوالقافية ّالعناصرّسمة ّحيثّأصبحتّىذه بياّّزيتميّ عرية،

ّدوفالشّ  ّلكف ّالقواعدّّعر، ّتمؾ ّتجاوز ّأخرى ّجية ّمف ّحيثّحاولوا ّجامدة، ّعمييا ّيبقوا أف

ّالقرطاجنيّالذيّتطرّ ّومفّعر،الممثمةّبعمودّالشّ  ؽّلمفيوـّالشعريةّفيّىؤالءّالنقادّنجدّحاـز
                                                           

ّ:ّعبدّالمنعـّخفاجي،ّدارّالكتبّالعممية،ّبيروت،ّلبناف،ّد.ط،تعميؽّفّجعفر،ّنقدّالشعر،ّتحقيؽّوأبوّفرحّقدامةّبّ-1ّ
ّ.61د.ت،ّص

لبناف،ّستار،ّدارّالكتبّالعممية،ّبيروت،:ّعباسّعبدّالتحقيؽّالعموي،ّعيارّالشعر،ّشرحّوّمحمدّأحمدّبفّطباطباّ-2ّ
ّ.09،ّص1ّ،1982ط
ّاعتنىّبوّوخرجّشعرهّوعمؿّفيارسوّ:ّداودنأبوّمحمدّعبدّاهللّبفّسعيدّبفّسّ-3ّ ّافّالخفاجيّالحمبي،ّسرّالفصاحة،

ّ.275ـ،ّص1ّ،2006ّعطاشةّالشوابكة،ّدارّالفكر،ّعماف،ّط
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كفّيمإلىّنتائجّلـّتكفّمطروقةّمفّقبؿ.ّوماّّؿاألدباء"ّوتوصّ ّفوّ"منياجّالبمغاءّوسراجمؤلّ 
ّالقرطاجني ّحاـز ّأنّ ّمالحظتوّعمىّشعرية ّأرسطوّفيّففّ ببعوّأخذ ّضّالنقاطّالتيّقاؿّبيا

ّيعتبرالمنياجّّراجعّلطبيعةّكؿّأدب،ّفكأفّ ّمتطابقةّوىذاّغيرالشعر،ّولكفّبدرجاتّمتفاوتةّ

القضاياّالعالقةّوالتيّلـّتمؽّّبعضّوّخاضّفيحمقةّوصؿّلماّجاءّبوّأرسطوّوتكممةّلو،ّألنّ 

ّاإلغريقي.ّحظوةّعندّأرسطو،ّوىذاّراجعّلطبيعةّالففّ 
ّالقرطاجنيّعمىيركّ  ّفيّّز ّوتمثؿ ّالشعري، ّالقوؿ ّأساسيا ّيبنيّعمى ّبعينيا عناصر

ّمفيوموّلمشعريةّّو وّلـّيقؼّالمحاكاة،ّوالتأليؼّواإلعرابّوالصدؽ،ّولكنّ ّالوزف،ّ:ىيمجمميا
ّذلؾ، ّحدود ّأدرؾّأفّ ألنّ ّعند ّأوّو ّالبدّ ّالوزف ّبؿ ّشعرا، ّيقيـ ّال مفّحضورّّاإليقاعّوحده

ّلذلؾّنجدهالشّ ّصلمنّ ؽّعناصرّتحقّ  ّأفّ ّوكذلؾّظفّ ّ»يقوؿ:ّعريّشعريتو، ّفيّالشّ ّىذا عرية

صورةّّأيّغرضّاتفؽّعمىّأيّ ّلفظّاتفؽّكيؼّاتفؽّنظمو،ّوتضمينوّماّىيّنظـّأيّ الشعرّإنّ 

نّ  ّوا  ّفيّذلؾّقانوفّوالّرسـّموضوع، ّإجراءّالكالـّعمىّّمااتفؽّالّيعتبرّعنده المعتبرّعنده
ّّ.(1)«ة.الوزفّوالنفاذّبوّإلىّالقافي

ّّتفسحّمحاكاةّالشعرّوغرابتوّالمجاؿّأماـّتعدديةّالداللةّاإليحائيةّالتي ينبغيّأفّتالـز

فاعميتياّّالعدـ،ّبؿّمنبعياّالتخييؿّالذيّيصعدثّعنياّالّتأتيّمفّالشعر،ّوالغرابةّالتيّيتحدّ 
ف ّلذلؾّتعتبرّالمحاكاةّمفّأسسّالصناعةّالشعريةّإذّالعالقةّبينياّوبيفّالتخييؿّقائمةّحتىّوا 

ّأفّ  ّباعتبار ّالتكويف، ّطبيعة ّفي ّمختمفيف ّقّوّكانا ّبينماّّةالتخييؿ ّالبشرية، ّالنفس ّقوى مف
ّتعتبر .ّفمفّالطبيعيّأفّتكوفّالمحاكاةّعامالّفيّاإلبداعيّطريقةّمفّطرؽّالففّ ّالمحاكاة
تشبيوّصورةّبصورة،ّفيذاّالتشبيوّىوّالذيّيفسحّالمجاؿّواسعاّّالذيّينـّعف إحداثّالتخييؿ،
ّالتخييؿ، ّّلعممية ّرتابة ّالتيالشعريّيّصالنّ فكسر ّاختالؼّمعانيو ّعند ّكينونةّّظير تكسبو

غراب،ّعريةّفيّالشعر،ّاألأركافّالشّ أساسياّمفّّالّيفوتوّتثبيتّاألغرابّبوصفوّركناّ»لذلؾ
ّشموفسكيّّالشعريةّمفّوجية...ذلؾّالركفّالذيّبنيتّعمييا نظرّالشكمييفّالروسّوالّسيما

                                                           

 ي، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتبنأبو الحسن حازم القرطاجّ-1ّ

ّ. 82م، ص1966الشرقية، تونس، د.ط، 
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ّوخمؽ ّالمغة ّرتابة ّبتحطيـ ّوذلؾ ّالعالـ ّلرتابة ّكسره ّخالؿ ّلتستعيدّّمف ّعالقاتيا ّفي غرابة
ّكمكوّ ّ.(1)«ديناميتيا ّمكوّ فالغرابة ّمف ّف ّجميا ّتظير ّشعريتو ّالمغةنات ّالمستعممةّفي

ّيّالطرؼّالبارزػداعي،ّبحيثّيكوفّفيوّالمتمقػػػػػػولالستغرابّأثرّواضحّفيّتمقيّالنصّاإلب
ّيستحضر ّأف ّلممبدع ّالبد ّألنّ ّ»لذلؾ ّالكتابة ّأثناء ّيحضرّالقارئ ّأف ّويجب ّفييا ّالعمدة و

ؽّويفحصّيحضرّبعدىاّليستقبؿّالمراسمةّالشعريةّويتحقّ  فيّلحظاتّاإلبداع،ّكطرؼّأساسي
نماّيستشرؼّماّىوّآتّلذلؾّيدخؿّالشاعرّالّيكتبّلمّ ّألفّ  (2)«رؿّويفسّ يؤوّ   حظةّالراىنةّوا 

مشاركاّّطرفاّحينيايكوفّّصالنّ ّليؼأتاإلبداعي،ّباعتبارهّشريكاّلوّفيّّالقارئّضمفّمشروعو
ّبي ّالتشابو ّنقاط ّيبحثّفي ّعندما ّالمبدع ّمشروع ّألفّ نضمف ّقولو، ّالشاعر ّأراد ّما ّوبيف ّو

ّالطرؼّاآلخرّالشاعر ّبو ّيشعر ّبما ّعالقة ّليا ّيعالجّقضايا ىذاّّوعمىّفيّأغمبّاألحياف
ّكؿّ  ّفاعمية ّتعؽ ّوالّاألساس ّالمحاكاة ّمعامف ّاإلبداع ّطرفي ّوجود ّعمى ّالمبدعّ،تخييؿ

ّّ.ّالمتمقيّو

ّعندّإفّ  ّالمحاكاة ّّطبيعة ّالشعريّحاـز ّاإلبداع ّضمف ّيندرج ّما ّوىذا ّنفسية نجدىا
بصفةّعامةّواحدّمفّاألنماطّالتيّيستخدـّلمتعبيرّعفّمكوناتّوتصوراتّاألدبّّةّأفّ صخا

ّمف نسانية، ّوا  ّالتّنفسية ّالنفسية ّعمىّالقوة ّلمتأثيرّعمىّنفوسحيثّارتكازه ّوسيمة ّيّيتخذىا
ّ ّوليذا ّالفقّ»نجدّالسببالمتمقيف ّالخمؽ ّأو ّاألدبي ّاإلبداع ّإلىّنّ ضية ّتستند ّعامة ّبصفة ي

ّىذهّاألخيرةّالّتوجدّأصالّإالّ ّالمقوماتّالفنيةّوالجماليةّإذّإفّ ّلىركائزّنفسيةّقبؿّاستنادىاّإ

ىذهّالمحاكاةّّوّ(3)«.منياقائماّعمىّرصيدّّأوّالففّإالّ ّاّاألولىّفالّيوجدّاألدبأمّ ّبوجودّالففّ 
فّارتبطتّبطابعّنفسيّالّ ليستّالمحاكاةّفيّكؿّّ»فيّالمتمقيفّبنفسّالدرجةّإذّرتؤثّ حتىّوا 

ّتكوفّعميوّّربؿّتؤثّ ّوتحريكيا،ّالنفوسّالقصوىّمفّىزّ ّموضعّتبمغّالغاية ّبحسبّما فييا
ّالمقترنةّبياّوبقدرّماّنجدّالنفوسّوبحسبّماّتكوفّعميوّالييئةّالنطقيةّدرجةّاإلبداعّفييا،

                                                           

ّ.31حسفّناظـ،ّمفاىيـّالشعرية،ّصّ-1ّ
،1ّالبيضاء،المغرب،ّطّالدارّالعربي،ّزّالثقافيالمركّالقرطاجني،ّحاـزّالمعنىّعندّظريةنّ،ىيبيالّوّاهللّدبعّفاطمةّ-2ّ

ّ.33ـ،ّص2002
ّالقرطاجني،ّالمنياج،ّصّ-3ّ ّ.89حاـز
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أفّيكوفّعمىّاستعدادّّاعر،ّمعّذلؾّينبغيّعمىّالشّ ( 1)«رّليا.مستعدةّلقبوؿّالمحاكاةّوالتأثّ 
ّ.فّمفّتمريرىاّلممتمقيّالعمميةّحتىّيتمكّ تاـّالستقباؿّىذهّ

 عرية في الحقل البالغي :الش   - 3
ّالشّ ّّّّّّّ عريةّفيّالحقؿّالبالغيّفيّفكرّعبدّالقاىرّالجرجانيّمفّخالؿّنظريةّبرزّمفيـو
ّالشّ التيّتجاوزّبياّبعضّالعناصرّالمكوّ ّ"النظـ" يةّثأرادّإضفاءّلمسةّحداكماّّ،عرنةّلمفيـو

ّباإلبداعتتّ  ّلذلؾّوتتفادىّسـ ّاإلبداعيةّّ»اإلتباع ّالظاىرة ّلتفسير ّناضجة ّنظرية ّالنظـ كاف
ّالقّر عجاز ّوا  ّالنظريةّ(2)«.خصوصاّفآعموما ّىذه ّحاولت ّكما ّصحيحاّ» ّأساسا ّتضع أف

ّ ّاستثمار ّفي ّيتمثؿ ّمتجاوزة)...(ّالمفظلمبالغة ّسواء ّحد ّعمى ّالبالغييفّوالمعنى إشكالية
ّوأصحاب ّالمفظ ّيّ(3)«.المعنىّأصحاب ّلـ ّجعميماّضّ ففيو ّبؿ ّالمعنى ّعمى ّالمفظ ؿ

رّالمعاني،ّوترتبياّآثانقتفيّفيّنظمياّّنافيوّكذلؾ،ّألنّ ّظـّالكمـ"ّفميسّاألمرن"اّمّ وأ»فيمتساوي
ّبعضوّمعّبعضّّوّعمىّحسبّالمعانيّفيّالنفس،ّفيوّإذف ليسّنظـّيعتبرّفيوّحاؿّالمنظـو

ّضّـ ىو"النظـ ّمعناه ّالذي ّالشيءّ" ّإلى ّواتّ ؼّيكّالشيء ّنظيراّجاء ّعندىـ ّكاف ّولذلؾ فؽ.
وّالّيستقيـّنالحظّأنّ ّ(4)«.أشبوّذلؾّلمنسجّوالتأليؼّوالصياغةّوالبناءّوالوشيّوالتحبيرّوما

ساؽّدّفيّاتّ العمميةّتتجسّ ّالفائدةّالكبرىّليذهّ،ّولكفّ خرىالنظـّبمجردّضـّكممةّإليّكممةّأ
ّليولّ المّ  ّالمعنى ّالكمفظّمع ّالداللة ّإذيّ د ّتّوليسّّ»ة، ّأف ّالكمـ، ّفيّّتالالغرضّبنظـ ألفاظيا

ّو ّبؿّأفّتناسقتّداللتيا ّالعقؿّالنطؽ، ّالذيّاقتضاه ّعمىّالوجو ّؼيكّوّ.تالقتّمعانييا،

ّثبتّأنّ يتصوّ  ّأف ّبعد ّالنطؽ، ّفي ّاأللفاظ ّتوالي ّإلى ّبو ّيقصد ّأف ّحاؿّر ّفيو ّيعتبر ّنظـ و
ّبعضو ّوأنّ ّالمنظـو ّبعض، ّالصّ مع ّنظير ّوالتّ و ّّوياغة ّوكؿّ النّ عبير ّبوّقش، ّيقصد ّما

                                                           

ّ.67المصدرّنفسو،ّصّ-1ّ
ّ.26حسفّناظـ،ّمفاىيـّالشعرية،ّصّ-2ّ
 .26المرجعّنفسو،ّصّ-3ّ
ّوّاإلعجاز،ّالجرجاني،ّدالئؿّالرحمفّبفّمحمدّالقاىرّبفّعبدّعبدّبكرّأبوّ-4 ّمكتبةّّمحمدّمحمودّ:تعميؽّقراءة شاكر،

ّ.49،ّص3ّ،1992التوزيع،ّالقاىرة،ّطّالنشرّوّالخانجيّلمطباعةّو
ّّ
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ّالنظـّىوّاتفاؽّالمّ ّوالغرض(1)«.صويرالتّ  ترتيبّ»يتّـ ّحيثّاوتواجييمفظّمعّالمعنىّمفّىذا
ّـ ّالمعانيّفيّالنفسّأوال، ّمرحمتيفأفّيحدثّعمىّّبدّ إذفّالّفيوّباأللفاظّعمىّحذوىا؛ّالنطؽّث

ّالمغوية؛ّ،النفسيةّالمرحمة ّالمرحمة ّاألولىّعمىّّوالبدّ ّثـ ّتتقدـ ّألفّ الثّ أف ّالثانيةّتحقّ ّانية؛ ؽ

ّبتحقّ  ّأنّ ّؽّاألولى،مرىوف ّيعني ّإنّ وال ّبؿ ّمنفصمتاف ّوثيقاّيمايما ّاتصاال ّألفّ ّ(2)«.تتصالف
منوّّماّترىّأنوّالبدّ ّأفّ ّواعمـّ»المعنىّفالّانفصاـّبينيماّيقوؿ:ّفظّيعنيّحضورحضورّالمّ 

ولكنوّشيءّيقعّّمفّترتبّاأللفاظّوتواليياّعمىّالنظـّالخاص،ّليسّىوّالذيّطمبتوّبالفكر،

ّإفّ  ّحيث ّمف ّضرورة، ّاألوؿ ّفإنّ ّبسبب ّلممعاني، ّأوعية ّكانت ّإذ ّتتّ األلفاظ ّمحالة ّال ّبعيا

ّوجبّلمعنىّأفّيكوفّأوالّفيّالنّ  ّفإذا ّأفّفظّالدّ فس،ّوجبّلمّ المعانيّفيّمواقعيا، اؿّعميو
ّمثمويكّو ّّف ّفي ّ(3)«.النطؽأوال ّمناسبةّتتأتّ ّلذلؾّال. ّألفاظ ّالبحثّعف ّمف ّالنظـ ّأىمية ى

دّةّتتجسّ ػػػػػػوؿ،ّبؿّىذهّالعمميػػػدلرّفيّالكشؼّعفّداؿّومػػػػػػإعماؿّالفكّفػػػوالّمّ،معينةلمعافّ
واألساليبّالبالغيةّّمعّالمتاحّمفّاأللفاظّوالظواىرّالختيارّالذيّيستدعيّالتعادؿاّ»ؿػػػػػعػػبف

إذاّّظـّعندهّإالّ نوالّيستقيـّال (4)«.اسبنالمّمنياّفيّموضعوّتعامؿّالحذرّوالحيطة،ّليأتيّكؿّ 
ّالجانبّالمفيوميّالذي ّمفّخالؿ ّالترتيبية ّوالجانبّالصوتيّّتحققتّالعممية ّالمعنى، يمثمو

نفسيّّاألوؿ»جانبيفالنظريةّفيّؽّىذهّالممثؿّبالمفظ،ّأيّتوافؽّالداؿّمعّالمدلوؿ،ّولذلؾّتتحقّ 

،ّاألخيارالكالـّعمىّمستوىّ غرض ؿّقصدّالمتكمـّأوالداللةّأوّالمعنىّالنفسيّويشكّ ّيضّـ 

بالدالالتّالسياقيةّعمىّ األلفاظّالمنطوقةّحيثّتتالحـّالدالالتّالمعجميةّوالثانيّلغويّيضّـ 
ّالتأليؼ ّتجسّ ّ(5)«.مستوى ّبعكما ّكمفيـو ّعنده ّالنظـ ّنظرية ّقوانيفثدت ّينبغيّ تو ومعايير

ّىذهّالنظريةّفيّترتيبّمعنىّاأللفاظّفييتمخّ ّ»أثناءّعمميةّالتأليؼّوّإتباعيا النفسّ صّمفيـو
                                                           

ّوّاإلعجاز،ّالجرجاني،ّدالئؿّالرحمفّبفّمحمدّالقاىرّبفّعبدّعبدّبكرّأبوّ-1 ّمكتبةّّمحمدّمحمودّ:تعميؽّقراءة شاكر،
ّ.44/50،ّص3ّ،1992التوزيع،ّالقاىرة،ّطّالنشرّوّالخانجيّلمطباعةّو

ّّسعيدّ-2 ّوحسف ّالبنية ّبيف ّالعالقة ّفي ّتطبيقية ّلغوية ّدراسات ّمكتبةدالّبحيري، ّدّاللة، ّالقاىرة، ّط،.اآلداب،
ّ.199ـ،ّص2005ّ

53ّ.،52السابؽ،صّالمصدرّعبدّالقاىرّالجرجاني،ّ-3
ّالعربيةّوّّ-4 ّالنظـ،ّسمسمةّبحوثّالمغة ّفيّضوءّنظرية ّالناقدة ّالقراءة ّالمغة،ّمركزّبحوثّآدابياحامدّصالحّالربيعي،

ّ.37،38،ّص،ـ1417،ّمكةّالمكرمة،آدابياالعربيةّوّ
ّ.200السابؽ،ّصالموجعّسعيدّحسفّبحيري،ّّ-5ّ
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ّعميوّمفّمعانيّال ّتقـو ّبما ّوتالقيّمعانييا ّالمتخيّ نوتنسيؽّدالالتيا ّفيحو ّوالموضوعة  رة
 معانيياّفيطؽّباأللفاظّعمىّحسبّترتيبّالنمواضعياّعمىّالوجوّالذيّيقتضيوّالعقؿّثـّ

ّ(1)«...فسالنّ 
ّجاءتّوّّّّّّّ ّاألساس ّىذا ّ عمى ّممثمة ّعنده ّبقولو:ّالشعرية ّعرفو ّالذي ّالنظـ بمصطمح

ّأفّليسّالنظـّسوىّتعميؽّالكمـّبعضيا»  (2)«.بعضّببعض،ّوجعؿّبعضياّبسببّمف معمـو
ّتتأسّ -الشعرية-نجدىاّكما ّإالّ ال ّّس ّكانت ّالصمةوثيإذا ّال قة ّيقوؿ:نبعمـ ّحو «ّ ّأفاعمـ

عمىّقوانينوّوأصولوّ وتعمؿّ"وحن"عمـّالأفّتضعّكالمؾّالوضعّالذيّيقتضيوّإالّ ّ"ليس"النظـ
ّالتيّرسمتّ بشيءّّؿّ خت لؾ،ّفالذوتعرؼّمناىجوّالتيّنيجتّفالّتزيغّعنياّوتحفظّالرسـو

قواعدّ حوّالذيّالّيعتبرّمجردّآلةّلضبطّالكالـّأونّ النظـّعندهّمرتبطّبالّكماّأفّ .ّ(3)«.منيا
ّالب ّّدّ إلزامية ّمف ّأصبّإتباعيالمفناف ّبؿ ّتجاوزىا ّلذلؾّأضحىوعدـ ّالمعنى، ّفي ّيتحكـ  ح

التسابؽّّّيتفاوتّفيمفّوسائؿّالتصويرّوالصياغة،ّومقياساّييتديّبوّفيّالبراعة،ّّو»ّالنحو
ماـّالعمميةّاإلبداعيةّباعتبارىاّأ،ّوىذهّالعالقةّالثنائيةّىيّالتيّتفتحّالمجاؿّ(4)«.الشعراء فيو

ماـّابتداعّأطرهّبقدرّماّيفسحّلوّالمجاؿّأحوّالّيضيؽّنداـّالّافّمانماـّالفأاألداةّالفاعمةّ
كماّجاءّاليدؼّمفّوضعّىذهّالنظريةّّتوحةّتنشدّالكمية،فجعؿّشعريتوّم الصور،ّوىذاّما

دليالّّعدّ حوّينالّالقرآف،ّألفّ خاصةّفيماّيخصّإعجازّّالخطأفيّ وربطياّبالنحوّتفادياّلموقوع
ّالفنافّألنؾ ّعميو ّقدّوصؼّب الّ»يستند ّأوّوصؼصترىّكالما ّأوّفساده، ّنظـ بمزيةّّحة

ّإالّ  ّّوّوفضؿّفيو، ّوتمؾّالمزية ّوذلؾّالفساد ّتمؾّالصحة ّمرجع إلىّّالفضؿ،ّذلؾوأنتّتجد
ىذاّ.(5)«.صؿّببابّمفّأبوابوحوّوأحكامو،ّووجدتوّيدخؿّفيّأصؿّمفّأصولوّويتّ نال معاني

فالنحوّأصوؿّوقوانيفّيعرؼّبياّّمنيماّيفصؿّفيّوظيفةّكؿّ فّعالقةّالنظـّبالنحوّّوالقوؿّيبيّ 
                                                           

1-ّّ ّع ّثقافات، ّمجمة ّالجرجاني، ّالقاىر ّعبد ّاإلماـ ّعند ّالشعرية ّروافد ّرمضاف، ّالديف ّفصمية،10عالء ّثقافية ّمجمة ،ّ
ّ.68ـ،ّص2004كميةّاآلداب،ّجامعةّالبحريف،ّ

ّ.04عبدّالقاىرّالجرجاني،ّدالئؿّاإلعجاز،ّصّ-2
ّ.81المصدرّنفسو،ّصّ-3
ّ.265محمدّغنيميّىالؿ،ّالنقدّاألدبيّالحديث،ّصّ-4
ّ.83صّعبدّالقاىرّالجرجاني،ّدالئؿّاإلعجاز،ّ-5
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ّ".فقوّالنحواّالنظـّفيوّمفّبابّ"عمـّالنحو"ّأو"الخطأ،ّأمّ  الصوابّمف

المعنىّفيؿّّومفّالمسائؿّالتيّأثيرتّحوؿّنظريةّالنظـّعندّالجرجانيّقضيةّالمفظّوّّّّّّّ
ّىّ؟ّوماّىوّموقفو؟.نالمعّالمفظّأوّأنصارّمفّدّ يع

ّالتيّإفّ ّّّّّّّ ّالمسألة ّىذه ّمف ّموقفو ّالذيّبمور ّىو ّلمنظـ ّالذيفّّمفيومو ّأولئؾ ّفييا الـ
الداءّالدويّوالذيّّواعمـّأفّ ّ»المفظّوالمعنىّبؿّموقفوّيتجمىّبوضوحّفيّقولو:ّّفصمواّبيف

ّالباب ّفيّىذا ّبمعّأعيا ّالشعر ّقدـ ّنغمطّمف ّوأقؿ ّمفّاه ّيعطيو ّال ّبالمفظّوجعؿ االحتفاؿ
ّعفّالمعنىّيقوؿّماّفيّالمفظّلوالّالمعنى؟ّوىؿّالكالـّإالّ ّأعطىّإالّماّفصؿّالمزيةّإفّىو

ّبقدرّماّكافّخادماّلعمميةّالنظـّألفّ ّفظّعمىّحسابّالمعنىّإالّ مؿّالفضّ فيوّلـّيّ(1)«بمعناه.ّ
ّفعرؼبعضياّإلىّبعضّّولكفّألفّيضّـ ّ،أنفسياّاأللفاظّلـّتوضعّلتعرؼّبياّمعانيياّفيّ»

يظيرّعندماّيتالءمافّويتجاورافّفيّالذىفّّفجوىرّالمفظّوالمعنىّ(2)«شريؼ.ّـبينياّعمفيماّ
رّاأللفاظّوترتبياّعمىّحسبّثاأتقتضيّّنظـّالكمـّىيّالتيّ»بالتاليّأثناءّعمميةّالكتابةّألفّ ّو

ّأفّ  ّنعمـ ّومفّىنا ّأفادت.ّاأللفاظّلوّترتيبّالمعانيّفيّالنفس. ّلما . (3)«خمتّمفّمعانييا
ّالمعانيفاأللفاظّىيّالتيّتولّ  ّذلؾّترتّ ّد ّفيّالذىفّوبعد ّفيّوتنمييا بّعمىّحسبّموقعيا

ّالسببّلـّيفصؿّبينيماّألفّ  فيّذلؾّمعالجتوّلقضيةّاإلعجازّالتيّتنظرّّدافعوّالكالـّليذا

المعنىّمرتبتوّفيّمفّالمفظّّوّفمكؿّ ّفيّإطارّشموليتوّوكميتوّبعيداّعفّالنمطّالجزئي،ّصلمنّ 
الداؿّعميوّأفّيكوفّمثموّأوالّّظففإذاّوجبّلمعنىّأفّيكوفّأوالّفيّالنفس،ّوجبّلمّ»الكالـ
ّ ّّ(4)«.النطؽفي ّعمى ّربطياّشعريةوالمالحظ ّالتي ّمرتبطةّّالجرجاني ّنجدىا ّالنظـ بعممية

