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انلّهم كل امحلد لام ينبغي جالل وهجك، وعظمي سلطاهك، وكل امحلد و امشكر ملا أ هعمت عيل من فضكل و 

متام حبيث، بفضل منك و حوكل و قوثك، فكل امحلد  هديتين و علمتين ويرست مسرييت، حىت متكنت من ا 

.و امشكر لكه  

ىل أ س تاذي امفاضل محودي محمد حفظه هللا، وماقدمه يل من هصح و  رشادلام أ ثوجه ابمشكر و امتقدير ا  .ا   

ىل  ىل حفيظة اميت ساعدثين يف لتابة هذا امبحث امقصري و ا  ىل لك أ ساثذة انلغة امعربية جبامعة مس تغامن، وا  ا 

.لك من ساعدين يف معيل من قريب أ و من بعيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكش ٔ حمذٌش



 

 إهــــداء
و أمً..........................إلى أبً  

 إلى من كان حبهما ٌجري فً عروقً دمً

 إلى من كانت ابتسامتً تزٌل شقاهم و سعادتً ترسم االبتسامة على شفاهم

 إلى من أحببتهم حتى سار حبهم فً وجدانً

 إلى من أمرنً ربً بطاعتهم و اإلحسان إلٌهم

و أمً..................................إلى أبً  

 أنتم قلبً فرحً و حزنً

 أنتم سر السعادة لقلبً

أمً............................................أبً  

.حفظكم هللا و أبقاكم لناظري  

 إلى أعز إخوة رزقنً بهم هللا وهٌبة، أرقٌة، جمعٌة، منصور

......وإلى البراعم الصؽار، الحاج عصام، نهال، أنفال، وصال  

.وإلى عابلته.......إلى زوجً و رفٌق دربً فتحً  

 إلى صدٌقتً سهام و هوارٌة و فاٌزة 

«أدب و حضارة عربٌة » إلى كل زمٌبلتً و زمبلبً بقسم   

.من الطور اإلبتدابً إلى الجامعً...إلى كل من علمنً حرفا فً هذه الدنٌا  

.إلى كل هإالء أهدي ثمرة جهدي  
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 مقذمت

         بسـم هللا الرحمـن الرحٌم و بـه نستعٌن و الصبلة و السبلم على أشــرؾ 

ًّ الهدى المصطفى األمـٌن و على آله و  المرسلٌــــن سٌدنا محمد صّل هللا علٌه و سلم نب

:صحبـه أجمعٌن و بعد  

       عـرؾ القرن العشرون ظهور اتجاهات و مناهج نقدٌة جدٌدة، اتسـمت بنزاعات 

فلسفٌة وفكرٌة، فكان ظهور البنٌوٌة اللسانٌة فً منتصؾ العقد الثانً من القرن العشـرٌن 

 » من خــبلل كتابـه Ferdinand De Saussureمع رابـدها فردٌنـاند دي سوسـٌر

 وقد أحـدث هــذا المنهج قطٌعة معرفٌة مع فقـه اللّـؽة، «محاضرات فً اللّسانٌات العامة

لهذا ٌعتبر حركة فكرٌة ذات قاعدة فكرٌة عرٌضة، و كان الهدؾ منه هو التعامل مع النص 

 .من الداخــل و تجاوز الخارج

        أّما المنهج الذي اخترته لبحثً هذا ٌتجلى فً المنهج البنٌوي و كٌفٌة تطبٌقه على 

الشـعر العمودي، و ألّن البنٌوٌة فً أساسها نظرٌة فً المعرفة، تجعل للعبلقات الداخلٌة و 

النسق الباطن قٌمة كبرى فً اكتساب أي علم، و هً كمنهج نقدي تركز على األدب من 

حٌث اللّؽة خاصـة، بنٌة تترابط عـناصرها بحٌـث ال ٌمـكن استبدال كلمـة بؤخـرى أو حذؾ 

عنصر أو اختزال نص دون أن ٌحٌل، فالنص شبكة من العبلقات الداخلٌة الخفٌة التً تربـط 

جملة الوحدات البنابٌة، و اللّؽة األدبٌـة لؽة بنٌوٌة تختلؾ عن اللّؽة الفلسفٌة و الدٌنٌة و 

العلمٌة التً ٌمكن استبدالها و اختزالها بؤّنها لؽـة اصطـبلحٌة تـإدي معان محددة، وٌمثل 

النقد البنٌوي كمنهج لؽوي فً اكتشاؾ البنى أّوال وتحلٌلها ثانٌا بالتدرج من البنٌة السطحٌة 

فالبنٌة . من خبلل المستوٌات الصوتٌة و الصرفٌة و التركٌبٌة إلى البنٌـة الداللٌة العمٌقة

لٌست مجرد شكل و إّنما مضمون أٌضا، وهً جوهر اللّؽة الشعرٌة ومن ثّم فهً لٌست 

جاهزة أو محددة تكتشؾ، ذلك أّن كل بنٌة مرتبطة بكل بنٌة فً النصوص تتلّون بها، و 

 .الٌمكن معرفة داللتها إال بعبلقاتها المتعددة بؽٌرها عن البنٌات
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ا دراســـة":         من هذه االعتبارات تّم اختٌار بحثً هذا المعنون ٌّ  إلٌاذة مفدي زكر

ما هً المستوٌات التً ٌمــكن ضبطها فً : ، و إشكالٌة بحثً هً"(بعض النماذج)بنٌوٌة

 التحلٌل البنٌوي للعمل األدبً؟ 

 ومن بٌن الدوافع و األسباب التً قادتنـً إلـى الخوض فً ؼمــــار هذا البـحث و محاولة 

كشؾ خباٌاه منها ما هو ذاتً و منـها مـا هو موضوعً، أّما فٌمـا ٌخـص اختٌاري الذاتً 

فكـان نابعـا عن قناعة شخصٌة مّنً بالموضوع من أجل اطبلع وحب ماهٌة هذا الموضوع 

و تنمٌة أفكاري بمزٌد من المعلومات، أّما رإٌتً الموضوعٌة تكمن فً كونه ٌشمل دراسة 

 .شاملة وواسعة األبعاد

ومن خبلل اختٌاري للموضوع و اطبلعً علٌه اكتشفت أّن هناك دراسـات سابقة له 

التحلٌل البنـٌوي للخطاب : فاتح عبلق-د: تمظهرت لدى العدٌد من الباحثٌن و النقاد أمثال

الشعري، جدلٌة الخفاء و التّجلً دراسات بنٌوٌة فً الشعر للناقد كمال أبو دٌب، وردة عبد 

البنٌوٌة و ما بعدها بٌن التؤصٌل الؽربً و التحصٌل العربً رسالة : العظٌم عطا هللا قندٌل

 .آلٌات التحلٌل البنٌوي شهادة ماستر: ماجستٌر، أمٌنة بن شعبان وصارة عقابة

وكما جرت العادة أن ٌصادؾ الباحث أثناء بحثه العدٌد من الصعوبات والعــراقٌل التً 

قلة الدراسات التً قامت بالتحلٌل البنٌوي وخاصة : تواجـهه و أبرزها على سبٌــل الذكـــر

ما تعلق بالشعر، صعوبة فهم بعض المراجع المتـعلقة بالتـحلٌل البنٌـوي فـً الشعـر، 

 .صعوبة الموضـوع فهو ٌحـتاج إلى معرفة واسعة وإلى خبـرة نقدٌة عمٌقة

فبعد تحدٌد هذه العناصر و اإللمام بحٌثٌات الموضوع و اإلشكالٌة التـً بنٌـت علٌــها 

اسـتـهلت الفصل األّول : مقدمة و فصلٌٌن، هـً كاآلتً: دراستً، اتضحت لً الخطة التالٌة

 ثــّم تحدثت عن نشؤتها " البنـٌوٌة"بتقدٌم عدة تعرٌفات لؽوٌة و اصطبلحٌة للمنهج البنٌوي

دي سوســٌر،رومـان جـاكبسون ، كلود : و تطورها وروافدها، وبعد ذلك أبرز روادها وهم 

وبعدها تحدثت عن مبادئ المنهج البنٌوي و فً األخٌر تناولت مستوٌات . لٌفً شتراوس

التحلٌل البنٌوي المتمثلة فً المستوى الصوتً، الصرفً ،النحـــوي و الداللً، هذا فٌما 

 أّمـا الجانب أو الفصـل التطبــــــٌقً .ٌخص الفصل النظري
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فتناولت فٌه لمحة عـن إلٌاذة الجـزابر ثم ذهبت مباشرة إلـى الدراسة التطبٌقة إللٌـاذة 

 حللّتها عن طرٌـق نظام مستوٌات التـحلٌل البنٌوي، أبـرزها (بعض القصابد)الجزابر 

المستوى الصوتً  و الذي ٌضم اإلٌقاع الداخـلً و المتضمن المقاطع الصوتٌة و التكرار 

 .على مستوى الحرؾ و الكلمة و البلّزمة الشعرٌة

أّما المستوى الصرفً . أّما اإلٌقاع الخارجً فتناولت فٌه الوزن، القافٌة بؤنواعها و الروي

فتناولت فٌه اسم الفاعل و صٌػ المبالؽة والمستوى الداللً درست فٌـه الحقول الداللـٌة، 

التنـاص و الصورة الشعرٌة و فً األخٌر درست المستوى النـحوي و الذي تناولت فٌه 

أّما الخاتمة فكانت معرض ألهم . الجملة الفعلٌة و االسمٌة و االجملة الطلبٌة و ؼٌر الطلبٌة

 .النتابج المتوصل إلٌها فً هذا البحث

ومن بٌن المصادر و المراجع التً اعتمدت علٌها و التً أعـانتنً على البـحث و التحلٌل 

كان أهّمها علم الّداللة دراسـة و تطبٌق لنـورالهدى لوشـن، قراءة فً إلٌاذة الجزابر لنسٌمة 

 . لحّواس بـّري"دراسة و تقوٌم"زومالً، شعر مفدي زكرٌا 

 :قال رسـول هللا صـّل هللا علٌه و سـلم:  وفً األخٌر

 « مـن ال ٌشـكر الناس ال ٌشـكر هللا»

        الشكر هلل عّز وجّل على ما أنعم علٌنا نعمة العقل و أمرنا بالـعلم و الـذي هدانا و 

 .............................سهل لنا السبل و هّون علٌنا الصعاب و علّمنا ما لم نعلم

 . لمسـاعدته وتوجٌــهاته السدٌدة«حمودي محمد»و الشكر الجزٌل ألستاذي المشرؾ 

فإن أحسنت الظن فمن فضل هللا و نعمه و أّما إن كان دون ذلك فعزتً أّننـً أخلصت الجهد 

 .و حاولت
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 البنيـــوية 

 نشأتـــــها 

 أعالمـــها 

 مبادئــــها 

 مستوياتها 

 الفصل األول



.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

ربٌة ـتلؾ األوساط الػــ مخكبٌرة فًتعد البنٌوٌة ذلك المنهج الذي أثار ضجة         

 لػـبظهوره فً القرن العشرٌن خاصة عندما تطور فً نهاٌة األربعٌنات و نجده أٌضا ب

علم : االت عدة منها ـفً الساحة األدبٌة بمختلؾ أشكاله ففرض سٌطرته فً مجذروته حتى 

.األنتروبولوجٌا و النقد و كافة العلوم اإلنسانٌةالفلسفة،  

 تحدٌد مصطلح البنٌوٌة

:الداللة اللغوٌة-1  

 مشتقة من كلمة بنٌة و هً بدورها مشتقة من الفعل Structuralisme  كلمة بنٌوٌة       

 أي بنStruereًالبلتٌنً 
1

نً ـ الفعل البلتًنّ كما أ.  بمعنى التؤسٌس و البناء و التشٌٌد

 المد و النشر و :بمعنىSter  ٌنحدر من الصٌؽة الهند و أروبٌةStruالمتكا على القاعدة 

عالبسط و التوس
2
 ٌشمل تلك ، والذيعلٌه فإن مفهوم البنٌة ارتبط ارتباطا وثٌقا بالبناءو.

 .فٌما بٌنها العناصر المتماسكة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .16 ص1993 ، 2عمر مهٌبل، البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر، ط1
 1فً الخطاب النقدي العربً الحدٌث،مطابع الدار العربٌة للعلوم،بٌروت، ط: ٌوسف وغلٌسً،إشكالٌة المصطلح2

 .121م، ص2008-هـ1429،
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

 

 و رشا ِرشــوةٌقال بنٌة و هً مثل "ة العربٌة و كما جاء فً لسان العرباللّػ فً          أّما

كؤن البنٌة الهٌبة التً ٌبنى علٌها مثل المشٌة و الركبة،و ٌقال فبلن صحٌح البنٌة أي  ،

" .الفطرة
1

 وفً معجم الوسٌط دلت الكلمة على هٌبة البناء ومنه بنٌة الكلمة أي صٌؽتها ،و 

. البنٌةفبلن صحٌح
2

 

من خبلل هذه التعارٌؾ توصلنا إلى فكرة مفادها أن كلمة بنٌة تعددت فً المناهج العربٌة 

عض اآلخر ــمن عالم لؽوي إلى آخر ،فمنهم من ربطها بالهٌبة و المشٌة و الجزٌة والب

.جعلها بمعنى البناء و التشٌٌد   

ب و ــست لها  رواســإن كلمة بنٌة لً»:وفً هذا الصدد ٌقول جورج مونان عن البنٌة 

.«فهً تدل على البناء بمعناها العادي أعماق مٌتافٌزٌقٌة،
3

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                 
 .89م، ص2005-هـ1426، 1ابن منظور األنصاري، لسان العرب، الجزء الثامن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط 1

.72م، ص2005-هـ1426، 4مجمع اللؽة العربٌة، المعجم الوسٌط، مكتبة الشروق الدولٌة، ط 2 

. 53م، ص2008 فٌصل األحمر ونبٌل دادوة، الموسوعة األدبٌة، الجزء األول، دار المعرفة ،  3
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

الداللة االصطالحٌة-2  

         لقد اختلؾ الدارسون و النقاد الؽرب و العرب فً تبٌان مفهوم البنٌوٌة ،أنفسهم 

ففً معناها الواسع و كما ٌرى رومان جاكسون تعنى .نجدهم ٌوردون لها تعرٌفات مختلفة 

ؼات و اآلداب و األساطٌر ٌوصؾ كل للّ بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات و العقول و ا

اق ـــمنها نظاما تاما ،أو كبل مترابطا أي بوصفها بنٌات ،فتتم بدراستها من حٌث أنس

.ترابطها الداخلٌة
1

:ولـقـــيـوهذا ما ذهب إلٌه جان بٌاجٌه من خبلل تعرٌفه للبنٌة ؾ  

تبقى أو  (تقابل خصابص العناصر)هً مجموعة تحوٌبلت تحتوي على قوانٌن كمجموعة »

 إذن فإن .«الت نفسها،دون أن  تتعدى حدودها أو تستعٌن بعناصر خارجٌةوّ تعتنً بلؽة التح

رة التحوٌل و ــتصور البنٌة عنده ٌرتكز على ثبلثة أفكار أساسٌة و هً فكرة الكلٌة، فك

فكرة التنظٌم الذاتً
2

 معنى هذا أن المثل األعلى للبنٌوٌة عنده هو السعً إلى تحقٌق .

معقولٌة كامنة عن طرٌق تكوٌن بناءات مكتفٌة بذاتها ال تحتاج الرجوع إلى بداٌة عناصر 

. خارجٌة  

وتعنً أن البنٌة ال تتـؤلؾ مــن Totalité فالبنٌة عند جان تنطلق أوال من فكرة الكلٌة

 بل هً تتكون من عناصر داخلٌة خاضــعة "الكل"عناصرخارجٌة تراكمٌة مستقلة عن 

 فــهو transformationأّما الفكرة الثانٌة فهً فكرة التحوالت .للقوانٌن الممٌزة للنسق

 تنطوي على دٌنامٌكٌة ذاتٌة،تتؤلؾ من سلسلة من التـــؽٌرات التً "المجامٌع الكلٌة"أنّ 

 الداخلٌة دون التوقؾ على أي "البنٌة" خاضعة للوقت نفسه لقوانٌن "النسق"تحدث داخل 

 معنى هذا أن البنٌات تنظم Autoréglageوأخٌرا فكرة التنظٌم الذاتً . عوامل خارجٌة

نفسـها بنفسها ،مّما ٌحفظ لها وحدتها و ٌكفل لها المحافظة على بقابها، و ٌحقق لــها ضرب 

 معنى هذا أّن البنٌة أنسقه مترابطة فٌما بٌنها ، تنظم ذاتـها ،سابرة "االنؽبلق الذاتً"من 

.على منهج محدود وفقا لقواعد معٌنة لهذه البنٌة
3

 

 

                                                 
 .47، ص2008، 2ثابر دٌب، دار الفرقد، ط: األدب و النظرٌة البنٌوٌة، تر: رومان جاكبسون، بإس البنٌوٌة1
 .08، ص1985، 4عارؾ منٌمة وبشٌر أوبري، منشورات عوٌدات، بٌروت، لبنان، ط:  جان بٌاجٌه، البنٌوٌة، تر2

.31، مكتبة مصر، ص(مشكلة البنٌة  ) زكرٌا إبراهٌم، مشكبلت فلسفٌة  3 
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          نستنتج مّما سبق أّنبٌاجٌه اعتبر البنٌة كٌان عضوي متسق مع نفسه منؽلق علٌها 

 .مكتؾ بها،فهً كل متماسك له قوانٌنه الخاصة به

                  Claude Lévi-Straussإضافة إلى هذه المفاهٌم نجد كلود لٌفً شتراوس

سق و ــــ طابع النشًءال وقبل كل وّ أ-حملـالبنٌة ت»:ٌعرؾ البنٌة على النحو التالً

فهً تتؤلؾ من عناصر ٌكون من شؤن أي تحول ٌعرض للواحد منها، أي ٌحدث .النظام

«تحوال فً باقً العناصر األخرى
1

 البنٌة عنده تتسم نّ من خبلل هذا التعرٌؾ تبٌن لنا أ.

بطابع المنظومة،أي أنها تتؤلؾ من عناصر متشابكة فٌما بٌنها فإن تؽٌر 

ها وفً هذه الحالة ٌتؽٌر لّ  طرأ تؽٌر جوهري على العناصراألخرى ك(البنٌةعناصر)أحدها

وعلٌه فإن البنٌوٌة منهج لؽوي تحلٌلً ٌعتمد على الجانب الشكلً للؽة ، أو . هٌكلها العام

 وقد طبق إنتاجهٌعتمد على النص فً حد ذاته بؽض النظر عن العوامل التً ساهمت فً 

هذا المنهج بكٌفٌات مختلفة تبعا الختبلؾ األشخاص و اختبلؾ المدارس و األزمنة 

(الخ.....المدرسة الوجودٌة ،المدرسة التوزٌعٌة ):مثل
2

 فالهدؾ من المنهج البنٌوي هو إذن.

