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رى، حطمت قيود التقليد وأغ�له وسمت ـــــر الحديث ثورة شعرية كبــــشھد العص    

ى ـعقدة علـــــــمن القضايا الشائكة والم العديدسمو، فنتج عن ھذه الثورة بروز  أيمابالشعر 

  ."قضية الحداثة والشعرية " :  الساحة النقدية ، نذكر منھا

اھم في ـــــ، مما سوا0دبيةد من المستويات الفكرية لقد طرحت الشعرية على العدي    

ة به ـمفكر شعرية خاص أو أديبلكل  فأصبحمن حولھا بين مؤيد ومعارض،  ا6راءاخت�ف 

   .استحالة تحديد مفھوم الشعر أوضبابية  إلى، ويعود ذلك ل<شياءتتجلى من خ�ل رؤيته 

و ـــــ، كيف B وھاAشكاللرئيسية لھذا ا ا0سبابالشاعر الحداثي في مقدمة  ويأتي        

ي ــابية فـــھار المتون الكتـــــمن خ�ل انص�ل ھذه الفسيفساء النصية الوارفة الظصاحب 

ا في ـــخضمھا، حيث نتج عن ذلك نصوص جريئة تستفز القارئ وتحثه على المضي قدم

 ىـإلبالقارئ  أدىا الغائرة وفك شفراته التي باتت صعبة، مم النص وكشف عوالمه أغوار

الروح الجمالية وسلخ من  فوظلنقدية بغية تجريد النص الم إجرائيةالتسلح بمنھاج واليات 

  .المشاعر عنه

من لدن "  شعرية حداثية" الوجود  إلىوفي ظل ھذا الصراع بين الشعر والنقد خرج     

  .رية ــــــــالشاعحقه واھتموا بجماله، بل فجروا فيه  الشعريشعراء حداثيين وفوا النص 

فق عرية وأــــالش أفقبين ا ھذا لتخفيف حدة التوتر القائم موضوع بحثن يأتيمن ھنا     

باتجاھاته النصية ورغبة منا في التعرف على جماليات القصيدة الحداثية،  ا0دبيقد ـــالن

راماتھا حاولنا اBقتراب من عالم المدونة الشعرية العربية، حيث انتقيتا واحدا من أھ

، المعروف بانجازاته "عبد العزيز المقالح " ، انه المفكر والناقد والشاعر اليمني اAبداعية

شعرية الخطاب الحداثي في ديوان " بحثنا موسوما بفجاء ،  وإبداعايرا الحداثية تنظ

  ." ا0حزانصائد لمياه بلقيس وق"

ّية متألقة تضيء بھا سماوات الشعر ھذا الّشاعر كان لنا الحظ في أن يكون لنا لمعة حداث    

  . الحداثي المعّتم



 مقدمة
 

 ب 

  

وإذا سلّمنا أن الشعرّية ھي تلك الخصائص التي تجعل من النص الشعري أو النثري     

نّصا فنّيا جماليا، فاAشكالة التي يسعى ھذا البحث Bستقصائھا، تمّثلت في السؤال الجوھري 

  :ا6تي 

  ؟ ب الحداثي وتجلياته في النص المقالحيما ھي معالم وفضاءات شعرّية الخطا

  :لتتفّرع إشكاBتنا إلى إشكاBت ثانوية Bبد من إعطائھا حقّھا من البحث 

  ما المفاھيم واAجراءات تنظيرا وتطبيقا ؟ -

 ؟ وما ھي الضوابط وا0ھداف -

  وكيف تجّسدت تلك الخصائص التي جعلت من شعرّية المقالح شعرّية فنية جمالية ؟ -

الجزائريين بالشعر اليمني كان سببا آخر في خوض غمار ھذا  ة اھتمام الباحثينقل نإ    

بالمدونات السورية وعلى  البحث، حيث كان جل اھتمام الباحثين العرب والجزائريين خاصة

القائمة  رأس وعلى الفلسطينية والمدونات" دونيسأنزار قباني، " ة الشاعر رأس القائم

الشاعر بدر شاكر "القائمة  رأسوعلى  العراقية مدوناتوال، "الشاعر محمود درويش"