ّأيّصالنّ ب ّاألدبي ّّوّ»اإلبداعي ّوبالتاليّغيربالشعر ّيعني)الشعر، ّالكتابةّّ...( ّنظاـ عنده
ّالّفشعريتوّ(5)«.يمانوالتأليؼّوالصياغةّوالبناء،ّمرتكزاّالمفاىيـّالعالقاتّوالتناسؽّواالتساؽّبي

                                                           

ّ.252عبدّالقاىرّالجرجاني،ّالمصدرّالسابؽ،ّصّ-1ّ
ّ.418المصدرّنفسو،ّصّ-2ّ
ّ.134ـ،ّص2005ط،ّّالتوزيع،ّالجزائر،ّدّالنشرّوّصالحّبمعيد،ّنظريةّالنظـ،ّدارّىومةّلمطباعةّوّ-3ّ
ّ.53ّ،54عبدّالقاىرّالجرجاني،ّدالئؿّاإلعجاز،ّصّ-4ّ
ّ.96تاجيةّفيّأدبيةّاألدب،ّصنعزّالديفّالمناصرة،ّعمـّالشعريات،ّقراءةّمّوّ-5ّ
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نّ ّصالنّ ؽّفيّتحقّ ّال ّّ.صنّ وعيةّالنعناصرىاّحاضرةّطبقاّلّماالشعريّدوفّالنثريّوا 
تييئةّالعمؿّاؿّفيّالعنصرّالفعّ ّباعتبارهفمثمماّوجدناّالقرطاجنيّيوليّأىميةّلممتمقيّ

باعتبارّّكذلؾّنجدّالجرجانيّيوليّاألىميةّنفسياّلممتمقيّبإشراكوّفيّالعمميةّاإلبداعية،ّي،الفنّ 
تحويراتّوتفسيراتّلمعمؿّاألدبي،ّوليذاّالسببّنجدّالجرجانيّالّييتـّبالمعنىّّماّيقدموّمف

ذاّ».دّالداللةّاإليحائيةبمعنىّالمعنىّالذيّيولّ ّالمباشرّالمعجميّبؿ قدّعرفتّىذهّالجممةّّوا 
ّوىيّأفّفياىنا ّمختصرة ّو"ّعبارة ّ"المعنى" ّتعّمعنىتقوؿ: ّمفّنالمعنى" يّبالمعنىّالمفيـو

ّثـّو"ّواسطة:ّظاىرّالمفظّوالذيّتصؿّإليوّبغير ّأفّتعقؿّمفّالمفظّمعنى، بمعنىّالمعنى"
الجرجانيّشرّليسّمفّاىتماماتّبافالمعنىّالمّ(1)«.أخريفضيّبؾّذلؾّالمعنىّإلىّمعنىّ

نّ ألنّ  الخفيّالذيّّالمباشربالمعنىّغيرّّاىتماماتوّماّجؿّ وّالّيفضيّإلىّبناءّفنيّإبداعيّوا 
عماؿّالفكرّلذلؾيحتاجّإلىّتأويؿّّو نّ ّدّ حالّيريدّالمعنىّالظاىرّفيّّ»ا  ماّماّيجعموّسمّ ذاتو،ّوا 

ّالظاىر، ّإلىّالمعنىّغير ّالمعيالّّيرقىّبو ّالوضعالذيّيحدّ ّنىريد ّّده بؿّالمعنىّالمغوي،

التالؤـّّصحةّتأليفو،ّأوّعمميةّرهّوالذيّقصدهّالمتكمـ،ّالمعنىّالذيّيكشؼّعفّحسفّتخيّ 
ّ،ّلذلؾّفالمجاؿ(2)«.بيفّماّوقعّقبؿّالمنطوؽّوماّوقعّفيّالمنطوؽّتمؾّالتيّأنتجتّالنظـ

ّأوّسخّالواقعّالمعجميّلمفظنالقائـّعمىّّالّيوجدّفيّالففّ »الحقيقيّعندّعبدّالقاىرّالجرجاني
الخارجيةّلمداللة،ّبؿّيوجدّفيّالنظـّالذيّيستسمـّلسحرّالخياؿ،ّفيّمركباتّمعرفيةّّالبنية

ّمثؿ ّومقدّ ّوجمالية ّوالمجاز، ّوالتأخير ّوالتقديـ ّوالتمثيؿ ّواالستعارة ّذلؾّمعنىّالتشبيو ّعمى ـ
ّ (3)«.المعنى

بفضؿّاتساؽّذلؾّّوّفالجرجانيّيسعىّإلىّتحقيؽّالنظـّالذيّيتسـّبالشموليةّوالكمية،
ّال ّفيّضّـ ّةيغّوموحداتو ّتتمثؿ ّربطياّّفاألولى ّوالثانية ّكمية، ّبنية ّضمف ّالشيء ّمع الشيء

حدودّتحديدّمواطفّالصحةّوالخطأّلمعبارة،ّبقدرّماّأصبحّخاضعاّّحوّالذيّالّيقؼّعندنبال
ّ.المعنىفيّموازنتوّالمفظّّوّتتمثؿلمعيارّالجودةّالفنية،ّوثالثياّ
                                                           

263ّعبدّالقاىرّالجرجاني،ّالمصدرّالسابؽ،ّ،ّصّ-1ّ
ّ.208سعيدّحسفّبحيري،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّّ-2ّ
ّ.75عالءّالديفّرمضاف،ّروافدّالشعريةّعندّعبدّالقاىرّالجرجاني،ّصّ-3ّ



 الفصل األول                                                                   أصول ومفاهيم الّشعرية
 

- 11 - 
 

 .العربي و الغربي الفكر في عريةالش   مـــمفاهي

 الغربيين:د عرية عند النقامفهوم الش   -الأو       
 :نعرية عند رومان ياكبسوالش   -   1
ّّّّّّّ ّالّالفضؿيعود ّّورّولمشكالنييف ّالشعرية ّمصطمح ّتحديد ّفي ّألفّ س ّمفيومو ّبمورة
ّلألدبّ»تركيزىـ ّييدؼّإلىّتجاوزّمختمؼّالتصوراتّالقديمة ّتيتـّّ.عمىّالشعرية والتيّلـ

ّلذلؾّحدّ ّبأدبيةّاألدب،ّواىتمت ّباعتبارىاّببعضّالظواىرّفيو، ّالشعرية ّالشكالنيوفّمفيـو د
وبياّيتـّالتوصؿّإلىّالخصائصّالنوعيةّألدبّأوّماّيجعؿّّالنظريةّالعامةّلمخطاباتّاألدبية،

كمنيجّنقديّّياكبسوفّأوؿّمفّبرزتّعمىّيدهّالشعريةّدّ كماّيع،ّ(1)«مفّالعمؿّخطاباّأدبيا

القوانيفّّبقدرّماّتعنىّبمعرفةّالنصالشعريةّالّتعنىّبفيـّمضاميفّّحديث،ّإذّنجدهّيؤكدّأفّ 
ّالتيّتحكـّبنيتوّوتشكمو.

ّالشّ أمّ  ّدّبالسؤاؿّالذيّطرحوّضمفّمقالةّبعنواف"الشعريةعريةّعندهّفقدّتحدّ اّعفّمفيـو
ّيقوؿ: ّماّعفّالسؤاؿّالتالي:ّةجابموضوعّالشعريةّىو،ّقبؿّكؿّشيء،ّاإلّإفّ »ّوالمسانيات"

ّفنيا؟ّالذيّيجعؿ ؽّباالختالؼّالذيّيفصؿّىذاّالموضوعّيتعمّ ّوبماّأفّ ّمفّرسالةّلفظيةّأثرا

لمشعريةّالحؽّفيّّاألخرىّوعفّاألنواعّاألخرىّلمسموكياتّالمفظية،ّفإفّ ّالمغةّعفّالفنوفّففّ 

فّالثنائيةّبيفّالشعريةّالمقالةّيبيّ فعنوافّ،ّ(2)«بيفّالدراساتّاألدبيةّؿّمفأفّتحتؿّالموقعّاألوّ 
ّج ّتسعى ّخصائصّاإلبداعالتي ّعف ّالبحث ّإلى ّتيتـّّاىدة ّالتي ّالمسانيات ّوبيف األدبي،

البنيةّالمسانية،ّتماماّمثؿّّالشعريةّتيتـّبقضاياّأفّ ّ»ياتّالكامنةّداخؿّالنص،ّلذلؾّيرىبالبن

ّالرّ  ّييتـ ّأفّ ما ّبالبنياتّالرسمية،ّوبما ّالشامؿّلمبنياتالمسانياتّىيّاّسـ ّفإنّ ّلعمـ ّوالمسانية،
ّاعتبار ّّيمكف ّمف ّيتجزأ ّال ّجزءا ّالشّ ّ.(3)«المسانياتالشعرية ّتمؾفموضوع ّىي ّعنده ّعرية

                                                           

ّاألسموبيةّوّ-1ّ ّالديفّالسد، ّتحميؿّالخطابّالشعريّوّنور ّالعربيّالحديث، ّفيّالنقد ّدراسة ّالسردي،ّتحميؿّالخطاب،
ّ.12،ّالجزائر،ّص2التوزيع،ّجّالنشرّوّدارّىومةّلمطباعةّو

ّ.24اـّص1ّ،988لمنشر،المفرب،ّطّرومافّياكبسوف،ّقضاياّالشعرية،ّترجمة:ّمحمدّالوليّومبارؾّحنوف،ّدارّتوبقاؿّّ-2
ّ.24صّ،المرجعّنفسوّ-3ّ
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ّيتسـّباألدبيةّالمتمثمةّفيّآلياتّالصياغةّ ّإبداعيا ّلتحمؽّجوا ّبينيا السماتّالتيّتجتمعّفيما
ّموتسّوالتركيب، ّمف ّتجعؿ ّالتي ّالسمة ّىذه ّّوّالنصى ّباإليحائية بالوظيفةّّالمرونةيتميز

إسقاطّمبدأّالمماثمةّمفّمحورّّ»ؽّبفضؿالتيّتتحقّ ّوّأساسياّشعريتو،ّالشعريةّالتيّانبتتّعمى
ّ.(1)«عمىّمحورّالتأليؼّاألخيار

دّلبنيةّياّعنصرّاإلسقاطّالمولّ نياكبسوفّيندرجّضمّشعريةّالتماثؿّالتيّجاءّبياّإفّ 

النحويةّوالوحداتّالمعجميةّكماّيكوفّكذلؾّمفّّيكوفّفيّالتراكيبّ»الذيّعرالتوازيّفيّالشّ 
ضمفّّ.ّحيثّيندرج(2)«.واليياكؿّالتطريزيةّيةتالصّوّموسيقيةّتحدثياّالتنوعاتّيقاعاتإخالؿّ

ّالتوا ّكالجناسّوالترصيعبنية ّأفّوّزيّأدواتّشعرية ّالبنية ّليذه ّيمكف ّكما تستوعبّّالسجع،
فالمتمقيّضمفّىذهّالمجموعةّيختارّّالتشبيوّواالستعارةّوالرمز،الصورةّالشعريةّالمؤلفةّمفّ

ّبوصفياّلتكتمؿّعمميةّالتأليؼ ّ.ثـّيقـو

ّلمشّ  ّالشّ ومفّالجوانبّالتيّأثارتّبعضّالجدؿّحوؿّمفيومو ّعرعريةّىوّتخصيصو
ّالمشابية(،ّباالستعارة ّعمى ّتقـو ّّ)التي ّالتي ّبالكناية ّتعتوالنثر ّويتـ ّالمجاورة( )عمى ؼّرّ قـو

ّبناء ّالشعرية ّإذّّخدميفّفيّكؿّ توالتأليؼّالمسّاألخيارعمىّعنصريّّالوظيفة سموؾّلفظي،
عرّيتـّفيياّكنايةّفيّالشّ ّعنصرّمفّالمتواليةّعبارةّعفّتشبيوّوكؿّ ّكؿّ ّ»مييـّبأفّ نجدهّيردّع

ّالمجاورة ّعمى ّالمشابية ّطفيفة،ّإسقاط ّبنسبة ّاستعارية ّكناية ّتمويناّّلكؿّ ّإفّ ّىي استعارة
حسابّالكنايةّبؿّجعميماّفيّمرتبةّواحدةّّوّلـّييتـّأوّيقدـّاالستعارةّعمىأيّأنّ ّ.(3)«ائيانك

ّالتفاوتّيظيرّأثناءّاالستعماؿّفيّالشعر،ّفيوّعند نما لشعريةّمستنداّصياغتوّلموظيفةّاّوا 
فيّنصوصّالشعر،ّمنكراّّىذهّالوظيفةّيؽقتحماّكافّتفكيرهّمقتصراّعمىّّ»لمدراساتّالمسانية
ّإنشاء ّفي ّيرىّ.(4)«.عرالشّ ّتوفرىا ّاختزاؿّكؿّ ّ»كما ّتحاوؿ ّالشّ ّمحاولة ّفيّالوظيفة عرية

                                                           

ّ.33رومافّياكبسوف،ّقضاياّالشعرية،ّصّ-1ّ
ّ.97ّ،98حسفّناظـ،ّمفاىيـّالشعرية،ّصّ-2ّ
ّ.51السابؽ،ّصجعّّرمرومافّياكبسوف،ّالّ-3ّ
ّفيّالشعرية)رسالةّنحوّبيالعّرّالشعرّاسكندر،ّتأويميوّجابرّيوسؼّمحمدّ-4ّ ّتأويمية ّبغدادّنظرية ،)ّ ّـ،2005ّ،ّدكتوراه

ّ.31ص
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ياّليستّأنّ ّال،ّكمابسطاّمفرطاّومضمّ ّاّىيّإالّ عرية،ّمالشعر،ّأوّحصرّالشعرّبالوظيفةّالشّ 

ّصيرّالذيتق.ّفيوّيرفضّىذاّال(1)«دة،ّبؿّىيّفقطّالمييمنةّوالمحدّ المغةّالوظيفةّالوحيدةّلففّ 

مفّفصؿّّ»رعرّدوفّغيرهّمفّالنصوصّاألدبيةّوحذّ عريةّتنحصرّفيّالشّ يجعؿّالوظيفةّالشّ 
ّومفّاالعّىذه ّعفّوظائؼّالتواصؿّاألخرى، ّبأتالوظيفة ّمفّفّ قاد ّالوحيد ّالنوع ّالشعرّىو

ّ(2)«.يستخدـّالوظيفةّالشعريةّالنصوصّالذي
1933ّالمنشورةّسنةّعر؟ّ"لشّ اّعريةّضمفّمقالةّلوّبعنوافّ"ماموضوعّالشّ ّخص ّكماّ

ّالشعرّغيرّثابتّوىوّّأفّ ّ»،ّالتيّيقوؿّفييا:1934ّ- ّأفّ ّمعّالزمفّإالّ ّريتغيّ محتوىّمفيـو
،ّىذاّأخرىصرّفريدّالّيمكفّاختزالوّبشكؿّميكانيكيّإلىّعناصرّعن...(ّالشعرية)ّالوظيفة

التقنيةّلموحاتّتعريتوّوالكشؼّعفّاستقاللو،ّكماّىيّعاريةّومستقمةّاألدواتّّالعنصرّينبغي
ّسب ّعمى ّبأفّ ّ(3)«.المثاؿّؿيالتكعيبية ّالقوؿ ّالشّ ّيكشؼّىذا ّضيؽ ّدائما ّيبقى ّال ّرطاألعر

حوؿ،ّبدليؿّلتواّالتغيير،ّبؿّعمىّالعكسّمفّذلؾّىوّدائـّابتةث محدودّاألفؽّتييكموّعناصر
الخصائصّوصمتّإليوّالشعريةّالحديثةّمفّتجاوزّلبعضّ ماّكانتّعميوّالشعريةّالقديمةّوما

ّاتّ  ّأمّ التي ّصؼّبيا، ّالشعرية ّالوظيفة ّ عندها ّعمييا ّيقـو ّالتي ّاألساسية ّالمبنة ّالنصتعتبر
ّ.ّىااألدبيّوالّينبغيّتجاوّز

ؿّياكبسوفّإلىّتحديدّشعريتوّمفّخالؿّىيكمتوّلمحدثّاالتصالي،ّحيثّنجدّكماّتوصّ 
ولكيّتكوفّالرسالةّيوجوّرسالةّإلىّالمرسؿّإليو،ّّ»وجودّمرسؿّضرورةيستدعيّ حدثّكؿّ 

ّفإنّ  ّ يافاعمة، ّتحيؿّعميوّبادئتقتضي، ّسياقا ّالمرسؿّذيّبدء، ّقابالّألفّيدركو ّسياقا )...(

ّإمّ  ّوىو ّأفإليو، ّسنناّ ا ّذلؾ، ّبعد ّوتقتضيّالرسالة، ّقابالّألفّيكوفّكذلؾ، ّأو ّلفظيا يكوف
را،ّاتصاال،ّأيّ...(،ّوتقتضيّالرسالةّأخي)المرسؿّإليوالمرسؿّّو مشتركا،ّكمياّأوّجزئيا،ّبيف

                                                           

ّ.31ّ،32ينظر:ّرومافّياكبسوف،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-1ّ
ّكتاب،المصريةّالعامةّلمالييئةّّقراءةّالشعر،ّتر:ّعبدّالمقصودّعبدّالكريـ،ّدر،ّنظريةّاألدبّالمعاصرّوديفيدّبشبّ-2ّ
ّ.60،ّص2ّ،2005ط
ّالبازغي،ّدليؿّالناقدّاألدبي،ّإضاءةّّ-3ّ ّوّمفّسبعيفّألكثرينظرّميجافّالرويمي،ّوسعد ّمعاصرا،ّتيارا ّنقديا ّمصطمحا
ّ.73ّ،74ـ،ّص3ّ،2002رب،ّطمغركزّالثقافيّالعربي،ّالمال
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ّبيف ّنفسيا ّوربطا ّفيزيقية ّالتواصؿّ قناة ّبإقامة ّليما ّيسمح ّاتصاال ّإليو، ّوالمرسؿ المرسؿ
ّ.(1)«.الحفاظّعميوّو
 

 ة عند تدوروف:ــعريالش   -2      

ّعرية"ّالذيّقدـّفيوّمجمؿّآرائوّحوؿفو"ّالشّ ىّمفيوـّالشعريةّعندّتدوروؼّفيّمؤلّ مّ يتجّّّّ   
ّحيتّحدّ ّالشعرية، ،د ّبالعمـو ّوعالقتيا ّخصائّمفيوميا ّفيّتحديد ّالنصّصومدىّفاعميتيا
اقدّالميتـّالذيّعنيّبشكؿّنالّ»لذلؾّيعدّ ّشرحو،ّوّيترؾّعنصراّمفّعناصرىاّإالّ ّفمـّاألدبي،
ّمفيّوخاصّ ّالشّ ّـبتأصيؿ ّلعرية ّّووالتنظير ّالنقد ّالوقتنمّالحديثفي ّوحتى ّالستينات ّذ
فيّالخصائصّالعامةّّيبحثاىتمامناّعمىّىذاّالناقدّكونوّّبالسببّانصليذاّّ.(2)«.الحاضر

زّبوّشعريتوّالتيّالّتكتفيّبالحديثّيّالذيّتتميّ الطابعّالكمّ ّألدبّونظاـّالمغة،ّباإلضافةّإلى

يشتركافّفيّالخاصيةّاألدبية،ّبؿّغرضوّيكمفّفيّّعرّوالنثرّباعتبارىماعفّالفوارؽّبيفّالشّ 
عريةّلـّيأتّمفّالعدـ،ّبؿّتدوروؼّبالشّ  واىتماـّ،الكشؼّعفّجوىرّوخصائصّىذاّاألدب

ّفجسّ  ّأرسطو" ّكتاب ّعمى ّباطالعو ّأفكاره ّالذيّفّ ػػػػػد ّالمبّيعتبرّالشعر" ّاألساسية لعالـّ»نة

عريةّتخضعّالشّ ّألفّ ّجاّالّيمكفّضبطوّبقواعدّمعينةّأوّجاىزة،الشعريةّبوصفوّعالماّمتموّ 
الشعرّّففّ ّوألىميةّكتاب (3)«فّلياتعريؼّمعيّ ييرّفمفّالصعوبةّبمكافّوضعّغإلىّعالـّالت

ّتدوروؼّبإيشبيّ  ّالمشيبّ»سافنو ّيتخمميا ّبشوارب ّأمو ّبطف ّمف ّأفّ (4)«خرج ّكما ّشعريةّ.

ّألنّ تدوروؼّمتعدّ  ّبأجزائيا ّيصعبّالجمع ّاألغوار ّالرؤىّوواسعة ّيكمفّدة ّال ّكما ّزئبقية، يا
اإلبداعيّّلمنصالبحثّعفّقوانيفّثابتة،ّبؿّتسعىّإلىّاكتشاؼّخصائصّداخميةّّىدفياّفي

النصوصّاألدبيةّّسّعمىالّتتأسّ ّ»شعريتوّوّص،نتاحّعمىّعوالـّالفاالنّباعتبارىاّترغبّفي

ّعيّ  ّوالباعتبارىا ّحتّ ييمّ ّناتّفردية ّإنّ يا ّيتأسّ ىّاألثرّاألدبيّفيّذاتو، ّعمىّسّموضما وعيا

                                                           

ّ.27رومافّياكبسوف،ّقضاياّالشعرية،ّصّ-1ّ
ّ.102المصطمحّفيّالخطابّالنقدي،ّصّالنظريةّوّالثانية،ّفيّإشكاليةّالمنيجّوّةمغفاضؿّثامر،ّالّ-2ّ
التوزيع،ّّوّالنشرّأفؽّالنظريةّالشعرية،ّدارّرسالفّلمطباعةّوّبشيرّتاوريرت،ّالشعريةّوالحداثةّبيفّأفؽّالنقدّاألدبيّوّ-3ّ

ّ.34ـ،ّص1ّ،2008سوريا،ّط
ّ.08،ّص1ّ،1991المقاالت،ّالدارّالبيضاء،ّطعثمانيّالميمود،ّشعريةّتدوووؼ،ّعيوفّّ-4ّ
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ّ .ّفييّ(1)«فضائياّالّحتىباعتبارهّحضوراّزمنياّّوّالّالخطابّاألدبيّ:اإلجرائيقاعدةّالمفيـو
ّال ّوالنصّعنده ّوترفضّالجزئية، ّالكمية ّيستشرؼّّتنشد ّما ّبقدر ّالراىنة ّبالمحظة يعترؼ

ّالشعريةّبتمؾّالبنياتّّص ّخّكما،ّوالمفاجآتالمحظاتّاآلتيةّالتيّتكوفّمميئةّباألسوارّ مفيـو
ّـ ّالكامنةّفيّالخطابّاألدبي،ّأيّشرحّالمكنوناتّالتيّلـّيفصحّعنيا البحثّّالنص،ّومفّث

ّيشرحّصالنّ ّفيّلبّ  ّلذلؾّنجده ّّ»اإلبداعي ّاألدبية النصوصّّزىغشرحّمّمفّكثرأجوىر
(2).«األدبية

 

ّال»ّعريةّلوضعّحدّ لقدّجاءتّالشّ  بيفّالتأويؿّوالعمـّفيّحوّنلمتوازيّالقائـّعمىّىذا
بؿّّى،نوىيّبخالؼّتأويؿّاألعماؿّالتوعية،ّالّتسعىّإلىّتسميةّالمع.ّالدراساتّاألدبيةّؿقح

ّالتيّىيّعمـّالقوانيفّالعامةّالتيّتنظّ ّإلىّمعرفة ـّوالدةّكؿّعمؿ،ّولكنياّبخالؼّىذهّالعمـو
ّذاتو،االجتماع.ّالنفسّوعمـ ّاألدب ّداخؿ ّالقوانيف ّىذه ّتبحثّعف ّمقاربةّفالشّ ّ.، ّإذف عرية

ّورّ مج"ّلألدب ّّ"يةنباط"دة" ّتركّ ّ(3).«نفسوفيّاآلف ّبنيوية ّالنّ وشعريتو ّماصّّوزّعمىّجوىر

كعمـّالنفسّوعمـّاالجتماع،ّلذلؾّلـّّتو،نّوندّكيراتّالخارجيةّالتيّتحدّ المؤثّ ّزه،ّبعيداّعفيميّ 
ذاتوّىوّّاألدبيّفيّحدّ ّليسّالعمؿّ»تحديدهّلمفيوـّالشعرية،ّإذّزّعمىّالعمؿّاألدبيّفييركّ 

خصائصّىذاّالخطابّالنوعيّالذيّىوّالخطابّاألدبي.ّّموضوعّالشعرية،ّفماّتستنطقوّىو
إنجازاّمفّإنجازاتياّّدةّوعامة،ّليسّالعمؿّإالّ محدّ ّيةاّلبنعمؿّعندئذّالّيعتبرّإالّتجميّ ّوكؿّ 

ّىخّرأالحقيقيّبؿّباألدبّالممكف،ّوبعبارةّّىذاّالعمـّالّيعنىّباألدبّذلؾّفإفّ ّالممكنةّولكؿّ 
ّالخصائصّالمج ّبتمؾ ّالحدثّّريعنى ّفرادة ّتصنع ّالتي ّاألدبية.دة ّأي ّأفّ ّ.(4)«األدبي، ّأي

قةّمفّأطرّضيّ ضالبقاءّّشعريتوّتنشدّماّىوّآت،ّوتعمؿّعمىّاستشراؼّالمستقبؿ،ّوالّتريد
فيّتحقيؽّىذهّّـىمفّانتشارىا،ّوىذاّماّجعموّييتـّبعمميةّالقراءةّالتيّمفّشأنياّأفّتساّحدّ ت

                                                           

ّ.16المرجعّنفسو،ّصّ-1ّ
ّالوعيّالكتابيّومالمحوّّ-الثقافة،ّعزالديف،ّالشعريةّوّالديفّالبناعّزّ-2ّ الثقافيّّ،ّالمركز-فيّالشعرّالعربيّالقديـمفيـو

ّ.43،،ّص1ّ،2003رب،ّطمغالعربي،ّال
٠23ّتّص٠ط،ّد٠رجاءّبفّسالمة،ّمطبعةّسبو،ّالمغرب،ّدّ:ّشكريّالمبخوتّوّترجمةتدوروؼ،ّالشعرية،ّّ-3ّ
ّ.23صّ،المرجعّنفسوّ-4ّ
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ولكفّّاألدبي،ّلمنصيجادّمعنىّإالميزةّالمتمثمةّفيّاألدبّالمحتمؿ،ّوالتيّمفّشأنياّكذلؾّ
ّىذاّالمعنىّليسّيقيناّبقدرّماّىوّاحتماليّأوّمحتمؿ.