لٌة و تحدٌد ــتالفة فٌما بٌنها دراسة شكمدراسة النص من حٌث هو مجموعة من العناصر ال

 .العبلقات التً تربطه

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.31، ص (مشكلة البنٌة) ابراهٌم زكرٌا، مشكبلت فلسفٌة  1
 

انطبلقا من التراث العربً ومن )بوطارن محمد الهادي، المصطلحات اللسانٌة و الببلؼٌة و األسلوبٌة و الشعرٌة 2

 .353م، ص2010-هـ1431، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، الكوٌت، الجزابر، (الدراسات الحدٌثة 
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(األصول و الروافد و التطور)نشأة المنهج البنٌوي   

ظهرت البنٌوٌة فً فرنسا فً منتصؾ العقد الثانً من القرن العشرٌن        
1

طور هذا ـو ت،

فهو ٌدعو إلى دراسة اللؽة كنظام و كبنٌة لها وجود .المنهج و بلػ أشده فً نهاٌة األربعٌنات

سابق لوجود أجزابها و مكوناتها
2

وساهم فً هذه النشؤة . كما ذكرنا فً التعرٌفات السابقة. 

 سوسٌر د ديــفردٌنانٌعد العالم السوٌسري :  ثبلثة روافد ، الرافد األول ألسنٌه سوسٌر

Saussure  Ferdinandؼة  من خبلل كتابه لّـ المإسس األول للتوجه البنٌوي فً دراسة ال

 التً نشرت بعد وفاته"محاضرات فً اللسانٌات العامة"
3

 بمثابة منظومة (ؼةلّ لا)فها ـفوص. 

ه نّ ا. تنطوي على سلسلة من العناصر،التً ٌإثر بعضها فً البعض األخر من خبلل عملها

زل عناصره ومن ثم ـؼة على أساس أنها كٌان مستقل، ال ٌمكن تجزبته، وعلّ نظر إلى ال

البحث فً هذه العناصر
4

إذن فاللؽة عنده تدرس لذاتها ومن أجل ذاتها فكل عنصر مرتبط . 

. مع ؼٌره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .07م ،ص2011، 1ثامر ابراهٌم محمد المصاورة، البنٌوٌة فً النقد العربً الحدٌث، دار جلٌس الزمان،عمان،ط 1

.23م، ص2012 عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات فً اللسانٌات العربٌة، الجزء الثانً، الجزابر،  2 

.161م، ص2005-هـ1425، 1 سمٌر شرٌؾ ستٌتٌة، اللسانٌات،علم الكتب الحدٌث، األردن، ط 3 

.09بوبٌل ٌوسؾ عزٌز، دار أفاق عربٌة، بؽداد، ص:  فردٌناند دي سوسٌر، علم اللؽة العام، ت 4 
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كانت فً البٌان الذي أعلنه المإتمر األّول " البنٌة"و أّول مرة استعمل فٌها هذا المصطلح 

فقد فٌه مصطلح البنٌة بمضمونه المعروؾ حتى الٌوم، حٌث . 1929للؽوٌٌن السبلؾ سنة 

دعا هذا المإتمر إلى تبنً منهج جدٌد فً دراسة اللؽة سموه المنهج البنٌوي
1

وتعد المدرسة . 

 حجرها "سوسٌر"الشكلٌة الروسٌة الرافد الثانً من روافد البنابٌة الكبرى بعد أن وضع 

األساسً
2

حلقة موسكو اللسانٌة التً تكونت : وقد نشؤت هذه المدرسة بسبب تجمٌعٌٌن هما.

، الذي أثــري اللسانٌات بؤبحاثه "رومان جاكبسون" ومن أهم عناصرها البارزة 1915سنة 

وقد ظهرت هذه  ((Opojazالصوتٌة و الفنولوجٌة ، أما التجمع الثانً فهو جماعة أبوٌاز

الجماعة كرد فعل على انتشار الماركسٌة فً روسٌا خاصة فً مجال الفن و األدب، وكان 

أعضاإها من طلبة الجامعة
3

 .إذن ولدت المدرسة  الشكلٌة فً هذٌن المركزٌن معا. 

 ألعمـــال تودورؾ          وٌرى بعض النقاد أن البنٌوٌة إنما نشؤت عن ترجـمة 

الشكبلنٌٌن  الروس حٌث أن هذه المدرسة ومنذ ظهورها تقوم بالبحث فً تلك العـبلقات 

 سٌمٌو لوجــٌهالداخلٌة للنص األدبً ،و اعتبرت األدب نظاما ألسنٌا ذا وسابط اشارٌة 

للمواقع و لٌس انعكاسا للواقع
4

إذا أمعنا النظر إلى هذه الروافد الثبلثة نجد أّن اللؽة هً . 

وهنالك من النقاد العرب مـن .الرحم األول لنشؤة المعٌار البنٌوي أي هذه خاصٌته األولى

ٌرى أن البنٌوٌة لها جذور عند نقادنا القدامى،فعبد القاهر الجرجانً هو صاحب نـظرٌة 

ال فً جـرسها وال فـً داللتها بـٌن األلفـاظ و . النظم،وهو ٌرى أن لٌس للفظة فً ذاتها

المعانً هً المقصودة فً إحداث النظم و التؤلٌؾ
5

وفً األخٌر نستنتج أن األصـول . 

األساسٌة للبنٌوٌة هً ما جاء به العالم اللؽوي سوسٌر فً مجال دراسة اللؽة فً حد ذاتها 

.الذي هو األساس الوحٌد و الصحٌح فً هذه الدراسة   

 

 

 

                                                 

.161 سمٌر صالح استٌتٌة ،السانٌات ص 1
 

.45 ص1992- ، القاهرة(دار المعرفة) صالح فضل، نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً، مؤسسة مختار  2
 

.2014-08-05،الثالثاء 2891: جمٌل حمداوي، التعرٌف بالشكالنٌة الروسٌة، صحٌفة المثقف، العدد 3 
، "مخطوط ماجستر-"قراءة فً المنهج- شارف فضٌل، مستوٌات فً النقد األدبً الحدٌث عند عبد المالك مرتاض4

 .92م، ص2014-م2013
.21ثامر ابراهٌم المصاورة، البنٌوٌة فً النقد العربً الحدٌث،  ص 5 
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 أّما بالنسبة إلى استقبالها فً الساحة العربٌة فجاء فً أواخر الستٌنات و بداٌة السـبعٌنات 

وذلك عبر الثقافة و الترجمة و التبادل الثقافً و التعلم فً جامعات أروبا، وكانت بـداٌة 

تمظهر البنٌوٌة فً عالمنا العربً فً شكل كتب مترجمة و مإلفات تعرٌفٌة للبنٌوٌة
1

وقد . 

نظرٌة البــنابٌة فً النقد " عرؾ هذا التٌار فً مصر مع الناقد صبلح فضل من خبلل كتابه 

جدلٌة الخــفاء و "، وفً األردن مع كمال أبو دٌب من خبلل كتابه 1977األدبً عام 

وفً تونس عبد السبلم المسدي مـن خبلل كتابه ". التجلً، دراسة بنٌوٌة فً الشعر الجاهلً

 و "محــمد مندور" أّما فً المؽرب نجد محمد برادة فً كتابه " األسلوب و األسلوبٌة"

" فً معرفة النص"أّما فً لبنان فتمثل هذا التٌار النافدتان ٌمنى العٌد و كــتابها " تنظٌر النقد

وخالدة سعٌد
2

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  السنة1322م، العدد 2004 ماي 13جرٌدة الوطن السعودٌة، 1

 .w.w.w.annbaa.org/rbahews/62/152/.htmالرابعة

.22ثامر إبراهٌم المصاورة، المرجع نفسه ص 2 
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 أهم رواد البنٌوٌة

 Ferdinand De Saussureفردٌناند دي سوسٌر

           مثلت البنٌوٌة الفرنسٌة التً طبقت فً الواقع على تشكٌله عرٌضة من الفروع 

فردٌناند دي سوسٌر و الذي صـاغ "الفكرٌة، تحقٌقا لحلم مدرس علم اللؽة السوٌسري 

تصنٌفات شكلت بداٌة النقد البنٌوي الجدٌد ،إذ حولت أفكاره الدراسات اللؽوٌة من نقـطة 

البلعودة  منها لسابق عهدها و كانت أفكاره هذه صاحبة الدور األكبر فاعلٌة فً بـلورة 

البنٌوٌة و اتجاهاتها،و تمركزها فً بإر النقد الجدٌد، إذ سٌطر هذا النموذج اللّـــؽوي 

السوٌسري باعتباره المعالجة المثلى  لكل انتاجات اإلنسانٌة، و المثال المحتذي فً تطبٌق 

المنهج البنٌوي
1

. 

 و قد انحدر من عابلة فرنسٌة 1957 نوفمبر 17           ولد هذا العالم السوٌسري فً 

 سٌؽموند فروٌدوشاءت األقدار أن ٌولد هذا الرجل بعد عام واحد من مولد . بروستانتٌة

Sigmund Freud  (مإسس علم النفس الحدٌث)  امــٌلوقبل عــام واحد من مولد 

(مإسس علم االجتماع)  Emile Durkheimدوركاٌم
2

    . 

: م من شهر دٌسمبر أنهى مشروع البحث الذي ٌحـمل عنوان1878           فً سنة 

 Memmoire sur leمذكرة فً النظام البدابً للصوابت فً اللّؽات الـهند و أروبٌــة

système primitif des voyelles dans les langue indo-europeennes.  وقـد 

 آنـذاك ال سوسٌر دي و حقق شهرة عالمٌة و كان 1879طبع هذا البحث فً لٌزج سنة 

 تقدم بؤطروحته التً تحمل عنوان 1880ٌتجاوز الواحد و العشرون من عمره و فً سنة 

استعمال المضاؾ المطلق فً اللؽة السنسكرٌتٌة:
3

. 

 

 

                                                 

البنٌوٌة و ما بعدها بٌن التأصٌل العربً و التحصٌل العربً : وردة عبد العظٌم عطا هللا قندٌل، مخطوط ماجستر بعنوان1

.09م، ص2010  

.118 أحمد مومن، اللسانٌات النشأة و التطور ص 2 

.298م، ص2002نور الهدى لوشن، مباحث فً علم اللغة و مناهج البحث اللغوي المكتب الجامعً الحدٌث  3 
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 قبل أن ٌعٌد النظر فً المحاضرات التً ألقاها فً الجامعة 1913 توفً فً سنة 

 .1911، 1910، 1909، 1908، 1907، 1906السوٌسرٌة 

شارل )توفً قبل أن ٌعطً هذه المحاضرات شكلها النهابً ؟ إال أن طالبٌن من طبلبه هما 

 1916 قام بنشر سنة Albert Séchelhay» و«Charles Bally (بالٌه،وألبارسٌشهاي

 1 ظهرت ط «Cour de linguistique générale»دروس فً اللسانٌات العامة : بعنوان

 و فً طبعتها األولى، 1928و أول ترجمة له كانت إلى اللؽة الٌابانٌة سنة  (1916)للكتاب 

 ثم 1941 ثم تلتها الطبعة الثالثة سنة 1940ثم توالت الطبعات و الطبعة الثانٌة كانت سنة

 وترجم إلى اللؽة العربٌة إال فً بداٌة الثمانٌات1950الطبعة الرابعة سنة 
1

       . 

 Ferdinanddeرفردٌناند دي سوسًكما أشرت سابقا،ٌعد العالم اللؽوي السوٌسري 

Saussure  مإسس المنهج البنٌوي الذي انطلق منه علم اللؽة المعاصر،وذلك فً بـداٌات

 تتلخص فً نظرته إلـى اللؽة –وفكرة البنٌوٌة عنده فكرة بسٌطة . القرن العشرٌنالمٌبلدي

وٌنـظر . بوصفها نظاما أو هٌكبل مستقبل عن صانعه أو الظروؾ الخارجٌة التً تحٌط به

إلى هـذا الهٌكل من داخله من خبلل مجموعة وحداته المكونة له بوصفها تمثل كبل قابما 

وهً أشبه شًء برقعة الشطرنج التً . فاللؽة هً شبـكة واسعة من التراكٌب و النظم. بذاته

ال تتحدد قٌم قطعها بمادتها المصنوعة منها وإنما بمواقعها و العبلقات الداخلٌة بٌنها فً هذه 

الرقعة
2

وفً األخٌر نستنتج أن اللؽة عند دي سوسٌر هً المعٌار األول لنشـؤة الدراسة . 

 .  البنٌوٌة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.299نور  الهدى لوشن، مباحث فً علم اللغة ص 1
 

.104، ص1989 ، 2كمال بشر، التفكٌر اللغوي بٌن القدٌم و الجدٌد، دار الهانً للطباعة و النشر، القاهرة، ط 2 
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 Roman Jakbsonرومان جاكــبــسون

 فً موسكو ٌنحدر من عابلة 1896 أكتوبر من عام 11        ولد رومان جاكبسون فً 

ٌهودٌة، كان محبا للمطالعة خاصة القصص و هو فً السادسة من عمره رؼم أن أهـله 

كانوا ٌمنعونه من اإلؼراق فً القراءة ألنها كانت مضرة بعٌنه، فقد كان مصابا بقصر فً 

النظر
1

حٌث تخصص هذا العالم فً اللسانٌات المقارنة و الفٌلولوجٌا السبلفٌة ، أسس مع . 

 ثم 1915  الذي عقد أول جلسته فً مارس سنة "نادي موسكو اللسانً"بعض الباحثٌن  

، بعد ما نشب نزاع فكري بٌنه و بٌن بعض أعضاء المدرسة 1920ؼادر إلى روسٌا عام 

الشكبلنٌة الذي كان واحدا من أتباعه وكان أٌضا من المإسسٌن لنادي براغ اللسانً، حٌث 

، وشؽل نابب ربٌس1930ناقش الدكتوراه بجامعة براغ سنة 
2

 . 

 la Hay Moutan 1982-1896المجلد األول من : عمال  ٌاكبسون كثٌرة و متنوعة منهاأ

To Homan Roman Jakbson فً ذكرى مٌبلده السبعٌن، نجد قابـــمة تحتوي على 

أربعمابة وسبعٌن عنوانا منها ثبلثمابة و أربعة و سبعون مقاال و نصوصا مختلفة
3

و أٌضا . 

 باللؽة األلمانٌة و ترجم إلى الفرنسٌة فً كتاب 1931كتاب مبادئ الفنولوجٌا التارٌخٌة عام 

 و 1938وكتاب حول نظرٌة التشابه الفنولوجً بٌن األلسن عام . (principes)تروبتركوي

.كتاب التطور  الفنولوجً للؽة الطفل و ما ٌقابله فً لؽات العالم
4

 ٌتبٌن لنا أن رومان 

جاكبسون ٌعد من أهم الشكبلنٌٌن الروس الذٌن خاضوا فً الشـعرٌة انطبلقا من مقاربة 

و ٌعتبر أٌضا من مإسسً نظرٌة األدب على أســس علمٌة موضوعٌة، من . بنٌوٌة لسانٌة

 .خبلل االسترشاد باللسانٌات و االستفادة من نظرٌاتها تـــصورا و تطبٌقا

 

 

 

 

                                                 
المإسسات الجامعٌة للدراسات و النشر  (دراسة ونصوص)فاطمة الطبال بركة، النظرٌة األلسنٌة عند رومان جاكبسون -1

 .16-15م، ص1913-هـ1413  1والتوزٌع، ط

.145 ص2005، 2، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ط(النشؤة و التطور )أحمد مومن، اللسانٌات - 2
 

.159م، ص2010-هـ 1431 ،1رواد و أعبلم، بٌروت، لبنان ط: األلسنٌة: هٌام كرٌدٌة 3 

.22فاطمة طبال بركة، النظرٌة األلسنٌة عند رومان جاكبسون، ص 4 
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

 Claud Lévi-Straussكــلـود لٌفــً شتــراوس

        ٌعد زعٌم البنٌوٌة الفرنسٌة، ومإسس االنتروبولوجٌة،حٌث عمم مفهومه عن البنٌة 

على جمٌع فروع المعرفة البشرٌة، وتوسع فً نظرته للبنٌوٌة لتشمل الكون بؤسره، ألنـه 

ٌرى أن النٌوٌة مجرد منهج ٌمكن تطبٌقه على أي نوع من الدراسات، وٌتجلى اهتمام هذا 

 Roman Jakbsonرومان جاكبسونتوطدت صداقته مع " األخٌر بالبنٌوٌة من حٌث أنه 

 الذي قاده  إلى  االهتمام  بعلم  اللؽة  البنٌوي ،  فؤسهم  بمقال  عن  التحلٌل  البنٌوي  فً

   فً  مجلة حلقة  نٌــــــوٌورك 1945 عام  " علم  اللؽة  و  االنتروبولوجٌا"  

Journal of the Circle of New York
1

 علم لٌفً شتراوسوما إن تعرؾ " وهكذا . 

 حتى أخذ ٌنظر إلى دراسة سوسٌر للؽة بوصفها نسـقا – بفضل ٌاكبسون–اللؽة البنٌوي 

مستقبل بذاته، نسقا ٌقوم على التسلٌم بعبلقة فاعلة تصل مكونات العبلمة اللؽوٌة، أي تصل 

 من ناحــٌة، وبٌن الصورة الصوتٌة (Parole) و الكبلم الفردي  (Langue)بٌن نسق اللؽة 

 من ناحٌة(Signified) و المفهوم المدلول (Signifier)الدال 
2

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                 

.36-35 ص1992، دار سعاد الصباح، الكوٌت 1ادٌت كرٌزوٌل، عصر البنٌوٌة، ترجمة جابر عصفور، ط 1 

.38المرجع نفسه ص 2 
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

الثنابٌات :         هذا ٌعنً أن لٌفً شتراوس ركز على اتجاهٌن أساسٌن هــــما

الســــوٌسرٌة و نموذج التحلٌل الفونٌمٌلٌاكبسون الذي حاول من خبللها إثبات أن البنٌة أي 

فالبنٌة عند لٌفً " وفً ضوء الحقٌقة .  اللّــؽة تتبع دابما سبٌبل ثنابٌا من التراكٌب المتوازٌة

شتراوس لٌست مجرد ظاهرة تارٌخٌة من ارتباط البشر من بعضهم البعض وإنما هً فـً 

Systemالمحل األول نســق   و هذا االتساق ال ٌمكن .   محكومة باالتصال الداخلً

مبلحظته بالنسبة لنسق مؽلق أو منعزل عن ؼٌره و إنما ٌتسنى اكتشافها الخصابص 

المتماثلة فـً أنساق متباٌنة
1

.  

و بهذا التناول البنٌوي للٌفً شتراوس ندرك أنه ٌهتم بدراسة التحوالت الداخلٌة التً من 

 شٌخ ":خبللها ٌتم التعرؾ على العناصر المكونة لها و خصابصها المختلفة، و بهذا فإنه

بقول إنه ال بد لنا من أن ندٌر ظهورنا لكل ما هو معاٌش من أجل - "البنٌوٌٌن المعاصرٌن

 ٌرفـــض كـبل من الفٌنــومنولوجٌا،  لٌفً شتراوسومن هــنا فإن . التوصل إلى فهم الواقع

" المعاش"والوجودٌة، نظرا ألن كبل منهما تسلم بوجود االستمرار أو االتصال بٌن 

فٌما ٌقول زعٌم البنٌوٌة االنتروبولوجٌة " الواقع"فً حٌث أنه ال سبٌل إلى بلوغ " الواقعً"و

 معـاودة –حتى و لو اقتضى األمر من بعد " المعاش" إال انطبلقا من عملٌة تنحٌة ......

إدماجه فً نسق موضوعً ٌكون قد تم تطهٌره من الشوابب النـــزعة الوجودٌة
2

تتـمحور . 