دنقل وص�ح عبد  أملقائمة الشعراء  ترأس، وفي الساحة المصرية "السياب، والبياتي

  . الموضوع ودوافعه ةإشكال، ھذا فيما يخص الصبور وغيرھم

لبحوث منھا في الكتب العامة وا الواردةالدراسات السابقة  إلى اAشارةأما فيما يخص     

  :والدوريات نقول ا0كاديمية

أنه ظل  إB النظريةفي كتاباته الشعرية " عبد العزيز المقالح " نه على الرغم من تمرد أ    

الشعراء المشارقة خاصة في الجزائر، بخ�ف  إلىبالقياس  أكاديمية أبحاثبعيد عن حقل 

تحليل " (ة وقصيدة القراءة شعرية القصيد" ، بعنوان "عبد المالك مرتاض " دراسة الدكتور 

  ).1994يمانية سنة  أشجانمركب لقصيدة 
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  : أيديناأما فيما يخص الساحة العربية، سأخص بالذكر البحوث التي وقعت بين     

  " استلھام التراث في شعر عبد العزيز المقالح " بعنوان  ا0ولى الماجستيرمذكرة  *

  .2004حمد المغنج سنة خديجة أ :لـ 

ص�ح عبد :لـ " النزعة الدرامية في شعر عبد العزيز المقالح "  :ذكرة الثانية بعنوانوالم *

  .2006الحافظ عبد الرب الحوثري، سنة 

  : ھذا فيما يخص مذكرات الماجستير، أما فيما يخص الكتب نذكر

وھو عبارة عن مجموعة من " قراءة في شعر عبد العزيز المقالح (كتاب النص المفتوح *

ي ـيمن /د«، و»بـكمال أبو دي/د« : مـالعرب وعلى رأسھنقدية لجملة من النقاد مقاBت 

  .1991، سنة وغيرھم ...»مصطفى ناصف/ د«، و»دـالعي

جملة من  ا6خروھو ) عبد العزيز المقالح، الذات، الحرف(كتاب الحداثة المتوازنة  *

                                                                      .1995الجرادي، سنة  إبراھيممقاBت لنقاد عرب قدمه الدكتور 

نقاط كنا نجھلھا عن الشاعر وعن  إلىھذه الدراسات السابقة لھا مكاسب اھتدينا بموجبھا     

خذ على ھذه ا0بحاث، أنھا أفاضت في جانب على يأ ، فأخذنا منھا الكثير لكن ماكتاباته

  .حساب جوانب أخرى، كما يلحظ عليھا عدم تطوير منھج إجرائي واضح المعالم وا0سس

إضافة إلى ذلك اتصاف الدراسات السابقة بالعمومية وعدم الكفاية المنھجية خاصة كتاب     

  ".الحداثة المتوازنة " وكتاب " النص المفتوح " 

وقراءتنا المتواضعة للمدونة الشعرية، واط�عنا على بعض الكتب تمكنا  إط�عنابفضل     

من ھندسة وتصميم بحثنا في خطة منھجية، قمنا بتقسيمھا إلى ث�ثة فصول مصدرة بمدخل 

  .ومقفاة بخاتمة

  



 مقدمة
 

  د  

  

تحدثنا في المدخل عن مفاھيم واتجاھات الشعرية في كتابات بعض النقاد الغربيين     

عند كل ناقد عاصرين حيث حاولنا جمع شتات مختلف تلك الماھيات الجزئية، والعرب الم

  .مفھوم عام للشعرية إلىبغية الوصول 

وھو فصل مزيج نظري " شعرية اللغة الشعرية" :الموسوم بـ  ا0ولوتعرضنا في الفصل    

النقدية ة في الكتابات ماھية اللغة الشعري إلىحاولنا التطرق  إذ، نفسه ا6نوتطبيقي في 