ّوؿ:ّػػيقّ"ماّاألدبّ؟ّ"ؤاؿّالذيّصاغوّذلؾّالسّ وؼّّرماّيالحظّعمىّشعريةّتدّوّأىّـ مفّّوّّّّّ
طرحّعمىّشعريةّداخميةّأيّتيتـّبالخصائصّالبنيويةّالمجردةّيؿّسؤاؿّجوىريّأوّ ّىذاّىو»ّ

ّالنشاط ّوفيّنفس(1)«القوليّالقديـ.ّليذا ّلكنّ ّالوقتّيجيبّبأفّ ّ، ّليسّنظاماّ»واألدبّنظاـ
ّمان ّا ّّو)كماّيمكفّلمرسـّمثالّأفّيكوفّأوّكماّىوّشأفّلمسافّبمعنىّمفّالمعاني(ّ"أولياّ"ّرمزيا
ّثانوي"نظاـّىو "ّ ّيستعمؿّنظاما ّفيو ّالمّ : ّىو ّقبمو ّخاما.موجودا ّمادة ّجعؿّّ.(2)«غة ّما ىذا

ييتـّبالخطابّاألدبيّالذيّىوّجزءّمفّىذاّاألدبّبغيةّاكتناهّالحقائؽّالنوعيةّبعيداّّتدوروؼ
ّاأل ّمدار ّكؿّ ّرثعف ّبيف ّالسياؽ ّىذا ّفي ّفرقا ّيضع ّنجده ّلذلؾ ّاألدبيّّاألدبي. ّالكالـ مف

ّاألدبّيضعّ،والكالـّغيرّاألدبي ثنائيةّضديةّيستندّعميياّاألدبّباعتبارهّّوبتحديدهّلمفيـو
باإليحائيةّّزوّيتميّ بإعماؿّالفكرّألنّ ّالّ إنظاما،ّوىيّالكالـّاألدبيّالذيّالّيفصحّعفّمكنونوّ

معناهّّإلىاألدبيّالذيّنصؿّّالخطابّغيرتحوؿّدوفّالكشؼّعفّجوىره،ّّوّالتيوالضبابيةّ
ّ ّألفّ تأدوف ّتفكير ّأو ّّويؿ ّتحتاج ّال ّالمتمقي ّعند ّمعروفة ّّتفسير،ّإلىنتائجو وازيّيفالداؿ

ّالتيّيتميّ  ّالضبابية ّوىذه ّالحاالت، ّالخطابّاألدبيّىيّالتيّتمنحالمدلوؿّفيّجميع ّزّبيا

ّوتجعؿّالشّ  ّالتعداد ّطابع ّعفّاالنغالؽ،ّكماقابالّلالنفتاحّّالنصعرية الّيفصحّّكماّتبعده
عريةّالتيّىيّخاصيةّالخطابّمفّخالؿّوظيفتوّالشّ ّالّ إعمقوّوثخانتوّّ»عفّالكالـّاألدبي

ّالشفافية، ّالمنقطع ّخاللوّمجرّ ّاؼالشفّ الخطابّّألفّ ّاألدبي ّمف ّنرى ّعادي ّلساني ّحدث د
ّ ّنكاد ّوال ّبينمامعناه، ّذاتو، ّفي ّاألدبي،ّنراه ّورسوماّّالخطاب ّصورا ّطمي ّبموري، حاجز

ّ.(3)«.وتجاوزهّمكنوّمفّاختراقوييستوقؼّالقارئّقبؿّأفّ
ّفكّ مديةّالتيّأقامياّبيفّالكالـّاألدبيّوالكالـّغيرّاألدبيّىيّالتيّتضلاّلثنائيةاوىذهّ

ّكافّن ّليسّبنص ّصّ الباحثّمفّالتمييزّبيفّما ّوما ّأدبيا ّداـّأفّ ّا صّاألدبيّالنّ ّأدبي،ّوما
                                                           

ّ.31المرجعّنفسو،ّصّ-1ّ
ّ.22عثمانيّالميمود،ّشعريةّتدروؼ،ّصّ-2ّ
ّ.22ص،ّالمرجعّنفسوّ-3ّ
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ّأفّ ّ»راتّخطابوّيرىّتدوروؼّفشّصّغيرّاألدبيّالّيحتاجّإلىّفؾّ ويؿ،ّوالنّ أتّإلىيحتاجّ

ّّ.(1)«.والتأويؿّىيّبامتيازّعالقةّتكامؿيةّعّرالعالقةّبيفّالشّ 
ّأفّ بّو تسمحّبقوانيفّثابتةّوصارمةّّوالّلألدبعريةّعندّتدوروؼّنظريةّداخميةّالشّ ّما
ّ ّّالنصتحكـ ّفي ّوجد ّاإلبداعي، ّلمقارئّضالتو،ّويؿتأالاألدبي ّيفسح ّلبحثّّحيث المجاؿ
عطائوّكينونتو،ّوىذاّماّينطبؽّمعّشعريةّتدوروؼّالتيّتركّ ّالنص الخطابّّزّعمىاألدبيّوا 

ّالتحديدّلموضوعّالشعريةّيرجعّإلىّالفرؽّالدقيؽّّاألدبيّبعيداّعفّاألثرّاألدبي، ّىذا وربما

ّباّرالذيّحدّ  ّؼلاألدبيّىوّإنتاجّالمّؤّاألثرّأفّ »ذلؾّلمن صاألدبيّّاألثربيفBartheّّّثده

ّؼّونص ّلممؤلّ ّ...(ّنص ّ)الذيّيوسعّمفّأبعادهّبالقراءةّاّالنصّفيوّإنتاجّالقارئالحقيقي،ّأمّ 
ّعريةاألدبيّأفّيكوفّموضوعاّلمشّ ّلألثرروؼّأفّتكوفّإمكانيةّّووطبقاّليذاّينفيّتدّلمقارئ،

ّدلعمؿّالمحتمؿّأيّالعمؿّالذيّيولّ عريةّىوّااألدبيّعمؿّموجود،ّوموضوعّالشّ ّرألثاّذلؾّأفّ 
ّ.ّ(2)«يائيةننصوصاّالّ

ّن :ــــــــة عند جان كوهــــعريالش   -3     

األدبيةّّلتيّتركتّصدىّعمىّمستوىّالدراساتعرياتّاشّ الشعريةّجافّكوىفّمفّّتعدّ ّّّّّّ
ّعدّ التحميؿّلماّجاءتّبوّمفّعناصرّتحتاجّإلىّ ّعمـّعرية،الشّ ّ»والتوضيح،ّخاصةّعندما

ّعرطبيعةّالحاؿّتساؤالتّلماذاّالشّ حيثّيثيرّىذاّالتعريؼّفيّالذىفّبّ(3)«.عرموضوعوّالشّ 
دّشعريتوّبصفةّعامةّبمصطمحّاالنزياحّالذيّيعتبرّالدعامةّاألساسيةّغيرهّ؟ّكماّتتحدّ ّدوف

اقدّالذيّناالنزياحيةّكافّدافعاّوراءّاختيارناّليذاّالواىتماموّبالنظريةّّنظريتو،ّالتيّقامتّعميو

ّالشّ  ّالمتف ّمع ّأفكاره ّتوافقت ّّياّرزكّيدفلمعري ّحيوية ّبطاقة ّمحتال ّجاء بمغةّّمفعمةالذي
ةّاستخداماّمغالتحديدّوالضبطّمفّخالؿّاستخداـّالّكماّنجدّنظريتوّتمتازّبفضيمةّ،انزياحية

دّاألقطابّيقتضيّاإلحاطةّبوّجاءّمتعدّ ّلذلؾّالرئيسي،شعرياّيكوفّاالنزياحّفيياّىوّالمعيارّ
ّلـ ّوما ّجماليا ّانزياحا ّكاف ّبيفّما ّبتمؾّالتفرقة ّمساره، عناهّفيّمّ»ويكفّكذلؾّألنّ ّوتحديد

                                                           

ّ.24تدوروؼ،ّالشعرية،ّصّ-1ّ
ّ.34حسفّناظـ،ّمفاىيـّالشعرية،ّصّ-2ّ
ّ.09ـ،ص1،9861الوليّومبارؾّحنوف،ّدارّتوبقاؿّلمنشر،ّالمغرب،ّطّبنيةّالمغةّالشعرية،ّترجمة:محمدّجافّكوىف،-3ّ
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ّ.(1)ّ«عمىّأصوؿّقاعديةّمتعارؼّعمييا.ّ-رالواسعّىوّكؿّخروجّغيرّمبرّ 

ّأفّنتبيّ  ّحاولنا ذا ّفّاإلرىاصاتّاألولوا  ّالنظرية ّبدأتّمفىّليذه ّقد الخطوةّّ»نجدىا
ّالتيّىيّعمـّّالتيّوقفت ّالبالغة ّذاتّالمنظورّالتصنيفيّالخالص، ّالقديمة ّالبالغة عندىا

وانطالقاّمفّىذهّالخطوةّّ(2)«.باالستنادّإلىّنظاـّتصنيفيّجاىزّقيمةّمعياريّيطمؽّأحكاما
ّنظريتو ّببمورة ّكوىف ّّبدأ ّبيف ّنقاطّمشتركة ّبالبحثّعف ّوذلؾ مختمؼّاالنزياحاتّالشعرية،

ّوىذا ّداللية، ّأو ّصوتية ّكانت ّتتّ ّسواء ّشعرية ّلغة ّخمؽ ّالتيّبغية ّالداللية، ّباإليحائية سـ
السطحّاألممسّالمحايدّلمغةّالنثرّوتمارسّّؿّعمىعرّتتشكّ لغةّالشّ ّ»ألفّ ّالنثرتختمؼّعفّلغةّ

لذلؾّجاءتّنظرتوّّ.(3)«.زةوالتصويريةّالمتميّ ّورسومياّوخواصياّالتعبيريةّنسيجيافوقوّتنظيـّ
كثنائيةّبارزة،ّوىذاّبغيةّاستخراجّنمطيةّّابميّبيفّالشعرّوالنثرتقلمشعريةّقائمةّعمىّأساسّ

ّألنّ  ّخاص ّاالنزياح ّاالنزياح ّفيؿ ّبينيما. ّالفاصؿ ّّرعبالشّ ّو ّالمعيارّّالنثردوف ّىو ّوىؿ ؟
ّ.؟تماماّّمفّاالنزياحّيخمو؟ّوىؿّالنثرّعرالشّ ّيحائيةإالرئيسيّالذيّتظيرّبوّ

ّأفكارّاألسموبييفّوالمسانييفّوبعضّالشعراءّالمنظّ ّأفّ ّمابّو زّريفّفيوّيميّ كوىفّاتخذ

قدّيجوزّالقوؿّ»ّوجمياّعندماّتناوؿّقوؿّفاليريّأنّ بالبنيةّالصوتية،ّويظيرّّالنثرعفّّعرالشّ 

زّتتميّ ّيالموسيقرّبالشكؿّالصوتيّّونثزّجذرياّعفّالعرّالذيّيجبّأفّيتميّ الشّ ّبأنوّقصدّأفّ 
دّعندهّبالبنيةّالصوتيةّالتيّتتألؼّمفّالتجانسّعرّيتحدّ فالشّ .ّ(4)«.المعنىّعنوّكذلؾّبشكؿ

ّيتحدّ ّالصوتيّالمتآلؼّمفّتسمسؿ ّكما ّالتيّتسعىّإلىّالحروؼّوالنغمات، ّالداللية ّبالبنية د

ّالنّ  ّبنية ّالذيّيتصؼتشكيؿ ّوكؿّ بتعدّ ّصّالشعري، ّالداللة ّبالنّ ّد ّالعناصرّالخاصة صّىذه

ّكمايحقّ ّعريالشّ  ّالرؤيا، ّعالـ ّيدخميا ّالذي ّاالنزياح ّمتوزّ ّقيا ّعنده ّاالنزياح ّعمىّّ»عانجد
ّ(5)«.طقينمّوثانييماجاليفّمختمفيفّأحدىماّلسانيّم

                                                           

العرب،ّّ،ّاتحادّالكتاب2بنيةّالنمطّالشعوري،ّمجمةّالموقؼّاألدبيّعّعالءّالديفّرمضافّالسيد،ّاالنحراؼّالدالليّوّ-1ّ
ّ.01ـ،ّص1999دمشؽ،ّ

ّ.111ّحسفّناظـ،ّمفاىيـّالشعرية،ّصّ-2ّ
ّ.10المرجعّالسابؽ،ّصفّرمضافّالسيد،ّعالءّالديّ-3ّ
ّ.37صّ،الشعريةبنيةّالمغةّجافّكوىف،ّّ-4ّ
ّ.288بحوثّفيّالشعريات،ّصأحمدّالجوة،ّّ-5ّ
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ّاألساسّضّو ّعمىّىذا ّواالنزياحّالذيّيعدّ ّريقيـ ّبيفّاألسموبية ّمفّالتسوية طرفياّّبا
 (1)«.غويةاألسموبيةّىيّعمـّاالنزياحاتّالمّ »ّحيثّأفّ ّاألساسي،
فيياّالبحرّّدعيماّتبتدئّانطالقاّمفّالمحظةّالتيّعريةّإنّ الواقعةّالشّ ّ»يرىّكوىفّأفّ ّّّّّّّ

كماّّ،ندعوهخرؽّلقانوفّالمغةّأيّانزياحّلغويّيمكفّأفّّفيناؾّالبواخرّحمائـ،ّسطحاّودعيت
ّالبالغة ّالّةمالقديّدعوه ّّبالغية،الصورة ّبموضوعياوىو ّالشعرية ّيزود ّالذي ّوحده

ّفيّقانوفّالمغة،ّوتبعدهّمفّالالصّ ّ(2).«الحقيقي.  ظاـّإلىّاالستعماؿنورّالتيّتحدثّخرقا
دّانزياحاتّالشعريةّالتيّتولّ ّ،ناّمفّمكوناتّشعريتومكوّ ّدّاالنزياحّالذيّيعدّ لماّتجسّ ّالحركية،

ّبشتّ  ّوألجؿّذلؾّك ىمتنوعة ّانأصنافيا، ّأوّفيّعامتيا،ّعرالشّ تّلغة فّّوّانحرافيةّانزياحية ا 

 .غةّاإلعالميةّواليوميةّوالعمميةسجّلغويّعادي،ّالّيخرجّعفّالمّ ن دكانتّمجرّ 
اهّإلىّالقافيةّالتيّتنزاحّعفّأصمياّعالـّالصورّفقطّبؿّيتعدّ ّعندهاالنزياحّّس ّمالّيّوّّّّّّ

ّالشّ ّلمضرورة ّجمالي ّعالـ ّخمؽ ّبغية ّاإليقاعّالشّ ّصلمنّ عرية ّعمى ّينطبؽ ّنفسو ّاألمر عري،
ّالوحدةوالوزفّمفّ ّأّجية ّالشاعرّإلىّصياغةّمّ الصوتية، ّيمجأ ّعمىّالمستوىّالتركيبيّفقد ا

ؽّشعريةّلوّوىذاّراجعّلطبيعةّحويةّماّيحقّ ىّالنّ نوخرقياّلمبّشعريّفيوّمفّانتياؾّالداللةّص ّن

ّيتّ  ّالذي ّيقدّ الشعر ّكأف ّباإلبداعية، ّماسـ ّّـ ّلغيرّتأينبغي ّفعؿ ّإسناد ّأو ّالعكس، ّأو خيره
إذّّالتأويؿّالتيّتسعىّإلىّفتحّمغاليقو،ّخضعّطبيعةّالشعرّعندّكوىفّآلليةتلذلؾّّالعاقؿ،

ّيبقىّ ّالوصوؿّإلىّمعنىّنيائي،ّبؿّمعناه ّبتعدّ ومتعدّ ّمفتوحاليسّبالضرورة دّقرائو،ّوىذاّدا
ّّ.عريّشعريتوؽّلمنصّالشّ حقّ الذيّيّىوّاالنفتاح
ّّرّّّّّّ ّالتي ّالبؤرة ّباعتباره ّاالنزياح ّعف ّالحديث ّسياؽ ّبناءّكّ وفي ّضمف ّكوىف ّعمييا ز

ّلنا ّكافّحضورّكؿّ ّشعريتو، ّالّمناصّانزياحّضمفّالعمميةّالشّ ّأفّنتساءؿّإذا عريةّشرطا
ّّ.القارئ؟ّةمقروئيؿّ؟ّوىؿّىناؾّنوعّمفّاالنزياحّيعطّ عريةلمشّ ّدامنوّباعتبارهّمولّ 

ّاألشياءّاعتباطاوّلـّيضعّسياؽّحديثوّعفّاالنزياحّألنّ ّضّلياّكوىفّفيتعرّ ّاّماىذّوّّّّّّ

                                                           

ّ.16صّ،السابؽالمرجعّجافّكوىف،ّّ-1
ّ.42جافّكوىف،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-2
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الذيّيخضعّلرؤىّوصيغّيصعبّتجاوزىاّّعرةّفيّمجاؿّالشّ خاصّ ّقاعدةّاستثناءّلكؿّ ّألفّ 
منيماّلـّيقؿّّفّشروطّكؿّ النثرّوبيّ ّ/عرريتوّعمىّأساسّالتعارضّبيفّالشّ نظّبنيفيوّعندماّ

ّالنّ  ّلخمؽّفاعمية ّاألصؿّوتجاوزىا ّّوصّالشّ بخرؽّالقاعدة ّتّانزياحاّهدّ ععري، ليذهّضّعرّ بؿ
ّبالنقاشّفيّقولو: ّالقضية ّإفّ » ّقصيدة، ّلكتابة ّخرؽّالقواعد ّفعال، ّخطأّاألسموبّالّيكفي،

ّليسّكؿّ ّو ّأسموب.ّلكف ّ(1)«خطأ ّأنّ . ّفيمعنىّىذا ّيقع ّأف ّينبغيّعمىّالشاعر ّال شرؾّّو

ّويعدّ  ّألفّ الخطأ ّانزياحا ّالقارئ،ّه ّتعيؽّمسار ّالعممية ّفميسّكؿّ ّىذه ّالتجريد، ّعالـ ّوتدخمو
ّكؿّ لقّخرؽ ّيتعارضّكوىفّمعّالسريالييفّالذيفّاعتبروا ّانوفّالمغةّالعاـّيعتبرّانزياحا،ّليذا

ّالصّ ّناانزياحّمكوّ  ّفيّبناء ّكثيرا ّحيثّبالغوا ّالشعرية ّلبناء ّالشّ أساسيا ّالتيّعطمتّورة عرية
ّالقارئّبدال ّقراءة ّعمىّالخمؽّّوّمسار ّبعضّ»اإلبداعّلذلؾمفّمساعدتو ّالمدرسة القتّىذه

ّبروتوفّكماّ.(2)«.الخيبة ّمولّ ألنّ ّرفضّكوىفّتمؾّالصورةّالتيّصاغيا مةّمبيلدالالتّّدةيا
ّّ.ّوغامضةّغيرّقابمةّلمتحميؿّتنزعّإلىّالعقؿ

ّعرية عند النقاد العرب:مفهوم الش   -ثانيا      
 عرية عند كمال أبو ديب :الش   -1 —1

ّومصطمحّعندّأبيّديبّمفّخالؿّمؤلّ دتّالشّ تحدّ  "ّالذيّعريةالشّ فيّ"ّفوعريةّكمفيـو
لعمؿّفيّمقدمةّىذاّالكتابّدّليذاّايّ موضوعّدراستنا،ّحيثّنجدهّيمالعنوافّذاتوّعمىّّيحيؿ
ّّؿيمثّ ّ»بقولو: ّتنامت ّتطبيقية ّودراسات ّألطروحات ّمكثفة ّنظرية ّصياغة ّالبحث ّعبرىذا

اإليقاعيّعرّفيّأبعادهّالمختمفةّبدءاّمفّالياجسّالدائبّلطبيعةّالشّ ّسنواتّعديدةّمفّاالكتناه
ّك ّيصؼ ّالذي ّمفثالمبيـ ّتشكّ الشّ ّير ّالنّ معراء ّفي ّاليالمي ّلغةو ّالقصيدة ّانبثاؽ ّقبؿ ّفس

ّويفيضّبيا، ّمنيا ّينبع ّالتي ّبالرؤيا ّموقؼّّوانتياء ّفي ّيجموىا ّالتي ّاألساسية واليواجس
ّ (3)«..الماوراءاإلنسافّمفّالعالـ،ّوالمجتمع،ّوالطبيعةّّو

ّ ّالشّ أكما ّلعالـ ّتجسيدّرؤيتو ّحاوؿّّعرية،راد وذلؾّبعدـّخضوعوّألفكارّسابقيوّكما
                                                           

ّ.193جافّكوىف،ّبنيةّالمغةّالشعرية،ّصّ-1ّ
ّ.193المرجعّنفسو،ّصّ-2ّ
ّ.07ـ،ّص1ّ،1978ّكماؿّأبوّديب،ّفيّالشعرية،ّمؤسسةّاألبحاثّالعربية،ّبيروت،ّطّ-3ّ
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رّلنفسياّأعمىّ)...(ّفيّىذاّالمجاؿّمحاولةّأفّتوفّ الصياغاتّالمطروحةّنظريةّتتجاوز»ّبناء
ّـ ّ،(1)«والتناسؽّدرجةّممكنةّمفّالتماسؾ اختيارىـّّليذاّكافّكماؿّأبوّديبّمفّالنقادّالذيفّت

ّالنّ الشّ ّمةكونوّحصرّالسّ  ّفيّحدود ّالّيحدّ صّأعرية ّنجده ّكما ّىوّداخمي، ّالشعريةّوّما د
عريةّعمىّأساسّالظاىرةّمفتوحةّتنشدّالكمية،ّبدليؿّرفضوّتحديدّالشّ ّتظؿّ ّبعناصرّثابتةّبؿ

زّالمعاصرةّالتيّتتميّ ّالقصيدةاإليقاعّأوّالصورةّوىذاّماّينطبؽّّوّالمفردةّكالوزفّأوّالقافيةّأو

عريةّاستجالءّعناصرّالشّ ّكماّنجدهّيسعىّإلىّ،فعنصريّدّبعنصرّأوبالزئبقيةّوالتيّالّتتحدّ 

ّوالسّ  ّالبنيوي ّالمنيج ّجية ّىذامف ّأثناءّّيميائي ّإجراءاتو ّبعض ّمف ّاستفدنا ّالذي األخير
ّمعالجتناّلشعريةّالعنواف.

ّالشّ أمّ  ّلمفيوـ ّالدقيؽ ّتحديده ّعف ّمسافةّا ّالفجوة ّلمصطمح ّتوظيفو ّفي ّيظير عرية
دّياّتجسّ خصيصةّعالئقيةّأيّأنّ »ّعريةالشّ ّوالكمية،ّألفّ ّتنضويّتحتياّالعالئقيةّالتوتر،ّالتي

ّمففيّالنّ  ّمكوّ ّصّلشبكة ّبيف ّأفّ العالقاتّالتيّتنمو ّاألساسية ّسمتيا منياّّكالّ ّناتّأولية
ّ ّسياؽ ّفي ّيقع ّأف ّأفأيمكف ّدوف ّلكنّ ّخر ّشعريا، ّىذهّيكوف ّفيو ّتنشأ ّالذي ّالسياؽ ّفي و

ّمعّمكوّ  ّالمتواشجة ّوفيّحركتو ّالسّ ّأخرىناتّالعالقات، ّيتحوّ ليا ّذاتيا، ّاألساسية ؿّإلىّمة

ّ(2)«.رّعمىّوجودىافاعميةّخمؽّلمشعريةّومؤشّ 
عريّالذيّالّينحصرّصّالشّ البنيويةّإلىّخمؽّعالقاتّبيفّعناصرّالنّ ّتسعىّشعريتوّ

ّفي ّالصورة» ّأو ّوالقافية ّّالوزف ّولكنّ لّواأو ّاإليديولوجي، ّأو ّالعاطفي، ّبيفّقؼ ّالعالقات و
ّّ(3)«بحيثّالّيبدوّأحدىاّنشازا.ّتتالحـّفيّسياؽّواحد،عناصرّمختمفةّ

ّأفّتستنبطّبمكوّ  ّالّيمكفّلشعريتو نّ فّأوّمكوّ ليذا ّىيّمفتوحةنيفّوا  عمىّمختمؼّّما
األدبيّّصنّ الّزّبواّإبداعياّيتميّ جوّ ّمؽخؼّلتوظّ تّجديرةّبأفّالعناصرّوالخصائصّالتيّتكوف

نّ ّؽّعمىّمستوىوىذهّالعناصرّالّتتحقّ  الن صّّناتمكوّ ّبيفّّالعالقاتّينظرّإلى»ّماواحدّوا 

                                                           

ّ.07المرجعّنفسو،ّصّ-1
ّ.41كماؿّأبوّديب،ّفيّالشعرية،ّصّ-2ّ
ّ.61قراءةّفيّمكانيةّالنصّالشعري،ّصّفتحيةّكحموش،ّبالغةّالمكاف،ّ-3ّ
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سقيةّإلىّبناءّنظريةّداخميةّمثمياّمثؿّشعريةّنكماّتسعىّشعريتوّالّ(1)«.عمىّالمستوياتّكافة
ّتفسّ ّوؼ،ّرتدّو ّما ّوىذا ّانغالقيا، ّيعني ّال ّىذا ّلمشّ ولكف ّنظرتو ّمفّره ّوظيفة ّبوصفيا عرية

نظريتو،ّمثموّّأساسياّمتّعمىاقّاسيةّالتيالتوترّالتيّتعتبرّالمبنةّاألسّوظائؼّالفجوةّمسافة
ّحيثفاّمثؿّكوىفّالذيّاعتبرّاالنزياح ّبيفّالشعرّوالنثر، ّحصرّاالنزياحّفيّصالّلمحكـ

قـّأصالّتعارضاّالشعرّعمىّكفةّالنثر،ّكماّلـّيّ ةّحّكفلـّيرجّ ّاّأبوّديبالشعرّدوفّالنثرّأمّ 
ّّو ّيؤكّ بيفّالشعرّوالنثر، ّما ّقولوّبأنّ ىذا وّالّتقتصرّفاعميتوّعمىّالشعرّبؿّإنّ ّمفيوـ»ّياده

ّأنّ  ّبيد ّبأكمميا، ّاإلنسانية ّخاألساسيّفيّالتجربة ّمميّ صو أوّشرطّضروريّلمتجربةّّزة،يصة
ّالشعريةّبوصفي ّوقدّيكوفّنقيضا-اّشيئاّمتمايزاّعفّالفنيةّأوّبشكؿّأدؽّلممعاينةّأوّالرؤيا