الفكرة األساسٌة لهذا األخٌر هو إقصاء الخارج فً دراسته و رفض كبل من الوجــودٌة و 

.                الفنومنولوجٌا و بهذا تكون الدراسة خـــالٌة من الشــوابب و موضوعٌة أكثر

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.25، ص1999، دار الحضارة 3محمد مجدي الجزٌري، البنٌوٌة و العولمة فً فكر كلود لٌفً شتراوس، ط 1
 

.08زكرٌا إبراهٌم، مشكلة البنٌة، ص 2 
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

 مبـــــادئ المنـــــهج البنــــٌوي

 ٌقــــوم كـــّل منـــهج مــن المــناهـــج عــلى إرســاء مجــموعــة مــن المــــبادئ و 

المـــحاور األساسٌة التً ٌعتمد علٌها الناقد فً تحلٌله لمـــختلؾ النصوص، وعلى هــــذا 

األساس ؛فإّن أّول عـــمل قامت به البنٌـــوٌة فً سبٌل تعزٌز وجـــودها هو التعطٌل 

الــمإقت و المقــــــصود للمـــحور التارٌخً، بهـــدؾ دراســـة األدب فً ذاتـــــه، 

بوصـؾ أّّن كـــّل نــــص أدبً بنٌة مستقلة قابمــة بنظامها اللّؽوي الذي ٌمكن إدراك 

عـــبلقته و ترابـــــــطاته وعناصره األســاسٌة و كٌفٌة تركٌبها حٌث تإدي وظٌفتها 

الجمالٌة، ومــن هنا نجد أّن النص األدبً فـً البنــــٌوٌة ال ٌــرتبط بـــؤّي جـــانب خارجً 

كـــما تعـــلـمون ال بالمــــإلؾ وال بنفســـٌته و ال بالمـــجتمع، و إّنـــمــا هــــو مرتـــبط 

"أدبٌة األدب"بـما سمــــاه البنٌوٌون 
1

 ٌـــعرفون األدب بؤّنـــه كٌان لؽوي مستقل ال صلة له 

بؤّي سٌاق خــارجً فدراستهم للعــمل األدبً هً دراسة آنـــٌة، فالنــص ٌسٌر وفـق نظــام 

.   واحــد هــو زمن نظامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
-هـ1425، 1عبد القادر علً عٌسى، فً مناهج القراءة النقدٌة الحدٌثة، مركز عبادي للدراسات و النشر، صنعاء، ط1

 .41م، ص2004
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

 هــذه المقولة شاعت "أدبٌة األدب"فالخطوة األساسٌة التً اعتمد علٌها البنٌوٌون هً فكرة 

 فً الستٌنٌات حٌث نقلت مركز القٌمة فً األعمال األدبٌة مــن الســـٌاق التارٌخً و 

السٌـــاق  االجتماعً و السٌاق النفسً لتصنعه فً السٌاق المنبثق مـن األعمال األدبٌة ذاتها 

أّي فـــً طبٌعتها الشعرٌة بالمفهوم الواسع لكلمة الشعرٌة التـً ال تقتصر على جنس ذاتــه 

و إّنــــــما تشمل كّل األجناس الفنٌة ارتبط ذلك إلى درجة كبٌرة بنظرٌة شاملة عن وظابؾ 

اللّؽة طبـقا لمنظومة المرسل و الرســــالة و المرسل إلٌه و قناة التواصل و الشفرة و تمثلت 

لدٌـه وظابؾ اللّؽة فً ستة جوانب أبرزها الوظٌفة الشعرٌة و هً التً ٌصبح فٌها التركٌز 

.على الرسالة ذاتــها
1

 أّي أّن الــنص ٌتضمن عـــادة هــذه الوظـابؾ التً أتى بــها 

ٌــاكبسون بـــدرجـــة متفاوتة، فؽالبا تقوم الوظٌفة الشعرٌة بوصؾ الرسالة بؤنــّها أدبٌة، 

. فالـوظٌفة الشعرٌة هــــً المقابل ألدبٌة األدب  

الناقد البنٌوي ٌهتم فً المقام األّول بتحدٌد الخصابص التً تجعل األدب أدبا، التً »كما نجد 

تجـعل القصة أو الرواٌة أو القصٌدة نصا أدبٌا، ولكً ٌحقق ذلك علٌه أن ٌــدرس عـــبلقات 

الوحــدات والبنى الصؽرى، بــعضها ببعض داخــل الـنص فً محاولة للوصـول إلى تحدٌد 

للنظام أو البناء الكـــلًّ الذي ٌــجعل النــص مـــوضوع الدراسة أدبا وهو نظام ٌفترض 

الناقد البنٌوي مــــقدما أّنـــه مـوجود و بــعد ذلك ٌــحاول تطبٌق خصابص النظام الكلً 

العام عــــلى النــصوص الفـــردٌة معــطٌا لنفــسه حــق التعـامــل بحــرٌة مــع بنــى النص 

.«الــصـؽــرى ووحــداته
2

 معــنى هذا أّن العـمل األدبـً له بنٌة مستقلة سواء كانت عمٌقة 

أو سطـــــحٌة التً تربط بٌنهما مجموعة من العبلقات، فالبنٌوٌة األدبٌة تــركز على أدبــٌة 

.األدب و لٌــس على وظــٌفة األدب  

 

 

   

 

                                                 

.92، ص2002صبلح فضل، مناهج النقد المعاصر، مٌرٌت للنشر و المعلومات، القاهرة،   1 

.159م، ص1998، الكوٌت، 232عبد العزٌز حمودة، المراٌا المحدبة، من البنٌوٌة إلى التفكٌك، عالم المعرفة، العدد  2
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

هذه البنٌة العمٌقة أو هذه الشبكة من العــبلقات المـعقدة هــً التً »  انطبلقا من هذا فإنّ 

تجـعل من العمل األدبً عمبل أدبٌا، أي هنا تكمن أدبٌة األدب، وهم ٌــرون بؤّن هــــذه 

.«البــنٌة العمٌقة ٌمــكن الكشؾ عنها من خــبلل التحلٌل المنــهجً المنظم
1

و بهذا فإّن 

العمل األدبــً له بنٌة مستقلة سواء كانت عـمٌقة أو سطـحٌة وتؤكــٌدا لذلك تــرى البـــنٌة 

أّن كــّل نــص ٌــحوي ضمنٌا عــلى نــشاط داخــلً ٌجــعل من كّل عنصر فٌه عنصرا بانٌا 

ولهذا فإّن النــظام الذي ٌــقوم علــٌه بناء النــص ٌســمح . لؽــٌره و مبنـٌا فً الوقــت ذاته

لكثٌر من العناصر بالتـــحول داخل النص مـن الموجب إلى السالب و العكس
.2

  

. إذن فإّن البنٌة تتمٌز بتؽٌرات و تحوالت داخلٌة فهً بذلك ؼٌر ساكنة سكونا مطلقا  

طرٌقة وصفٌة فً قراءة النص األدبـً تستند إلى خطوتٌن أساسٌـتٌن و »  فالبنٌوٌة إذن 

التفكٌك و التركٌب، كـــما أنها ال تهتم بالمضــمون المباشر، بــل تركزعلى شـــــكل : هــما

المضمون و عناصره وبناه التً تشكل نسقٌة النــص فً اختبلفاته و تآلفـــاته، وٌعنً هذا 

أّن النص عبارة عن لعبة االختبلفات و نسق من العناصر البنٌوٌة التً تتفاعل فٌما بٌنها 

«.وظٌفٌا داخل نظام ثابت من العبلقات
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.158، ص2005، 1شكري عزٌز ماضً، فً نظرٌة األدب، المإسسة العربٌة، بٌروت، ط 1 

.98م، ص2003، 1إبراهٌم محمود خلٌل، النقد األدبً من المحاكاة إلى التفكٌك، دار المسٌرة، ط 2 
، 1إبراهٌم عبد العزٌز السمري، اتجاهات النقد األدبً العربً فً القرن العشرٌن، دار اآلفاق العربٌة، القاهرة،ط3

 . 187، ص2011-هـ 1432

WIN
Machine à écrire
15



.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

.مــــستوٌات التـــحلٌل البــــنٌوي  

 تعد اللّؽة تلك المنظومة من الرموز و األصوات التً اصطلحت علٌها الجــماعـة بؽرض 

التواصـل، والتخــاطب فٌمــا بٌنهم، مّما ٌعنً أّن الظـاهرة اللّؽوٌة عبارة عن نظام ٌخضع 

لقواعد و أسس معٌنة، ومن هذا المنطلق نجد أّن أّي دارس فً تحلٌله البنٌوي للعمل األدبً 

فالمستوى األدنـى أو األّول هــو الصـوتً الحســً » ٌعتمد على أربــعة مستوٌــات،

اللّؽوي، وهو ٌحــمل قٌــم أدبٌة محددة تقوم بـدور حاسم فً تشكٌل المستوى التالً له، وهو 

الخاص بالداللة اللّؽوٌة و ٌــعد هذا المستوى الــثانً أساس العـــمل األدبــً، ألّنـه ٌـــكـون 

مــوضوعاته و مـا ٌتمثل فٌه من أشــخاص و أحــداث و أشٌاء، ألّن داللـة الجمل فً العمل 

األدبً قد تبعث حـاالت صــورٌة ألشٌاء متخٌلة مقصودة هً التً تكون الموضوع، وهناك 

مستوى ثالث وسٌــط ٌقوم بٌن الداللة، والمــوضوع هو المظــهر أو المنظــر أّي مجــــموع 

إمكانات  و أشكال حسٌة للموضوعات المقدمة ووجودها ومظاهرها المختلفة و ٌنـــجم هــذا 

." المستوى من تحقق مستوٌات أخرى
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.213صالح فضل، نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً، ص 1 
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

وربما ٌعود تقسٌم هذه المستوٌات وتعددها إلى طبٌعة اللّؽة ألّنها نظام مركب ومعقد، وقبل 

التطرق إلى مضمون هذه المستوٌات ال بّد أّن نعرج إلى مفهوم التحلٌل، الذي هو قرٌب من 

الداللة اللّؽوٌة األصلٌة قولك، حلّل األمر و أحله، أّي أباحه و أزال حرمته، و تحلٌل الٌمٌن 

من هذا أٌضا، ألّنه مراد به االستثناء الذي ٌزٌل االلتزام الجازم أو الكفارة التً تزٌل اإلثم 

و لزوم العقاب، وبذلك صار للفظ معنى اصطبلحً متمٌز فً الشرع و هكذا استقر فً 

األذهان ما ٌمكن أّن تعمله هذه المادة اللّؽوٌة من القدرة على إنجاب مـفاهٌم اصطبلحٌة 

.لمختلؾ العلوم فكان لدى علماء األصول تحلٌل القضاٌا إلى عناصــرها المكونة
1

 هذا ٌدل 

على أّن المعنى االصطبلحً أصبح له مكانة من خبلل ما جــاء به علماء األصول الذٌن 

وإذا كـــان التحلٌل، فـً جذره اللّــؽوي »قاموا بتحلٌل القضاٌا إلى أجزاء و عناصر مختلفة،

و االصطبلحً ٌعنً رد المركب إلى عناصره،فإّن تحلٌل النصوص األدبٌة ٌنطوي على 

إجراء مماثل، لكنه ٌتجاوز إلى إعادة تركٌب تلك العناصر إعادة ال تتطابق تماما مع قصد 

.«المإلؾ أو تكتشؾ المعنى المباشر الذي ٌتجه الســطح النصً المدرك بالقراءة األولى
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.12م، ص2002، 1فخر الدٌن قباوة، التحلٌل النحوي أصوله و أدلته، الشركة المصرٌة، لونجمان، ط 1 

.27، ص1998حاتم الصكر، تروٌض النص، دراسة للتحلٌل النصً فً النقد المعاصر، الهٌبة المصرٌة للكتاب،  2 
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

أي أن المحلل حٌنما ٌقوم بتحلٌل العمل األدبً فإنه ٌقوم بتفكٌكه إلى أجزاء ثم ٌعٌد تركٌبها 

لكن لٌس بنفس الصورة األصلٌة التً ٌوجد علٌها، بعد إٌراد مفهوم التحلٌل نقوم بعــرض 

:أهم المستوٌات التً ندرجها كاألتً  

المســـــتوى الصـــــوتً:أّوال   

لذلك فهو . ٌعد الصوت ظاهرة مهمة من ظواهر اللّؽة و عنصر فّعال من عناصر

ضــروري فــً الحٌاة وتكمن ضرورته فً كونه ٌمثل الجانب العملً للّؽة و ٌقدم طرٌق 

.االتصال المشترك بٌن اإلنسان و أخٌه مهما قل عمله فً تعلٌم الثقافة  

:تعرٌف الصوت  

مصدر صات الشـا ٌصوت صوتا فــهو صـابت و - الصوت كما ٌقول ابن جنً: لغة

قال هللا . سمعت صوت الرجل وصوت الحمار: صوت تصوٌتا، وهو عام ؼٌر مختص ٌقال

ٌقال رجــل صات أي شد ٌــد . 19 لقمان «إن أنكر األصوات لصوت الحمٌر»تعالى 

الــصوت، وحمار صات
1

.  

الصوت حركة تذبذبٌة تصدر عن جسم مصوت فتنتقل هذه التذبذبات عبر وسط : اصطالحا

سابل أو ؼازي أو صلب لٌصل إلى الجهاز السمعً فٌتم تحلٌله لتحصل االستـــجابة بـــعد 

من بٌن المحسوسات ٌختص بــحبلوة مــن حٌــث هو "و ٌعتبر الصوت عند ابن سٌنا .ذلك

.صوت عن نوع تلتذه الحاسة و نوع تكرهه
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، دار الكتاب الحدٌث، (دراسة تطبٌقٌة على أصوات اللؽة العربٌة)عبد الؽفار حامد هبلل، الصوتٌات اللؽوٌة،1

 .77م، ص2009-هـ1430القاهرة،
، 1، دار ٌافا العلمٌة، األردن، عمان، ط(دراسة صوتٌة مقارنة) عبد الحمٌد زاهٌد، علم األصوات وعلم الموسٌقى 2

 .21،ص2010
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

.(التـركٌـبً ):المستــوى النـحـوي :ثانٌا  

          ٌعد المستوى النحوي من أهم العناصر التً تساهم فً تفسٌر و تحلٌل العمل أو 

الخطاب الشعري، كما ٌرتبط النحو بمفهوم التركٌب أو الجماعة و التً ال ٌمكن أن تإلؾ 

.إال بقواعد نحوٌة تحدد بناءها و تضبطها ضبطا صحٌحا  

:تعرٌف النحو  

.هو القصد، المثل، الطرٌق، الجهة، المقدار، النوع: لغة
1

 

. هو علم ٌبحث فً عن أصـول تكوٌن الجملة و قواعد اإلعراب:اصطالحا
2

 فــً األخــٌر 

نستنتج أّن المستوى النحوي هو المستوى الذي ٌدرس تراكٌب الجمل و ما ٌتصل بها من 

.الخ........خواص ناتجة عن هذه التراكٌب و نظام الجملة فً العربٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Mawdoo3.com.14.44م،2016فبراٌر 7كفاٌة العبادي، تعرٌؾ النحو لؽة و اصطبلحا ، 1

.05م، ص1980--هـ1400، 7 عبد الهادي الفضلً،مختصر النحو، دار الشروق، جدة، المملكة السعودٌة، ط 2 
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

 

المستــوى الصــرفـــً: ثالثا  

         ٌدرس هذا المستوى علم الصرؾ أو علم تركٌب الكلمة من حٌث بناإها و ما ٌطرأ 

علٌها مـن تؽٌٌرات تإدي إلــى تؽٌٌر مــعانً الكلمة، فـهذا الــــعلم ٌعنــً بدراسة 

الوحــدات الصرفٌة، وٌدرس أٌضــا األنمــاط الصرفٌة الخــاصة باللّؽة موضــوع التحلٌل، 

.إذ لكّل لؽة أنماطها الصرفٌة الخاصة بها  

:تعرٌف الصرف  

 رد الشًء عن وجهه، وصّرؾ الشًء أعمله فً ؼٌر وجه كؤّنه ٌصرفه من وجه إلى :لغة

.تزٌٌنه و الزٌادة فٌه: التقلب و صرؾ الحدٌث : وجه و الصرؾ 
1

 

 هو علم بؤصول تعرؾ بها صٌاؼة أبنٌة الكبلم و أحوالها و ما ٌعرؾ آلخرها :اصطالحا

.مما لٌس بإعراب و البناء
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، 1، دار الفكر للطبع و النشر و التوزٌع، األردن، ط(منهج فً التعلٌم الذاتً)فارس محمد عٌسى، علم الصرؾ 1

 .20م ،ص2000-هـ1421

..10 حسان بن عبد هللا، الواضح فً الصرؾ، جامعة الملك سعود، ص 2 
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.الفصل األول                                    البىيىيت وشأتها، أعالمها، مبادئها، مستىياتها  

 

 

 

المســـتوى الداللــــً:رابعا  

       ٌعد علم الداللة من بٌن فروع اللسانٌات و الذي كان محل اهتمام اللسانٌٌن وهو ٌهتم 

.بدراسة المعنى  

:تعرٌف الداللة  

اللة:لغة ..........الّدال و الدلٌل المرشد و الكاشؾ......اسم مصدر من دلّ : الّداللة و الدِّ
1

 

العبلقــات اللّؽوٌة :  هو علم ٌدرس دراسة المعنى و ٌبحث فً الداللة اللّؽوٌة أيّ :اصطالحا

و المعنى هو الموضوع األساسً لهذا العلم، وال ٌنكر أحــد قٌمة المـعنى بالنسبة للّؽة حـتى 

أنه بدون معنى ال ٌمكن أن تكون هناك لؽة »: قال بعضهم
2

من خبلل هذه التعارٌؾ . 