  : ا6تيةالعناصر  إلى، ثم تطرقنا في ھذا الفصل المعاصرة

وتعرضنا فيه إلى الجملة الفعلية والجملة اBسمية ثم المستوى الصرفي : المستوى التركيبي

الذي اشتغلنا فيه على بنية ا0سماء وا0فعال، وفي المستوى الدBلي تطرقنا إلى الحقول 

خصائص الجمالية لعالم اللغة الشعرية في الديوان المذكور الدBلية وتوقفنا عند مختلف ال

  .أع�ه، وتلك الخصائص ضرورية للوقوف على تفصي�ت اللغة الشعرية في ديوان الشاعر

، فتطرقنا إلى ماھية "شعرية الصورة الشعرية: " لـ  يأتي الفصل الثاني الذي خصصته    

  د النقاد العرب المحدثين ثم تكلمناالصورة الشعرية، عند النقاد العرب القدامى وعن

، حيث تناولنا " ا"حزانبلقيس وقصائد لمياه " عن تجليات الصورة التقليدية في ديوان 

ا التشبيه واBستعارة والكناية، كما عالجنا تجليات الصورة الحداثية في الديوان حيث تناولن

حواس، دون إسدال تلك الخصائص المتمثلة في صور التجسيم وصور التشخيص وصور ال

، وھي كلھا خصائص تكشف لنا عن B الذي شغل فضاء واسعا" الرمز" لى ستار النسيان ع

  .منطقية الصورة الشعرية وانزياحھا عن الصورة الشعرية التقليدية في طابعھا التقليدي

تمثل أما الفصل الثالث فأردناه للموسيقى الشعرية إذ تطرقنا فيه إلى اAيقاع الخارجي الم    

في الوزن والقافية والروي واAيقاع الداخلي الذي اشتمل على خصائص ا0صوات إضافة 

  .إلى عنصر التكرار

مقفاة بخاتمة احتوت خ�صة نھائية  وردتھذه ھي الفصول التي اشتمل عليھا بحثنا، وقد    

  .إليھابمجمل النتائج المتوصل 
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  : ھذا الكم الھائل لمادة البحث نذكر أمامنا المناھج التي اعتمدنا عليھا في دراست أھممن   

المنھج التاريخي الذي ساعدنا على سرد مختلف الظواھر النقدية، في مسارھا التاريخي،  -

ساعدنا على القول  إذالنظرية،  ا6راءكما استعنا بالنھج الوصفي التحليلي في وصف تلك 

  .والتقول على مادة البحث تحلي� وصفيا

 وتوظيفاوالسيميائي في طليعة المناھج النقدية المعاصرة استخداما  ا0سلوبيالمنھج  ويأتي-

وذلك من خ�ل البحث والتنقيب عن مختلف الدBBت القابعة تحت ستار الكلمات والجمل 

  .في فضاء المدونة

في انجاز ھذه المذكرة، نشير بصورة  اعتمدتاھاالمصادر والمراجع التي  أھموبخصوص    

  :منھا كثيرا  المصادر والمراجع التي استفدنا مأھ إلىخاصة 
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صورته  يتحقيق استكمال ھذا البحث ف نأ إلىنشير  أنوفي ختام ھذه المقدمة نود     

  .الھين با0مرالنھائية لم يكن 

 ينوB يسعماديا ومعنويا  ا6خر، انقشع ضبابھا بفعل مساعدة قد واجھتنا صعوبات جمةف    

Bنجاز ھذا الجھد من قريب في ھذا المقام سوى أن أتوجه بالشكر الخالص إلى من رافقني 

الذي أمدني بقويم  ،"بشير تاوريريت"المشرف الدكتور  ا0ستاذوأخص بالذكر  أو بعيد،

  .والذي بث في روحي العزم واBرادة النصح وصادق العون،
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