ّالعاديةّ-لػ ّأوّالرؤية ّأفّ ّتستنتجّمفّ(2).«اليوميةّالتجربة ّالكالـ ّديبّىذا ّالن صّتجاوزّأبا
ّصؿّبمنزلةّاإلنسافمسألةّتتّ ّ»ىذهاإلنسانيةّبأكممياّّوّـّالوظيفةّعمىّالتجربةمّ وبنيتوّعندماّع

فيّالكوف،ّوبأشكاؿّتفاعموّمعّمعطياتّالحياةّالتيّيشترؾّالشعرّوغيرهّمفّالنشاطاتّفيّ
ّ(3)«عنيا.ّالتعبير
ياّإحدىّوظائؼّعريةّبأنّ الشّ »ّالتوترّجمياّعندماّوصؼّجوةّمسافةويظيرّمفيوموّلمفّّّّّّّ
ّموحّ ّالفجوة ّالّبأنيا ّالتوتر، ّأفّ أوّمسافة ّبيد ّليا ّالوحيدة ّأوّالوظيفة ّبيا ّاليوية ّيميّ ّدة زّما

ّأفّ ّعرالشّ  ّفياّىذهّىو ّالطاغيّفيو ّتجسدىا ّتجد ّالنّ ّلفجوة األولىّّبالدرجةّالمغويةّصبنية
ّّمؽػػػػػػػػػػخّعمىّىذهّالفجوةّتعمؿّ،ّأيّأفّ (4)«يةالبنّالرئيسيّليذهّوتكوفّالمميز العمؿّشعرية

ّىذا ّيكشؼ ّكما ّالمعّعفّ»المفيـوّاألدبي، ّالوظيفة ّبوصفيا ّالشعرية ّلمقوؿّمّ خاصية مة
ّتتع ّالوظيفة ّوىذه ّمالشعري، ّفجوة ّبإحداث ّتركيبؽ ّالشعريّية ّالقوؿ ّبنية ّتخمخؿ ّداللية أو

ياّالفضاءّالذيّينشأّبأنّ ّ»دىاحدّ ّكماّ(5).«بنيةّتوقعاتلياّمفّبنيةّعاديةّمتجانسةّإلىّوتحوّ 
                                                           

ّ.123حسفّناظـ،ّمفاىيـّالشعرية،ّصّ-1ّّّ
ّ.20الشعرية،ّصّكماؿّأبوّديب،ّفيّ-2ّ
ّ.402أحمدّالجوة،ّبحوثّفيّالشعريات،ّصّ-3ّ
ّ.21كماؿّأبوّديب،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-4ّ
ّ،4لدراساتّالناقدّالبنيوية،ّمجمةّعالـّالفكر،ّعّمناقشةّوّضعّر،ّديب"يويةّكماؿّأبوّنب"امدّجابر،ّيوسؼّحّ-5ّ
ّ.289،ّص25ّ،1997اآلداب،ّالكويت،ّمجمدّّالفنوفّوّجمسّالوطنيّلمثقافةّومال
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ّأليّ  ّأو ّلمغة ّأو ّمكوناتّلموجود، ّإقحاـ ّيسميوّمف ّما ّإلى ّتنتمي ّّعناصر "نظاـّياكوبسف
التوترّبنيويةّّالفجوةّمسافةّدّأفّ وماّيؤكّ (1)«.ياّعالقاتنفيّسياؽّتقوـّفيوّبيé Codّ"الترميز

تحديدّالمبدئيّالذيّخمصّفالّإلىّالحقؿّالمسانيبصمةّكؿّىوّتوظيفوّلمصطمحاتّتمتّالشّ 
ّأبو ّّإليو ّمسافة ّالفجوة ّكوىفّديبّلمفيـو ّاالنزياحّعند ّعمىّمفيوـ ّيحيؿّمفّجية التوتر،

ارتبطّالسياؽّلتكوفّدالةّعمىّالشعرية،ّلذلؾّّفيّوذلؾّعبرّتحوؿّالمكوناتّاألوليةّمفّنص ّ
ّباالنزياح ّالفجوة ّتعتبّمفيوـ ّالتي ّالفكرة ّرفض ّلغلذلؾ ّالنثرّر ّلغة ّعف ّمنزاحة ّالشعر ة

:ّىيّوجودهّالفيزيائيّالمباشرّتوغالشعريّلمتحميؿّىيّلّالنصيطرحياّّالمادةّالوحيدةّالتي»إذ
عريةّفيّاإلمكانيةّالوحيدةّلتحميؿّالشّ ّالصوتي،ّومفّىناّكانتّالفضاءعمىّالصفحةّأوّفيّ

ّالصوتيةّالنص ّالمادة ّطبيعة ّاكتناه ّّ-ىي ّىي ّالتي ّالعالمات ّنظاـ ّأي سدهّجالداللية،
ّ(2).«وكينونتوّالناضجةّوالتيّىيّشرطّوجودهّأيضا

ّلم غةوالفضاءّالدالليّالذيّيعطيّّالصوتيؽّالشعريةّعندهّبانسجاـّالفضاءّكماّتتحقّ 

ّالّيمكفّلمنّ  ّوالتيّبدونيا ّإضافصّالشّ كينونتيا، ّالعالماتّالتيّعريّأفّيستمر، ّإلىّنظاـ ة
ّالرحى، ّقطب ّتمؾّّتعتبر ّألغى ّذلؾ ّنتيجة ّتكتمؿ، ّأف ّاالتصالية ّلمعممية ّيمكف ّال وبدونو

فّباعتبارىماّأصميفّمتوازيفّالّمجاؿّافّمعياريياسّوّ»ّجعميماّوّالمفاضمةّبيفّالشعرّوالنثر
ّ ّ(2)«بينيماّالقيمةلممفاضمة .ّ ّالمفاضمة ّفكرة ّيعرضّعف ّجعمو ّالذي ّالشكميفّوالسبب بيف

جنسّلوّخصائصّّاألدبييفّىوّطبيعةّالشعريةّالعربيةّالتيّتنأىّعفّمثؿّىذاّالتفاضؿ،ّفكؿّ 
وأبوّديبّحينماّحاوؿّتغييرّزاويةّالنظرّالتيّتزعمياّكوىفّفيماّيخصّ،ّومعاييرّيستندّعمييا

ّفإفّ ّالظاىرة ّيخص ّّالشعرية، ّفيما ّكميا ّيكف ّلـ ّالتعارض نّ ّذلؾ ّوا  ّاالنزياح ّىناؾ آراءّما
ّتالمس ّالنثرّّاستساغيا ّلغة ّعف ّمنزاحة ّالشعر ّلغة ّفالّيعتبر ّالتوتر، ّمسافة ّالفجوة نظرية

نّ  ّ.ّلكفّمفّنوعّمغايرّاالنزياحّوّماّىذاّاألخيرّيتضمفّبعضوا 
ّالتوترّع ّمسافة ّالفجوة ّمفّاالنزياحّألفّ تعتبر ّأبيّديبّنوعا ّالكمماتّ»ند ّاستخداـ

                                                           

ّ.21كماؿّأبوّديب،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-1ّ
ّ.15،ّصالشعريةّكماؿّأبوّديب،ّفيّ-2ّ
ّ.15،ّصوالمرجعّنفس-2
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ّالمتجمّ  ّالقاموسية ّبأوضاعيا ّال ّطبيعتياّدة ّعف ّبالكممات ّالخروج ّينتجيا ّبؿ ّالشعرية ينتج
خمؽّلممسافةّبيفّّمسافةّالتوتر،ّالفجوة:ىذاّالخروجّىوّخمؽ)...(طبيعةّجديدةّّوّالراسخةّإلى

ّوبيف ّالمترسبة ّمكوّ ّالمغة ّفي ّالمبتكرة ّاألولية،المغة ّوفيّوّناتيا ّالتركيبية ّبناىا صورىاّّفي
ّالّلشعريةاطبيعةّالمغةّّةّىوّكسرّالنظاـّالمألوؼّألفّ الفجّوّؽّىذهوالذيّيحقّ ّ،(1)«الشعرية
ّتكوف ّفيخالّ » ّتتضمف ّلـ ّإذا ّّوّقة ّاالندفاع، ّقوة ّمف ّحية ّطاقات ّالكشؼعمقيا

كسرّّوعمىّىذاّاألساسّتحتاجّالكمماتّالقاموسيةّوالمعجميةّعندّأبيّديبّإلى(2)«..الفعؿ.ّو

ّ»بكسرّىذهّالفجوةّالّتنشأّإالّ ّألفّ ّالرؤياوي،ىّلياّدخوؿّالعالـّنظامياّاالعتيادي،ّحتىّيتسنّ 

ّيخمؽّتركالنظاـّالدالليّلمتركيبّالمغويّممّ  ّعمىّعدـا ّيقـو ّاستعارياّجديدا التجانسّفيّّيبا
ّالذيّنادتّ(3)«.راّفيّبنيةّالتركيباّيخمؽّتوتّ ممّ ّالدالليّالسياؽ ّبوّنظريةّالقراءةّّوىوّالمفيـو

ّ.ّّنفسّالوقتّماّقصدهّرومافّياكبسوفوفيّّ"أيزر"ّّالتمقيّعندّو
 الش يخ:الشعرية عند جمال الدين بن  -2       

ّالشّ ّفيماّيخص ّ ّصّلياّكتاباّبعنوافعريةّعندّجماؿّالديفّبفّالشيخ،ّنجدهّخصّ مفيـو
قديّن"ّالذيّأجمؿّفيوّرؤيتوّليذهّالنظرية،ّوالذيّتتقدموّمقالةّحوؿّخطابّالشعريةّالعربية"

ّـ  ياّبحاجةّؽّألفكارّىذاّالناقدّألنّ والسببّالذيّجعمناّنتطرّ ّالنقادّلعالـّالشعرية،رؤيةّّفيياّأل
إضافةّإلىّّتدعوّأيضاّإلىّالكشؼّعفّاإلبداعّالشعريّالقديـّبغيةّتطويره،ّكماّإلىّمناقشة،

ّعمىّالشّ  ّالتيّتؤوّ ّوعرّألنّ تركيزه ّالتخصيصّنةّّوؿّثقافةّمعيّ بمثابةّالصورة السببّوراءّىذا
ىذاّماّّوّالجمالية،خصائصّتخدموّمفّالناحيةّالفنيةّّومعاييرّّوّعرّىوّالوصوؿّإلىلجنسّالش

ّمفّرسّ يف ّالنقاد ّكبار ّعمى ّوحجّ ّاقتصاره ّمعيارا ّلغتيـ ّكالنّ ّةتعتبر ّالعمـو ّباقي ّإذّفي حو
اإلستراتيجيةّالثقافيةّالعربيةّاإلسالمية،ّوكافّّسمتّخالؿّالقرنيفّاليجرييفّاألولييفحّ»يقوؿ:

ّأدواتي ّالتمييزمف ّالكبرى ّالتيّا ّاألصمية ّالعمـو ّبيف ّوالعموـّتنظّ ّالقائـ ّالدينية، ّالمعارؼ ـ

ّالتيّتصنّ  ّوذلؾّالفرعية ّبشكؿّىرمي، ّتحديداّبوظائؼّمحدّ ّتكميفياّؼّالمعارؼّالدنيوية دة
                                                           

ّ.38المرجعّنفسو،ّصّ-1ّ
ّ.89قدّالشعرّالعربي،ّصنخيرةّحمرّالعيف،ّجدؿّالحداثةّفيّّ-2ّ
ّ.242ص ،"ديب أبو كماؿ بنيوية " جابر، حامد يوسؼّ-3ّ
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ّبالمّ ّإفّ ّدقيقا، ّتشكّ المعارؼّالتيّتيتـ ّممحوظةّوتضطغة ّحاسمةّبميمّ معّؿّموضوعّعناية ة

ّاألصميةّإعدادّأداةّلغويةّقادرةّعمىّاالستجابةةّىيّميمّ  ّ(1)«.لحاجاتّالعمـو
وابفّّقتيبةّالجمحيّوابفالشعرّعندّالنقادّالقدامىّبدءاّبويعرضّفيّىذاّالمقاؿّمفيوـّ

ّفيّسياؽّالحديثّعفوالمرزوقيّوىيّعناصرّتعرّ ّقدامةّبفّجعفر،ّثـّطباطبا، ّإلييا ّضنا

ّتطرّ  ّالشعرّؽالشعريةّفيّالحقؿّالنقدي،ّكما عمـّّأفّ »ّالجرجانيّالذيّيرىّعندّإلىّمفيـو
ّوأوّ ّجماؿ ّلمبحثّعفّالخطأ، ّأساسية ّإلىّالشعرّليسّؿّسؤاؿّيوجّ العصورّالوسطىّأداة و
االنزياحّّ؟ّإذّأفّ ّشيءّيكوفّىذاّخاطئاّ:ّبأيّ ولكنّ ؟ّّوجمياليكوفّىذاّشعرياّّوّشيءّ:ّبأيّ ىو

الجودةّوالحسفّيصدرافّّجماؿّممكف،ّإفّ ّكؿّ المقبوؿّيناؿّبالضرورةّمفّّفيّعالقتوّبالمعيار
ّفيّيّ أيّوجوّأتيتو،ّويمّعفّالطعفّمفّيندّ ّنص ّعفّ ّأربعةّمواطفّلمخطأ زّالجرجانيّبيذا

ّومكاف ّنفسيا، ّالكممة ّوىي ّّوّالبيت، ّ)ترتيب ّاألسموبي ّالبناء ّفي ّوالمعنىّ(،تقسيـالكممة
ّلمّ(2)«واإلعراب ّحسبّعمينيمكف ّىذهّاقد ّيستخدـ ّأف ّبغيةّّالجرجاني الخصائصّاألربعة

ّوفيّىذاّالتحديدّماّيبيّ ّعمىّمواطفّالخطأّفيّالنصّالشعري،ؼّّرالتع فّاإلرىاصاتّلمفيـو
ّالعمؿ اإلبداعي،ّلكفّدوفّفرضياّعميو.ّّالشعريةّالتيّتسعىّإلىّتحديدّمعاييرّيقؼّعمييا

ّىوّالذيّالمعنىّفيّتحديدّالصوابّمفواىتماميـّبالكممةّّو فيّآفاؽّّفتحّليـّالنظرّالخطأ
الكممةّإلىّالقوؿّّؽيوّيمكفّأفّينتقؿّالخطأّعفّطّرممية،ّألنّ عىذاّالموروثّودراستوّدراسةّ

لىّالصورّالبالغية،ّوعمىّالخصوصّإلىّالتشبيوّواالستعارة،ّىذامّ تأب النقدّلممعنىّىوّّو،ّوا 

ّّ.بعضّمفّعمماءّالمغةّعمىّدراستوّالذيّألحّ 
ّ ّيسمونو ّما ّتحديد ّإلى ّبيذا ّانتيوا ّعرالشّ ّعمـلقد ّالمعاني» ّمجموع الضروريةّّأي

ؾّالشاعرّعمىّضرورةّأفّيتممّ ّشّمكتوبّشعريا،ّومفّىناّمصدرّاإللحاحيلمتعبيرّعفّمع
ّالرواية ّعمى ّاعتمادا ّالمعارؼ ّىذهّ(3).«ىذه ّتعتبر ّالتيّّلذلؾ ّاألولى ّالبوادر ّمف الخطوة

                                                           

 الولي،ّمحمد محمد حنوف، مبارؾ : ترجمة  نقدي خطاب حوؿ مقالة موتتقدّ  -العربية، الشعرية الشيخ، بف الديف جماؿّ-1
ّ.07 ص ـ،2ّ،2008ّط المغرب، لمنشر، توبقاؿ دار  أوراغ

ّ.32المرجعّنفسو،ّصّ-2ّ
33ّجماؿّالديفّبفّالشيخ،ّالشعريةّالعربية،ّصّ-3ّ
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والتيّينبغيّتوافرىاّّالشعريّصخاضياّالنقادّالقدامىّمفّأجؿّبمورةّخصائصّيقؼّعندىاّالنّ 
ّشاعرّوالتيّيأخذىاّعفّطريؽّالرواية.ّعندّكؿّ 

ّالشّ  ّعميّالجرجانيّلمفيوـ ّنظرة ّنجد عرّتتطابؽّمعّوفيّسياؽّتوافؽّالرؤىّالنقدية
ّابف ّلمشّ ّمفيوـ ّلتقييـّقتيبة ّأساسا ّالفنية ّالجودة ّمعيار ّقتيبة ّابف ّاتخذ ّفمثمما ّوالشعراء، عر

ّأوّدّ،ّعمىّقوؿّشاعرّمولّ لفنيةـّؿّقوؿّشاعرّمتقدّ ضّ خرّلـّيفاآلّالشاعر،ّفالجرجانيّىو

نماّكافّمعيارّالجودةمتأخّ  فالمتقدـّشأنوّشأفّالمولد،ّليسّبمنأىّعفّىذهّّ»الحاكـّبينيماّرّوا 

فّفيّىذهّالحالةّىدفوّالحقيقيّوىوّأفّيكوفّوّيبيّ أنّ ّالمغويوف،ّإالّ ّدىااألخطاءّالذيّيمتذّبتصيّ 

بإدخاؿّإعادةّتقديـّواضحّلصفاءّالمتفّالمرجعيّّالجرجانيّيقـولكفّّ.المغوييف.زاّعفّمتميّ 

ّإنّ  ّالنحو. ّيعبّ ولدورّعالـ ّالشّ ّعفّقمؽّمعيف،ّوىوّقمؽّرو الصادرّعفّّعرّإزاءّالحكـعالـ

ّالنّ  ّنظر ّالمّ وجية ّأو ّأفّ ّ(1)«.غويحوي ّالكالـ ّىذا ّمف ّزمنيةّّعرالشّ ّنفيـ ّبواقعة ّيرتبط ال

لمشعراء،ّىذاّالمعيارّّيرتبطّبمعاييرّالجودةّالفنيةّالتيّتعمؿّعمىّتقديـّترتيبّنة،ّبقدرّمامعيّ 
مواطفّالخطأّّغويّالذيّيسعىّإلىّاستخراجىوّالذيّيجعؿّالشاعرّفيّتفاوتّمعّالعالـّالمّ 

ّالشّ  ّىذا ّوحقيقة ّحقيقتيا، ّكنو ّإلى ّالنظر ّالجماؿدوف ّبأدوات ّمعظمو ّفي ّيرتبط ّالذي ّعر
حوّدخموّالجرجانيّعمىّالواقعةّالشعرية،ّىوّإسنادّوظيفةّإلىّعالـّالنّ والشيءّالجديدّالذيّأ

ّّّّّ.ّعرّمفّأفّيكوفّصافياىّلمشّ يتسنّ ّحتى

ّالذيفّقدّ  ّخصائصّلمشّ ومفّالنقاد ّإلىّالمقارنةّموا ّاآلمديّالذيّلجأ عرّالعربيّنجد
سعىّإلىّفرضّفرضّمنيجّلمتحميؿ،ّكماّي»ّؼّمنياّىويداـّوالالبحتريّوأبيّتمّ ّالتحميميةّبيف

ّيتّ  ّلمكتابة ّموجّ ّصؿنمط ّبمقابمة ّوالوزفّالمنيج ّالقافية ّنفس ّعمى ّوأخرى ّقصيدة ّبيف ية
ّ( 2)«.واألغراض

مفّخاللياّالكشؼّّديةّندخؿّصوبّدراستناّالتيّنحاوؿقؤىّالنّ وبعدّعرضوّليذهّالرّ ّ
ّالشّ ّعف وّعريةّفيّسنّ يفّبفّالشيخ،ّحيثّتنحصرّأولىّمفاىيموّلمشّ عريةّعندّجماؿّالدّ مفيـو

                                                           

ّ.33صالعربية،ّ الشعرية الشيخ، بف الديف جماؿّ-1
ّ.35المرجعّنفسو،ّصّ-2
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»ّوالذيّبدأهّبالقوؿّمفّحيثّطموحوّالثابتّالذيّثّعنياّفيّكتابو،ومعاييرّتحدّ ّلخصائص
ّمعيّ ّؿّفيّرسـيتمثّ  ّمفّاإلنتاجّاألدبيّالعربيّاألفؽّالثقافيّلمجتمع قدماّّراألكثفّانطالقا

كافّّالمغة.ّفيـّتوافقوّمعّعالموّعبرعمىّاإلنسافّّوّبطريقةّممموسة،ّواألشدّنمطية،ّوالعثور
وألجؿّأفّ.ّطرؽّاإلبداعّىوّوّفّىدفاّأوؿ،الشعرّالوسيط،ّويعيّ ّالطموحّيعيفّموضوعوّوىو

ّ(1)«أدواتّوّالتوفرّعمىّمنيجّيبمغّالطموحّىذاّوذاؾّفقدّكافّينبغيّلو
ّالتيّتشّّّّّّّ ّإلىّالبحثّعفّطرؽّاإلبداع ّالبداية ّسعىّمنذ ّوىذاّكّ وقد ّالقصيدة، ّبنية ؿ

ّينبغ ّعنده ّلواإلبداع ّبالعمميةّّي ّتصفو ّأف ّشأنيا ّمف ّالتي ّوأدوات، ّمنيج ّعمى ّيتوفر أف

ّإنّ ّ»ىذاّالموضوعيةّالمطموبةّألفّ  وّفعؿّجماليّخالؽّاإلبداعّليسّمجردّحدسّأوّتفكير،
معّّأّإلىّدراسةّالقوانيفّالتيّتجتمعكماّلجّ(2)«الدواـّؿّعمىيحتضفّفيّصميموّتكويناّيشكّ 

ّالتحكّ ّبعضيا ّفيّبعضّبغية ّاألدبي،ـ ّيؤكّ ّاإلنتاج ّدإذ ّتفرضّّأفّ » ّاجتماعية ّقيودا ىناؾ
األخرى،ّقيودّأدبية،ّوىيّتفضؿّّشرطاّوتمميّقانوناّعمىّممارسةّمينتو،ّوىناؾّمفّالجية
ّأدبيةّوقوائـّموضوعاتيةّوقواعدّعروضيةّولغوية وىوّبحديثوّعفّاإلبداعّودورهّ(3)«.أجناسا

ّالشعريةّتستطيعّالقوؿّإفّ  الشاعرّيمعبّبأدواتّالمغةّّ»شعريتوّمفتوحةّألفّ ّفيّبمورةّمفيـو

ّويتوفّ  ّالجنسّاألدبي ّلقواعد ّويخضع ّعمىّضوالكالـ، ّتمعبّكؿّ ..وبّاألغراضّرر ىذهّّوال

ّإنّ  ّثابتا. ّأو ّمتماثال ّدورا ّكؿّ العناصر ّتمعب ّبعضا، ّببعضيا ّمرتبطة ّوىي ّمنياّّيا، واحدة

فشعريتوّّ(4)«دّداللتيا.حيزّالقصيدةّويولّ ّرةّفييّتنظيـّفيّمجموعّيحدّ وظيفةّخاصةّومتغيّ 
ّّو ّالداللة ّبانفتاح ّوالتقيّ تنادي ّاالنغالؽ ّثابتة،تأبى ّبعناصر ّتناديّد ّوترفّكما ّضبالكمية

لكميةّاألثرّاألدبي،ّوىيّعالمةّّقاارتباطّىذهّالعناصرّبعضياّبعضّمحقّ ّلذلؾّيعدّ ّالؽ،نغاال

ّأمّ  ّانفتاحو، ّباعمى ّالكمية ّتنشد ّكونيا ّحيث ّمف ّأفّ ا ّاإلبداعّعتبار ّيمكفّّعممية ّال عنده

ّاألثرّمحويالّيمكفّاإلحاطةّباإلبداعّبيذاّالتجزيءّالذيّّ»واختزالياّإلىّعناصرّجزئيةّألنّ 

                                                           

ّ.43المرجعّنفسو،ّصّ-1ّ
ّ.52قدّالشعرّالعربي،ّصنخيرةّحمرّالعيف،ّجدؿّالحداثةّفيّّ-2ّ
ّ.44ص السابق، المرجع الشيخ، بن الدين جمالّ-3ّ
ّ.45المرجعّنفسو،ّصّ-4
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ّوالّإدراكوّبوصفوّمتواليةّمفّالمحظاتّالمتميزةّوالمستقمة،ّعمىّوجوّالخصوص،ّالواحدةّعف

ّاريةّشاممةّلمفعؿّوموضوعو.ّفيـّقوانيفّالحركةّالتيّتضمفّىذهرّمتوّيدرؾّفيّاساألخرى.ّإنّ 
ّالشكميةّ ّالمظاىر ّوراء ّفيما ّاألثر، ّداللة ّتكوف ّكما ّبقدر ّوذلؾ ّإذف، ّضروري االستمرارية

بوصفوّطريقةّداخميةّالّتستطيعّ»ّشعريتوّقائمةّعمىّاإلبداعّ.إفّ (1)«النيائيّوتتويجوّامتداده
وّكذلؾّعّأفّيتماثؿّمعيا.ّليسّالمبدعّمفّيبتكرّشكال،ّولكنّ وّيستطيأنّ ّيّمادةّما،ّإالّ تخطّ 

ّوكيؼ ّيحييو ّكيؼ ّداللةّيعرؼ ّاكتشاؼّّ.(2)«يستخمصّمنو ّفي ّالمبدع ّميمة ّتكمف كما
وماّيضمفّلياّىذهّالعمميةّىوّالتمقيّّواالنتشار،ّدالالتّجديدةّتسمحّلألثرّاألدبيّبالتداوؿ

خاصةّإذاّكانتّىذهّالشعريةّحديثوّّاإلبداع،ّالذيّيدخؿّعنصرّمفّالعناصرّالمشكمةّلطرؽ
ّمفّالتمقيّتعدّ »ّوالتي ّتفرضّنوعا ّكافّالتمقػػيّعنصراّّ.(3)«الجديدّإمكانيةّإبداعّجديد ذا وا 

عنصراّّالخياؿّيعدّ ّفإفّ ّنشره،يسمحّبتداولوّّوالشعريّّوّصميماّيعمؿّعمىّتحقيؽّشعريةّالنّ 
ؽّفيّالكالـ،ّتكسبّحقّ اتّالخياؿ،ّوىيّتتبني»ّألفّ ّمفّالعناصرّالفاعمةّفيّتحقيؽّالتماسؾ

ّ(4)«.التماسؾّىذهّالبنيات
ّأدواتّ ّيتحدثّعف ّنجده ّالشعرية ّبمفيـو ّالمتعمؽ ّمشروعو ّالحديثّعف ّسياؽ وفي

ّاتسعىّإلىّتكويفّالشاعرّوأثرهّاألدبي،ّالذيّيعتبرّالمحيطّالسوسيوثقافيّواحدّاإلبداعّالتي
ر،ّفيّأغمبّاألحيافّباإلحالةّاعرّيعبّ يو،ّفالشّ ويوجّ ّدّاإلبداعيولّ »ّباعتبارهّمفّىذهّاألدوات