.نستنتج أن علم الداللة هو العلم الذي ٌهتم بالمعنى و هو فرع من فروع اللسانٌات  

                                                 

.23، ص1995، 1جامعة فارٌونس، بنغازي، ط (دراسة و تطبٌق)نور الهدى لوشن، علم الداللة  1 

.02كلٌة اآلداب بجامعة تكرٌت ص (علم الداللة)فاٌزة عباس حمٌدي االدرٌسً، أساسٌات  2 
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 التحليل البنيوي لبعض القصائد من إلياذة الجزائر 
 

 الفصل الثــاوي



 الفصل الثاوي                                التحليــــل البىيىي لبعض القصائذ مه إليارة الجضائش

 

 

 لمـــحة عن إلـــٌاذة الجزائر

          إلٌـــاذة الجــزابر ملـحمة وطنٌة تارٌخٌة فٌـــها خـبلصة ألهــم أحــداث الثـورات 

و النضاالت التً سبقت ثورة التحرٌر الكبرى و فٌها ترجمة لمعظم األبطال والشخصٌات 

.          الوطنٌة من زعماء و أبطال و علماء و فٌه ذكر للمدن الجزابرٌة العرٌقة و آثارها

   

ظم أنــاشــٌده الوطنٌة بســجن ــ مع"مفدي زكرٌا"          أنشد شـاعر الثورة الــجزابرٌة 

ضـعها بطلب من األستـــــاذ وإلٌاذة الجزائر، لكن "1955-1932 "السركاجً بٌن سنتً 

: فٌقـــــولاإللٌاذة إذ ٌعتــرؾ هــذا األخــٌر بذلك فــً مــقدمـــة ،مولود قاسم ناٌت بلقاسم

لهذا طلبنا مـن المناضل الكبٌر الشــاعر المــلهم، شاعر الكفاح الثوري السٌاسً، وشـاعر » 

الكفاح الثوري المسلح، الشاعر مفدي زكرٌــا، صاحب األناشٌد الوطنٌة أن ٌصنع لنا نشٌدا 

جدٌدا، ٌجمع هـذه األناشٌد كلها، وٌشــمل فٌه وبـه تارٌخ الجزابر مـن أقدم عصـورها حتى 

.«الٌوم، مركزا على مقاومتها لمختلؾ االحتبلالت األجنبٌة  

وعلى العهود الحضارٌة الزاهرة المتعاقبة و حاضرنا و مستقبلنا فً كفاحنا الستعادة جمٌع 

، "مفــدي"ترواتنا، ومقومات شخصٌتنا و حصانتنا و بناء مجد جدٌد ألمتنا، وهذا ما فعله  

"إلٌـــاذة الجـــــزائــر"و سمٌنا نشٌد األناشٌد هذا 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ٌّا، إلٌاذة الجزائر، الجزائر،  .(المقدمة من وضع األستاذ مولود قاسم ناٌت بلقاسم).09م، ص2004مفدي زكر 1 
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 الفصل الثاوي                                التحليــــل البىيىي لبعض القصائذ مه إليارة الجضائش

 

 

عثــمان الكـــّعاك  بالتعاون مـع األستاذ 1972           بدأ شاعرنا نظم إلٌاذته مع بداٌة 

ٌبلػ عدد أبٌاتها . ، و كتبها الخـّطاط األستاذ عبد المجٌد ؼالبمولود قاسم ناٌت بلقاسمو

الطاهر  بٌتا، أي ألؾ بٌت و بٌتا، كما ترجمت إلى اللّؽة الفرنسٌة على ٌد األستاذ (1001)

، وإن كانت تلتقً فــً التسمٌة بااإللٌاذة الٌونانٌـة بإلٌاذة الجزائر، و سمٌت بوشوشً

إالّ أّنها خلّلت أمــــجادا حقٌقٌة،  - التً ال تروي إالّ األساطٌر و الخــرافات- لهومٌروس

.وسّطرت وقابع و أحداث، أرضها الجزابر، و أبطالها شعبها المناضل الّصامد  

 مقطـوعة تحتـوي كل (100) مقسمة إلى (1001)قلنا أّنها عبارة عن ألؾ بٌت ز بٌتا 

 أبٌات، عدا قصٌدة واحدة بلػ عدد أبٌتها إحدى عشر بٌــتا (10)مقطوعة على عشرة 

:و الــذي ٌقول فٌــه" و البٌت الزابد بمثابة سجدة السهو للحفاظ على قداسة الملتقى"(11)  

.و مـجلى قداسة إٌماننا***وٌا ملـتقى فكر إسبلمنا 
1

 

و ـ          مفردات اإللٌاذة موزعة على الوحدات الداللٌة الكبرى لموضوع اإللٌاذة، وه

ل من اإللٌـاذة وّ كـان القسـم األ.  الجزابر بطـبٌعتها وعمـرانها وتارٌخـها القدٌـم و الحدٌث

اءت مفرداته جؽرافٌة و ـ فج(37) إلى (19)مخصصـا لطبٌعة الجزابر وجمالها من ص 

.مقطعا(19)ٌحوي
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، «الجانب االجتماعً و الفنً وتحلٌل قصابد وفق المقاربات النصٌة المعاصرة» نسٌمة زمالً، قراءة فً إلٌاذة الجزابر1

 17-16م،ص2012دار الهدى، الجزابر، 
 143،ص2006، المكتب الجامعً الحدٌث، األزارٌطة، اإلسكندرٌة،«دراسة و تطبٌق»، علم الداللة   نور الهدى لوشن2

WIN
Machine à écrire
23



 الفصل الثاوي                                التحليــــل البىيىي لبعض القصائذ مه إليارة الجضائش

 

 

الد ـقدٌم من قبل المًـــ فتتناول تارٌخ الجزابر ال(52) إلى ص (38)أّما القسم الثانً من ص 

.إلى بداٌة االحتبلل و ٌحوي خمسة عشر مقطعا  

 مقـاومة المستعمر إلى قٌام الـثورة المسلحة ، (68) إلى صفحة(53)وتناول القسم الثالث م

.وتضمن ستة عشر مقطعا  

. مقطعا(15) وٌحوي (83) إلى ص(69)أّما القسم الرابع فكان مخصصا للثورة من ص
1

 

ن ـو فً القسم الخامس جاءت ثورة البناء و استرجاع االستقبلل، وأخذت ثبلثٌن مقطـعا م

كرة ــطع منها ؾــــاك خمسة مقاطع جزبٌة تناول فً كل مقن وه(113) إلى ص (84)ص 

.قلةـــــمست  

رع بها ـو ٌتض ٌاذتهـــوب بإلــه، وٌتــاعر ذنوبــقطعا ٌستؽفر فٌه الشـ تضمنت م(114)ص 

.إلى هللا  

 و ٌــصلً الدهــــــب بــي حــعره و تفانٌه ؾـ ٌعتز بببلده، وش(115)فً المقطع ص 

.بإسمها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.143 ص2006، المكتب الجامعً الحدٌث، األزارٌطة، االسكندرٌة، (دراسة و تطبٌق)نور الهدى لوشن، علم الداللة،  1
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 الفصل الثاوي                                التحليــــل البىيىي لبعض القصائذ مه إليارة الجضائش

 

 

 

وتًــــــوى الصــــــالمست  

إٌحاءات  هر وهمسـٌم، وجغنـاذة من نبر، وتـالم األصوات فً اإللًــد تنوعت معـلق        

.اإللـــٌاذةجمالٌة أخـرى وهذا ما ستتطرق إلـٌه اآلن من خـبلل دراسـة بعض النماذج من   

ي الوزن و ــــروض، و أعنع ال ٌقـتـر اإلٌقاع فً النص الشعري على ال:اإلٌقاع الداخلً-1

الل العبلقات ـــن خــالقـافٌة، و إنّما ثـمة مـوسٌقا أخـرى، تتـبع من أعـماق هذا النص م

ـؤ هذا اإلٌـقاع من خصوصٌة اللؽة ــو ٌنش. الـتً تربط بٌن عـناصره أو تكوٌناته الداخـلٌة

وتر الذي ٌنبثق من المناخ ـارقة و التــة بالدهشة و صور التضاد و المؾنة، المشحويالشعر

.الدرامً للنص الشعري
1

 «مفدي زكرٌا»ٌقى الـداخلٌة فً شـعري ـددت المـوســع إذن ت

نبدأ تحدٌد هذه الموسٌقى بالمقاطع الصوتٌة، فالمقطع عبارة عـن تتابع . بكافة جمالٌاته

اع طبٌعٌة، تقـع بٌن حـدٌن أندٌٌن مـن ـة إسمــاألصوات الكبلمٌة، له حد أعلى أو قم

.اإلسمــاع  

حركة +امت ـن صمكون ـتالمـ»فً المقطع األّول من اإللـٌاذة ساد المقطع الطوٌل المـفتوح 

«طوٌلة
2

طع ــــة الموسٌقـٌة، إذ ٌعـطً المقـــاللدّ داه فً الــــــعه و صـوهـذا له رج. 

.توح االنطبلقة الحرةـــــــــالطـوٌل المـؾ  

اصة و ــكنة، خمى أطول فترة زمنٌة ملللصوت الذي ٌصدره الشاعر من أعماقه لٌستحوذ ع

.(زابرــالج)امه هـــبه و إلــع حــبؾ منصــاداة ووــاجاة و منــع منـــهو فً موض  

:وٌل المفـتوح أبـٌات المقطع األّول وهـــًـع الطــقطمطى الــد غــو قـ  

- دجها- نور- نار- البقا- فٌها- ٌا- معانً- فٌها- ٌا- تموج بها- ٌا- الضاحك-ٌا- ٌا- ٌا- ٌا»

-تاه- ٌا- أعماقنا- هاجت- اهتلهم- الدنا- تؽزو-البـطوالت- ٌا  

 

 

 

                                                 
-هـ1426، 1فٌصل صالح القٌصري، بنٌة القصٌدة فً شعر عز الدٌن المناصر، دار مجد الوي، عمان، األردن، ط1

 .207م، ص2006
، 1،2005 حسام البهنساوي، الدراسات الصوتٌة عند العلماء العرب و الدرس الحدٌث، زهراء الشرؾ،القاهرة، ط2
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ٌخــرج .«قدمٌها-أهوى- الزمان- قدمٌها-أهوى- أسرارها-همنا-الجــمال- بها-تاهت-الجبلل

.بـحـبة بالـــوات الملًــعما بامـتدادات األصــــطع مؾـ المقهـــــذا   

حركة + صامت»ؾ ٌطالعنا المقطع المدٌد المقفل بصامت و المتكون منـ وفً حالة الوق

- ماتـــــالقس – الكابنات – المعجزات: وقد تردد فً الكلمات اآلتٌة. «صامت- + طوٌلة

- الفاتنات-الشامخات- الذكرٌات- القرون-الخالدات- األباة- الحٌاة- الوجود- الحالمات-الخلود

«الطؽاة
1

وت الشاعر ـــــداد صـامت- فل بصامتـد المقـطع المديـالمق- قطعــجسد هذا الم. 

.اق الشاعرـلٌلتقً بالصوت الصامت، أو السكون الذي ٌعود صداه لٌسكن أعم  

ات ــلمـــ  فً القصٌدة الثانٌة أو  المقطع الثانً ساد المقطع الطوٌل المفتوح فً الك

-طوٌبل- الزمان- الفدآ- بساح- الجمال- هام- مٌناه- خالص- إٌمان- الناس- أٌها- فٌا»:اآلتٌة

.« الجزابر-قال-  ذات-أسابله  

-فٌإادي»:مات اآلتٌةـوفً حالة الوقؾ ٌطالعنا المقطع المقفل بصامت و لقد تردد فً الكل

.«عناد- العماد- وعاد- المنادي- الشوادي-ببلدي- وادي- نادي- اعتقادي
2

 

لده ـــــؾ بــنبلحظ فً األبٌات انعكاس نفسٌة الشاعر فً موسٌقاه الداخلٌة، من خبلل وص

.الجزابر للناس أو للمتلقً وحبه العمٌق لها  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.37-19م، ص 2004مفدي زكرٌا، إلٌاذة الجزابر، الجزابر،  1 

.37اإللٌاذة، ص 2
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:الٌةــفاظ التـــل فً األلــع الطويــالث تردد المقطــقطع الثــفً الم  

فُفورٌ - صفاتك- عساها- بإلٌاذتً- أتوب- بما- العلٌم-فٌارب» - الجمال- الصفات- رحٌم- ؼَغ

ادت ـا فً المقطع المقفل سمـّ أ- «فٌارب- بطروب- ٌوما- عقٌما- الجمال- مرهفا- شاعرا

- ٌوبــالع- العصاة- دروبً- خطوبً- فهانت- تعفو- الؽٌوب- ذنوبً- قد»:الكلمات اآلتٌة

.«ذنوبً-لعوب- القلوبْ - لهوبً
1

ؼوي للّ ى اـي التعبٌر عن المعنـٌر ؾـوات دور كبـ إذن لؤلص

ٌه ـــمد علـي الذي ٌعتـٌار األساسـ صفة األصوات ومٌزتها هً المعنّ للنصوص، وذلك أل

.ٌر عن ؼرضهـاعر للتعبـالش  

وافقٌن، أو ـهً أن ٌإتى بمعنٌٌن متو»ر من المقطع األول تؤتً المقابلة ـٌت األخًـي البـوؾ

«.يـمعان متوافقة، ثم بما ٌقابلها على الترتٌب موفرا أو أقصى طاقات التضاد الدالل
2

 

:ـالــــــــــــقــ  

ان    مَغ ا الزَغ هَغ ٌْ مَغ لَغى قَغدَغ أَغهـْوى عَغ ا الطُف ـفَغؤَغهْ ***      وَغ هَغ ٌْ مَغ لَغى قَغدَغ ى عَغ اةْ ــوَغ ؼَغ
3

 

: عٌنـــهذا الفعل ٌضم مقط. «أهوى»قابلة على الفعلــــت هذه الموَغ وقد ح  

وٌل ـطع طـــــــ مق"وى" مقطع طوٌل مقفل بصامت، والمقطع الثانً "أهـ"المقطع األول 

ٌة ـع فً المقاطع الصوتـوّ  ن«مفدي زكرٌا»نّ ل نستنتج أوّ طع األـــومن خبلل المق. وحـمفت

ماال  ـا زاد جــمّ وذلك من خبلل استعماله، المقطع الطوٌل المفتوح و المقطع المدٌد المقفل م

.وإٌحاءا للقصٌدة  

 

 

 

 

 

                                                 

..114إلٌاذة الجزابر، ص 1 
، 1محمد مصطفى أبو شوارب، البدٌع فً علم البدٌع لٌحً بن معطً، دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، االسكندرٌة، ط2

 . 113، ص2003

.09 الدٌوان نفسه، ص 3
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:رارــكـــــــــــــــــــالت  

ٌانا ـــــــارة و أحــــلمة و العبــــرؾ و تمتد إلى الكـإن ظاهرة التكرار تبدأ من الح        

صفة »:على أّنهطبلحا ــعرؾ اصـــكرار يــو الت. زمة فً األسطر الشعرٌةالّ ى الــإل

سان لّ ٌه رأٌت طرؾ الــفت علــفً الراء و ذلك أنك إذا وق لى صوت الراءــــلق عــــتط

.«ب فً األمالة بحرفٌنـن التكرٌر، ولذلك احتســـه مــا فًـــتبعثر بم
1

نا ٌعد ـــ  ومن ه

القات ـٌث اعتماده فً صوره البسٌطة و المركبة على العـن حــؼوٌة مــــاهرة لـــالتكرار ظ

.كلمات و الجملـٌن الــــالتركٌبٌة ب  

ادة ـــ إعنّ  المتحرك، ألاإلٌــــــــقاعل فً وّ  ٌعد تكرار الحرؾ المنطلق األ:كرار حرفـت-أ

وت ـــنوعة، ولتكرار الصـــأصوات معٌنة لكل من النص الشعري ٌحفل باإلٌقاعات المت

الصوت ظاهرة طبٌعٌة »: ٌقً ٌحدثه داخل القصٌدة حٌث ٌقول إبراهٌم أنٌســــر موســأث

«رها دون أن ندرك كمهاـــندرك أث
2

رٌر حرؾ ـــن تكــبارة عــهو ع»وتكرار حرؾ .  

«.نٌة القصٌدةـٌمن صوتٌا فً بـــٌه
3

ٌقً ـــرس الموســـمل هذا النوع على تقوٌة الجــ  وٌع

.الل األصوات أو الحرؾ مع بعضها البعضــحقق ذلك من خـللقصٌدة، و ٌت
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.276م، ص1998-هـ1418، 1عبد القادر جلٌل، األصوات اللّؽوٌة، دار الصفاء، عمان، ط 1 

.09م، ص2013إبراهٌم أنٌس، األصوات اللّؽوٌة، مكتبة نهضة مصر، مصر،  2 
.82حسن الؽرفً، حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً  المعاصر ، ص 3 

.199م، ص2003، 1محمد فارس، البنٌة اإلٌقاعٌة قً شعر البحتري، منشورات قارٌونس، لٌبٌا، ط 4 
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ا من ـدلولهـها كانت ذات جرس موسٌقً ٌعطً الكلمة منّ  أ"مفدي زكرٌا"من خصابص لؽة 

عنى ــاعد على تولٌد المـــخبلل التكرار الذي ٌعتمده الشاعر لحروؾ أو لكلمات ٌعٌنها، تس

ن ــمن خبلل ما تحدثه من جرس موسٌقً بتوالٌها و تتابعها و هذا ما ستتطـرق إلـٌه اآلن مـ

.ـرةــل تكرر حرؾ الجٌم اثنـا عشوّ ففً المقطع األ. خبلل دراسة بعض القصابد من اإللٌاذة  

- سـجل- ههــوج- حجة- المعجزات- جزابر: مرة و الكلمات التً ساد فٌها هذا الحرؾ هً

الجزابر- الجمال- الجبلل- فهاجت- جهاد- الوجود- تموج
1

ؼة ـلالّ ي اــٌم ؾـــوت الجــفص. 

ة ـــلثلّ الفصحى ٌوصؾ بؤنه صامت مجهور، ٌتم نطقه بؤن ٌرتفع مقدم اللسان تجاه مإخرة ا

هواء الخارج من الربتٌنــم الحنك حتى ٌتصل بهما محتجزا وراء الدّ و مـقـ
2

ي القصٌدة ـوؾ. 

د ـرر واحـث تكــال، حًــدّ لمات التً تحمل حرؾ الــٌؾ الكــالثانٌة أكثر الشاعر من توظ

- وادي- نادي- أشدو- بـبلدي- اعتقادي- دٌنً- فإادي- معبد- ببلدي: رون مرة وهًـوعش

- ادـــــــعن- دون- الدماء- عهد- المجد- عاد- ثمود- المنادي- نـادى- الفـدآ-بـبلدي- بـبلدي

اـــالدن
3

.والمبلحظ من القصٌدة أنها دالٌة تكرر فً كل بٌت من المقطع.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.19إلٌاذة الجزابر، ص 1 
.92، 91م، ص2006، 1رمضان عبد هللا، أصوات اللؽة العربٌة بٌن الفصحى و اللهجات، مكتبة بستان، المعرفة، ط 2 

.37الدٌوان نفسه، ص 3 

WIN
Machine à écrire
29



 الفصل الثاوي                                التحليــــل البىيىي لبعض القصائذ مه إليارة الجضائش

 

 

 

هور و ــال حرؾ أو صوت صامت أسنانً لثوي انفجاري مجدّ وكما هو معروؾ حرؾ ال

ثة للّ قدمة اـــلٌا ومــسان بداخل األسنان العلّ هو ٌنطق بإلصاق طرؾ ال
1

ا فً القصٌدة ّمــأ. 

ث ـــــصٌدة، حًــٌا للقــما موسٌقــطى نػــاء هو الذي أعــالثالثة أو المقطع الثالث فحرؾ الب

- بما- ذنوبً- ٌارب: مل هذا الحرؾ هًـلمات التً تحـــشرون مرة، والكـــتكرر أربعة وع

- ٌهب- لؽوبً- نصٌبً- به- العٌوب- دروبً- ربٌ - خطوبً- كنّ بؤ- ذنوبً- أتوب- الؽٌوب

با نوبًذَغ - ٌا رب- لعوب- بطروب- أبدلتنً- القلوب- نؽزو- لهبوبً- الصَغ
2

 نّ الحظ أـــو الم.

.هذه القصٌدة بابٌة  

اء النص ــ فً بن"الحرؾ"عد الصوت ـ تشكل الكلمة الركن الثانً مباشرة ب:تكرار كلمة: ب

الشعري،وهو تكرار كلمة تستؽرق المقطع أو القصٌدة 
3

لذلك ٌعتبر تكرار الكلمة من أبسط . 

 "رٌاـمفدي زك"أنواع التكرار و أكثرها انتشارا، وهو نمط شابع، وهذا ما ذهب إلٌه الشاعر

اعر هنـا ـــ فً المقطع الثانً تكررت أربع مرات، فالش"ببلدي"حٌث نجد كلمة  . فً شعره

:ولهــــــالدي ومن قـــــــــكلمة بـــــالل تكراره لـــجزابر من خــالده الـــٌبٌن حبه العمٌق لب  

اِديِ  ـِل وَغ ِبِك، ِفً كُف ، وأَغْشدُف و ِبحُف بــبِلَغِدي أُفِحـبُفِك، فَغـْوقَغ الظـنُفونُف
4

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.106 رمضان عبد هللا، أصوات اللّؽة العربٌة بٌن الفصحى و اللهجات، ص 1 
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بارة ـي القصـٌدة، وعـــات ؾرّ الث مـــ ثـ"ذنوبً"ا فً المقطع الثالث فكرر الشاعر كلمة مّ أ

مرتٌن "تؽفر ذنوبً"
1

اب هللا،بل ــا ٌوحً بوطؤة الشعور بالذنب، وخوؾ الشاعر من عقمّ م. 

.مراعاة مقام هللا العزٌز الكرٌم  

 تعد البلزمة الشعرٌة إحدى ظواهر التكرار اللفظً، وتعنً قٌام :تكرار الالزمة الشعرٌة: ج

اعٌا ــالشاعر بتكرار سطر شعري أو جملة شعرٌة، مرات عدة فً القصٌدة، لٌخلق مناخا إٌق

ا ــوزخما داللٌا ٌنتجان معا شعرٌة القصٌدة، فهً التً تساعد على تدفق اإلٌقاع، وتخلق نوع

من الترابط القوي بٌن أجزاء القصٌدة أو مقاطعها 
2

.  

زمة الشعرٌة عنده تؤتً بعد الّ  نجد ال"بإلٌاذة الجزابر" الملقب "مفدي زكرٌا" ففً دٌوان 

:صؾـــكل عشرة أبٌات أو بعد كل مقطع من اإللٌاذة، وهً تتكون من بٌت و ن  

نــا ى، ومــؤلَغنــاَغ الـــدُّ رَغ ا الــوَغ ؽـَغْلنَغ  شَغ

ــالصــبلهْ  ــلـهُف كَغ تِّ  بـــِِشعــْرٍر نُفـــرَغ

اِبرْ  ــا الجـْزَغ ٌَغ ا ــنَغ هُف ِمــنَغ حَغ اِبٌــحُف ــسَغ  تَغ

 فً الملحمة بمقام األنشودة فً المسرح الشعري، تتكرر لتوكٌد المعنى السابق، و الالّزمة

وهً تشبه ما كان القدماء . زاء النصــ أجلّ ٌطؽى على ك- جو البداٌة- ولتترك الجو العام

ـم ـس الـّرٌتـــٌطلقون علٌه اسم الّراوي، الذي ٌنطلق مـن عـبلمة بارزة لــلوصول إلى نـؾ

الدورانً
3

زابر بعد كل عشرة ـي بتقدٌسالجــوتٌة خاصة، توحـــفهً توحً بوصلة ص. 

 نّ ه، فإّبــبد ورــ أن الصبلة هً الصلة بٌن العاأبٌات تؤتً البلزمة لترتل كالصبلة وكم

. رار الصوتــزابر هو الصلة بٌننا و بٌنها وفً التراتٌل دلٌل على تكـعر المكرس للجـالش

ٌاذة ـــ اإللـــلّ ة مبلزمة لكـــزمالّ وكانت ال. الزمة للفردــالة و التسابٌح مصّ ٌل الــوترت

.لتوحً بالثبات و الخلود  

 

 

 

                                                 

.114الدٌوان السابق، ص 1 
.189فٌصل صالح القصٌري، بنٌة القصٌدة فً شعر عز الدٌن المناصرة، ص 2 

ٌّا، دار الهدى، الجزابر،  .17م، ص2012نسٌمة زمالً، قراءة فً إلٌاذة الجزابر لمفدي زكر 3 
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:(الموسٌقى الخارجٌة): اإلٌقاع الخارجً  
ي ــــالموسٌقى عنصر من العناصر المهمة التً تبعث على الراحة و إزالة الملل و الرتابة ؾ

ي ـوات التــموعة من األصـــهً مج»: وحدها. حٌاة اإلنسان، ولذلك اهتم بها منذ زمن بعٌد

ي ــوؾ. ٌتؤلؾ من ضرباتها الموقعة نؽم ٌلمس المشاعر ومن إٌقاعها لحن ٌهز أوتـار القلوب

ـة ــــاإلنسان منذ القدٌم مٌل ؼرٌزي فطري لؤللحان، وفً روحنا استجابة طبٌعٌة لتلك  األلؾ

ـشد ـــــزازات فً صـوت المنــكـون بٌن اهتــحقق بٌن المنشد و السامـع أو التً تـــالتـً تتـ

«و ارتـعاشات فـً قـلب السامع
1

 الموسٌقى هً نّ نتج بـؤــــــمـن خـبلل هذا التـعرٌؾ نست. 

. ناس األدبٌةـإحـدى العناصر المهمة فً تمٌٌز الشعر عن ؼٌره من الفنون األخرى من األج

و التً تشمل الوزن العروضً و القوافً و الذي ٌشكل قواعد أصلٌة عامة ٌخضع لها جمٌع 

 من "مفدي"ولعّل . الشعراء فً نظم قصابدهم فهً قاعدة مشتركة ٌبنى علٌها النص الشعري

ه ــــــاد الشعر العمودي فً خلق القوافً المناسبة لجوه النفسً وهذا ما ستتطرق إلًوّ أبرع ر

.ا بعدــــــــفٌم  

 ٌحتل الوزن مرتبة مهمة فً موسٌقى الشعر إذ هو الخاصٌة التً تفرق بٌن الشعر :الوزن-أ

من أعظم أركان حد الشعر »: ولهــــــ بق"العمدة" فً "ابن رشٌد"رفه ـــثر، لذلك ٌعـــو الن

.«وأوالها خصوصٌته وهو ٌشتمل على القافٌة و جالب لها ضرورة
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ٌّا ، .275م، ص1994، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، (دراسة وتقوٌم) حواس بري، شعري مفدي زكر 1 
ابن رشٌؾ، أبو علً الحسن القٌروانً، العمدة فً محاسن الشعر و آدابه ونقده، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، دار 2

 .143م، ص1972، 4، ط1الجٌل، بٌروت، لبنان، ج
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اللٌة و النحوٌة، دّ بع الوزن من تآلؾ الكلمات فً عبلقة صوتٌة ال تنفصل عن العبلقات الوٌن

ؼة لّ  من اليّ ن أداة صٌاؼته ذاتها أــ للوزن الشعري أن ٌستمد فاعلٌته مدّ فبل ب
1

وزن ــإذن ال. 

ن ـــع مــا نابمّ ٌمثل الهٌكل الخارجً لئلٌقاع، فبل ٌمكن االستؽناء عنه بوصفه شٌبا زابدا وإن

.صمٌم القصٌدة أوال  

ذا ـــــ بهيّ مـس.  فً هذه القصابد المختارة على البحر المتقارب"مفدي زكرٌا"اعتمد الشاعر

اعٌله خماسٌة كلها وهو تفعٌلة ـ تؾنّ ها، إذا إــ لتماثليّ ، أهزائــ لتقارب أج"المتقارب"البحر 

: اتــــرّ انً مــــواحدة متكررة ثم  

.فعولن، فعولن، فعولن، فعولن***.فعولن، فعولن، فعولن، فعولن  

واطن الردؾ ــو ٌصلح المتقارب للموضوعات التً تتسم بالشدة و القوة أكثر من صبلحه لم

.ٌنلّ و ال
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.173م، ص1998، 1رمضان الصباغ، فً نقد الشعر العربً، دراسة جمالٌة، دار الوفاء، االسكندرٌة، مصر، ط 1 

.57م، ص2001هـ1422، 4علم العروض التطبٌقً، دار النفابس، لبنان، ط: ناٌؾ معروؾ 2 
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عدد تكرارها فً  البٌت الشعري الذي وردت فٌه
 المقطع

 المقاطع التفعٌالت

ولُفنْ   مرة55  والبلزمة1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  فَغعُف
 

 

 

 
 

 

 

ةـــــو البلزم-1-2-3-4-5-6-8-10 ولُف   مرة12   فَغعُف
 

ولْ   مرة23  والبلزمة1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ولُف أو فَغعُف  فَغعُف
 

9.  فَغعْ  01 
 

 فَغِعل  
 

. والبلزمة1-2-3-4-5-6-8-9-10 ولُفنْ   مرة24   فَغعُف
 

 

 

. والبلزمة1-3-4-5-6-7-8-9-10 ولُف   مرة13  و أو فَغعُف  فَغعُف
 

 فَغعْ   
 

لْ     فَغعَغ
 

ولُفنْ   مرة25  األبٌات كلها مع البلزمة   فَغعُف

  
 

البلزمة-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ولُف   مرة23    فَغعُف

1-2-4-5-6-7-8-9-10 ولْ  11   ولُف أو فَغعُف  فَغعُف

 فعْ  01  البٌــــت التــــــاسع

لْل   01    فَفعَف

1
 

 
                                                 

.114، 37، 19اإللٌاذة، ص 1 
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ج ـــمن خـبلل تقطٌعنا العروضً لـهذه القصابد الثـبلث، الحـظنا أن الشـاعر سار على نـهـ

ـافات ـــض الزحــالخـلٌل، حٌث نظم هذه المـقاطع على البـحر المتقارب و لكنه وـقع فً بـع

ول إلى النؽم ــ الوصمّ ومن شؤنها إحداث هزة بداخل المتلقً ومن ث. لل التً لجؤ إلٌهاــــو الع

ٌها ـــع ؾـي وقـــؼٌرات التــــــذه التـــــل أن نعرض هـقب. الذي ٌخدم المعنى المراد إٌصاله

اؾ؟ــو الزحـــ أن نعرؾ ما هدّ  ال ب"مفدي زكرٌا"  

ارٌض و ــــقع فً الحشو وفـً األعــ هو تؽٌٌر مختص بثوانً األسباب، يفالزحاف

.ـرب،وهو تؽٌٌر ال ٌلتزمـاألض
1

 

ذؾ ــــوهو ح: "زحاف القبض"ع فً ــ الشاعر فً هذه المقاطع الثبلث، وقنّ          نجد أ

ولُفنْ )الحرؾ الخامس الساكن من التفعٌلة  ولُف )فتصٌر  (فَغعُف كما هو مبٌن )حرٌك اآلخر ــبت(فَغعُف

ه ال ٌدخل على ــنّ ض تفعٌبلت الحشو و العروض و لكــٌب القبــ، و ٌص(فً الجدول السابق

.اهـــربا مقبوضا فٌما قرأنـــم نجد ضـــركة، لذلك لــالضرب تحاشٌا من الوقوؾ على ح
2

 

ب ـو هً حذؾ السب"علة البثر"و أٌضا من خبلل هذا الجدول نبلحظ أن الشاعر وقع فً 

ولُفنْ . ؾ مع حذؾ ساكن الوتد المجموع و تسكٌن ما قبلهـالخفً   ".عْ ــؾَغ       فَغعُف

وهً حذؾ ساكن السبب الحفٌؾ من آخر "المنع""القصر"         و كذلك وقع فً علتً 

ولْ  ولُفْن         فَغعُف ب ــقاط سبــي إسـ، وه"الحذف"وعلة . الجزء و تسكٌن المتحرك قبله فَغعُف

ولُفْن : خفٌؾ من آخر التفعٌلة لْ ــــؾَغ       فَغعُف .عَغ
3

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.55م،ص2007طوحٌشً ناصر، المٌسر فً العروض و القافٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  1 

.155م، ص2009، 1فاضل الجنابً، المنتقد فً علم العروض و القافٌة، ط 2 

61-60طوحٌشً ناصر، المٌسر فً العروض و القافٌة، ص 3
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 تعد القافٌة من أهم الظواهر اإلٌقاعٌة التً حافظت على قٌمتها لدى الشعراء :القافٌة-ب

 الشاعر ٌلزم نفسه بها لمالها من دور فً التدفق الشعري و النفسً من لّ المعاصرٌن، ظ

انفعاالت و خوالج، فالشاعر المعاصر ٌعٌش عالما ملٌبا بالمفاجآت و المؽامرات و التوقعات 

 االقتصادي و االجتماعً و السٌاسً و الثقافً، فكان ذلك تجسٌدا هو الخٌبات، خٌبات واقع

 فً شعره من خبلل تؽٌٌر نمط القافٌة إٌقاعٌا
1

فالقافٌة هً المقاطع الصوتٌة التً تكون فً . 

 القافٌة نّ وذهب الخلٌل إلى أ.  بٌت من أبٌاتهالّ أواخر أبٌات القصٌدة، وٌلزم تكرارها فً ك

ذان فً آخر البٌت، مع ما بٌنهما من الحروؾ المتحركة، مع لّ هً الحرفان الساكنان ال

. لوّ رؾ المتحرك الذي قبل الساكن األحال
2

 

 أسماء القافٌة األبٌات الشعرٌة المقاطع

السطر )والبلّزمة  (العجز) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 01

02)  

00/المترادفة   

02 6-8-9-10 00/المترادفة    

(السطر األخٌر)والبلّزمة- 1-2-3-4-5-7 02 00/المتواثرة   

03 1-5-8 00/المترادفة   

.(السطر األّول)والبلّزمة - 2-3-4-6-7-9-10 03 0/0المتواثرة   

01-02-03 .(السطر األّول)البلّزمة   0//0المتداركة   

3
 

 

 

 

 

 

                                                 

.117، ص2000، 1عبد الرحمن تبرماسٌن، البنٌة اإلٌقاعٌة للقصٌدة المعاصرة فً الجزابر، دار الفجر، القاهرة، ط 1 
.57، ص2001ه، 1422، 4ناٌؾ معروؾ، علم العروض التطبٌقً، دار النفابس، لبنان، ط 2 

.114، 37، 19 إلٌاذة الجزابر، ص 3 
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ٌّا"من خبلل هذا الجدول نبلحظ أن الشاعر استعمل ثبلثة أنواع من القـوافً " مفدي زكر

وهً كـــّل قافٌة »ففً المقطع األول وظؾ المترادفة . كما هو موضح فً الجدول السابق

«فٌــها ساكنان، وٌسمى بذلك ألن أحد الساكنٌن ٌردؾ اآلخر
1

 

وهً كل قافٌة فٌها  »: و فً المقطع الثانً وّظؾ المترادفة و المتواثرة وهذه األخٌرة هً

حرؾ متحرك بٌن ساكنٌٌن، وسمً متواثر ألن المتحرك ٌلٌه الساكن، ولٌس هناك مـن 

«.تتابع الحركات ما فً المتدارك و فوقه  

ا فً المقطع الثالث استعمل القافٌة المتواثرة و المتداركة كانت فً البلّزمة من السـطر أمّ 

« وهً كل قافٌة فٌها حرفان متحركان ساكنٌن»األّول
2

مفدي " ومن هنا تبــٌن لنا أنّ 

ٌّا . نّوع فً القوافً وذلك حسب الحاجة كما ذكرنا سابقا"زكر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.180م، ص1999، 1راجً األسمر، ألقاب القوافً، علم العروض و الفافٌة، دار الجٌل، بٌروت، ط 1 

.274م، ص2003، 4هاشم صالح مّناع، الشافً فً العروض و القوافً، دار الفكر العربً، بٌروت، ط 2 
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وي أساس القافٌة، وأهم حرؾ من حروفها و هو صوت مكرر رّ  ٌعد حرؾ ال:الروي- ج

ر وحده و لم ٌشترك مع ؼٌره من الصوامت عّدت القافٌة حٌنبذ رّ فً أواخر األبٌات، إذا تك

. أصؽر صورة ممكنة للقافٌة الشعرٌة
1

 

ا ـموعات حسب ورودهـهجاء إلى أربعة مجـ حروؾ ال"إبراهٌم أنٌس"        وقسم 

:يــكحرؾ روي وه  

 ار الشعراء هً ــحروؾ تجًء روٌا بكثرة وإن اختلفت نسبة شٌوعها فً أشع

 . الـــدّ ال، اءــالب، ونــالن، ٌمــلم، االبلّم، اءـرّ ال:

 الكاؾ،، اؾـالق، السٌن، اءـالت:روؾ متوسطة الشٌوع وتلك هً ــح 

 .ٌمــالج، اءــالً، اءــالؾ، اءـالح، ٌنــالع، مزةـاله

 اءــاله، اءــالط، ادــالض: وعــٌلة الشًــروؾ قلــح. 