ّالذيّكوّ  ّالمحيط ّنشاطوّّفعمى ّيجد ّأيضا ّالمحيط ّىذا ّعمى ّوباإلحالة ّالكاتب، ّوعي لديو

رّعمىّتوجييوّالعاـّوعمىّعّتؤثّ اداتّالموضوعيةّلإلبدالمحدّ ّيوسمّ نماّّفرصّالممارسة.ّإفّ 
اعرّيعمؿّعمىّإكسابوّثقافةّلمحيطّالخارجيّلمشّ اّأفّ ّأيّ.(5)«اختيارّوسائموّواستعماؿّوسائمو

صّؽّلمنّ أنماطّاإلبداعّالتيّمفّشأنياّأفّتحقّ ثّعفّدّ تعمؿّعمىّبمورةّعالموّالثقافي،ّكماّتح

                                                           

ّ.47المرجعّنفسو،ّصّ-1
ّ.49ّ،50المرجعّنفسو،ّصّ-2
ّ.56تشريحيةّلنصوصّشعريةّمعاصرة،ّصذامي،ّتشريحّالنص،ّمقارباتّغعبدّاهللّالّ-3
ّ.57عريةّالعربية،ّصجماؿّالديفّبفّالشيخ،ّالشّ ّ-4
ّ.89المرجعّنفسو،ّصّ-5
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ّيمنحالشّ  ّالذي ّاالرتجاؿ ّفي ّحصرىا ّوالتي ّشعريتو ّنفسّّعري ّوفي عجابا ّوا  ّسموا صاحبيا
بالبراعةّفيّالتنظيـّوالتيّّزوالمغةّالتيّتتميّ الوقتّيبرىفّالمرتجؿّعمىّتممكوّلناصيةّالكالـّ

ّحدّ  ّوعمى ّالخطاب، ّىذا ّقبوؿ ّعمى ّبفّتبعث ّالحارث ّيمثؿ ّرشيؽ ّابف ّأعظـّّتعبير حمزة
ّارتجاؿّمفّخالؿّقصيدتوّبيفّيديّعمروّبفّىندّالتيّأتىّبياّكالخطبة.ّ

ةّفّالباحثّمفّاكتشاؼّخصائصّالقصيدةّمفّبراعةّالمغىوّالذيّيمكّ ّىذاّاالرتجاؿ
ناتّإضافةّإلىّاستخداـّوسائؿّالبديعّوالمجازّالتيّتعتبرّمفّمكوّ ّوانتقاءّاأللفاظّوالعبارات

ّ.صّالشعريالنّ 
ّّوّيعمؿّعمىّتعييفّالقصيدةّناتّشعريتوّألنّ ناّمفّمكوّ مكوّ ّؿّالغرضكماّيمثّ ّ
شيءّّكؿّ »ّبفّالشيخّأفّ اوعمىّىذاّاألساسّيرىّّرّنطاقيا،يصيا،ّوالّيمكفّأفّيتصوّ وتخص

دّمفّسياؽّلّ د.ّلكفّإذاّكانتّالقصيدةّتتّوكشيءّمجرّ ّيفرضّعميناّإذفّعدـّتناوؿّالقصيدة

القصيدةّباعتبارىاّفضاءّّوكمجموع،ّإفّ ّككؿّ ّوّينبغيّأيضاّاعتبارىاوتستجيبّلظروؼ،ّفإنّ 
الغرضّخالؽّّوكاكتماؿ،ّوبالتاليّفإفّ ّينتظـّفيوّجوىرّالغرض،ّالّيحيدّتصورىاّككمية

ّالشاعرّّفالغرض.ّ(1)«اّيمزمناّمنذئذّبتقييـّدورهّفيّصيرورةّاإلبداعالشعر،ّممّ  الذيّيقـو
باعتبارهّّلوّادلمشعر،ّومولّ ّبتناولوّيساىـّفيّدفعّعجمةّاإلبداعّوتكويفّمسارهّكماّيعتبرّخالقا

.ااءّالقصيدةّبناءّكميّ نيسعىّإلىّب

                                                           

ّ.140ّالمرجعّنفسو،ّصّ-1
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ــّة العنـــــوان -1  :شعريــ

ّالمتمّقيّأثناءّّ،ناتّالّنصّاألدبيمكوّّّالعنوافّمفّأىـّّ يعدّّ ّتواجو ّأوؿّعتبة باعتباره
مجردّعبارةّتوضعّفيّبدايةّالنصّأوّعمىّواجيةّ حيثياتّالّنص،ّكماّالّيعدّّّتعامموّمع

،ّوىدؼّذيّدالالتّبوسعياّأفّتأخذناّإلىّغرضّماّّضعّمفّأجؿوُّّكتابّأوّديواف،ّبؿ
ّشفراتوّيدخؿّالقارئّفيّعمميةّحواريةّمعّالنصّالمرادّفؾّّّأبعدّحدودّىذاّالنص،ّفبفضمو

ّالنّّ ّمفاىيمو ّالمتواجدةواستجالء ّمقاربةّّ»داخموّصية ّفي ّناجحػا ّإجرائيػا ّمصطمحا باعتبػاره
ّ ّيتسمّّالنصّاألدبي، ّأساسيا ّبوومفتاحا ّأغالمحمّّّح ّإلى ّلمولوج ّقصدّؿ ّالنصّالعميقة وار

ّ ّاّتصؼّالعنوافّبالطوؿّو(1)».تأويميا استنطاقيا ّالقصرّسواء ّنّصّّأو ّإلىّ فيو فيّحاجة
والتفسيػراتّّوىذهّالتأويالتّألّنوّيحمؿّمعانيّدالليةّوبنياتّلغويةّوتركيبيػّة،ّتفسير،ّوّتأويؿ

ّيشػكّّ ّتجعػمو ّالتي ّتمخصّمداراتّالتجربةّ»ؿىي ّفييّّعالماتّدالة ّليا، ّالرمزية واألبعاد
ّتؤدّّتمثّّ ّإيحائيةؿّمفاتيحّداللية ّيمّثؿّالعنوافّمفّناحيةّ »(2).يّوظيفة ّبطاقةّّكما أخرى،

يحائياّوشعريا،ّإذّيمنحّالقارئّإشاراتّتمّسّ ّوا  ّبتعريفوّدالليا ّالنصّعالـ ىويةّلمّنصّيقـو
ّيعنيّ ّال ّالمفيوـ ّىذا ّإحاالتولكف ّيقدـ ّبؿ ّالّنص، ّداخؿ ّموجود ّىو ّلما ّجذريا ّانعكاسا

شاراتّرمزيةّفقط،ّألفّّ دّالمعنىّويمغيّبقيةّبالنسبةّلمعمؿّىوّالسياؽّالذيّيحدّّّ»العنواف وا 
ّفيّفؾّّّاالحتماالت ّبمعافّتساعد ّالوشاية ّبدور ّيقوـ ّألّنو ّالعمؿّّعمىّاألقؿّمؤقتا، رموز

ّلمعنوافّالّيحيمناّعمىّمعنىّيقينيّ( 3)«.صمضموفّالنّّّعمىّومنوّيكوفّداالّّ وىذاّالمفيـو
مفّّمفّالتقرير،ّوليذاّالسببّاعتنىّالعديدّصّالمرادّدراستوّبؿّفيوّمفّاإليحائيةّأكثرلمنّّ

                                                           
،ّالمجمسّالوطنيّلمثقافةّوالفنوفّواآلداب،ّالكويت،3ّجميؿّالحمداوي،ّالسيميوطيقاّوّالعنونة،ّمجمةّعالـّالفكر،ّعّ-ّ 1

9ّ. ،ّص1997 ،25المجمدّ
واإلعالف،ّّمؤسسةّعمافّلمصحافةّوالنشر،57ّ،عنجـّمفيد،ّشعريةّالعنوافّفيّالشعرّالسوريّالمعاصر،ّمجمةّنزوىّ-ّ 2

ّ.01د.ت،ّص
 4لخامسةّعالوي،ّالعنوافّالعالمةّفيّروايةّبوحّالرجؿّالقادـّمفّالظالـّإلبراىيـّالسعدي،ّمجمةّالخطاب،ّعّ- 3

23ّ. ـ،ّص2008وزو،ّّالنشر،ّتيزيّدارّاألمؿّلمطباعةّو
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الّباعتبارىاّمجردّعتبةّينبغيّالوقوؼّ(..)عنايةّفائقةّأولوىاّالمنّظريفّبدراسةّالعنونةّالتي
ّ.ّقائماّبذاتوّلوّأسسوّوقواعدهّوأعالموّعندىاّفحسب،ّبؿّباعتبارىاّعمما

ّالمعنىّومعنىّالمعنػىّوالشعرّخاصة،ّمعنييف عمؿّأدبيّكماّيحمؿّالعنوافّفيّكؿّّ
عماؿّالفكرّّأيّالمعنىّالسطحيّوالمعنىّالباطنيّالعميؽّالذيّنستشؼّداللتو بالتأويؿّوا 
لمعمؿّالشعريّّفبالنسبةعكسّالمعنىّاألوؿّيمّثؿّحمقةّتواصميةّبيفّالمرسؿّوالمرسؿّإليو،ّ

إذّ«ّيكوفّأكثرّإبداعاّمفّخالؿّالمعنىّالثانيّالذيّيضمفّلوّالسيرورةّويحّقؽّلوّالكينونة
ّفيوّ(...)صدّىويةّالنّّىوّالمحورّالذيّيتوالدّويتنامى،ّويعيدّإنتاجّنفسو،ّوىوّالذيّيحدّّ

طويالّفيساعدّعمىّاّأفّيكوفّوّإمّّبمثابةّالرأسّلمجسد،ّواألساسّالذيّتبنىّعميو،ّغيرّأنّّ
مّّّتوّقع ّوا  ّالذيّيتموه، ّفإنّّالمضموف ّوحينئذ ّيكوفّقصيرا، ّأف ّقرائفّفوؽّلغويةّا ّمف ّالبد و

 شفراتو،ّألفّّّالذيّنحاوؿّفؾّّّ"اعدالصّّّحالذبيّوىذاّينطبؽّعمىّعنواف") 1)«.توحيّبماّيتبعو
فيّذىنوّجممةّ مفّالتساؤالتّواالستفساراتّالتيّتثيرّقارئّىذاّالعنوافّيقؼّعندّمجموعة

ّ.صىذهّالعتبةّوصوالّإلىّعالـّالنّّّمفّاالحتماالتّوالتأويالت،ّحتىّيمكنوّتجاوز

ّبقصي ّزكريا ّمفدي ّالشاعر ّالشييديخّمد ّزبانا ّالصاعد، ّالذبيح ّّودة  الخالدّالرمز،
ّالكميـ. ّوموسى ّالفائقةّوالمسيح ّبالمبالغة ّتوحي ّلزبانا ّالشاعر ّأعطاىا ّالتي  فالصورة

 مفّىناّيكوفّأسموبالّمألوفًا،ّّوسمكاّالّمعيارياّّوالذيّيتّوخىّفيوّصاحبوّمّاألسموبّالرائؽّو
ّيأتيّالعنوافّعمىّمستوياتّعديدة،ّنذكرّمنيا:ّو.ّفاتناّلممتمقيّالشاعرّانزياحيًا،

 :غويةمّ ال البنية مستوى - أ

(ّ ّفكممة ّتعني ّالشنؽ،ّالقرباف،الذبيح( ّبالموت،ّوتعني ّالمباالة ّكثيرةّّعدـ ّكممات فيناؾ
ّبمعنى ّمثؿ: (تستخدـ ّّو الفداء( ّأوّوّالتضحية.البذؿ ّالشّّ)األضحيةالضحية ّفي ّىيّ( رع
"ّبمعنىّالفداءّكافّاستعماؿّكممةّ"التضحية ؿّّلعلمقصدّديني.ّّو مياّاإلنسافالذبيحةّالتيّيقدّّ

                                                           
ّ.60ـ،ّص1980ّّ،2العربي،ّالدارّالبيضاء،ّطّالثقافيمحمدّمفتاح،ّالمركزّّ–إنجازّتنظيرّوّ–ديناميةّالنصّّ-ّ 1
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،ّبمفّيذبحّىذهّالروحّويجعمياّفداءّوعمىّعقيدتولّـّروحوّفداءعمىّتشبيوّاإلنسافّالذيّيقدّّ
مف107ّاآليةّّ﴾ّعظيم وفديناه بذبح ﴿عميوّالسالـّقولوّتعالىّفيّشأفّإسماعيؿىذاّجاءّ

مفّالذبحيّجعمناّىذاّالمذبوحّ،ّفداءّلوّّوأّ.سورةّالصافات  .خّمصَناهُّ

ّالتالي:ّّّّّّّ ّالنحو ّعمى ّالكريـ ّالقرآف ّفي ّورد ّفقد ّالقرباف ّىو ّالذبيح ّكاف ذا َواْتُؿّّ﴿ وا 
ُّيَتَقبَّْؿِّمَفّ ـْ َباُّقْرَباًناَّفتُُقبَِّؿِّمْفَّأَحِدِىَماَّوَل ِّإْذَّقرَّ ِّباْلَحؽِّ ـَ َّنَبَأّاْبَنْيّآَد ـْ ّاآْلَخِرَّقاَؿّأَلَْقُتَمنَّؾََّعَمْيِي

 سورةّالمائدة.مف27ّّااليةّ﴾َقاَؿِّإنََّماَّيَتَقبَُّؿّالمَُّوِّمَفّاْلُمتَِّقيفَّ

ّرمزّلكؿّّّ،ّوماّىوّإالّّبقبوؿّحسفّو،ّفتقبموّربّّقربافّإلىّا،ّّوذبيحّالشعبو)زبانا(ّّّّّّّّ
ّ:ّاعرالشّّ شييدّولذلؾّقاؿ

ّ !فّيموتّشييداأىّبتمنّّّوّّّّّّ"مفّفيّالبالدَّأضحىّ"ّزباناُّّكؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالبعثّفِيوّوّّّّشعػػػػػػػبّّّّقربافُّّ،تُػػػػػػػػـّيػػػػػاّرفػػػػػػػاؽأنّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ!!ّ(1)جديَداالتَّّكنتـُ

 حوية:النّ  البنية مستوىّ-ب

ّمّّّّّّّ ّعند ّالعنواف ّعمى ّزكفالمالحظ ّّردي ّيتّّّنّأيا ّالبّؼصو ّالجممة ّأوصياغتو ّفعمية
ّأ ّيأت ّولـ ّأباالسمية، ّواحدة، ّكممة ّّوّمّقدا ّكممتاف، ّثّوبيميا ّّوّاإلخبارّبسو ّبالطمأحيانا

ليامو،ّّولذلؾّصمةّبعفويةّالشّّأحياناّأخرى،ّّوّـواالستفياّبالتعجّو طبعّفيوّالّّاإليحاءاعرّوا 
ّتطبيع.

حويةّلـّيخرؽّالمألوؼّالعنوافّمفّحيثّالبنيةّالنّّّوّمفّالضروريّأفّنشيرّإلىّأفّّإنّّّّّّّّّ
مركبةّمفّخبرّلمبتدأّمحذوؼّتقديرهّ)ىوّالذبيحّالصاعد(،ّبينماّّاسميةفيوّعبارةّعفّجممةّ

ّالصّّ ّصفة ّالدالليةاعد ّعكسّالبنية ّالمألوؼّ،لو، ّعف ّعدوؿ ّطابعاّّ،ففييا ّالعنواف يحمؿ
ّّّمجازياّاستعاريا.

                                                           
ّ.19مفديّزكريا،ّديوافّالميبّالمقدس،ّصّ- 1
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  الداللية: البنية مستوى - ج

ّوػػػيجعم الذي القارئ، نفس في وػػػػػػػػػيترك الذي يالفنّّ األثر في لمعنواف ةالفنيّّ القيمة تكمفّّّّّّ
 راءاتػػػػػػػػػػػػػػػػػالق ؿػػػػبفض الداللية قيمتو الصاعد"ّذبيحال" عنواف يكتسب كماّإيحائية، داللةّيكتسي

ّبدوره يؤدّّمال الغموض يّولد الذيّبالغائّؼتوظيب زيتميّّ أّنوّخاصةّلو، الممكنة واالحتماالت
اّػػػػػػػطاّىامّّػػػػػػػػؿّخيػػػػػػػػالذبيحّالصاعد(ّتمثّّاألبياتّاألولىّمفّقصيدةّ)ّلعؿّّّوّ،الفكر إعماؿ إلى

ّ:يقوؿاعرّحينماّفالشّّّدة،المتعدّّشفرةّالّنصّورموزهّودالالتوّّإلىّفؾّّموصالّ
ّاّدَّػػػػػػػػػػػػػفّيتُموّالنشيَيتياَدىَّنشواّّسيحّوئيداّّّّّّؿّكالمقاـّيختاّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  جديَدا،َّيستقبؿّالصباحّالطِفؿّّّّّػأوّكالّكاَلمالِئؾَّباسـّالَثِغرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوَداّػػػػػػػخمُوُّينِاجيّالػػػػػػػػػػػػرافًعاّرَأسّّّّّتيػػػياّّ،ّجالاًلّوشامخاّأنُفوّّّّّ             

ّ!ءّالبعيَدافّلحِنياّالفضامّّّّتّتمػألّافاًلّفيّخالخؿ،ّزغردرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(1)عوَدا.ؿّيبغيّالصّّفشّدّالحباّّّّّّّالمجدّّومـّ،ّكمّّحالماّكالكميّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تّإلىّاألبياتّالتيّتصّدرتّالقصيدة،ّدلّّباإلضافةّّالعنوافّذوّدالالتّمنزاحة،أّفّّؼنكتش
(ّبؿّالموتّعند)الذبيحّـّاالكتراثّبالموت،،ّوعدخريةّمفّالجاّلدالسّّّوّ،عمىّالموقؼّالجمؿ

لمعبورّإلىّالحياةّالحقيقيةّالموسومةّّجسراشيادًةّّوّىوّالحياةّولحظةّتنفيذّحكـّاإلعداـّتعدّّ
ّ.بالخمودّاألزليّوعدـّالفناء

ّتدؿّّ ّاإلخالصّّودّكما ّروح ّعمى ّالفدائيالالتّالعنواف ّقبؿ ّمف اإلنسافّ»التضحية
عبوّومفّأجؿّماّتحمموّىذهّعّبحياتوّمفّأجؿّشاإلنسافّالذيّتطوّّّبالوطف.المؤمفّباّّو

ّالشّّالشّّالكممة) ّعب( ّمعاف ّمف ّحبّّّقدسية،ريفة ّّمف خاءّّوتضحية،وشرؼ ّوا  ّتعاوف مف
نكارّّتسامح،ّو خالصّوتفافّوا  وّاإلنسافّالشجاعّالصبورّإنّّّذات.مفّحؽّوواجبّووفاءّوا 

                                                           
ّ.09ّ،10الميبّالمقدسّ،ّصّّمفديّزكريا،ّّ- 1
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ّّالمتواضع، ّيعيش ّالذي ّّلشعبو،العظيـ ّاألحياء ّعالـ ّفي ّوسطّّوّوالشيداء،يعيش مكانو
 (1).«...وىدفوّجزءّمفّأىدافوّآمالو،مفّّوحركاتوّمفّحركاتوّوأممّشعبو،

 ة:ـــــغمّ لاــّة ــــشعريــ -2

ّاالنزياح: -ّأ

انساؽّإلىّلغةّالشاعرّخرجّعفّالمغةّالمعياريةّّوّأفّّيجدّّالّصاعدّحالذبيّفيالمتأّمؿّّّّّّّّ
سّعمىّعالقاتّمنطقيةّسّّتأيّصّاألدبيّدومامفّىناّكافّالنّّّوّإشاريةّتفيّبمقصودهّالفني،

يقاعيةّ،ّتتشابؾّّ،نحويةّوصرفيةعة،ّمفّمستوياتّمتنوّّفّومدلولوّويتكوّّّوبيفّدال دالليةّوا 
تفضيّوتتفاعؿّفيماّبينياّفيّعالقةّجدليةّينتجّعنياّمجموعةّمفّالدالالتّالتيّتتكامؿّّو

،ّوتصبحّميمةّالقارئّأوّالناقدّفيّىذهّالمرحمةّأشبوّبميمةّعالـّإلىّالبؤرةّاألصميةّلمّنص
كشؼّجديدّسعياّلموصوؿّإلىّالجيولوجياّالذيّينّقبّويغوصّفيّطبقاتّاألرضّبحثاّعفّ

ّعمىّفرضياتّمسبقةنتائجّمحدّّ ّتقـو ّالمرحمةّالتفكيكيةّىيّأىـّّّفّّإّ.دة مراحؿّالقراءةّّىذه
ّتحميؿّالّنصّبطريقةّعممية ّ.وأكثرىاّصعوبةّحيثّينصرؼّجيدّالقارئّإلىّتطبيؽّمفيـو

البناءّلغوياّوتركيبياّمفّأجؿّإعادةّبنائوّداللياّّبعمميةّفؾّّّ»المتمقيّيضطمعّّفّّكماّأّّّّّّّ
ّاألجّز ّتحديد ّيستدعيّضرورة ّدورىاوىذا ّوبياف ّتحميميا، ّالمراد ّوكشؼّالعالقاتّبينياّاء ،

ّف ّالتدرّّّييا،وتفسيرّاإلشاراتّالواردة ّّوومالحظة ّأوتوافؽّالعناصرّالمكوّّجّالتعبيريّليا، ّنة
ّأوت ّّضادىا ّتوازييا،توازنيا ّّوّأو ّمفّبعضتمايز يضاحّبعضيا ّوا  ّفيياّّاإلحاالت، القابعة

ّنسجّ ّالمحكمةوطريقة ّالقصيدة ّّوالعالئؽّفيّشبكة ّمعّاآلخرّمفّخيطّمنياّتعانؽّكؿّّ، ،
ّ(2).«أجؿّتكويفّبنيةّلغويةّذاتّصبغةّفنية

                                                           
ّ.287،288(،ّص1987،)2جوديّاألخضرّلمحاتّمفّثورةّالجزائرّ،ّـّ.و.ؾ.ّالجزائر،ّطّينظر:ّبوالطميفّّ- 1
،ّمجمةّ)فصوؿّ(المجمدّالخامسّطيؼ،ّمنيجّفيّالتحميؿّالنصيّلمقصيدة،ّ)تنظيرّوتطبيؽ(مد.ّمحمدّحماسةّعبدّالّ- 2

ّ.108صّ،(،ّالقاىرة1996،ّ)02،ّععشر
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ّالمعيارلمشّّّبدّّّفال ّالخروجّعف ّمف ّانزياحيةّوّ،اعر ّشعرية ّلغة ىيّّوّ،ينحرؼّإلى
ّاستراتيجية ّالمبالغة،ّضربّمف ّنحو ّفيو،ّ»إذّتنحو ّبولغ ّما ّالكالـ ّالمبالغةّّأفضؿ كوف

ّ ّالحّسّّوفضيمة ّعف ّلمتعبير ّّولمخّطريقة ّفالشّّّالكائنات،مؽ ّغيرّعر ّمعايير ّلو ّفّنا بوصفو
مبالغةّىوّالصدؽّالفنيّسواءّكافّمتفقاّمعّماّّقمةّالجودةّفيّكؿّّّأفّّّوّاألخالؽ،ّمعايير

اعرّليسّنبياّنطالبوّبصدؽّفالشّّّمعاييرّاألخالؽّأـّلـّيكف،ماّتوجبوّّوّبصحتوّالعقؿ،ّيقرّّ
ّإيصاؿّّاألنبياء، ّأجؿ ّمف ّواألحاسيس ّالخياؿ ّعمى ّواعتماده ّالشاعر ّإلنسانية نظرا
ّانزياحاتّالشّّّوّ(1)»المعنى ّمفديّزكريا،مف ّّوّاعر ّالتقديـ ّاستراتيجية تقديـّّالتأخير،تّوخيو

ّبو، ّالفاعؿ،ّالمفعوؿ ّّوّتأخير ّإلى ّعمد ّالمعياري،بذلؾ ّالمغة ّنظاـ ّإلىّّوّكسر النزوع
ّذلؾّفيّقولو:ّوّ،الالمعيارية

ّ(2)فرنسا،ّفمقّناّّّّّّفرنساّبالحرب،ّدرسًاّجديداًّها س  در نسَيتّّّّّّّّّّّ

ّال ّالشاعر ّيورد ّأف ّينتظر ّالمتمقي ّبو)دّرإذ ّالمفعوؿ ّقبؿ ّبوّّيا(،سَّفاعؿ)فرنسا( فإذا
ىوّّوّىوّالدرسّوّالتأخيرّجاءتّلتخدـّىدفاّواضحا،آليةّالتقديـّّوّألفّّّيفاجُأّبعكسّالمنتظر،

ّّو ّاألمر، ّالفاعؿ،مدار ّعمى ّالباث ّقّدمو ّىنا ّتفّلعؿّّّوّمف ّالجرجاني ّالقاىر ّإلىّطّّعبد ف
التصرؼّّالمحاسف،ّواسعّكثيرّالفوائد،ّجـّّّىوّبابّ»جماليةّالتقديـّوّالتأخيرّحينماّقاؿ:

إلىّلطيفة،ّوالّتزاؿّترىّشعرًاّيروقؾّّبعيدّالغاية،ّالّيزاؿّيفّترّلؾّعفّبديعة،ّويفضيّبؾ
ّعندؾّأفُّقدـّفيوّشيءّّمسمعو،ّويمطؼّلديؾّموقعو،ّثـّتنظرّفتجدّسببّأفّراقؾّولطؼ

 (3)«.ؿّالمفظّعفّمكافّإلىّمكافوّّوح

 اص:ـــــنالتّ  - ب

                                                           
ّ-لياذةّالجزائرّ،ّمؤسسةّمفديّزكرياءإمحمدّعميوّ،البناءّالقرآنيّواإليحاءّالربانيّفيّشعرّمفديّزكرياءّالواردّبّّ- 1

ّ.25،ّص1ّ،2016منشوراتّألفاّ،ّالجزائرّ،ّط
ّ.18مفديّزكرياء،ّالميبّالمقدس،ّصّّ- 2
ّ.106يّ،ّدت،ّصمكتبةّالخانجّ–عبدّالقاىرّالجرجانيّ،ّدالئؿّاإلعجازّ،ّمطبعةّالمدنيّّ-ّ 3
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ّالتّّّّّّّّّ ّػػػػػػػػػػػػتيأوّيؤثرّثناصّألنّّيوظؼّمفديّزكريا ّطاقتورّػػػػيفجّّّإذراّسحرياّفيّالممتقي،
ّوالتعالؽّالحاصؿّبي ّبيا، ّيكفّعمىّعمـ ّلـ ّجديدة ّأبعادا فّػػػػباستخداموّكرمزّالذيّيعطيو

ّىوّأفّّ ّوبيفّ"زبانا" ّأوّالحدثّّ"قصةّموسى" ّالتراثية ّإلىّتوظيؼّالشخصية الشاعرّيعمد
ّ ّحجتو ّموسىّعميوّّالتراثيّلتدعيـ ّفيّتوظيؼّالشاعرّقصة ّذلؾّجميا ّويظير وتقويتيا،

ّاعر:ثّتكميـّا،ّومفّالتناصاتّالقرآنيةّقوؿّالشّّالسالـّمفّحي

عيداّليمةّالقدرّّّّّّّّّّّسالماّيشيعّفيّالكوفّتسامىّكالروحّفيّوّّّّّّّّّّّّّ  

:ّّّفّتناصاّمعّسورةّالقدرّفيّقولوّتعالىتضمّّيىذاّالبيتّمفّالقصيدةّّوّّّ  

﴾ّ ّالّمِوّالرَّْحَمِفّالرَِّحيـِ  ﴿ِّبْسـِ

ِفيَّلْيَمِةّاْلَقْدِرّ﴿ِّإنَّا ﴾َّلْيَمُةّاْلَقْدِرَّخْيٌرّمِّْفَّأْلِؼ٢ّ﴾َّوَماَّأْدَراَؾَّماَّلْيَمُةّاْلَقْدِرّ﴿١َأنَزْلَناهُّ
َّأْمٍرّ﴿٣َشْيٍرّ﴿ وُحِّفيَياِّبِإْذِفَّربِِّيـّمِّفُّكؿِّ ُؿّاْلَماَلِئَكُةَّوالرُّ ﴾َّساَلـٌِّىَيَّحتَّىَّمْطَمِع٤ّ﴾َّتَنزَّ
ّ.سورةّالقدرمف5.4.3.2.1ّّآلياتّاّ﴾٥﴿اْلَفْجِرّ

ّ :أّرنق نفسيا القصيدةّوفي

 .الوحيدا عيسي الخالديف في ليس ّّّّّّصمبوه وما...قتمو زعمواّّّّّّّّّّّّ
 :تعالى ا قوؿ وىي ومبنى، معنى وجسدا، روحا قرآنية عبارة عمى يشتمؿ والبيت

ّ.سورةّالنساءمف157ّّاآليةّ ﴾ َلُيـّْ وَُّشبّّ َوَلِكف َصَمُبوهُّ وَما َقَتُموهُّ َوَماّ﴿ّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :ورةـــة الصــــــــــــــــشعري -3

ّمفّمقوماتّاإلبداعّالشػعري،ّفيػيّتقػرّّّ»الصورةّالشعريةّّدّّتع ّأساسيًا  بّبػيفمقومًا
ّمتباعدتيف ّالسياؽّ )1)ّ«حقيقتيف ّفي ّالجمع ّىذا ّموقع ّإلى ّينظر ّأف ّالمتمقي ّعمى ينبغي

 .مدلوالت دهّمفّإيحاءاتّوالعالقةّالجديدةّالمستحدثةّأفّتولّّيمكفّليذهّّالعامومػا

ّالم       ّعبد ّالدكتور ّمرتاضّأفّّايرى ّالصورةّلؾ ّحسبّ «ّمصطمح ّمتداواًل، ّيكف لـ
ّالنقديّالمعفي،ّفمصطمحّ إطالعنا، ،ّفيمػاّنعمػـّ»الصورة«بيفّالنقادّالعربّالقدماءّبالمفيـو
ّاألدبيّ مصػطمح ّلممصػطمحّغربيّدخؿّإلىّالنقد ّترجمػة ّفػيّالغالػب، ّوىو العربيّحديثًا،
 (2).» أوّماّيعادلوّفيّالمغاتّاألوروبيةimage") ّمعّالفارؽّفيّالنطؽ)اإلنجميزي الفرنسػي
ّمصػطمحّلؾّمرتاض،ّأفّّافّمفّخالؿّكالـّالدكتورّعبدّالموعمىّىذاّاألساس،ّيتبيّّّّّّّّّ

ّالتأثّّ ّتحت ّحديثّصيغ ّمصطمح ّالصورة، ّمعر ّالغربي، ّالنقد ّفيّّبمصطمحات االجتياد
ّ(3).»مفّالمصطمحاتّالنقديةّالوافدةّ»وةّفإنّّمفّالمغةّاألـّإلىّلغاتّأخرى،ّومفّثمّّّترجمتػو

ّ ّحيف ّّراختونحف، ّنا ّقصػيدة ّوالسػيما ، ّالمقػاـو ّالػوطني ّزكريا ّمفدي  الػذبيحّ»شعر
ورّالراقية،ّوقدّألفناّطائفةّمفّالصّّعرية،ّأثارتّانتباىناّسّفيياّالصورةّالشّّممنل،ّ«اعدالصّّ
ّّىػذه ّبينيا ّتختمؼّفيما ّحيثالصور ّالصّّّأفّّّمف ّإلى ّينتمي ّتقميدي ّالبالغيػةّبعضيا ػورة

ّ.امزةورّاإلشاريةّالرّّخرّجديدّيقعّفيّدائرةّالصّّاألّوّالقديمػة،

 

 

 
                                                           

ّ.49عبدّالممؾّمرتاضّ،ّبنيةّالخطابّالشعري،ّدراسةّتشريحيةّ،ديوافّالمطبوعاتّالجامعيةّ،الجزائرّ،صّّّ- 1
ّ.2048صّّ،2ّ،جّةأدبّالمقاومّ،عبدّالممؾّمرتاضّ- 2
2ّّطّ،األردفّمكتبةّاألقصى،ّ،شعرّالجاىميّفيّضوءّالنقدّالحديث،ّالصورةّالفنيةّفيّالعبدّالرحمفّنصرتّ-ّ 3

ّ.12،ص1982
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ّّ:ة القديمةــــور البالغيـــالصّ  – أ

 :هالتشبي -

ّّ(1(شيداالنّّيتيػادىّنشػوافّيتمػوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقػػاـّيختػػاؿّكالمسػػيحّوئيػػداّّ ّّّّ

ّفيّخيالءّمتّّالبيتّّفي وأيّّنحوّمصيرّمحتـوّجياتصويرّلمنظرّرىيب،ّرجؿّيقـو
فيّّؽّبعيداوّاإلعداـ،ّفالشاعرّمفّىوؿّالمصيبة،ّومفّخصبّخيالو،ّحمّّإنّّّمصػير،

المشيدّمفّعمؽّالقصصّالقرآني،ّوعقدّصمةّبيفّالمشيدّالذيّواستؿّّمرجعيتػوّالدينيػة،
وهّمبُّاّصَّوهّومَّتمُّاّقَّومَّّ﴿عيسىّبفّمريـّدوفّأفّيكوفّحقيقة،ّقاؿّتعالى:ّّكافّعميوّالمسيح

ّ.سورةّالنساءمف157ّّّةآلياّ﴾.ػـوّليُّػبّّولكفّشُّ
ّفتجسّّّ ّوالتصؽّالغائبّبالحاضر، ّواحدًا، ّفتطابؽّالمشيدافّوصارا ّالواقع، فصارّد

ّ﴿فيّجنةّالخمد،ّقاؿّتعالى:ّاّمعاميوّالشييدّبالمسيحّعيسىّبفّمريـ،ّألنّّشبّّّوّىو،ّوقػدكأنّّ
فّأولئؾّسُّالحيفّوحَّيداءّوالصَّّديقيفّوالشُّّيفّوالصّّعمييـّمفّالنبيّّّاُّّػـأنعَّّئؾّمعّالذيفَّولَّفأُّ
ّ.سورةّالنساءّمف69ّّّةاآليّّ﴾فيقارَّ

ّ(2)ّديػداالجَّّػباحَّالصّّّسػتقبؿُّفػؿّيَّّّّّّّّّّّّّّأوّكػػالطّّّالئػؾغػػرّكالمَّباسػـّالثّّّّّّّ

تّأصاًلّقياّمخموقاتّطاىرة،ّخمومفّالمسيحّعرجّعمىّالمالئكة.ّفمـّالمالئكة؟ّألنّّ
ىةّعفّالخطيئةّوالمعصية،ّفالشبوّقائـّبينياّوبيفّالشييد،ّفييّخالدةّ.ّفييّمنزّّاّلعبادة
ّفػيمخمػّّ ّابتغاءّّدة ّنفسو ّاإلنساف ّيشرى ّألف ّترغيبّضمني ّفينا ّالشيداء. ّوكذلؾ الجنة،

ّ ّكالطفؿّ.امرضػاة ّأو ّعندّ... ّقائـ ّفاألمؿ ّوالعفاؼ، ّوالمستقبؿّوالطير ّلمبراءة ّرمز فيو
يـّفيّمقتبؿّبغدّأفضؿ.ّفالحياةّعندىـّقائمةّعمىّاألمؿّألنّّّيحمموفّدائماّيـاألطفاؿّألنّّ

ّ.بعدّعندىـّكبقيةّالفئاتّيػوؿّّالعمر،ّفالعمرّلـّ

ّ

                                                           
ّ.09صّ،الميبّالمقدسّ،امفديّزكريّّ- 1
ّ.09صّ،الميبّالمقدسّ،اريمفديّزكّ- 2
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ّ(1)اػعودَّيبغيّالصُّّّالحباؿَّّفشدَّّّّّّّّّّّّّّػػػدُّالمجػّّْػػوُّػاّكػػالكميـّكّممَّحالمػًّّّّّّّ

ّموسىّاينتقؿّبناّمفّخالؿّالصورةّإلىّأجواءّأخرى،ّإلىّأجواءّمصرّعمىّعيدّكميـّّّّ
،ّولكػفّالفػارؽّاياّأجواءّربانيةّحيثّالطيرّوالقداسةّوقوةّاإليمافّوابػتالءّعميوّالسالـ،ّإنّّ

والمجدّّمػوّالمجػدييدّىناّكمّّفكافّذلؾّالشرؼّوذاؾّالتشريؼ،ّوالشّّّاموّموسىّكمّّّبينيماّأفّّ
ّوعميوّفإفّّّ.تعالىّبا،ّفكالىماّعمىّصمةّمباشرةّ«المجيد»ّامفّإحدىّصفاتّّمشتؽّّ

ّإلىّالجبؿّفكمّّ ّموسىّصعد ّموّربّّسيدنا ّقاؿّتعالى: ّجاءَّولمَّّّ﴿و، وّػػػػمَّوكمّّّاتناىّلميقَّوسَّمُّّا
فسوؼّّػومكانَّّرَّّػتقَّفإفّاسّْ بؿرّإلىّالجَّكفّأنظُّانيّولَّلفّترَّّرّإليؾ.ّقاؿَّنظُّأرنيَّأّّبّّو،ّقاؿّرَّربُّّ
ّإليؾَّّبػتُّؾّتُّقاؿّسػبحانَّّاّأفاؽَّفممَّّاّعقًّوسىّصَّمُّّرّّوخَّّكاّّموّدَّوّلمجبؿّجعَّاّتجّمىّربّّفممَّّّاني.ترَّ

ّعراؼ.سورةّاألمف143ّّّةاآليّّ﴾.ؤمنيفالمُّّؿُّوأناّأوّّ
ّفامتطىّمذبحّالبطولةّلتصعدّروحوّإلىّبارئيا،ّفتمثّّأمّّ ؿّصعودهّفيّتحقيؽّاّزبانا

ػـّانتصػارّىذهّالمحظاتّالتػيّتجسّّّ»ؽّالمجد،ّيقوؿّمحمدّناصر:ّليتحقّّمنوّّوالموتّّىػدؼ
ّموسى»الؿ،ّىيّالتيّجعمتّواليدىّعمىّالضّّّالباطؿ،ّعمػىالحػؽّ مفػديّ»ّعنػد«ّعصا
ماّرغبّفيّتصويرّالمواقؼّالثوريةّوانتصارىا،ّوانػدحارّيستخدموّفيّشعرهّكمّّّرمػزاًّ«ّزكريػا

ّ(2)»والطغيافّأمامياّػرقػوىّالشّّ

ّّاػوفّعيػدَّفػيّالكَّّاّيشػعُّسالمًّّّّّّّّّرػدةّالقَّوحّفػيّليمَّىّكػالرُّّتسامَّّوّّّّّّ

ّتت ّيحدثّمفّأمورّغيبيةّمحجوبةّنؤمفّبياّثـ ّفيّأجواءّالسماءّوما واصؿّرحمتنا
ّإيمػافأيّّ ّالروح ما ّكمثؿ ّمثمو ّيتسامىّويرتفع ّجعمتو ّالشييد ّفمكانة ّالمسمميف، األميفّّنحف

يفّوبالروحّّبحمؿّالرساالتّالسماويةّإلىّاألرض.ّفيناؾّنقطةّتقاطعّبػيفاّفوّالذيّشػرّّ
ّ.ا،ّوىيّالسالـّفيّالكوفّالرحيبالشييدّفيّإشعاعّصفةّمفّصفاتّ

ّوالسؤاؿّالمطروحّىاّىنا،ّماّالعالقةّبينيما؟ّوماّوجوّالشبوّبينيما؟ّيقوؿّاألسػتاذّابػف
ّ ّأشاعت«زبانا"لتساميّلدىّالبطؿّروحّاّإفّّ»قويدرّمختار: ّفػيّ–زكريػاّحسبّمفػديّ-،

                                                           
ّ.10صّّمصدرّنفسو،الّ- 1
ّ.475صّّ،ئريّالحديثمحمدّناصر،الشعرّالجزاّ- 2
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ّكمّّ ّبحيثّالكوف ّسالمًا، ّيردّّّتجاوبّمعو،و ّالموقؼّالػذيّفراح ّبيذا ّفرحا ّالسالـ، ّنشيد د
قدّنزؿّّ-وحّاألميفالرّّّ–و،ّفمئفّكافّجبريؿعنوّالسالـّفيّربوعّالجزائر،ّوالكوفّكمّّّدسػيتولّّ

ّ(1)»مـّوالسالـالذيّأرشدّإلىّطريؽّالسّّّبػالقرآف،

ّ(2)قػودايػدعوّالرّّّكمماتّاليدى،ّوّّّّّّّّّّّفّيتمػػوتعػػالىّمثػػؿّالمػػؤذّّّوّّّّّّّّّ

ّي ّحيػثّنابّنزؿثـ ّإلػى ّنقطػة؟ ّأي لػى ّوا  ّالسماء، ّعف ّاالنقطاع ّدوف ّاألرض، ّإلى
ّحيثّالمؤذّّ ّإلىّالمساجد ّوالطير، ّإلىّحيثّالنقاء ّفيّتعاليوّالعبادة، ّفالشييد فّوالمآذف،

يدعوّإلىّّييدالفالحّوالشّّإلىّّوّماّيدعوّإلىّالصالةف،ّإنّّف.ّفالمؤذّّيضارعّالمؤذّّّوتساميو،
،ّّو وركودنا،ّإذاّّنستيقظّمفّرقودنػاّأفالثورةّوالنيوض،ّفالدعوةّالمشتركةّبينيماّىيّأفّنقـو

ّ.رّمفّتمقاءّنفسوماّرغبناّفيّتغييرّحالنا،ّفالّشيءّيتغيّّ

ؿّينصرؼّإلىّىاّقائمةّعمىّمعافّدينية،ّفاألوّّيجدالحظّعمىّىذهّالتشبييات،ّإّفّالم
ّّرّعيسػى ّالذي ّّوّافعو ّالمالئكة، ّطريؽ ّجبريؿعف ّبينيـ ّالتفسيرّ–مف ّكتب ّّ-حسب

ابعّ،ّوالرّّاتصويرّالبراءةّوالشجاعةّلدىّالشييد،ّوالثالثّإلىّموسىّكميـّّوالثانيّيتمثؿّفي
ّؿّوالمالئكةّإلىّاألرضّفيّليمةّالقدر،ّبإذفّربيـّمفّكؿّّجبريؿ،ّوىوّيتنزّّّوحّاألمػيفإلىّالرّّ
ّ.واـّلينيضواّإلىّصالةّالفجرفّفيّالنّّؽّبالمؤذفّالذيّيؤذّّيتعمّّّالرابػعػاّأمػر،ّأمّّ

 : ةاالستعـــــــــــــار  -

ّاالستعارةّتشبيوّمكثؼ،ّينتجّعفّعمميةّاالختزاؿّوالحذؼّالذيّيػتـّعمػىّمسػتوىّإفّّ
ّ ّفالعالقة ّالتاـ، ّفيّةالبنيويالتشبيو ّخاصّوصريح ّبشكؿ ّتظير ّواالستعارة، ّالتشبيو ّبيف

                                                           

ّ.137،ّصالتناصّفيّالشعرّمفديّزكرياّ،تارقويدرّمخبفّّ- 1
ّ.10صّّ،س،ّالميبّالمقدمفديّزكرياءّ-ّ 2
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ّؿّناقدّعربيّفطفّإلىّاختالؼّالربطّبيفّكؿّّوربماّكافّالجرجانيّأوّّّ»التصريحيةّاالسػتعارة
ّ.(1)«المكنيةّوالتشبيوّّ–االستعارةّالتصريحيةّمفّنػوعي

االستعارةّتسعىّإلىّتحويؿّحقيقتيفّإلىّحقيقةّواحدة،ّأوّىيّتوحيّّ»يقوؿّأدونيس:ّ
ّأنّّّعمى ّتوحّّاألقؿ ّيا ّالعكس ّوعمى ّبينيما، ّالتشبيوّد ّفي ّلحقيقتيف ّتواجد ّىناؾ ّذلؾ، مف

ّ(2).»حقيقةّمحافظةّعمىّذاتياّتبقىّخاصيةّكؿّّّولمفيػوميف،ّإذ

ّ(3)االبعيػدَّّمفّلحنياّالفضػاءَّّّّّّّّّّّغػردتّتمػػػألُّفيّخالخػؿّزَّّرافالًّّّّّّّّ

 مجاؿّتكوفّالزغػردة؟ّوفػيّناّنعيشّصورةّجميمةّتمألّالدنياّغبطةّوسرورًا،ّففيّأيّّإنّّ
فيّمجاؿّالفرح؟ّفمفّبراعةّالشاعرّوقدرتوّالفائقةّإاّلّىذاّّالّيكوفحف؟ّمكافّيكوفّالمّّّأيّّ

ّمؤثرًا.ّّغةّاستدعىّالخالخؿّمفّحميةّالمرأة،بالمّّّفيّالمعػب ّجمياًلّرائعًا ّتشبييًا ليقيـّعمييا
وّعمىّالمشػبّّّبقيأوّّوالمرأةّ،ّفحذؼّالمشبّّفّبياّواألغالؿّبالخالخؿّالتيّتزيّّّوّالسالسػؿفشػبّّ

ّ.سبيؿّاالستعارةّالتصريحيةّبػوّعمػى

نمػاّدّمفّىذه،ّوىيّزغردةّالخالخؿ،ّفالخالخؿّالّتزغردوىناؾّاستعارةّأخرى،ّتتولّّ ّوا 
ّالمخيؼّمحمؿّ ّالمدوي ّالصوت ّىذا ّيحمؿ ّفمـ ّبالحديد. ّالحديد ّقرع ّنتيجة تحدثّصوتًا

نماّشبّّّالحقيقػة، عالنًاّعفّالفرحّألفّّيوّبالّزوا  الموقؼّرغـّبشاعتوّّغردةّالتيّتطمقياّالمرأة،ّوا 
ّالموقؼّعفّذاؾ!ّولكفّإبداعّالشاعرّوّجميؿ،ّألنّّفإنّّّورىبتػو، ّأبعدّىذا وّاستشيادي،ّفما

ّ.متطابقيفّجعميماّمتقاربيف

ّّّّّّ

ّ

                                                           
ّ.88،ّص4،1996طّ،سوريةّ،الصورةّالشعرية،ّدارّالفكرّ،الجيشانيصبحيّّ- 1
ّ.14،ص1972ّبيروتّ،ّ،ّدارّالعودةّ،الشعر،ّزمفّيسدونأعمىّاحمدّسعيدّّ- 2
09ّمفديّزكرياّ،ّالميبّالمقدسّ،صّ- 3
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ّ(1)اػعودَّالحباؿّيبغػيّالصُّّّفشدَّّّّّّّّّمػػةّالمجػػػدُّػاّكػػالكميـّكمّّحالمػًّّّّّّّّّّ

ّصفاتّالبشرّبخاصة،ّدوفّغيػرىـّمػفّ،ّالتكميـّصفةّمف"المجد"االستعارةّفيّكممةّ
ّاالستعارةّ ّسبيؿ ّعمى ّالمجد ّومنحيا ّاإلنساف ّمف ّالصفة ّىذه ّفاستدعى ّالحية، الكائنات

ّّ«ّ.المكنية ّكالكميـ ّأصبح ّاآلف ّىو ّألنّّّ"موسى"وىا ّالصعود، ّحركة ّيستشػرؽّفي ّكػاف و
ّالمجدّأفّيصؿّإليوّإذاّشػدّّّفإفّّّ"زبانا"اّأمّّّإليو...ّجبؿّالطورّالذيّكافّيحفّّّصعودهّلحظػة
 ّ(2)»ّ.ؽّىذاّالمجدوبوّيتحقّّّ–المشنقة،ّوصعدّلتحقيؽّىدفو،ّففيّموتوّّحبػؿ

 (3)اشعبيّسػعيدَّّعاَشّّأناّراضّإفّّّّّّّّْماّأنػتّقػاضّفيَّّّاقضّياّموتُّّوّّّ          

ّ ّالصورة ّخالؿ ّمف ّالحؽّنعيش ّبيف ّالجائرة ّالمحاكمة ّمشاىد ّمف ّمشيدًا الجديدة
الرضاّّـّراضّكؿّّحاكَّالمُّّفالقاضيّىوّالموتّوالجانيّىوّالشييد،ّومفّالبديعّأفّّّوالباطػؿ،

ياّالمحاكـّالتػيّفقميؿّمفّيناؿّىذاّالشرؼ،ّويحاكـّفيّمثؿّىذهّالمحاكـ،ّإنّّّبيذهّالمحاكمة
ّوالمشبّّّوّىوّالموت،ّوأفّّالمشبّّّدناّإلىّطرفيّالحكـّنجدّأفّّبالجنة،ّفإذاّماّعّينػاؿّبيػاّالفػوز

ّ.ياّاستعارةّمكنيةعمىّماّيحيؿّعميو،ّعمىّأنّّّأبقىوّبوّّوفحذؼّالمشبّّّبوّالحاكـّالجػائر،

 الكنايــــــــــــــة: -

ّالجديدا" ّالصباح ّيستقبؿ ّفكؿّّ" ّجماليا، ّتوظيفا ّوظؼ ّىنا، ّالصباح ّإالّّّمقـو ّليػؿ
ّفيّالنّّّويعقبػو ّفالميؿّمسكوتّعنو ّفأيّّصباح، ّالصباح، ّوالذيّذكرّىو صباحّمفّّص،

نّّّالصباحات؟ّليس وّالحمػـّالػذيّماّىوّمفّشاكمةّأخرى،ّإنّّىوّذاؾّالذيّتعودناهّيوميًا،ّوا 
ّإنّّّظػؿ ّإنّّبوّاألمؿّالذيّيراودنا، ّنرقبو، ّإنّّقينا ّالكشؼّعفّوجوّآخرّلمحياةّوّاالستقالؿ، و

ؽ،ّفماّأجمؿّىذاّره،ّفطاؿّانتظارنا،ّولكفّىاّىوّقدّتحقّّيوحرمناّنحفّخّغيرنا،ّاستمتعّبػو
ّ.الصباح!