 ــٌبها روـروؾ نادرة فً مجـح ، صادـالٌن، ـاء، الشـن، الخـاء، الؽًـالذال، الث: اٌّ

.واوـال،طاءـال، الزاي
2

 

ن التزم به ـر ولكـن مقطع إلى آخـوي مـرّ رؾ الـع فً حوّ  ن"مفدي زكرٌا"الشاعرّن جد أــن

والتاء ».  إذن فالقصٌدة تابٌة"اءــالت"فحرؾ الروي فً المقطع األول هو. فً كل مقطع

«.مصمت- شدٌد- مهموس- حرؾ مستقل منفتح
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.245ص- م2،1952إبراهٌم أنٌس، موسٌقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط 1 

.246-245المرجع نفسه، ص 2 

.08 فتحً العبٌدي، صفات الحروؾ، جامعة تونس االفتراضٌة، ص 3
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ٌّها هو إذن . كما ذكرت سابقا فالّدال من الحروؾ المجهورة "الّدال"أّما القصٌدة الثانٌة فرو

.فالقصٌدة دالٌة  

، فالقصٌدة إذن بابٌة موصولة بحرؾ "حرؾ الباء"وحرؾ الّروي فً المقطع الثالث فهو

حرؾ مستفل، منفتح، مجهور، شدٌد، -كما هو معروؾ-و حرؾ الباء.الٌاءإشباع و هو

. مذلق، مقلقل
1

وٌظـــهر . إلـتزم بقــواعد الخــلٌل"مفدي زكرٌا" ومن هنا نستنتج أّن الشاعر

بوضوح أّن زكرٌا سلك مسلك القدامى فً استعماله الحروؾ الهجابٌة األكثر استعماال فً 

. الشعر العربً و تـــفادٌه للحــروؾ القلــٌلة الشٌوع فً القــدامى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.08فتحً العبٌدي، ص 1 
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 المســتــوى الـــــصرفــً

الوحــدات الـــصرفٌة  -           ٌدرس هذا المستوى كما أشرت مســبقا فً الفصــل األّول

 و الصٌػ اللّؽــــوٌة، كما أّنه ٌبحث فً بناء الكلمة، وهــذه الكلمة تتكّون من تناسق 

. فهو له دور كبٌر فً توضٌح النص و تفسٌره. الوحــدات الّصوتٌة حٌث تعطً معنى

علم ٌبحث فً بنٌة الكلمة العربٌة لٌصل من خـبلل هذا البحث إلى إقامة - إذن-فالّصرؾ

هــــــذه البنٌة على الطرٌقة التً نزل بها القرآن  ونــطق بها العرب فً عصور 

.االحتجاج
1

 

 فهو اسم مشتق  ٌدل على معنى مجرد حـــادث، وعلى الذي قام بهذا :اسم الفاعل-أ

ومن ؼٌر . المــعنى، و ٌصاغ من الثبلثً المتصرؾ أو من مصدره على وزن فاعل

مٌما مضمومة، وكسر الثــــبلثً على وزن الفـــعل المضـــارع مع إبدال حرؾ المضارع 

.مـــــــا قبل اآلخـر
2

 

         مــن بٌن أسماء  الفاعل الذي وظفها الشاعر فً هذه المقاطع الثبلثة المختارة من 

:إلٌاذته نذكــــــــــر  

:قــــــــــال  

ِب ِفً أَغْرِضهَغ   ةَغ الرَّ ــــْسمَغ ا بَغ ٌَغ اتْ ***وَغ مَغ هُف الّضـــَغاِحْك القَغسَغ ْجهَغ ا وَغ ٌَغ .وَغ
3

 

اِحكْ "إذن إســــم الفــاعل فً هـــــذا البٌــــت هو كلمة  . جاءت على وزن فاعـــل"الضَّ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.15م، ص2008، 1شعبان عوض العبٌدي، الّرابد فً علم الصرؾ، منشورات جامعة قار ٌونس، بنؽازي، ط 1 
.71م، ص1999-هـ1420، 1جً األسمر، علم الصرؾ، دار الجٌل، بٌروت، ط را 2
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:هــــولـــي قــل ؾــاعـــم الؾــضا اســجد أيــو ن  

الِصُف ِدٌِنً  خَغ إٌِمـَغانُف قَغْلِبً وَغ اهُف ِفً ِملَِّتً وَغ اْعِتقَغاِدي***وَغ ْبنَغ مَغ   وَغ

.(فاعل )لى وزن ـاءت عـاعل جــم الؾـ هً اس"خالص"فكلمة   

:وله ـر قــذكـــ و ن"شاعر"ثالث فهو ـا اسم الفاعل فً المقطع المّ أ  

وَغ  صَغ قاًر رًر اعشَغ ي تَغنِ روَغ ْرهَغ ٌَغهْب ال***ا مُف بَغ        وَغ ا الصِّ .يبِ بولِهُف ى هَغ
1

 

ع المبالؽة فً ـل مـٌه اسم الفاعـ وهً ألفاظ تشتق للداللة على ما ٌدل عل:صٌغ المبالغة- ب

:هاـهر أوزانـتق من الثبلثً أو مصدره و أشـالمعنى، وتش  

ولٌ - ِمْفعال- فَغعالٌ  .لُل فاعوُف - فُفّعال- فَغّعٌل- مْفِعٌل- فَغّعولٌ - فَغِعٌلٌ - فَغِعلَغ - فَغعُف
2

 

:ذكرــــــ ن"مفدي زكرٌا"الؽة التً وظفها الشاعر ــومن صٌػ المب  

 المقطع البٌت صٌغ المبالغة   الوزن

 فَغعٌلُف   

 فَغعٌلُف 

 فَغعُفول

 فَغعٌل

 فَغعُفول

 فعول

 جمٌلُف 

لٌمٌ   عَغ

 ؼفور

حٌم  رَغ

وب رُف  طَغ

 لَغعُفوب

04 

01 

03 

04 

09 

// 

2 

3 

// 

// 

// 

// 

3
 

 فً ذّ ثرة حٌث مدــبالؽة بكـؾ صٌػ المـ الشاعر وظنّ من خبلل هذا الجدول نبلحظ بؤ
.ات، حتى ٌحقق معناها لفظا ومعنىـالكلم  

 
 
 
 
 
 

                                                 

.114، 37 إلٌاذة الجزائر ص 1 

.222صالح سلٌم عبد القادر الفاجري،الداللة الصوتٌة فً اللّغة العربٌة، مؤسسة الثقافة الجامعٌة، ص 2 
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ي ـــــتوى الداللـــــالمس

ه ٌختص نّ  أل(المستوى الداللً)اللة مستوى من مستوٌات دراسة اللؽة دّ  ٌمثل علم ال       

وبذلك فهو ٌتناول معانً الكلمات . بدراسة المعنى الذي تلخص إلٌه المستوٌات األخرى

. اللة علم حدٌث ٌعنى بدراسة كل ما ٌسهم فً المعنىدّ وعلم ال. بعّدها عبلمات لؽوٌة

 :الحقول الداللٌة-أ

دت الطرابق التً اعتمدها العلماء العرب القدامى فً تحدٌد دالالت األلفاظ و ذلك من دّ    تع

خبلل وضعهم معاجم األلفاظ أو التؤلٌؾ فً المشترك، أو األضداد، أو تنظٌم األلفاظ فً 

حقول داللٌة مشتركة، فهناك ألفاظ تتصل بالمحسوسات المتصلة باأللوان، أو المحسوسات 

إى، رّ المنفصلة كاأللفاظ األسرٌة، أو األلفاظ التجرٌدٌة المتمثلة بما ٌدل على األفكار و ال

اللً المعٌن ٌكون دّ  ذلك انطبلقا من لفظ عام ٌجعل بٌن هذه األلفاظ الداخلة فً الحقل اللّ ك

 الذي تنطلق منه أو تعود علٌه مجموعة الكلمات التً تنتمً إلى حقل "المتضمن األعلى"هو

.معٌن
1

اللٌة حقول فهرسٌة داللٌة كونها مإلفة من كلمات داللٌة الرتدادها دّ  إذن فالحقول ال

. عنىـال و المدّ القة بٌن الــاعها إلى العــو إلرج

: اذته هًـــ فً إلً"مفدي زكرٌا"دها الشاعرــقول التً اعتمــ  ومن بٌن الح

 وفٌها ٌبٌن لنا الشاعر جمال الجزابر ومن أمثلة :حقل األلفاظ الجغرافٌة و الطبٌعٌة 

 . الجزابر، النجوم،وادي،ببلدي:2م. القمم،تربة، أرضه،لكابنات،ارجزائ:1م:ذلك نذكر

 الجزابر ،الجمال:3م 

 وٌر ـو اإللٌاذة إن كانت تروى تارٌخ الجزابر، فقد تصدت لتص:حقل األلفاظ الثورٌة

. تارٌخـر الـلى مـقاومته عـب و مـثورة الشع

. ساح الفدا:2م، البطوالت، جهاد، نار:1م: و األلفاظ الثورٌة فً اإللٌاذة هً
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 متشبع بالثقافة "مفدي زكرٌا" أسلوب نّ  سبق أن أشرنا إلى أ:حقل األلفاظ الدٌنٌة 

:  يـاذة هــٌة فً اإللًـكرٌم، واأللفاظ الدٌنـرآن الـتمدة من القـ المساإلسبلمٌة

. ادىــالمن، دٌنً، إٌمان:2م. سّجل الخلود، بسمة الربّ ، حجة هللا:1م

. رحٌم، ؼفور، بّ ر، عصٌتك، ذنوبً، توب، ألؽٌوب، اذنوبً- بّ ر:3م

 ات ألفاظوَغ الة، حصّ تكرر أو تذكر بعد كل عشرة أبٌات و كانت بمثابة التزمة التً الّ وال

. حهـــابًـتس، الةصــّ ال، لهـتــرّ ن:الة و هًصّ دٌنٌة على ال
1

 

: الصورة الشعرٌة-ب

قاد و العلماء القدماء و المحدثٌن، انطبلقا من نّ  بعناٌة الImageحظً مصطلح الصورة 

 الشعر ٌقوم على التصوٌر، فبل قٌمة للشعر بدون خٌال ٌؽلؾ المعنى، وال نّ مسلّمة هً أ

مود و الضعؾ فً ـعر بالجـا وصؾ الشـٌمكن أن تتصور شعرا ٌخلو من الصورة، وم

رؾ ــدد ٌعــي هذا الصــوؾ. وه منهالّ عؾ الصورة فٌه أو خـــالعصور المتؤخرة إال لض

لٌة و عاطفٌة فً لحظة من ـٌبة عقـم تركدّ ي تقتّ تلك ال»هانّ الشعرٌة بؤة الصور"ازرا باوند"

«.الزمن
2

وهو بذلك ٌعنً بالتكامل فً الصورة بٌن عمل العقل أو التؤمل وبٌن العاطفة 

مازجا بٌنهما، فبل تستؽنً الصورة عن شًء من العاطفة التً هً أحد األسس التً ٌقوم 

. علٌها الشعر

قاع، و ـد اإليـها الشعر بعـي ٌعرؾ بتّ ة الـ إحدى الدعابم األساسًدّ فالصورة الشعرٌة تع

قاد و الدارسون محط عناٌتم، سواء فً ذلك القدماء و نّ ألهمٌتها فً العمل الشعري جعلها ال

المحدثون
3

ال فً الشعر ال ٌمكنه االستؽناء عّ إذن فالصورة الشعرٌة تمثل عنصر أساسً وؾ. 

. عنها

 

 

                                                 

.114، 37، 19اإللٌاذة، ص 1
 

، 1، مكتبة بستان المعرفة، ط(مبلمحها و تطورها)جمعة محمد شٌح روحه، الصورة الفنٌة فً مختارات البارودي 2

 .03م، ص2008
ٌّا،  .300م، ص1994، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، (دراسة وتقوٌم )حواس بري، شعر مفدي زكر 3 
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 من حٌث جمالها ومن حٌث "مفدي زكرٌا"و اآلن نحاول أن نوضح الصورة فً شعر

: ادرها و هً كاآلتًــمص

وهنا . فقد جعل الشاعر من الطبٌعة الصامتة طبٌعة ناطقة لها ما لئلنسان من نوازع إنسانٌة

. هاــنها وحركتــاطفة فً شحـــورة ودور العــ الصإثـــراءٌتجلى دور الخٌال فً 

ه بالمقابل وقؾ أمام نّ  فً الطبٌعة الحركة و الحٌاة فإثّ  بخٌاله أن ٌب"مفدي"و إذا استطاع 

مشاهدها مدهوشا ال تتحرك له عاطفة وال ٌجنح له خٌال فالبرؼم من جمال الطبٌعة التً 

: الـــــــــذلك فقـــعرفتها الجزابر و ٌشهد لها الشاعر ب

اْت       ْعِجزَغ ْطلَغعَغ المُف ا مَغ ٌَغ  ، ابرُف زَغ اِبنَغ ***جَغ ّجةَغ هللْاِ فًِ الكَغ اْ حُف ٌَغ اْت ــوَغ 

ل الخُف  ةَغ ِفً ِسجِّ ا لَغْوحَغ ٌَغ الِمَغ ***لُفود  ــوَغ ّورُف الحَغ ا الصُف اْت ــتُفمُفوج ِبهَغ

ّب فًِ أَغْرض ةَغ الَغرَغ ْسمَغ ا بَغ ٌَغ مَغ ***  ه     ـِ و هُف الّضاحك القَغسَغ ْجهَغ ا وَغ ٌَغ اْت ـوَغ

ج ا ِقصة بَغثَغ ِفٌها الوُف ٌَغ د      ــو اْة ***وُف ٌَغ وِع الحَغ ّو ِبرَغ مُف اِنً السُف عَغ  مَغ

ا الب ّط ِفٌهَغ ةَغ خَغ ْفحَغ ا صَغ ٌَغ اد األب***قاَغ   ـــَغ و ، جهَغ ارٍر و نُفورٍر اْة   ـ ِبنَغ
1

 

فقد نقل لنا الشاعر ما تمٌزت به الجزابر من جمال طبٌعتها وعمم ذلك دون أن ٌحصر 

ظة فً زاوٌة معٌنة أو منطقة ٌعٌنها وما دام فً موقؾ بطولً فالجزابر بالنسبة قعدسته البلّ 

هً  الجزابر سواء فً ذلك شرقها و ؼربها وجنوبها ولم ٌرعو فً أن ٌجعل - ههنا- إلٌه

ها نّ  ووجهه الضاحك القسمات و هذه مبالؽة ال شك أ(الربّ )الجزابر لجمالها كؤنها بسمة 

.   مقلبة منبوذة
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 عنذا طبعا نسوق قوله ــ هحّ عا لؤلبٌات السابقة وفً سٌاق الصورة الباردة إن صـــ وتب

: زابرــــالج

ون      ـوأُفْسٌطورة رددتها القُف  اْت ***رُف ٌَغ ْت ِبؤَغْعماقَغناَغ الِذْكرَغ فهاَغجَغ

اهَغ ِفٌها الجَغ  ةًر تَغ ا تُفْربَغ ٌَغ  فتاهت بهاَغ الِقمم الشاَغِمخات ***الَغل     ــو

مَغ             اَغْت ــ فهمنا بؤْسراِرها الفَغاِتن***الُف      ـوأْلقًرى النهاٌةَغ ِفٌها الجَغ

انُف  ها الّزمَغ ٌْ مَغ ى على قَغدَغ اْة ***وأْهوَغ ا الٌطؽَغ مٌهَغ ى على قَغدَغ فؤَغْهوَغ
1

 

د جمال الجزابر، و أحاط به من جوانب عدٌدة فهً مطلع دّ  الشاعر عنّ وكما نرى، فإ

ومن - سبحانه و تعالى- المعجزات، وآٌة من آٌات هللا،  ٌحاجج بها كدلٌل على إطبلق قدرته

ار ـ فهً لوحة فً سّجل الخلود، وقصة فً تارٌخ البشرٌة، و صفحة كتبت بؤحرؾ من نمّ ث

مان شاهدة على بطولة الشعب الجزابري، وقبل هذا فهً أسطورة زّ و نور لتظل طول ال

. عراــرٌحته شــود قـاعره حتى تجـج مشــاعر وتهًــز الشؾّ اتها تحـــارٌخ، ذكريـــر  التــعب

ٌا و تعبٌرا ــظــٌقا لؾــوقؾ ال ٌتطلب تنمــ المنّ قطع الثالث، ألــالصور الببلؼٌة قلٌلة فً الم

ببلؼٌا، فالشاعر فً مقام مناجاة روحٌة لخالقه، لكن نجد بعض الصور القلٌلة التً كان 

 و هً كناٌة عن كثرة "أؼرقتنً ذنوبً":الهدؾ منها تشخٌص المعنى، كالكناٌة فً قوله

أتوب إلٌك "و االستعارة المكنٌة فً. إذ هً كناٌة عن العشق"ؼزو القلوب":الخطاٌا، ومثلها

 ، فحذؾ المشبه به وأبقى قرب به من رّبه  حٌث جعل اإللٌاذة منسكا دٌنٌا، ٌت"بإلٌاذتً

.الزمة تعود علٌه
2
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: ناصــــالت-ج

 منشبة لمصطلح التناص فً النقد juliakristévaجولٌا كرٌستٌفاتعد الباحثة         

، لم تكن هذه 1927-1922األدبً الحدٌث وذلك من خبلل كتاباتها ألبحاث ظهرت بٌن 

الجهود وحدها حول هذا المصطلح على الساحة النقدٌة، بل سبقتها بعض اإلشارات التً 

ه لم ٌستعمل مقاببل فً لؽته لٌطلقه نّ قدمها مٌخابٌل باختٌن، حٌث حلل ظاهرة التناص، ولك

التناص أو تداخل النصوص أو : وقد ورد فً سٌاقات مختلفة. على هذا المصطلح

.النصوصٌة
1

 

نا ال نّ فالتناص هو تفاعل من نصص، و نظرا الرتباط التناص بالنص من حٌث االشتقاق فإ

وقد وردت كلمة التناص . الرفع البالػ: معناه: ؼةلّـ أن نذكر تعرٌؾ النص، والنص فً البدّ 

هور و ــالظ: عنىـــام، و بمــاالزدح: عنىــاالتصال، وبم: ة بمعنىــفً المراجع القدٌم

.التحرٌك و الخلخلة: االستقصاء، وبمعنى: البروز، وبمعنى الجمع و التراكم، وبمعنى
2

 وفً 

ي اإلرث ـالتناص فً معناه العام هو حصٌلة تفاعل نصوص سابقة تتمظهر ؾنّ األخٌر نقول أ

 المستقبلٌة، أو تلك النصوص اآلتٌة من المستقبل، يّ الثقافً القدٌم، و نصوص الحقة أ

.   وٌتداخل كل منها لٌنبثق نص جدٌد قوامه التفاعل النصً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.125م، ص2007محمد سلٌمان، ظواهر أسلوبٌة فً شعر ممدوح عدوان، وزارة الثقافة، عمان، األردن،  1 
 إبراهٌم رمضان، التناص فً الثقافة العربٌة المعاصرة، مجلة الحجاز العالمٌة المحكمة للدراسات اإلسبلمٌة و العربٌة، 2

 .152م، ص2013-هـ1435العدد الخامس، 
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 بثقافته العربٌة األصٌلة و الواسعة، وهً حصٌلة سنوات من "زكرٌا مفدي"رؾ        عُف 

ن استلهم فّنهم وتذوق أدبهم فً آثاره مّ المطالعة المتؤنٌة المفٌدة، وتظهر آثار السابقٌن له م

ل منهمل عـذب  عمل على  صقل موهبته الشعرٌة، أوّ  القرآن الكرٌم كان لّ الشعرٌة، ولع

ل منبع ارتـوى من مـابه الفرات، باإلضافة إلى الثقافة العربٌة، وكان أظهر توارد فً وأوّ 

. ملحمته وهذا ما  سنتطرق إلٌه اآلن

  ًأول ما ٌشدنا هو تناص البٌت التاسع و تحدٌد فً :(القرآن و الحدٌث)التناص الدٌن 

:  "مفدي"العجز من القصٌدة الثانٌة، والذي ٌقول فٌه 

ْجدِ  ة اَغْلمَغ عْن ِقصَغ ْهِد نُفوحٍر  .....وَغ ْل إرم* * * ِمْن عَغ هَغ ًَغ ......  وَغ اْد؟ ِه اْت اَغْلِعمَغ ذَغ
1

 

ادِ »: مع قوله تعالى مَغ ذاِت الِعمَغ ، إرَغ ادٍر ّبكَغ ِبعَغ لَغ رَغ ؾَغ فَغعَغ ٌْ رَغ كَغ «أَغلَغْم تَغ
2

 

:          وأٌضا نجده ٌتناص البٌت الثالث من القصٌدة الثالثة قاببل  

ْت خُف » انَغ ، فَغهَغ ْسِرِفٌنَغ ْعفُفو على اَغْلمُف تُفكَغ ِعْلماًر ِبؤَغّنكَغ تَغ ٌْ صَغ «طوِبً ـ عَغ
3

 

ِة هللِا إِّن هللاَغ » : مع قوله تعالى ْحمَغ وا ِمْن رَغ ْقنَغطُف فُفوا على أَغْنفُفِسِهْم الَغ تَغ اِدي اَغلِّذبنَغ أَغْسرَغ قُفْل ٌاَغ ِعبَغ

وَغ  ا إّنهُف هُف ِمٌعَغ ْؽِفرُف الّذنُفوبَغ جَغ فُفورُف الّرِحٌمُف ٌَغ «اْلؽَغ
4

 

:  هـول فًــوٌتناص البٌت األخٌر و الذي ٌق

ٌُفوْب ***وأَغّكدَغ ِفْعلُف الِصفات اَغْلعُفصاة      فؤكّد فَغْضلك ِسْترَغ اْلعُف
5

 

 أنه لوال وجود العصاة لبطل الكثٌر من صفات هللا و أسمابه الحسنى  »مع قول الفقهاء 

 .«فوجود العصاة التاببٌن تؤكٌد لسرٌان مفعول تلك الصفات...... كالؽفور، الرحٌم، التواب،

 

 

 

 

 

                                                 