                                                           
ّ.10المرجعّنفسوّ،صّّ- 1
ّ.132-131بفّقويدرّمختارّ،ّالمرجعّالسابؽّ،ّصّّ- 2
10ّزكرياّ،ّالمرجعّالسابؽّ،صّمفديّ- 3
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ةّعندّالجاحظّمعدودةّمفّاألساليبّالبالغيةّالتيّقدّيتطمبياّالمعنىّلمتعبيػرّيانالكّ«
العدوؿّعنياّإلىّصريحّالمفظّفيّالمواطفّالتيّيتطمبيػاّأمػرّّأفّّّوالّيجوزّإالّفييا،ّوّعنػو،
ّ).1)»غةبالبالّمخػؿ

 ىّالشيءّباسموّيعنيّذلؾّحػذؼّثالثػةّأربػاعّنشػوةأفّتسمّّّ«:ّورميماالويقوؿّعنياّ
ّعمىّغبطةّاالكتشاؼّواإليحاء،ّّو ّ(2)»والحمـّكمّّّىذاّىوالقصيدة،ّىذهّالنشوةّتقـو

ّ(3)ماءّيرجػوّالمزيػداوافىّالسّّّ،ّوّّّّّّّّّاوامتطػػىّمػػذبحّالبطولػػةّمعػػػػراجًّّّّّّّّ

ّلوّ ّتحدّّّيا ّالموتّفي ّعمى ّيقدـ ّبطؿ ّجميؿ! ّرائع ّتصوير ّالمػوتّوأيػفمف ّأيػف ّولكف ،ّ
ّوسيمتوّالمعدة،ّشيءّخارؽّلمعادةّأفّنعيشّلحظةّالموتّفيّأبيىّصورىا،ّفاالمتطػاءّىنػا

ّافّبػيفّالطػرفيف،ّولكػفخرجّعفّحقيقتوّإلىّمجازيتو،ّفشبيتّالمقصمةّبمذبحّالبطولة،ّفشتّّ
ّ.ينيماّعمىّسبيؿّالكنايةبراعةّالصورةّجمعتّب

ّالشاعرّمفديّزكريا،ّقدّاقتبسّىذهّالصورةّمفّسورةّاإلسراء،ّتمؾّالسورةّالتيّيبدوّأفّّّ    
ّمفّبيتّالمقدسّإلىّسدرةّالمنتيى.ّقػاؿّ–عميوّوسمـّاصمىّّ–تحدثتّعفّمعراجّالرسوؿ

ىّالذيّإلىّالمسجدّاألقصَّراـّمفّالمسجدّالحَّّالًّىّبعبدهّليّْرَّالذيّأسّّْبحافَّسُّّ﴿تعالى:ّّا
ّ.سورةّاإلسراءمف01ّّاأليةّ﴾ّالعميـُّّميعُّوّىوّالسَّّا،ّإنّّوّمفّآياتنَّريَّوّلنُّحولَّّانػَّباركّْ

ّالتناسؽّبيفّمعراجّالرّّ ّوبيفّّ–صّّ–سوؿّولكفّكيؼّيقع ّإلىّالسماء، وصعوده
ّّالشييدّمعػراج ّالعالقةّبيفّالمعراجيف،ّ"ّاناػػػػػػػػػػػزب" ّ"المعراج"ماّدورّرمزّوّرجاءّالمزيد؟ّوما
قدّعرجّبوّإلىّالسماءّّ–صمىّاّعميوّوسمـّّ-فإفّكافّمحمد»...الشعري؟ّّصفيّالػنّّ

ّشػرؼ ّوفيّىذا ّفإفّّّوأيّّّعظػيـّالسابعة، ّّ"شرؼّلو! ّيتمثّّّ"زبانا ّراح ّاآلخر ؿّعروجّىو

                                                           
ّ.205ـ،ّص1ّ،1985عبدّالعزيزّعتيؽ،ّعمـّالبياف،ّدارّالنيضة،ّطّ- 1
ّ.205المرجعّنفسو،ّصّّ- 2
ّ.10مفديّزكرياء،ّالميبّالمقدس،ّصّّ- 3
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المزيدّمفّالشرؼّوتساميًاّواعتالءّيرجوّّفوافىّالسماءّمعراجػاًّّ–صمىّاّعميوّوسمـّ–النبي
ّ).1)»والمنزلةّالرفيعة

ّّ:الصورة اإلشارية الرامزة –ب       

ّسيـّخسفا،ّفعػادّشػعباّعنيػداّّّّّّّّّواحشريّفيّغياىبّالسجفّشػعباّّّّّّّ

ّالحصارّ ّخالؿ ّمف ّالجزائري، ّالشعب ّفييا ّيرزح ّالتي ّالمعاناة ّلحالة ّتصوير ىنا
ّ–عميوّالسالـّ–يشيرّإشارةّخفيةّإلىّيوسؼّالشاعرمفّطرؼّاالستعمار،ّونجدّّوالمالحقة

ّ.غياىبّالسجفّالذيّألقيّفي

ّفيّصػمودهّوتحديػوّ"النبيّيوسؼ"عمىّىذاّاألساس،ّنجدّالتشاكؿّبيفّصورةّاّفعطّو
ّ.يوّلالستعمارّالغاشـلقوىّالظمـّوالطغياف،ّوصورةّالشعبّالجزائريّفيّصمودهّوتحدّّ

ّّواصمبوني،ّفمسػتّأخشػىّحديػداّّّّّّّّّّّّاشنقوني،ّفمسػتّأخشػىّحبػاالّّّّّّّ
ّأنػػاّراض،ّإفّعػػاشّشػػعبيّسػػعيداّّّّّّماّأنػتّقػاضّّواقضّياّموتّفيّّّّّّّّ

ّتصويرّلتحديّالشييدّّّّّّّّ ّّ"ىنا ّبّليمةّإعدامػوّمػفّخػالؿّصػمودهلزبانيةّالعذاّ"زبانا
حيثّيشيرّضمنيًاّإلىّقصةّالسحرةًّاّمستقاًل،ّوالرضاّبالشيادةّفيّسبيؿّأفّيعيشّشعبوّحرّّ

ّاتنػَّالبيّّّلفّنؤثرؾّعمىّماّجاءنػاّمػف﴿ةّالذيفّآمنواّبربيـ.قاؿّتعالى:حّرفرعوفّأولئؾّالسّّّمع
ّفاقّْ ّأنتّقاضٍّّضِّوالذيّفطرنا ّالدّّإنّّّما ّالحياة ّتقضيّىذه ّ.سورةّطومف72ّّاآليةّّ﴾نياما

وصورةّّفيّتحدييـّلفرعوفّورفضيـّاالنصػياعّألوامػره،ّ"ّالسحرةّ"يبدوّالتشاكؿّبيفّصورةّّو
 والثوار.ّّرّوالطغيافّورفضوّالكشؼّعػفّأسػرارّالثػورةيوّلقوىّالشّّفيّتحدّّ«ّالشييدّزبانا»
ّ
ّّ

                                                           
1
ّ.142بفّقويدرّمختار،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-- 
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ّ:اعـــــة اإليقـــــــريـشع –4ّّ

اإليقاعّليسّمجردّصوتّينحصرّفيّالوزفّوالقافية،ّبؿّيتجمىّأيضاّفيّالجانبّّإفّّ
وعمىّّ.ةّإبداعّالشعرمعمـّفيّطريقّ»إيحائيةّالقصيدةّوفاعميتياّإذّىوالذيّيوحيّبّالداللي،

يعنيّيةّوالدالليةّالتيّتثريّالقصيدةّباإليقاعّالذيّنشاعرّأفّيمتمسّالحيؿّالفّؿّّكىذاّيحؽّل
.ومفّجيةّأخرىّيقوـّ(1)«ولكفّدوفّاالنتياءّإلىّرتابةّتؤثرّعمىّالمغةّّتوازفنوعاّماّمفّال
والتوافؽّالحركيّوالنغمي،ّوالذيّمفّشأنوّأفّيولدّحركةّمنتظمةّّاالنسجاـّ»اإليقاعّعمى

ّالتيّيتخمميا. ّاإليقاعّلمغة ّيتخذىاّّ.(2)«يوفرىا ّتعبيرية ّيعتبرّوسيمة ّالمفاىيـ فاإليقاعّبيذه
ّإي ّبغية ّوذلؾّمفالشاعر ّوحالتو، ّتجربتو ّمفديّّصاؿ ّلجأ ّلذا ّاألصواتّوالحركات، خالؿ

ّينحصرّفيّالجانّرزك ّالتعبيرّالذيّلـ ّلمثؿّىذا ّإلىّالجانبّّبيا ّبؿّتعداه الصوتيّفقط،
ّألفّّ ّالنفسية، ّحالتو ّمعظمو ّتعكسّفي ّبدالالت ّمشحونا ّموسيقيا ّجوا ّخمؽ ّالذي ّالداللي

ّنقؿّالتجربةّاإلنسانيةّإلىّمصاؼّالتمقي، ّاالستخداـ ّاألساسّّالغرضّوراءّىذا وعمىّىذا
ّقتّشعريةّاإليقاعّفيّالقصيدةّتتمثؿّفي:العناصرّالتيّحقّّّيمكنناّالقوؿّإفّّ

 ّالوزف. -
 القافية. -
 التكرار.ّ -

ّ:وزنــــــــــــال -أ
ّإيقاعيتياّإفّّ ّتحقيؽ ّعمى ّيعمؿ ّالقصيدة ّفي ّالوزف ّتقوـّّحضور ّالتي وموسيقاىا

ّيحمؿّصورةّفيّالشعرّالحرّّوّأساساّاعميي ّالوزفّبقدرّما ّوىذا ّالتفعيمة، ّعمىّوحدة يقـو
وّالّيخموّمفّكونوّحامالّلشحناتّدالليةّفإنّّّالقصيدةّانسجاماّصوتيا،ّفيّعمىإيقاعيةّتض

ّاعدّ؟الذبيحّالصّّّفيّديففماّداللةّالوزفّعندّم
                                                           

المجمسّالوطنيّلمثقافة4ّعبدّالرحمفّبفّحمدّالقعود،ّفيّاإلبداعّوالتمقيّالشعرّبخاصة،ّمجمةّعالـّالفكر،ّعّ،- 1
16ّ. ،ّص 25،1997والفنوفّواآلداب،ّالكويت،ّالمجمدّ

31ّ. ـ،ّص2000،دمشؽ،ّ 99ّّ،100محمدّحرير،ّالبنيةّاإليقاعيةّوجمالياتياّفيّالقرآف،ّمجّمةّالتراثّالعربي،ّعّّ- 2
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الذيّّؼيفخينحصرّفيّتوظيفوّلبحرّشعريّىوّبحرّالّديفعريّعندّمالوزفّالشّّّإفّّ
عر،ّإذّىوّمعيارّالشّّّلموسيقىّالشعريّالخصيصةّاألساسيةّالبحرّيعدّّّ»القصيدة،ّلذلؾمّيزّ

المعيارّاألساسيّالذيّّالكمماتّذاتّاإليحاءّالشعري،ّوىويؼّمجموعةّمفّوظيتـّوفقوّت
ّبا ّاأللفاظ ّعمى ّالحكـ ّفي ّالباحث ّعدمويساعد ّأو ّأفّّلقبوؿ ّيعني ّوىذا الشاعرّّعمؿّ،

ّ ّألييتضاعؼّعندما ّذلؾ ّالشعري، ّلمبحر ّمادتو ّتكتسبّىذهّفّّضع ّلكي ّالشعرية ّالكممة
اّكافّالبحرّ.ّولمّّ(1)«خرّفيّتأسيسّموسيقىّىذاّالبحر.أالصفةّعميياّأفّتسيـّبقدرّأوّب

ّالموسيقىّالشعرية،مكوّّّناّمفمكوّّ لمثؿّّمفديّألجّناتّالوزفّولوّأىميةّفيّاكتشاؼّخبايا
ّتحاوؿّّووىّ.ىذا ّالوصوؿّإليوّوالتيّجاءتّّوقصيدتما ىّّؤعوريةّوالرّّبالمواقؼّالشّّمفعمة
ّمايبيتيفّمعّكتابتالّيفىذّفيّناّنممحوالبحرّفإنّّذاّرّىحضّوّّصّوفيماّيخّ،المتباينةّةيسفالن

ّيقوؿ:ّ،ماعروضياّوتقطيعي
شيديتيادىّنشواَف،ّيتموّالنّّّّداّّّّّّّّّّّّّّّّّػػػػػػكالمسيحّوئيّقاـّيختاؿ    

اشيدََّنّْنّلُّػّّّْتَّيّّافَّوَّشَّْنّّّىادَّيََّتّيَّّّّّّّاّّّّّّّّّّّئيدَّوَّّحػّسيممَّكَّّؿُّّّايختَّّقاـَّ       

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

عالتفّافعمفّّّفمستعالتفّّّفعالتفّّّّّّّّّّّّّّّّّفعمفّّفعالتفّّّمتاف  

ّالثّّ باحّالجديدافؿ،ّيستقبؿّالصّّّّّّّّّّّّّّّأوّكالطّّّغرّكالمالئؾباسـَ   

ّبَّ اديدَّجَّْلّّحَّّباصَّصّّْبؿُّّؿّيستؽّْفّْطّّّّّّّّّطّْكَّّوّْئؾّأَّّّّاَلّمَّمّْرّكَّػّّغَّْثّثّْاسـَ  

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

ّّتفّّعالافّّعمففمتّّعالتفّافّّّّّّّّّّّّعالتففعمفّّّفمت ّّعالتفاف   

ّّّّ
                                                           

10ّ.حسفّالغرفي،ّحركيةّاإليقاعّفيّالشعرّالعربيّالمعاصر،ّصّ- 1
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ّّّّ ّاألخفيؼّالوبحر ّمف ّالتفاعيبحر ّ)ّوّؿثالثية ُّمْسَتْفعِّّتفعيالتو َّفْاِعالَفْاِعالُتْف ّ**ُّمْف ُتْف
ّالمقطعّأفّّّثيحّمجزوءًّويستعمؿّتاماّّوّ(ُمْفَّفْاِعالُتفَّْفْاِعالُتْفُّمْسَتْفعِّ معظـّّنالحظّفيّىذا

إلىّّفتالعاؿّفبتحوّّّىذاّيظيرّوّعمة،خضوعياّلزحاؼّّوّييرّنتيجةغعميياّتّطرأالتفعيالتّ
 ّ.ُمفُمَتْفعِّإلىُّّمفُمْسَتْفعِّّوّتففعال
ّوزافّتمعبّدوراّريادياّعمىّمستوىمثؿّىذهّاألّستطيعّالقوؿّإفّّنـّقدّّتومفّخالؿّماّّّّّّ

قاعيّخمؽّانسجاماّصوتيا،ّباإلضافةّإياّموسيقياّأفضىّإلىّتناغـّوذلؾّلخمقياّجوّّقصيدةّال
ؼ،ّىذاّاألخيرّذعمىّالحإلىّالداللةّالتيّحممتياّىذهّاألوزافّوالتيّجاءتّفيّمعظمياّدالةّ

ّالذيّخدـّالشاعرّعمىّمستوىّتجربتوّالنفسية.

  :القافيــــــــــــة -ب
ّيّوظيفةّالربطّبيفّاألبياتياّتؤدّّالعربي،ّألنّّعرّاّمفّأركافّالشّّالقافيةّركناّميمّّّتعدّّ

ّالزمتّالقافيةّالشعرّبيفّاألسطرّفيّالشعرّالحر،ّحيثّوّأوّاألسطرّفيّالشعرّالعمودي،
فّكانتّجزءاّمفّاليندسةّالصوتيةّلمقصيدةّالعّرّالعصور،ّوّمرّّّالعربيّعمى بية،ّحتىّوا 

ّتسيـّفيّبأنّّّالشعرّالمعاصرّإالّّّاستغنىّعنياّأحيانا ذايا ّناءّالداللةّالداخميةّلمقصيدة،ّوا 
ّرّفيّنيايةّاألبياتّأوّاألسطرّفإفّّدّوتتكرّّاألصواتّتتردّّّؿّنسقاّخاصاّمفكانتّالقافيةّتمثّّ
ّالتكرارّيعدّّ ّؽّاإلحساسّبيذاتعمّّّداّلدالالتّإيحائيةومولّّّركناّميماّلإليقاعّفيّالشعرّىذا

ّألنّّ ّ-ياالشعر ّالخصائصّالتيّ-افيةقالأي ّمف ّعامةّتحقّّّواحدة ّبصفة ّاإليقاع ّشعرية ؽ
ةّأصواتّعدّّ»ؿّمفّياّتتشكّّوصدىّأنّّّدالالتوّالحسية،ّوماّيزيدىاّوقعاوتعمؿّعمىّاكتشاؼّ

ّاألسطرّرتتكرّّ ّأواخر ّوتكرّّّأوّفي ّالقصيدة، ّمف ّىذااألبيات ّمفّرىا ّىاما ّجزءا ّيكوف
بمثؿّىذاّتعّيستما،ّّودىعّالسامعّتردّّالموسيقىّالشعرية،ّفييّبمثابةّالفواصؿّالموسيقيةّيتوقّّ

ّنظاـّاتفّمفّمقاطعّذافّفيّفتراتّزمنيةّمنتظمة،ّوبعدّعددّمعيّّذدّالذيّيطرؽّاآلالتردّّ
ّ(1)«ّوزف.الىّخاصّيسمّّ

                                                           
ّ.4،ّص1997إبراىيـّأنيس،ّموسيقىّالشعر،مكتبةّاألنجموّالمصرية،القاىرة،ط،ّّ-ّ 1
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وىيّّالقصيدةّنجد:ّالقافيةّالمتراسمةّياّفيّرديّزكفعياّعندّمنّواّعفّنمطّالقافيةّّوأمّّّّّّّّّّ
أغمبّّصيغةّفيحيثّيتواترّالتماثؿّصوتاّّو(ّ..وفؽّنظاـّ)أأأأّ»نوعّمفّالقوافيّالتيّتتـ
ّ(1)«ّاألحيافّفيّنفسّالمقطع.

تاحّفوّمالمد"ّعمىّأنّّّؼألبعةّبناّنجدّالرويّ"الداؿّالمشإنّّفّّويالرّّّوافيةّقالّناءبّأّما
عّآذافّقّرسّالذيّيّرةّالجبمثابعّليكوفّبالمشّحالفتبىوّيتحرؾّةّخاصةّّوفالمغمّبوابتحّاألفلي

ّّوّرالمستدم ّجدار ّاليكسر ّالعدو ّعمى ّصوتّالشعفالصمتّالمخّيـ ّسماعو ّلعدـ ّبرنسي
ّالعسكري.حريتوّعمىّالمستوييفّالسياسيّّوبّبؿّالدوليةّالمطالفيّالمحافالجزائريّ

وّبمقإلىّّذالنفّوجدرافّآذافّالعدوّّوّؽرسالةّضمنيةّأساسياّاختراّةكماّتحمؿّالقصيد
ّالمطّؼاتّحّربضّرّةقّوبّو ّ"الداؿ" ّينحبالروي ّالذي ّساكناُّّسّبقة ّنطقو ّالصوتّحيف معو

يتكّررّنيةّالّنصية،ّّوبيتناسخّداخؿّال،ّوىوّيترّددّخالؿّالنصّّورليسكتّكّؿّآلياتّالمستدم
ةّبمثابّ-الداؿّ-دّكافّالرويفقلنداءّالّروي،ّّبياتّلتستجيبعاليةّداخؿّمساحاتّاألّبنسب

يفّالمستجيبيفّلنداءّالشييدّةّالمواطنبمثابنيةّالّنصيةّباناّو"الداؿ"ّالمتكّررةّداخؿّالبأحمدّّز
ّيقوؿ:ضاءّالتحّرر.ّفاناّوىوّبّز

 ادوافىّالسماَءّيرجوّالمزيّراجًا،ّوّّّّّّّّّّػّْوامتطىّمذبحّالبطولةّمعّّّّّّّّ

 داوػػػػػػػػػػػػػػقيدعوّالرّّّدى،ّوكمماتّاليُّّّّّّّّّ..ف،ّيتمو،ّمثؿّالمؤذّّتعالىّوّّّّّّّ

 :داوػػػػػػػػػالوجّزّّػُػػػػػػػػػػػػػػػػػونداٌءّمضىّييّّّّّّّّّّخة،ّترجؼّالعوالـّمنياّرّْصَّّّّّّّّ

ّ(2)ادَّىّحديػػػػػػػػأخشّبونيّفمستُّواصمُّّّّّّّّّّأخشىّحباالًّّوني،ّفمستُّاشنقُّّّّّّّ
ّالذاتّالمتكمّّّّّّّّّّ ّالمقطعّليفسحّالمجاؿّأماـ ّالنفسيةجاءّىذا ّلمتعبيرّعفّمشاعرىا ّمة

ّوداػػػػػػػػػالوج،ّاودػػػػػػػػػػػػػػقلرّّا،ّالمزيداّمثؿ:"ّالمد"ّؼألبعةّبالمشّداؿال"الداخمية،ّلذلؾّاختارّحرؼّ

                                                           
7ّ. حسفّالغرفي،ّحركيةّاإليقاعّفيّالشعرّالعربيّالمعاصر،ّص- 1
ّ.10مفديّزكرياء،ّالميبّالمقدس،صّّ-1
ّ
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جوؿّياّ"ّالمحممةّبطاقةّوشحنةّيحتاجّإلىّإفراغّماّبداخمياّوذلؾّبغيةّالتنفيسّعمّّّ..،احديدَّ
ّّت.امفّأنّّّبداخمو

ّشكّّّّّّّّّ ّىكذا ّتعكس ّالتي ّبداللتيا ّاإليقاع ّجوانب ّمف ّجانبا ّالقافية رّعلشااّذاتيةمت
ّداللياّاّأوالشعري،ّسواءّكافّصوتيّصناتّالنّّترابطاّبيفّمكوّّّأضفىالذيّّبحضورىاّالقوي،

ّ:رارـــــــــــالتك -ج
ّيرادىاّضمفّقصائدهإرّعمىّيةّالتيّعمدّالشاعنيمثؿّالتكرارّظاىرةّمفّالظواىرّالفّّّّّّ
التكرارّفيّّ»ّوّألفّّأرىقتّكاىمصدىّوتعبيراّعفّمشاعره،ّنظراّلوجودّفكرةّأوّقضيةّّلتكوف

وىذاّّتوّبسواىا.عمىّجيةّىامةّفيّالعبارةّيعنىّبياّالشاعرّأكثرّمفّعنايّحقيقتو،ّإلحاح
طّارّيسمّّتكرارّيخطرّعمىّالباؿ.ّفالتكّرّالبسيطّالذيّنممسوّكامناّفيّكؿّّّىوّالقانوفّاألوؿ

ذوّّىوّبيذاّالمعنىبيا،ّّوالعبارة،ّويكشؼّعفّاىتماـّالمتكمـّّالضوءّعمىّنقطةّحساسةّفي
ّيعدّّّ(1).«ؿّنفسيةّكاتبويدرسّاألثرّويحمّّّتفيدّالنقدّاألدبيّالذيّمةقيّّداللةّنفسيةّ مفّّكما
ّبناؤىاّّؽّلمنصّالشعريةّالتيّتحقّّنيصّالفأىـّالخصائ شعريتوّباعتبارهّظاىرةّأسموبيةّليا

متساويةّتستطيعّأفّّةإيقاعيةّورنّّّبيا،ّتسيـّفيّتشكيؿّإيقاعّموسيقيومعماريتياّالخاصةّ
إيصالياّّالفكرةّالتيّيريدّرّعفّموقفوّفيّإلياموّعمىبّّوأفّتعتسيـّفيّتجسيدّرؤيةّالشاعر،ّ

ّّ.(2)«إلىّالمتمقي.
خرّبيذهّتّزّانجدّقصيدتنّعرّالمعاصر،الشّّّألىميةّالتكرارّوحضورهّالقويّفيّنظراّّوّّّّّّّ

ّألنّّ ّمولّّالتثنية ّلشحيا ّندة ّوناقمة ّعاطفية، ّجوّّات ّأثرت ّإنسانية، داخمياّّالقصيدةّلتجربة
ّةّيحاوؿحّّافّالتكرارّيعكسّحاجةّمماّكذلياّبدالالتّمتفاوتةّالتعبير،ّولوخارجياّصوتياّودال

ّّبأنماطّمختمفةّمثؿ:إيصالياّنجدهّفيّالقصيدةّبكثرةّّواعرّالشّّ
ّالصوتي.ّالتكرارّ-1ّّّّّّ
ّالتكرارّالمفظي.ّ-2ّّّّّّّ

                                                           
ّ.522يدة،ّصمحمودّدرويش،ّاألعماؿّالجد1ّ
ّ.276نازؾّالمالئكة،ّقضاياّالشعرّالمعاصر،ّدارّالعمـّلممالييف،ّد.ط،ّبيروت،لبناف،ّص2ّ
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ّتكرارّالوحداتّالصوتيةّالمتساوية.ّ-3ّ
ّرار الصوتي:ـــــلتكا -1

ّيخّصّّوفيماّ،القصيدةةّةّبعضّالحروؼّفيّبنينؽّىذاّالنوعّمفّالتكرارّبييميتحقّّ
ّالنوعّعمىّمستوىّ النوفّالتاءّّوّوّ،داؿنجدّلوّحضوراّمعّالحروؼّكالّاعد"الصّّّح"الذبيىذا

ّإذّيقوؿ:ّداللة،ّوغيرىاّالتيّتحمؿ
 اشعبيّسعيدَّّعاَشّّأناّراٍضّإفّّّّْماّأنتّقاضٍّّفيَّّّواقضّياّموتُّّّّّّّّّّّّّّّّ

 اة،ّمستقمة،ّلفّتبيدَّرّّػػػػػحّّّّّّا،ّّّّّّّّّّػػػػ،ّفالجزائرّتحيمتُّّّأناّإفّّّّّّّّّّّّّّّّْ

 ارديدَّالتّّقُدِسيًا،ّفأحسَفّّّّّّّداىاّّّّّّّّّّّّّػػػػػػػػػػػقولٌةّردَّدّالزمافّصّّّّّّّّّّّّّّ

ّاوانُقموىا،ّلمجيؿ،ّذكرًاّمجيدًَّّّّّّّّةّكالمثانيّّّّّّّّػػػػػػاحفظوىا،ّزكيّّّّّّّّّّّّّّ

ّكثيػػرارّتكػػرّّّ"ّالػػذيداؿالػػرّوالمسػػيطرّعمػػىّىػػذاّالمقطػػعّىػػوّحػػرؼّ"الحػػرؼّالمكػػرّّّفّّإّّّّّّّّّّ
جػاءّوّإالّأنّّغيرّالمفخمة،ّمرةّداللة.ّوعمىّالرغـّمفّكونوّمفّالحروؼّّفيّكؿّّّذوالذيّاتخ

ّإلىّاآلخريف.ّّوقاعيةّحاوؿّالشاعرّبوّرفعّصوتإيحامالّلشحنةّ

 الوجوداّبيرنا،ّبالمعجزاتّوّّـّأتيناّمفّالخوارؽّفيياّّّّّكّّّّّّّّّّّّّّّّ

 وداارُّيا،ّونمتقيّالبَّاالمنّّّّّّّّّّّواندفعناّمثَؿّالكواسرّنرتادُّّّّّّّّّّّّّّّّ

 انودَّقدّرفعناّعفُّذراىاّالبُّّّّّّّات،ّشامخَّّمفّجباٍؿّرىيبة،ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّمبدُعّالكوف،ّلموغىُّأخدوداّّّّّّّّّّوشعاب،ّممنَّعاتّبراىاّّّّّ
بذلياّخاصةّإذاّربطناىاّّنالحظّأفّحرؼّ"التاء"ّجاءّمناسباّلمحالةّالتيّيريدّالشاعر

حضورّصوتّ"النوف"ّدّمفّىذهّالحالةّعّّالذيّصوالموتّالتيّتعتبرّالبؤرةّالداللية،ّّوّبالحياة
ّشاركو ّويعبّّّالعممية،ّالذي ّيوحي ّتنشدّوالذي ّالتي ّالشعورية ّالشاعر ّتجربة ّعف ّبدقة ر

ّاألمؿ.التحّديّوالتضحيةّّو
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ّالذيّّّّّّّ ّالمقطعّممثالّبحرؼّ"التاء" ّالتكرارّفيّىذا ّصوتياإيّأضفىجاء ّياوداللّقاعا
ّ"نمتقي...ّ،ممّنعات،ّنرتاد،ّاأتين"ّّثؿ:الصوتيّعندماّارتبطّبحرؼّالنوفّمّاإليقاعّريظي

ّرار المفظي:ــــــــالتك – 2
عمىّّأـّصيغةّمفّالصيغّالمغويةّىوّعبارةّعفّتكرارّكممةّسواءّكانتّفعالّأـّاسما

ّمختمفةّرّبوّعفّرؤىالذيّعبّّّ"حبي"الذّّالنوعّموجودّفيّّوىذامستوىّالقصيدةّأوّمقاطعيا،ّ
ّنفسو،ح ّاالسـ فّكافّالفعؿّأو ّالتوظيؼّتحقيؽّمستوييفّمستوىّّتىّوا  والغرضّمفّىذا

ّ ّوىذيف ّداللي، ّومستوى ّيشكالفصوتي ّيسّالمستوييف ّيمثّّمّّما ّالذي ّبالتوازف فيّ»ّؿى
ّومّماّنجدهّمفّذلؾ:ّ (1)«األساسّاتفاؽّاألصواتّواختالؼّالداللة.