ٌّا، إلٌاذة الجزائر، الجزائر، .37م، ص2004 مفدي زكر 1 
[ 7، 6 ]سورة الفجر، اآلٌة  2 
.114 الدٌوان نفسه، ص 3 

.53سورة الّزمر، اآلٌة  4
 

.114اإللٌاذة، ص 5 
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: اعرــٌه الشــ، و الذي ٌقول ؾ(ما قبل األخٌر)ا البٌت التاسع مــّ أ

ِنً   ، أْهلَغْكتَغ ا لَغْم أَغْعصَغ وْب ***وإِْن أنَغ وب لَغعُف رُف لَغْتِنً ِبطُف أَغْبدَغ    وَغ
1

 

ٌا عبادي لو لم تعصونً و تستؽفرونً فؤؼفر لكم »: فٌتناص مع الحدٌث القدسً القابل

«.ألهلكتكم  وأبدلتكم  بقوم آخرٌن، ٌعصون فٌستؽفرون، فؤؼفر لهم
2

من هنا نستنتج و

خت فٌه بفعل سّ ع بالثقافة القرآنٌة، ورضعها من بٌبته المٌزابٌة، و تربّ  تش"مفدي زكرٌاء"نّ أ

ى ذلك فً شعره كما ذكرت مسبقا، حٌث حفل لّ ، وقد تجاإلسبلمٌةالترحال إلى البلدان 

 قصٌدة لّ  بٌت آٌة، وفً كلّ بالعدٌد من الكلمات و التعابٌر القرآنٌة، و القارئ ٌستحضر فً ك

.  معان قرآنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ٌّا، ص .114نسٌمة زمالً، القراءة فً إلٌاذة الجزابر لمفدي زكر 1 

.115المرجع السابق، ص 2 
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 التً أنشدها فً أبً نواس القصٌدة الثالثة تكاد تكون معارضة لمٌمٌة:التناص الشعري 

: هاــــول فًــآواخر أٌامه بها إلى باربه، و التً ٌق

ِبً كثرة   نوُف ْت ذُف مَغ ظُف ْب إْن عَغ ارَغ ْم ***ٌَغ كًر أَغْعظَغ ْفوًر لِْمتُف ِبؤَغنَّ عَغ لَغقَغْد عَغ   فَغ

ْحِسْن   وك إالَغ مُف ْرجُف ٌَغ انَغ الَغ  ِجٌْر اْلمُفْجر؟ ***إْن كَغ ْستَغ ٌَغ لُفوذُف وَغ  ٌَغ ْن   فَغِبمَغ

جاَغ    ٌِلَغة إالّ الرَغ ِس كَغ وَغ ٌْ ا لًِ إِلَغ ْسلِْم ***مَغ ، ثُفمَغ أِنً مُف كَغ ْفوَغ ٌِلُف عَغ م جَغ   وَغ
1

 

 ًكرنا قول ذّ ، أفبل يرابعة العدوٌة و الحالج تلتقً القصٌدة الثالثة  أبٌات:التناص التراث

: ٌرــٌت األخــي البـاعر ؾــالش

نوِبً*** فَغٌاَغربَّ ماَغ ِحٌلَغتًِ ِفً اْلهَغواَغ    ِفرَغ ذُف ا لَغْم تُفكَغ ؟ إذَغ ِفٌكَغ   وَغ
2

 

:  قول فٌهــ، الذي ي"رابعة العدوٌة"فٌتناص مع قول 

ى    بَغ اْلهَغوَغ ن حُف ٌْ بَغ اك اْلهَغوىَغ ***أِحبُفِك حُف   وحب ألنك أْهل لذَغ
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.587م، ص1953، الدٌوان، تحقٌق أحمد عبد المجٌد الغزالً، مطبعة مصر، « الحسن بن هانئ »أبو نواس 1 

.114اإللٌاذة، ص 2 

.114 نسٌمة زمالً، قراءة فً إلٌاذة الجزائر، ص 3 
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 المســـتوى التـــركــٌبً

ك ـكٌب النحوٌة و البحث  فً العبلقات الشكلٌة ، وكذلراٌتناول هذا المستوى  الت        

لوم  ـوهر دراسة عـ النحو ج علم لهذا ٌعد، على التراكٌبقؾاالهتمام بالمعانً  التً تتو

  العناصر  التً تساهم فً تفسٌر العمل الشعري ، آلن بناء الجملة فً مّ العربٌة ، ومن أه

القصٌدة ٌكشؾ  لنا عن معانٌها، و الجملة هً الوحدة الربٌسة فً عملٌة  التواصل ،حٌث 

ر بها عن انفعاالته ، وللجملة ـبّ ٌستعملها  الشاعر للتعبٌر عن أفكاره و عواطفه ، كما ٌع

لٌة ـالجملة الطلبٌة و الجملة ؼٌر الطلبٌة ، الجملة االسمٌة ، و الفع: دالالت عدٌدة منه 

. و ما إلى ذلك........................................................................

 :الجملة الطلبٌة -أ

واع  ـفظ بها ، و أنلّ الجملة التً لم ٌحصل معناها عند الت»ٌراد بالجملة  الطلبٌة

رض و الجملة  الطلبٌة غضٌض ، والحالطلب هً االستفهام  ، اآلمر ، و التمنً ، و الت

لنوع من الجمل  االنشابٌة
1

 شًء  تحقٌق من ورابهاإذن فالجملة الطلبٌة هً جملة ٌراد. 

 عن شًء مكروه و ؼٌر مرؼوب فٌه ـً ، أو نهمبتؽى، كطلب معرفة أو أمنٌة ٌراد تحقٌقها

. بٌة ـملة الطلـ، أو اآلمر بفعل شًء ما و ؼٌرها من أنواع   الج

 استعمل النداء بكثرة فً هذه  القصابد الثبلثة المختارة من "مفدي زكرٌا"  الشاعرنّ نجد أ

ٌنة لتنبٌه ـ بؤدوات معّدهفً أصل الوضع رفع الصوت وم»:داء هونّ فال.  العظٌمة إلٌاذته

 على اإلصؽاء إلى خبر  أو طلب ٌلٌه، والنداء فً المستوى االعتٌادي من ه و حمليالمناد

جاوز  ـ و لكن المبدع ٌت.......ذٌن ٌعقبان النداءلّ ؼة للعاقل الذي ٌعنً الخبر أو الطلب اللّ ال

اقل ــــ بمكوناته أو لٌطلب منه ما ٌطلب من العٌبوح لهالمؤلوؾ فٌنادي ؼٌر العاقل ل

«و لوعته ة هدجح وي عن تبارّرابذلكمعب
2

. 

 

 

 

                                                 
-هـ1،1432محمد إبراهٌم عبادة ، معجم مصطلحات النحو ز الصرؾ و العروض و القافٌة مكتبة اآلداب ، القاهرة، ط1

 86م، ص2011

م، 1998، 1، جامعة قار ٌونس، بنؽازي، ط(دراسة و تطبٌق)سناء حمٌد البٌاتً، نحو منهج جدٌد فً الببلؼة و النقد،

.67ص 2 
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اعر اكباره ــص الشخّ ل ٌلوّ طع األـي المقــفؾ.  الشاعر فً قصابده ها فعلــوهذا م

فإذا ... ....الحقة ــداءات  التبجٌلٌة  المتـذه النـن هـ على ذلك ملّ  وال أد"رالجزائ"هنــلوط

ك المطلع وإذا كان للرب تعالى و جل بسمة فهً لان للمعجزات مطلع فالجزابر هً ذــــك

وإذا سجل  الخلود لوحات ...... ى فٌما حٌاة للجزابر من جمال و نعم و خٌرات لّ تتج

 .   وحة الخالدة  الحافلة بؤجمل و أحلى الذكرٌات لّ زابر  هً الــــفالج

 

اْت        ْعِجزَغ ْطلَغعَغ اْلمُف ا مَغ ٌَغ زأِبرُف  ـــاتْ *** جَغ اِبنَغ ة هللا ِفً اْلكَغ جَّ احُف ٌَغ  وَغ

ةَغ الّرْب ِفً أَغْرِضِه        ْسمَغ ا بَغ ٌَغ ـاتْ *** وَغ مَغ اِحكُف اْلقَغسَغ هُف الضَّ جهَغ ا وَغ ٌَغ  وَغ

لُفو         ةَغ ِفً سّجِل الخُف ا لَغْوحَغ ٌَغ الِمـاتْ ***وَغ رُف اْلحَغ وَغ ا الصُّ مُفوجُف ِبهَغ      ْد تَغ

ودُف        جُف ا اْلوُف ة بّث ِفٌهَغ ا ِقصَّ ٌَغ ٌـــَغاةْ ***و ْوِع اْلحَغ ِو ِبرَغ مُف اِنً السُّ عَغ      مَغ

قَغا         ا اْلبَغ طَّ ِفٌهَغ ةَغ خَغ ْفحَغ ا صَغ ٌَغ ــــاةْ ***وَغ ادَغ األُفبَغ ارٍر وَغ نُفورٍر ِجهَغ       ِبنَغ

ا         نَغ و الدُّ ْؽزُف ا لِْلبُفطوالت تَغ ٌَغ اْت ***وَغ ـــــالِدَغ مُف اْلخَغ ٌَغ ا اْلِق هَغ ْلِهمُف تُف     وَغ
1

 

 

فالشاعر من خبلل هذه النداءات  الرابعة ٌشٌد مفتخرا ببطوالت الشعب الجزابري التً حققها 

 .أبناإها عبر العصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ٌّا، إلٌاذة الجزابر، الجزابر،  .19م، ص2004مفدي زكر 1 
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 .            أّما الّنـــداء فً المقــطع األّول

 : قابــــبل

ا النَغاس ٌّهَغ ا أَغ ٌَغ ِذي ِببلِّدي ....... فَغ اِدي*** هَغ لُفمَغ فُفإَغ حُف بًِّ، وَغ دُف حُف ْعبَغ مَغ  . وَغ

 فهو ٌفتخره "للجزائر"فداللة هذا البٌت هو أّن الشاعر ٌنادي المتلّقً و ٌخبره عن قدر حّبه

 .ببلده

 :وفً المقطع الثالث ساد الّنداء فً األبٌات التالٌة

 : نذكر قوله

نُفوِبً   ِنً ذُف ْقتَغ ّب قد أْؼرَغ ا رَغ ٌَغ ٌُفوبْ ***فَغ لٌِم ِبماَغ ِفً اْلؽُف .  و أْنتَغ اْلعَغ
1

 

 :وساد فً البٌت األخٌر قابــبل

ى  ا ِحٌلَغِتً ِفً اْلهَغوَغ ّب، مَغ ا رَغ ٌَغ نُفوِبً*** فَغ فّرَغ ذُف ا لَغْم تُفكَغ ؟؟ إذَغ ِفٌكَغ  . وَغ

         فالشاعر هنا ٌحاور نفسه حوارا نفسٌا عمٌقا، و هوحابرمتردد بٌن هواه و إرضاء 

ٌّن ذلك إفتتاح البٌت بالفاء االستبنافٌة، رؼم استقبللٌته فً المعنى عن األبٌـات  رّبه، وقد ب

 من األسالٌب الوجـــدانٌة الفخــمة، تتـلّون عباراتها "الّنداء"إذن فؤسلوب . السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.119، 37إلٌاذة الجزابر، ص 1 
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 :الجملة الغٌر الطلبٌة:ب

«ما ال ٌستدعً مطلوبا»:           ؼٌر الطلب هو
1

وهذا هو الفرق بٌنه و بٌن الطلب، ولكن 

.إّنه صادق أو كاذب: ٌتفقان فً أّنـه ال ٌقـال لصاحبه
2

 

إذن فالجملة ؼٌر الطلبٌة هً التً ال ٌراد من ورابها حصول شًء أو تحقٌقه ومنــها، 

 .إلخ......التعجب، القسم، المدح

 : وّظؾ جملة القسم فً البٌت العاشر من القصٌدة الثانٌة  قابـبل"مفدي"          فنجد 

ا   مٌنَغ ٌَغ ان  مَغ ا الزَّ ذَغ مَغ هَغ ؤَغْقسَغ اِبر***فَغ زَغ قَغالَغ اْلجَغ اد.......  وَغ نَغ ونَغ عَغ  دُف

م بالٌمٌن و قال الجــزابر دون عنــاد ان أْقسَغ !.وفً هذا البٌت ٌبٌن الشاعر بؤن الّزمَغ
3

 

إذن فالقسم هو الحلؾ و ٌسمٌه الخلٌل اإلضافة، وهو فً االستعمال ضرب من ضروب 

.الخبر و التؤكٌد و أسلوب من أسالٌب تثبٌت الكبلم و تقرٌره، ٌذكر لٌإكد به خبر آخـر
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.152، ص2003، 1عبد هللا محمد النقراط، الشامل فً اللّؽة العربٌة، دار الكتب الوطنٌة، بنؽازي، لٌبٌا، ط 1 
، 2005، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (دراسة جمالٌة ببلؼٌة نقدٌة)حسٌن جمعة،جمالٌة الخبر و األنشاء 2

 .101ص

.37إلٌاذة الجزابر، ص 3 

.1985، ص1محمد سمٌر اللبدي، معجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط 4 
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: الجملة الفعلٌة:

كنا الجملة الفعلٌة هما الفعل و الفاعل ، فالفعل ال ٌستؽنً عن االسم فبل بد للفعل         رُف 

.البتداء من اآلخر فً ااألّولمن االسم ، كما لم ٌكن لبلسم 
1

 

:  من جمل فعلٌة التً طؽت على نصه ومنها"مفدي"الشاعر  أدرجهكر ما ذنو

                                                 

.47م، ص1978مصطفى جطل، نظام الجملة، كلٌة اآلداب، منشورات جامعة حلب،  1 

الجملة الفعلٌة البٌت المقطع 

 

9 

 //

10 

البلزمة الشعرٌة 

 

ألقى النهاٌة فٌها الجمال -

 (العجز)فهمنا بؤسرارها-

ٌها ــوأهوى على قدم-

نا دّ شؽلنا الوزى ومآلنا ال-

 

 

 

04 

07 

08 

 //

10 

 ..........عشقت آلجلك-

 ........وارسلت شعرى-

وأوقعت ركب الزمان 

مود ــأسابلة عن ث-

....... انـا الزمذفؤقسم ه-

 

02 

03 

05 

06 

07 

 

ٌك ــوب إلــــــأت-

.. كـــا بانـعصٌتك علم-

.... اةـوأكد فؽل الصفات العص-

قت ـا خلــٌتك لمــعص-

  مرهفــاي شاعر نوصورت-
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 الماضٌة األفعــالؾ ّظــ الشاعر ونّ من خبلل هدا الجدول و المقاطع الثبلث  نبلحظ أ

الؽاٌة الزمانٌة و التوظٌؾ مقصود وداللة األفعال الماضٌة كما هو معروؾ انتهاء . بكثرة

. من الشاعر

 :الجملةإالسمٌة:د

كور ذا ابتدأت فقد وجب علٌك مذ، فإبه لما بعدهما تنبتدنّ ت االسم فإأا ابتدذإ»:ٌقول الخلٌل 

.«  فسد الكبلم ولم ٌسع لكإال منه و دّ بعد المبتدأ ال ب
1

 

 الكبلم ال بّد له من ركنٌن، فإن بدأ باالسم فبل بّد  على أن الخلٌلمن خبلل هدا القول ٌإكد

 .الركن اآلخر وهو الخبرمن 

 :نها ـته كثٌرة ومذه المقاطع  المختارة من إلٌاذ التً وظفها الشاعر فً هاالسمٌةالجمل 

 

الجملة اإلسمٌة البٌت  المقطع

 

01 

02 

05 

 ........جزابرٌا مطلع المعجزات-

هه ــ فً أرضبّ وٌابسمة الر-

ها البقا ــا صفحة خط فًــوي-

 

01 

03 

09 

... الديــى بذه.. ها الناس يّ فٌا أ-

 ...نونــوق الظــببلدي أحبك ؾ-

 ... نوحمن عهد.. وعن قصة المجد -

 

01 

04 

10 

.... فٌارب قد اؼرقنً دنوبً-

...  ؼفوربُّ ولوال صفاتك ، ر-

 ....فٌارب ،ماحٌلتً فً الهوى

1
 

                                                 

.17مصطفى جطل، نظام الجملة، ص 1 
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.114، 37، 19اإللٌاذة، ص 1 

 



 خاتمـــــت
 

 

 :          كشف يٕضٕع انبحث عٍ عذة َخائح اسخطعج انخشٔج بٓا ٔانخً ًْ كـــاألحً 

ال ’ البنٌوٌة منهج فكري نقدي، ٌذهب إلى أّن كّل ظاهرة إنسانٌة كانت أم أدبٌة تشكل بنٌة -1

ٌمكن دراستها إالّ بعد تحلٌلها إلى عناصرها المؤلفة منها، وٌتّم ذلك دون تدخل فكرالمحـــلّل 

 .أو عقٌدته الخاصة 

 .الكـــلٌّة و التـــحّول والّتــحكم الذاتً : البنٌوٌة تعتمد على ثالثة دعائم أساسٌة هً -2

حُأنج أْى أعالو انًُٓح انبٍُٕي فً انٕطٍ انعشبً، ٔأْى إسٓاياحٓى انُمذٌت  َـــحٕ ْزا -3

 .انًُٓح حُطٍشا ٔحطبٍما 

عشضج أْى انًذاسط انخً اَبخك يُٓا انًُٓح انبٍُٕي فً انغشب، فٕخـذث أَّانشكــالٍَت ٔ -4

األنسٍُت  نعبخا دٔسا باسصا فً انخأثٍش عهى انُمذ األدبً، حٍث ٔضحج انمٕاعذ األنسُــٍت انخً 

 .ظٓشث عُٓا كم انًُظٕياث األدبٍت ٔ انُمذٌت 

حمٕو انبٌٍُٕت أساسا عهى دسط انُص فً ٔحذحّ انكهٍت، أٔ بٍُخّ انعايت، فًٍا حُٓض دالنخّ -5

انحمٍمٍت كًعطى كهً، ٔبٓا حخحذد دالالث أخضاء انُص، فانكهًت يثال الٌكٌٕ نٓـــا دالنــــت 

 .فعهٍت إال فً سٍاق اندًهت أٔ انبٍج انشعشي أٔ انُص ككم 

ٌّ ُْان حعّذد فً يصطهح انبٌٍُٕت فً انٕطٍ انعشبً فُٓان يٍ ٌطهك عهٍــٓا -6 اسخُخدج أ

 ...........انبٌٍُٕت، انبٌٍُُٕت، انٍٓكهٍت، انبُائٍت 

ٌّ يسخٌٕاث انخحهٍم انبٍُٕي ، انصٕحٍت، انصشفٍت ، انُحٌٕت، انّذالنٍت ال ًٌكٍ -7 اسخُخدج أ

هت نبعضٓا، فانهّغت كٍاٌ  يخُاسك ال ًٌكٍ  ًّ فصم بعضٓى عٍ بعض ، فكّم ْزِ انعُاصش يك

 .انخخهً عٍ أحذ عُاصشِ 

  فالمستوى الصوتً وهـو الذي تـتّم فٌـه دراسـة الشعر مـن حٌث الجهر و الهـمس و النبر

 .و التنغٌم و التكرار، إذا أردنا أن نغــّنً الشعر نستعٌن بالّصوت

  المستوى الصرفً وهـو ٌعنى بدراسة بنٌة الكلمة وما تعّرض له من تغٌٌر، وما تفٌده هذه

 .الكلمة ومابها من أصالة أو زٌادة 
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  ، المستوى النحوي وهو من أهم العناصر التً تساهم فً تفسٌر وتحلٌل الخــطاب الشعري