ّّ:الفاعل اسمرار ــــــتك – 
حّمفّالتجربةّصديالذيّتكرارّاسـّالفاعؿّوّميّالقصيدةّمثّّفّىذاّالنوعّمفّالتكرارّإفّّّّّّّّّ

ّالشييدّأحمدّزبانا حظاتّالسعادةّالجميمةّقدّلّكؿّّّكأفّّ،ّفييّلحظةّيشعرّّوالتيّكافّفييا
ّّوتّلوىّيئ ّكيؼّال ّيمتطيّسمّّ، ّاىو ّوالخمود،ـ ّاّأفّّّشؾّوالّلمجد ّيعمّّىذا ؽّداللةّلتكرار

ّصفةّ،ّفكؿّّّ(ّمستقمةّ،راضّ،قاضّ،فالمؤذّّّ،حالماّ،رافالّ،رافعاّ،شامخاّ،باسـ)االستمراريةّ
ّاليقيفّبالغدّاألفضؿّاءّالفاعميف،ّتحمؿّمعنىّالجمد،ّوقوةّالقمب،ّواسـّمفّأسمّيحممياّكؿّّ

معانيّّّشؾّتحمؿّكؿّّىيّبال،ّّومفّيحمؿّإيماناّبثقؿّإيمافّزباناّىيّمعافّالّتفارؽّكؿّّّو
غيرّ،ّّوالطرؽّلؾّكؿّّفيّذّاإلذالؿّمستعمميفحمؿّمعانيّالعذابّّوالذيّ؛ّءّبالخصـايّزستاال

ّفّموقفوّيستمدهّمفّألّصبرّورؼّالمقابؿّواجييـّبصالبةّالطّأفّّّ،ّإالّّوسيمةّريفّأليّّمدخّّ
يمانوّالعميؽّبانتصارّقضيةّشعبوّالعادلة.،ّّوقدسيةّرسالتو ّا 

 المتساوية:رار الوحدات الصوتية ـــتك -2   
ّبغيةّتكرارّبعضّالكمماتّالتيّتكوفّمتساويةّّعفّىوّعبارة ّدالليا ّوأحيانا صوتيا

ّّيإيقاعّزتشكيؿّحيّّ ّالبناءّاإليقاعيّالمتجدّّّماسمّّّصيمنحّالنّ»ومتناغـ دّعمىّمفّقواعد
                                                           

 محمدّالعمري،ّالموازناتّالصوتيةّفيّالرؤيةّالبالغيةّوالممارسةّالشعرية،ّنحوّكتابةّتاريخّجديدّلمبالغةّوالشعر،ّ- 1
1ّ.ـ،ّص2001أفريقياّالشرؽ،ّالمغرب،ّد.ط،ّ
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ّالنصوص ّبحسب ّيتحقّّّالدواـ ّوفيو ّالكتابة، ّوتاريخ ّالكاتبة ّوالتوقوالذوات ّاالسترساؿ ّؼؽ
ّاتصاؿ ّوقصرىا، ّالوحدة ّّطوؿ ّولمتفاعالتّحركية حيثّّّ(1)«معمنة.اإليقاعاتّوانفصاليا،

ماّبيفّالفعميةّواالسميةّالذيّجاءّمقسّّّالّصاعد"ّح"الذبيحاضراّفيّّكرارتلنوعّمفّالىذاّاّنجد
ّفّفيّالجدوؿ:كماّىوّمبيّّ

 الفعمية الصوتية الوحدات االسمية الصوتية الوحدات

ّ(ّداػػػػشريّ،داًّػػػػػطريّ)ّ(ّادًّػػػنشي،ّادًّػػػػػػػػوئيّ)

ّ(ّادًّػػػػػػرغيّ،ّادًّػػػػػػػػػػػػػمشي)ّ(ّوداػػػمم،ّأُّاودًّػػػػزنّ)

ّ(ّيػػأوثق،ّيػػرِبطأّ)ّ(ّيػػػػػػػػابمعّ،يػػػػػػػاصَعقّ)

ّو(ػػػػغازلت،ّوػػػػداىمتّ)ّ(ّواػػػاطمئن،ّواػػػػاستريحّ)

ّ

يةّمثمتّبنيةّنصية،ّكماّخمقتّواالسمّالفعميةالوحداتّالصوتيةّالتيّانقسمتّبيفّّإفّّّّّّّّّ
الذيّكافّبتكرارهّبعضّالحروؼّالتيّشكمتّسجعاّمفّخالؿّأواخرّالكمماتّّوّايقاعيإّجوا

ّخصّّّنوالغرضّم ّمعينة، ّإلىّحالة ّعملفتّاالنتباه ّوأثرىا ّوقعيا ّبعباراتّليا ىّالمتمقيّيا
ّمف ّتقرّّّوليسّاإليقاعّوحده ّأف ّمفّشأنيا ّأيضا ّالداللة ّبؿ ّالعممية بّيجذبّالمتمقيّليذه

القوؿّإفّالبنيةّالصوتيةّخدمتّالبنيةّالدالليةّفيّمعظـّجوانبياّمكفّيّلذلؾالصورةّوتجميياّ
ّعمى ّّوعممت ّيمثؿ ّالذي ّاإليقاع ّشعرية ّتتحدّّتصّوّظاىرة»تحقيؽ ّال ّشمولية ّمية طمقاّد

ّالمجرّّ ّفقطباألصواتّبشكميا ّكؿّّّد ّتشمؿ ّمفّبؿ ّعمييا ّيحيؿ ّوما ّبيا ّيحيط عناصرّّما
ّ.ّ(2)«ّمكممة.

ّ

                                                           
ّ.156،ص3بنيس،ّالشعرّالعربيّالحديث،ّجمحمدّّّ- 1
ّ.47محمدّصابرّعبيد،ّالقصيدةّالعربيةّالحديثةّبيفّالبنيةّالدالليةّوّالبنيةّاإليقاعيةّصّ-2ّ
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دةّبمعنىّنيائي،ّوىذاّماّرّمحدّّغيّمفتوحةتبقىّّالداللةّالتيالعناصرّهّدّىذتحدّّّكما
ّرّفقط،ّأوبأفّنقوؿّفقط،ّأوّأفّتعبّّّالّتكتفي»ّياتسعىّالقصيدةّالمعاصرةّإلىّتحقيقوّألنّّ

نماّتأفّتصوّّ احتماالّنصوصياّلعالـّجديدّّسعىّإلىّتوظيؼّذلؾّكموّلتجعؿّمنورّفقط،ّوا 
ّ.(1)«عالـّقائـّسواءّكافّفيّالخارجّأوّفيّالداخؿ.ّليسّانعكاساّأليّّ

ّالتكرارّالّينحصرّفيّالجانبّالصوتيّفقطّبؿّيتجمّّواإليقاعّالممثّّ يضاّىّأؿّبيذا
ـّمفّتوظيؼّقدّّتمفّخالؿّماّّوّة.اعرّتجربةّإنسانيةّحيّّالذيّرفعّبوّالشّّّفيّالجانبّالداللي

ّيمكفّالقوؿ:ّةالقصيدقنيةّالتكرارّعمىّمستوىّتل
الحياةّ(ّكماّيظيرّّ≠لموتّنةّعمىّالشاعرّ)افّالتكرارّمدىّسيطرةّفكرةّمعيّّيبيّّ -

ّيعّحالتو ّكما ّتكشؼّعفّخصائصّاّدّّالشعورية، ّأسموبية ّالتيّاستخدمياّالتكرارّبنية لمغة
ّعريّشعريتو.الشّّّصؽّبياّلمنىّالقصيدةّجماليةّيتحقّّتضفيّعمّالشاعرّوالتي

يضفيّّوّمفّلمقصيدةّاتساقياّوانسجاميااألدواتّالرابطةّالتيّتضرّالتكرارّبأنواعوّمفّيعتب ػػػ
ّبفضؿّتناسؽّحروفو.ّاإيقاععميياّ

 النفسية.ّالشاعرّوتجربتوّمفّاكتشاؼّرؤىرارّبعداّفنيا،ّحيثّيسمحّكؿّالتيشكّّػػػّ
ّحقؿّواحدّلوّعالقةّوطيدةّومباشرةفيّّديفمفياّظّّكؿّىذهّالتكراراتّالتيّّوّتصبّّػػػّ
ّوذلؾّمفّخالؿّاأللفاظّالتيّتحيؿّعمىّكؿّّبالموتّ ولكفّفيّالنيايةّتصعدّحقؿّّوالحياة

ّىذاّاألخير.وتّّومعمىّالّكفةّالحياة ّييـز
ذلؾّباستعمالوّّوّإيصاليا،التجربةّالتيّأرادّالشاعرّّبترجمةّالقصيدةقاـّاإليقاعّفيّػػػػّّّ
ّحاضرةّديفمكرار،ّوالموسيقىّعندّقافية،ّوتّمفّوزف،ّّنصاإليقاعيةّالواردةّفيّالّاتنلممحسّّ

ّاإلي ّأضحى ّليذا ّتجديدىا، ّوساىمتّفي ّأغنتّالتجربة ّمظاىرّبقوة ّمف ّمظيرا ّعنده قاع
عريةّوالشعوريةّمعا،ّفكانتّىذهّالعناصرّاإلجرائيةّسبباّفيّتوليدّالقيمةّالجماليةّالشّّّالتجربة

ّ.الّصاعدّحذبيلم
 

                                                           

ّ.58ذامي،ّتشريحّالنص،ّمقارباتّتشريحيةّلنصوصّشعريةّمعاصرة،ّصغعبدّاّمحمدّال1ّ
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قصيدة ) الذبيح الصاعد ( لمشاعر مفدي زكريا قاليا في غمرة لييب الثورة الجزائرية   
باإلعدام عن  ر فييا أول حكمرىيب بربروس، يصوّ بالسجن ال م8591 جوان 81 بتاريخ

  –رحمو اهلل  –طريق المقصمة لمشييد ) أحمد زبانا( 
 يتمو النشيدا يتيادى نشواَن،                      قام يختال كالمسيح وئيدا           
 فل، يستقبل الصباح الجديدا                باسَم الثغر، كالمالئك، أو كالط  

 رافعًا رأَسو، يناجي الخمودا                       تيياً  شامخًا أنفو، جالاًل و
 أل من لحنيا الفضاء البعيدا!                  ـرافاًل في خالخل، زغردت تم

 د، فشد الحبال يبغي الصعودا                   ـحالمًا، كالكميم، كّممو المج
 وافى السماَء يرجو المزيدا راجًا، و                ـوامتطى مذبح البطولة مع

 الرقودايدعو  كممات اليدى، و                …لى، مثل المؤذن، يتمواوتع
 نداٌء مضى ييز الوجودا: و                     صرخة، ترجف العوالم منيا 

 اصمبوني فمست أخشى حديدا و               اشنقوني، فمست أخشى حباال 
 ال تمتثم، فمسُت حقودا دي، و                     امتثل سافرًا محياك جالّ  و

 أنا راٍض إن عاش شعبي سعيدا            واقض يا موت فّي ما أنت قاضٍ 
 حرة، مستقمة، لن تبيدا                          أنا إن مت، فالجزائر تحيا، 

 قُدِسيًا، فأحسَن الترديدا                         قولٌة ردَّد الزمان صداىا     
 مجيداانُقموىا، لمجيل، ذكرًا  و                      احفظوىا، زكيًة كالمثاني 

 طيباٍت، ولقنوىا الوليدا                     أقيموا، من شرعيا صمواٍت،   و 
 ليس في الخالدين، عيسى الوحيدا!               وما صمبوه،   …زعموا قتَمو

 إلى المنتيى، رضيًا شييدا                       لفَّو جبرئيُل تحت جناحيـو 
 مثاًل، في فم الزمان شرودا                  …سرى في فم الزمان "َزَبانا" و 

 وات، قد حِفظنا العيوداافي السم                   يا"زبانا"، أبمغ رفاَقك عنا
 الكائنات، ذكرًا مجيدا و                  ارِو عن ثورة الجزائر، لألفالك، و 

 في بالد، ثارت تُفكُّ القيودا                       ظمم  ثورٌة، لم تك لبغي، و
 جياٌد، يذرو الطغاَة حصيدا و                  ثورٌة، تمأل العوالَم رعبًا      
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 بيرنا، بالمعجزات الوجودا و              كم أتينا من الخوارق فييا       
 البارودايا، ونمتقي االمن                         واندفعنا مثَل الكواسر نرتادُ 

 قد رفعنا عن ُذراىا البنودا                     من جباٍل رىيبة، شامخات، 
 ُمبدُع الكون، لموغى ُأخدودا                        وشعاب، ممنَّعات براىا

 جييا، وتحمي لواءىا  الموعودا               من كيوٍل، يقودىا الموت لمن
 َترامى ال يبالي بروحو، أن يجودا                   وشباٍب، مثل النسوِر، 
 ُممِّئت حكمًة ورأيًا سديدا                           وشيوٍخ، محنَّكين، كرام 

 كالمَّبوءات، تستفز الجنودا                         يا مخدَّراٍت تبارى اوصب
 ُه ومّدت معاصما وزنودا                     شاركْت في الجياد آدَم حوا 

 وفي الحرب ُغصَنيا اأُلممودا              ممت في الجراح، أنمَميا الّمدنَ أع
 يبني أمًة حرة، وعزًا وطيدا                     فمضى الشعب، بالجماجم 

 في مْصَرِف البقاء رصيدا                من دماٍء، زكية، صبَّيا األحراُر 
 كالوحي، مستقيمًا رشيدا                  نظاٍم تخطُّو ))ثورة التحرير((  و
 عاف الركودا ىبَّ مستصرخًا، و           إذا الشعب داىمتو الرزايا،  و
 ىام في نْيميا، يُدكُّ السدودا               إذا الشعب غازلتو األماني،  و

 أصبح الحّر لمطَّغاِم َمسودا!                   دولة الظمم لمزوال، إذا ما 
 كيف نرضى بأن نعيش عبيدا؟!          عبيد  ليس في األرض سادة و

 دخيل بيا، يعيش سعيدا؟! و            أمن العدل، صاحب الدار يشقى
 غريٌب يحتلُّ قصرًا مشيدا؟ و          أمن العدل، صاحَب الدار َيعرى، 

 يناُل الدخيل عيشًا رغيدًا؟؟ و                  يجوُع ابنيا، فيْعدُم قوتًا  و
 يظل ابُنيا، طريدًا شريدا؟؟ و                 يبيح المستعمرون حماىا و

 استطابوا القعودا!! ألفوا الذل، و           يا َضالل المستضَعفين، إذا ىم
 …لعنتو السما، فعاش طريدا                 ليس في األرض، بقعة لذليل 

 ابمعي، القانع، الخنوَع، البميدا        يا أرض ا سماء، اصَعقي الجباَن،وي
 يا فرنسا، لقد مممنا الوعودا                     يا فرنسا، كفى خداعا فإّنا 
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 صدودا أبديت َجفوة و َمْمِت، و             صرخ الشعب منذرًا، فتصا 
 يمقي إليِك قواًل مفيدا:                انطمق الرشاش، سكت الناطقون، و

 أو نناَل استقالَلنا المنشودا                 نحن ثرنا، فالت حين رجوٍع 
 اممئي األرض والسماء جنودا و           نارا  يا فرنسا امطري حديدًا و

 فتغدو ليا الضعاف وقودا             اضرمييا عْرض البالد شعاليَل، و
 اليالل وعيدا اممئي الشرق و و        استشيطي عمى العروبة غيظًا  و
 فاستصِرخي الصميب الحقودا        نوف ال يعَدُم اليالل صالَح الديس
 ِسيَم خسفًا، فعاد شعبًا عنيدا        احُشري في غياىب السجن شعبا  و
 تميدا!!إن في بربروس مجدًا         اجعمي "بربروس" مثوى الضحايا و
 حباًل، وأوثقي منو جيدا             ارِبطي، في خياشم الفمك الدوَّار  و

 …المريدا 1من قبُل "ىوشميَن"               عطمى سنة االلو كما عطمِت 
 …ضرباِت الزمان، لن يستفيدا             إن من ُييمل الدروس، وينسى 

 فرنسا بالحرب، درسًا جديدًا!                 نسَيت درَسيا فرنسا، فمقنَّا 
 لحودا! قبورًا، ملَء الثرى و                        جعمنا لجندىا "دار لقَماَن" و

 عشتُم كالوجود، دىرًا مديدا               يا رفاق "زبانا"  يا "زبانا" و
 تمنى بأن يموت "شييدا"!! و        من في البالد أضحى "زبانا"  كلّ 

 التجديدا!! كنتم البعَث فيو و              أنتم يا رفاُق، قرباُن شعب 
 اُش أوزانَيا، فصارت قصيدا!!          ـــفاقبموىا ابتيالًة، صنع الرش

 نا لن نحيدا!!اطمئنوا، فإنّ  و          استريحوا إلى جواِر كريٍم     
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عرية عبارة عن نظام يحاول البحث عن الخصائص الش   م إلى أن  ا تقد  نخمص مم        
تكشف عن آليات اإلبداع الفن ي لمعمل األدبي، وىذا ما حاولنا تطبيقو عمى  والقوانين التـي

اعد حالذبي"الموسومة بـ  ايـر زك ديفقصـيدة م محاولين اكتشاف العناصر الجمالية  "،الص 
تقديمو من عناصر  ا تم  ي، وذلك انطالقا مم  الدالل دوالفنية التي أكسبتيا طابع االنفتاح والتعـد  

النق اد المحدثين،  بالنق اد القدامى أو األمر عرية وأصوليا سـواء تعم ـقجاءت ممث مة بمفاىيم الش  
 ل  الشعرياتج مفادىا أن   منا إلى نقطـةحيث توص  التي مث مت رؤاىم رؤية في عالم األدب، 

التي  النقاد ق إلييا ذات طابع متباين ومختمف، ولكن ىذه النتيجة ُتحسـب ليـؤالءالمتطر  
   .إلييا ـلدة بقانون وعميـو فالنتــائج المتوص  عرية منفتحة غير محـد  أسيمت رؤاىم في جعل الش  

موضوعية  ل قوانين وقواعدفي معظميا تمث   نتست عمى يد أرسطو وكاالشعرية تأس  إن 
كما لم تعد  أساسيا المحاكاة التي ساىمت في تحقيق العنصر الجمالي لمن ص األدبي، عمميـة

وأصبحت زئبقية، وذلك  د بل تجاوزتودة بنظام ثابت ومحد  مقي   محصورة و الشـعرية العربيـة
ن والمعاصرة التي أضفت لمسة  بفضـل القـراءات الحداثيـة جمالية عمى النص األدبي، وا 

مث ل ليا النق اد القدامى حيث كانت جزئية ترك ز عمى  كانت في بداياتيا عبارة عن إرىاصـات
كانت وسيمة لبناء نظرية كمية المس  عنصر دون آخر، ولكن عمى الرغم من جزئيتيـا

ن مـا محاكاة والتخييل ربطيا بال القرطاجني مفيوميا كونو لم يحصرىا في الوزن والقافيـة وا 
بمفيوم النظم إذ حاول  واإلغراب، إضافة إلى جيود عبد القاىر الجرجاني الذي مث ل لمشعرية

متماسكة، وىذا  وضع قوانين تحقـ ق لألدب أدبيتو، وذلك عندما اعتبـر الـن ص بنيـة نصـية
التأليف  ـةيشترط أن تكون حاضرة أثنـاء عممي بيا نظرية النظم العناصر التي خص   يعني أن  

 ىذا ما جعميا تت سـم بالطـابعو  ،حتى يتسن ى لمشعرية أن تت خذ مسارىا ضمن الدراسات النقدية
عر أي أن و الش   الكمي حيث جعل "النظم" مت صال بكل ضروب الكالم غير مقتصر عمى جنس

 .ى بأدبية األدبما يسم   أراد تحقيق
 األفكارعرية حضورا وصدى بالغ األثر من خالل ا من الناحية الحداثية نجد لمش  أم           

أن يا  ـعرية الغربيـةل ما يالحظ عمى الش  أو    العرب، الغربيون والنق اد ميا النق ادتزع   والرؤى التـي
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حيث ربط ياكبسون مفيومو لمشعرية بالنموذج االتصالي الذي  والتحديد، امتـازت بالضـبط
غوية حتى يتمك ن المتمقي من إكمال مشواره التواصمي، الوظائف الم   يسـتمزم بالضـرورة حضـور

الشعرية التي بفضميا يتحق ق لمن ص الشعري شعريتو، بينما  والذي زاد شعريتو ضبطا الوظيفـة
 من فاعمية األدب، كما لم يكتف يكفي ألن و يحد   ـعر العرية بالش  تحديد الش   يرى تدوروف أن  

ن مـازات التي يت سم بالحديث عن الممي   ذىب إلى أبعد من ذلك عندما بحث  بيا كل جنس، وا 
لى جانب ذلـك تمتـازو  في الخصائص العامة لألدب ونظام الم غة، شعرية جان كوىن  ا 

يظير ىذا  حى كمـابفضيمة التحديد والضبط تحديدا بمصطمح "االنزيـاح" الذي يعتبر قطب الر  
 ىـذا مـا جعمـو عـري، ومع النظام الش   التحديد في استخدام الم غة استخداما شعريا يتماشى

ـو تدوروف الم ذين يؤسسان لعمم األدب، بينما جان كوىن كان ىم  و  يختمف مع ياكبسون
  .ى بعمم الشعرتحقيق ما يسم   ا وراءمنصـب  

 الغموض، قاد العرب أن و مازال يكتنفو بعضيالحظ عن مفيوم الشعرية عند الن ماو         
يعني أن يم لم يتركوا أثرا عمى مستوى الدراسات األدبية والنقدية، وىذا ما  ولكن ىـذا ال

التي تنشد شعريتو الكمية واالنفتاح كونو لم يحصرىا في نطاق  نممحو مع كمال أبـي ديـب
ا تدوروف، أم   بصفة عامة مثمو مثل ياكبسون  ميا عمى الخطاب األدبـيعر بل عم  الش  

 ىكوىن كونو أراد تحقيق ما يسم   تالمس ما جاء بـو جـانجمال الدين بن الشيخ فرؤيتو 
  .عر القديميت سم بيا الش   أراد الكشف عن مكامن الجمال واإلبـداع التـي مم الشعر، عندمابع

اعد حالذبيالجانب التطبيقي وبالضبط قصيدة " فيما يخص   أما         " موضوع دراستنا، الص 
ق إلييا النقاد القدامى الرؤى والمفاىيم التي تطر   استقطبت معظم نستطيع قولو إن يا ما
جمال الدين بن الشيخ و  كمال أبو ديب،و  جان كوىن، ورة التي قـال بيـاالمحدثين كالص  و 

والتجارب اإلنسانية، والتي بدورىا أسيمت فـي  ة لنقل المشاعرالتي اعتبروىا وسيمة فني  
  :القصيدة حيثمكامن اإلبداع والجمال عمى مستوى  بمـورة

الذي استخدمو كعالمة سيميائية نقل  القصيدة شك ل العنوان مساحة ىامة عمى مستوى   -  
 .ةبجممة مركالسيما بعد وروده  صراع الو  تحدياتإنسانية مميئة بال بـو تجربـة
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تمث ل الصور الشعرية عصب الن ص الشعري بانفتاحيا عمى رؤى وأنماط يصـعب القـبض  - 
 .ألن يا تعمل عمى إعادة التوازن النفسي لمذات الشاعرة عمييـا

من اإلجابة عن مختمف التساؤالت التي تتبادر إلى الـذىن  القصيدة استطاعت الصورة في  -
  .بمنح الن ص الشعري ديناميتو وتناسقو وذلـك

  .متنفَّسو ممديوسيمة من الوسائل اليامة التي وجد فييا القصيدة كانت الصورة في   - 
التجربة اإلنسانية بشت ى الدالالت حيث ضـاعفت  اريزك يدفمأغنت الصورة الشعرية عند   -
، عة عن الصورة الكمية حيثقيمتيا ورؤيتيا وىذا ما لمحناه في األنماط واألنواع المتفر   مـن

وذلك ة تفاعاًل حيويا مك نت المتمقي مـن مشـاركتو عمميـة الت أويـل فختمالم نيةفال صورالنقمت 
اليدف الكم ي المتمث ل في التعبير عن االنفعال والشعور واإلحساس الذي  بغية الوصول إلـى

 .ينتاب الش اعر ساعة اإلبداع
الدور الجمالي في استعارتو لـبعض  يظير لعبت الصورة التشبييية دورا تجميميا ودالليا،  -  

ز ويقوي جاء الجانب الداللي ليعز   التي استطاع بيا التمثيل لحالتو النفسية، بينما الصـفات
 .يعيشيا ن القضـية التـيويبـي  
ىذا التوظيف  جانبا من جوانب الذ ات المتكممة حيث أسيم مث للت الرمزيـةجاءت الصورة  -

ن تجاه الموت فالرمز استخدمو لمتعبير عن حالة شعورية وموقف معي   ،في تعميـق الداللـة
 .ـةوالحياة بصفة عام

ذا حق قت معظم ىذه العناصر       لإليقاع حضـورا  جانبا من جوانب جماليتيا فإن   ةقصيدلموا 
حال ألن و يمث ل جزءا ىاما من أجزاء القصيدة وعنصرا من العناصر  يمكن تجاوزه بأي   قويـا ال

لمن ص الشعري شعريتو وفاعال حيويا لبناء ىندستيا، لذلك ال يتحق ق اإليقاع  اليامة المشـك ل
الظاىرة المفردة بل عناصره مفتوحة نستشفيا في العمل ذاتو، وما  عمـى أسـاس ةقصيدال في

االرتباط بالداللة النفسية الداخمية  في معظمو مرتبطا أشد   يالحظ عمى اإليقاع أيضا أن ـو جـاء
 :حيث العناصر وىذا ما لمسـناه فـي ىـذه الخاصة بالش اعر
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 بحـرو فوظياالضطرابية التي عاشيا الشاعر بدليل تجاءت حركات الوزن عاكسة لمحالة  -
  .ا موسيقيا مفعما بالحيوية والجمالية حق ق بيما الشاعر ذاتوخمقا جو   ذيال فيفخال
بيـا بـدليل  كانت القافية السند الذي ساعد الشاعر عمى تجاوز الحالة النفسية التي مـر  -  

 ة،الداللي منيا الوظيفة الصوتية والوظيفة، صيدةقالالمتعددة التي خضعت ليا  األنـواع
 ا موسيقيا يبعث عمى األملاألصوات والحروف التي خمقت جو   تضافرفالصوتية مث متيـا 

 ة كامنةإفساحيا المجال لمشاعر بالتعبير عن خمجات نفسي والتفاؤل، بينمـا الدالليـة تظيـر فـي
 .في الذات الداخمية

واسعا  حي زاأخذ  حيثالمييمن عمى مستوى شعرية اإليقاع  العنصر"التكرار"  يبقى -    
كم يا في معين واحد تجمعيا  ، والتي تصب  حاالتو النفسية ات خذه الشاعر وسيمة لمتعبيـر عـن

اع حالذ بيد عمى مستوى قضية بعينيا وىذا ما تجس   فكرة عامة مفادىا التأكيـد عمـى  .دالص 
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