ومصّب اهتمامه على الحملة ألّنها الوحدة اللّغوٌة الرئٌسٌة فً عملٌة التــواصل وبنــــــاء 

 .الجملة فً القصٌدة ٌكشف لنا معانٌها على وجهها الصحٌح 

  ًالمستوى الّداللً و الذي ٌعّد أشمل مجاالت علم اللّغة اتساعا وتشّعبا، وذلك ألّنه ٌبحث ف

 . الّداللة و المعنى دراسة وصفٌة موضوعٌة

حٕصهج يٍ خالل دساسخً نهفصم انثاًَ، ْٕٔ عباسة عٍ دساست ححهٍهٍت نبعض انمصـــائذ -

ــــٓا "مفذي صكشيا"يٍ إنٍارة اندضائش نهشاعش  ًّ  :   إنى عـــّذة َخائح أْ

  فً المستوى الصوتً نالحظ أّن الشاعر وّظف العدٌد من العناصر الصوتٌة فً قصائده هذه

قنوع الشاعر بمظاهر صـــوتٌة مــــختلفة مــــن ’ و التً تتماشى مع طبٌعة الفرض الشعري

تنغٌمات ونبرات موسٌقٌة، والتً عّبرت عن الحاالت النفسٌة المختلفة من حب واعـــــجاب 

 .ومــــدح 

الحظت قلة فً صٌغ الصرفٌة وهً تساعد فً الكشف عن جمالٌات النص فالشاعر قــــام 

 .بتوظٌف اسم الفاعل وصٌغ المبالغة فً قصائده لكن بصــفة قلـــــٌلة

  ًالتنوٌع بٌن الجمل االسمٌة و الفعلٌة واألسالٌب و التً تعّبر عن عواطفه و انفعاالته فــ

 .المستــوى النحوي

  وأجد أٌضا نوع فً المستوى الّداللً من حقول داللٌة وصور شعرٌة وتناص وفً األخٌر

أسأل هللا أن ٌوفقنً لما ٌحب وٌرضاه وان ٌنال هذا البحث الموجز والمختصر على رضا 

واستحسان قارئه هـــذا والحمد هلل رب العـــالمٌن والصالة والســالم على خــاتم األنبٌــاء 

  و المرسلٌن
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 قائمت المصادس و المشاجع
 

 

: القـــــران الكرٌم  
 " .53"األٌة , سورة الزمر1

 ".7،6"األٌة , سورة الفجر2

 : الــــــمــــعاجم

ابن منظور االنصاري، لسان العرب، الجزء الثامن، دار الكتب العــملة، بٌروت، لبنان، - 1

 .م 2005- هـ1426، 1ط 

 .م2005 1426 ، 4ط , مكتبة الشروق الدولٌة , المعجم الوسٌط, مجمع اللؽة العربٌة- 2

 :المصادر و المراجع 

 .م2005، دٌوان المطبوعات الجماعٌة، ط،(النشؤة والتطور)احمد هو من، اللسانٌات - 1

, مطبعة مصر, تحقٌق أحمد عبد المجٌد الؽزالً, أبو نواس الحسن بن هانا ، الدٌوان- 2

19530. 

 .إبراهٌم أنٌس، األصوات اللؽوٌة، مكتبة نهضة مصر، مصر- 3

 إبراهٌم عبد العزٌز السمري، اتجاهات النقد األدبً العربً فً القرن العشرٌن، دار 4

  .1األفاق العربٌة، القاهرة، ط

  .(مشكلة البنٌة )إبراهٌم زكرٌا، مشكبلت فلسقٌة، - 5

  .1ط, إبراهٌم محمود، النقد األدبً من المحاكاة إلى التفكٌك، دار المسٌرة- 6

 .1دار سعاد الصباح،  الكوٌت،ط, جابر عصفور: أدٌتكرٌزوٌل، عصر البنٌوٌة، تر- 7

بوطارن محمد الهادي، المصطلحات اللّسانٌة والببلؼٌة واألسلوبٌة و الشعرٌة، دار -8

 .م2010- هـ1431الكتاب الحدٌث القاهرة، الكوٌت، الجزابر، 

, دار جلٌس الزمان, البنٌوٌة فً النقد العربً الحدٌث, ثامر ابراهٌم محمد المصاورة- 9

 .م2011 ،1عمان، ط

البنٌوٌة، تر عارؾ منٌمة وبشٌر أو بري، منشورات عوٌدات، بٌروت، , جانبٌاجٌه- 10

 .م 1985، 4لبنان، ط
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،  (مبلمحها وتطورها)الصورة الفنٌة فً مختارات البارودي , جمعة محمد شٌخ روحه- 11

 .م 1،2008مكتبة بستان المعرفة، ط

الهٌـــبة , حاتم الصكر، تروٌض النص، دراسة للتحلٌل النصً فً النقد المعاصر- 12

 .م1998المصرٌة للكتاب،

 .حسنالؽرفً، حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر- 13

زهراء , حسام البهنساوي، الدراسات الصوتٌة عند العلماء العرب و الدرس الحدٌث- 14

 .م1،2005القاهرة ، ط, الشرق

 .حسان بن عبد هللا، الواضح فً الصرؾ، جامعة الملك سعود- 15

، دٌوان المطبوعات (دراسة وتقوٌم )حواس بري، شعر مفدي زكرٌا، - 16

 .م 1994الجامــعٌة،الجزابر، 

ثابر دٌب، دار : ، ترى(األدب و النظرٌة البنٌوٌة )رومان جاكٌسون، بإس البنٌوٌة،- 17

 .م2008، 2الفرقد، ط

، 1، دار الجٌل، بـٌروت، ط(علم العروض و القافٌة)راجً األسمر، ألقاب القوافً،-18

 .م1999

رمضان عبد هللا، أصوات اللّؽة العربٌة بٌن الفصحى و اللهجات، مكــتبة بستان، -19

 .م2006، 1المعرفة، ط

 .م2005-هـ1425، 1سمٌر شرٌؾ ستٌتٌة، اللّسانٌات، عالم الكتب الحدٌث، األردن، ط-20

 .م2005، 1شكري عزٌز ماضً، فً نظرٌة األدب، المإسسة العربٌة، بٌروت، ط-21

شعبان عوض العبٌدي، الّرابد فً علم الصرؾ، منشورات جامعة قـــار ٌونس، -22

 .م2008، 1بنؽازي، ط

طوحٌشً ناصر، المٌسر فً العروض و القافٌة، دٌوان المطبوعات الجـــامعٌة، -23

 .م2007الجزابر، 
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عبد الرحمان، نبرماسٌن، البنٌة اإلٌقاعٌة للقصٌدة المعاصرة فً الجزابر، دار الفجر، -24

 م1،2000القاهرة، ط

عمر مهٌبل، البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر، دٌوان المطبوعات الجـــامعٌة، -25

 .م1993، 2الجزابر، ط

عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات فً اللّسانٌات العربٌة، الجزء الثـانً، -26

 .م2012الجزابر، 

، 1عبد الؽفار حامد هبلل، الصوتٌات اللّؽوٌة، دار الكتاب الحدٌث، الـــقاهرة، ط-27

 .م2008

عبد الحمٌد زاهٌد،  علم األصوات وعلم الموسٌقى، دار ٌافا العلمٌة، األردن، عمان، -28

 .م2010، 1ط

 .عبد القادر جلٌل، األصوات اللّؽوٌة، مكتبة نهضة مصر-29

، 7عبد الهادي الفضلً، مختصر النحو، دار الشروق، جّدة، المملكة السعـودٌة، ط-30

 .م1980-هـ1400

 .1فاضل عّواد الجنابً، المنتقد فً علم العروض و القافٌة، ط-31

 .فاطمة طّبال بركة، النظرٌة األلسنٌة، عند رومان جاكسبون-32

 .م2000-هـ1421، 1فارس محمد عٌسى، علم الصرؾ،  دار الفكر، األردن، ط-33

 .فاٌزة عّباس حمٌدي إدرٌسً، أساسٌات كلٌة اآلداب بجامعة تكرٌت-34

فخر الدٌن قباوى، التحلٌل النحوي، أصوله و أدلّته، الشركة المصرٌة، لون جمان، -35

 .م2002، 1ط

 .بوبٌل ٌوسؾ عزٌز، دار آفاق عربٌة، بؽداد:فردٌناند دي سوسٌر، علم اللّؽة العام، تر-36

 .فٌصل األحمر و نبٌلدادوة، الموسوعة األدبٌة، الجزء األّول، دار المـــعرفة-37

فٌصل صالح القصٌري، بنٌة  القصٌدة لشعر عز الّدٌن المناصرة، دار مجدالوي، -38

 1عمان، األردن، ط
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 .م1989، 2كمال بشر، التفكٌر الّلؽوي بٌن القدٌم و الجدٌد، دار الهانً، القاهرة، ط-39

الهادي نهر، علم الّداللة التطبٌقً فً التراث العربً، عالم الكتب الحدٌث، عـمان، -40

 .م2008األردن، 

محمد سمٌر نجٌب اللّبدي، معجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة، مإسسة الرسالة، -41

 .1بٌروت، ط

محمد مجدي الجزٌزي، البنٌوٌة والعولمة فً فكر كلود لٌفً شتراوس، دار الحضارة ، -42

 .م1999، 3ط

ٌّا، إلٌاذة الجزابر، الجزابر، -43  .م2004مفدي زكر

محمد مصطفى أبو شوارب، البدٌع فً علم البدٌع لٌحً بن معــطً، دار الوفاء، -44

 .م2003، 1االسكندرٌة، ط

، 1محمد فارس، البنٌة االٌقاعٌة لشعر البحتري، منشورات قار ٌونس، لٌبــٌا، ط-45

 .م2003

نور الهدى لوشن، مباحث فً علم اللّؽة و مناهج البحث الّلؽوي، المكتب الجامعً -46

 .م2002الحدٌث، 

نور الهدى لوشن، علم الّداللة، المكتب الجامعً الحدٌث، األزارٌطة، اإلسكندرٌة، -47

 .م2006

ٌّا، دار الهدى، الجزابر، -48  .م2012نسٌمة زمالً، قراءة فً ألٌاذة الجزابر لمفدي زكر

 .م2001-هـ142، 4ناٌؾ معروؾ، علم العروض التطبٌقً، دار النفابس، لبنان، ط-49

، 4هاشم صالح مّناع، الشافً فً العروض و القوافً، دار الفكلر العربً، بٌروت، ط-50

 .م2003

ٌوسؾ و ؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد، مطابع الّدار -51

 .م2008-هـ1429، 1العربٌة للعلوم، بٌروت، ط
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 قائمت المصادس و المشاجع
 

 

 :الّدورٌات و المواقع و الرسائل

 .2891: جمٌل حمداوي، مجلة المثقؾ، ع-52

 .1322جرٌدة الوطن، السعودٌة، ع، -53
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 إلٌـــاذة الجـــزائر

 
 

ــاتْ  ةُف هللا فً الكاَغِبنــَـغ جَغ ا حُف ٌَغ ْعِجزاَغْت                      وَغ ْطلَغعَغ المُف ، ٌاَغ مَغ ابرُف زَغ  جَغ

ا هُف الّضاِحكُف اْلقَغسـَغمَغ ْجهَغ ةَغ الّرِب فًِ أَغْرضه                        ِوٌاَغ وَغ ْسمَغ تْ وٌاَغ بَغ  

اتْ  ورُف اْلحاَغلِمَغ ا لَغْوحة فًِ سِجل الخلو                          د تَغموج ِبهاَغ الصُّ ٌَغ  وَغ

ْروع اْلحــــٌاةْ  ِو بَغ مُف عانً السُّ د                         مَغ جـوُف ة بّث فٌها الوُف ا قصَّ ٌَغ  و

ـــــاْة  ارٍر وَغ نُفوِر ِجهاد األبَغ ّط ِفٌهاَغ اْلبـَغقَغآ                        ِبنَغ فحةَغ خَغ ا صَغ ٌَغ  و

اتْ  ٌّمُف الخـــــالِدَغ مُفهاَغ الِق لهَغ تَغ ناَغ                          وَغ و الدُف والِت تَغؽزُف ا لِْلبُفطُف ٌَغ  و

ـاتْ  ٌَغ ا الِذ ْكــرَغ اِقنَغ ْت ِبؤَغعمَغ اجَغ ون                            فَغهَغ ا القُفرُف ْتهَغ ّددَغ ةٍر رَغ ورَغ أُفْسطُف  وَغ

اتْ  مُف الشاَغمـــــِخَغ ا الِقمَغ ْت ِبهَغ امَغ ا الِجبلَغلُف                             فَغنَغ اه ِفٌهَغ ة تَغ ا تُفْربَغ ٌَغ  و

اتْ  ا الفَغاِتـــــنَغ اِرهَغ ا ِبؤَغْسرَغ الُف                            فَغِهْمنَغ مَغ ا الجَغ اٌِة ِفٌهَغ  وأَغْلقَغى الِنهَغ

اةْ  ُفؽَغ ا الطـــــ هَغ ٌْ مَغ لَغى قَغدَغ ى عَغ مان                          فَغؤَغهوَغ ها الزَغ ٌْ مَغ لَغى قَغدَغ ى عَغ أَغْهوَغ  وَغ

 

ـــــة  الالزمــَـف

ا ا الّدنَغ ؤلنَغ ى، ومَغ رَغ ا الوَغ ْلنَغ ؽَغ  شَغ

ّتلُفهُف كالّصــبلَغةْ   ِبِشعر نُفرَغ
ابرْ  زَغ ا الجَغ ٌَغ ا نَغ هُف ِمْن حَغ اِبٌحُف سَغ  تَغ
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ا الّناسُف  هَغ ٌُّ ا أَغ ٌَغ اِدي... فَغ ُفْلمَغ فُفإَغ حــ ِبـً، وَغ ْعـبـَغدُف حُف مَغ ِذي ِبــبلِدي                  وَغ  هَغ

ْبنـَغاهُف  مَغ الِصُف ِدٌِنـً                   وَغ خَغ انُف قَغْلِبً، وَغ إٌِـمَغ ادي...وَغ اْعِتـــمَغ  ِفً ِملِّتـً، وَغ

و ِبحبـِّك، فـً كـّل نــادي أَغْشــدُف ُفّنــوِن، وَغ  ...ِبـبلَغِدي أحــِبـُِّك، فَغــْوقَغ الظـ

ِهـهمـتُف ألجـلك، ِفً كــّل وادي ـّل جــَغِمٌــل، وَغ شـْقـتُف ألجـــْلِك كُف  ...عَغ

ـهَغ الؽـشم، قال ـال، وإِْن المَغ ـامَغ فـٌـك، أحــّب الجــــَغمَغ ْن هَغ مَغ  بـــبلدي: وَغ

صـؽتُف الشـَغوادي ْعتُف كـؤِْسً،وَغ ، واترَغ ـومَغ صــِْرت النـــُفجُف  ألجـل ِبـبلدي، عَغ

لتُف ِشْعِري أَغرسَغ ى            ...وَغ ـطَغ وق الخُف اِدي...  ِبسـاح الفـدآ ٌَغسُف نَغ ـْومَغ نادى المُف  ٌَغ

وٌــبلًر                أسابلـه ان طَغ ـْن ثَغمـودٍر : وأَغْوقَغـْفتُف ركـْبَغ الزمَغ ــادٍر ...عَغ عَغ  ...وَغ

ن قّصِة الَغْمجد عَغ ـْل إرم...وَغ هَغ ْهِد نُفوح              وَغ ؟...من عَغ ـــــادٍر  هـً ذات الِعمَغ

ا                    ــمٌنَغ ٌَغ اِن  ا الزمَغ مَغ هــذَغ قَغـال   فؤَغقسَغ اِبرُف : وَغ ــزَغ ـــادْ ...الجَغ ن عنَغ وُف  دُف

 

 الالزمــــــــَفة                                         

ا ا االّدـنَغ ؤلنَغ ى، ومَغ رَغ ا الوَغ ْلنَغ ؽَغ  شَغ

ّتلُفهُف كالّصـــــبلَغةْ   ِبِشعر نُفرَغ

ابرْ  زَغ ا الجَغ ٌَغ ا هُف ِمْن حــَغنَغ اِبٌحُف سَغ  تَغ
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ــٌوبِ  ا ِفً اْلؽُف ـلٌِمُف ِبمَغ أَغْنــتَغ اْلعَغ نُفوِبً                  وَغ قَغْتنً ذُف ّب قَغــْد أَغْؼرَغ ـا رَغ ٌَغ ـ  فَغ

نوِبـً فّرُف كــُفلَّ ذُف ســَغاهاَغ تُفكَغ ِتً                    عَغ ـــاذَغ ٌَغ كَغ بإْل ٌْ  أتُفــــوبُف إلَغـ

وبـً ــطُف ْت خُف انَغ ْسِرفٌْن فَغهَغ لَغى اْلمُف عـــــْفُفو                   عَغ ا ِبؤّنكَغ تَغ تُفكَغ ِعْلمًر ٌْ صَغ  عَغ

لــْوال صـِفَغاتُفكَغ  روِبــً: وَغ لًَغ دُف اقَغْت عَغ ، لضَغ حٌمًر ــفو                   ٌر، رَغ بٌّ ؼَغ رَغ  

ٌُفوبْ  ــ دَغ فَغْضـلك ِستـــْرَغ الُفعُف ـــــصاةُف،فــؤكَغ ـــدَغ ِفْعـلَغ الصــّفَغاِت العُف أكَغ  وَغ

وبــً ــؽُف لُـف ِصٌبً وَغ ِهْجتَغ ِبه نَغ ، وَغ ا                   لَغ تكَغ لِما خــَغلَغْقتَغ الجـَغمَغ ٌْ صَغ  عَغ

ى لِــهُفبُفـوِبً    ا و اْلهَغوَغ ْب الِصبَغ هَغ ٌَغ فًرا                     ا مْرهَغ اِعرًر ِنً شَغ صـــَغّوْرتَغ  وَغ

ْزِو اْلقُفلُفوب      ا ِبؽَغ ْومًر ٌَغ ا ِهْمتُف  مَغ ا وَغ قٌمًر الُف لَغِعْشـــتُف                  عَغ لَغْوالَغ الجـــَغمَغ  وَغ

وِب لَغــعُفوبِ  ْلتـــنً ِبطـــَغرُف أَغْبدَغ ِنً                    وَغ ، أَغْهلَغْكتَغ  وإِْن أنا لَغــْم أَغْعصَغ

نُفوِبـً           ؟؟ إذاَغ لَغْم تكــــَغِفْر ذُف ِفٌكَغ ى                 وَغ ّب، مـاِحــٌلَغِتً ِفً الهَغوَغ ا رَغ ٌَغ  فَغ

 

 

 البلزمــَغة
ا ا الّدنَغ ؤلنَغ ى، ومَغ رَغ ا الوَغ ْلنَغ ؽَغ  شَغ
ّتلُفهُف كالّصـــــبلَغةْ   ِبِشعر نُفرَغ

ابرْ  زَغ ا الجَغ ٌَغ ا نَغ هُف ِمْن حَغ اِبٌحُف سَغ  تَغ
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