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 شكش ًعشفاى

  

سالم، ًثاًْيا ًعوح ى ًاإلآًهلا ًعوح القشأحنوذ اهلل عض ًجل ًًشكشه علَ ًعوو الكثريج ً           

 ى ّكٌى يف املسرٌٍ املطلٌب.أى ًقذم ىزا الثحث املرٌاضع  الزُ ًشجٌ أالعلن. أهاّ قذ حاى لنا 

 ذقذم خبالض الشكش ًالرقذّش لكل هي كاى لو  الْذ املساعذج  ًهنين: أى أ ِّسشً

طثح أى أىل إخطٌاخ إجناص ىزا الثحث هي تذاّرو  دذرثع يتال«  ًضّيح صاغض» حاملششف األسرارج          

 .ا ًًظائحياثخل علْنا ترٌجْياهتذعوال هنجضا ًمل 

ىزا  الزُ  ساعَ« غشّة ٌّسف   » ًاألخ الشكش  ًالرقذّش  لألسرار جبضّل ذقذم  كوا أ        

حلاحنا ًذساؤالذنا إرزهش  هي كثشج طثح حقْقح  فلن ّأى كاى فكشج حرَ أالثحث هنز 

 لنا ًعن السنذ . فكاى

 طشاد -ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ــــمقدم



 مقدمة 
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 مقدمة 

ومابعدهاٌحمل0991مجردالتفكٌرفًدخولعالمالشعرالجزابريفًفترةإن

المرحلةقدعرفتمٌالد منالمتعةوالتفاإلالنهذه حاولتأسماءكثٌرا كثٌرة شعرٌة

اءالشعرأوسعمنأنٌضٌقبهافقدكتبتضومازالتتبحثلنفسهاعنمتنفسومادامف

الوصول.ٌحدوهافًذلكحلم

اخرىٌفسحالمجال ،ولكنهأحٌانا بقوةأحٌانا لقدكانأثرالموروثالقابمحاضرا

مهًأحد0991لرؼبةفًالتجرٌبوالمؽامرةومادامتالظاهرةالشعرٌةالجزابرٌةبعد

أوجهالظاهرةالشعرٌةالحدٌثةعامة،فإنالقراءةاألولىالمباشرةلهاتتركانطباعاخاصا

منالشاعرالجزابريقادرمنخاللماقدمهمننصوصعلىأنٌساهمفلقارئ،لدىا

إلٌه بالنسبة الذيهو ، فًتطورالشعرالعربًالحدٌثعامة الجزابروبخطىعمالقة

بمثابةالمنبعوالمصب.

  على اإلجابة خالل من تظهر األسباب من جملة إلى الموضوع لهذا اختٌاري ٌرجع و

؟0991/0101لماذاالشعرالجزابري؟ولماذامرحلة :األساسٌٌنالسإالٌن هذٌن

الفترةالزمنٌةالتًاخترتهاهاختٌارالشعرالجزابريألنإن أولىبالدراسةمنؼٌرهأما

 أحداثأكتوبرذلكفٌرجع الشعبالجزابريبعد التًعاشها الفترة : أسباب إلىعدة

0911. وأحزان ودماء أالم عشرٌة كانت م  الفترة هذه أن  للبحث خصًبا مٌداناكما

.والّدراسة

ةوبموازا النصوصاإلبداعٌة الشعرهذه بهذا االهتمام نقصفً هناك ٌزال ما

،وفًؼٌابشبهكلًالقلٌلةبعضالدراساتماعدىوإعطابهالحقالكاملفًالدراسة

للنقدفًهذهالمرحلة،تولدترؼباتفًإلقاءالضوءعلىهذهالتجربة.

 المشروعمنصعوباتجّمةأدركنا ٌحملهذا قبلالشروعفًالعملومعما صعوبتها

،إالأنحبالبحثمنجهة،وحبالمؽامرةمنجهةأخرىساهمافًانطالقه،فكانهذا

البحث.

لسإلٌناثنٌنطرحااماعلٌنامنذالوهلةاألولىأننجدالخطوطالعرٌضةلقدكانلز

 تمثٌل خٌر ٌمثلوا أن ٌمكنهم الذٌن الشعراء هم من : بقوة الشعرٌةنفسهما التجربة

ثم ؟ الوطنٌة المصالحة إلى وصوال بعدها وما السوداء العشرٌة مرحلة فً الجزابرٌة

الفترةهفًهذربًعامةوالشعرالجزابريخاصةالتحوالتالتًعرفهاالشعرالعماهً

الزمنٌة؟
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الفترة فًهذه  مجموعةمنالشعراءالذٌنكتبوا فبخصوصالسإالاألولاخترنا

وكانشعرهمٌشرحالواقعالجزابريالمرٌرومعتعددالشعراءتتعددالنتابجومنهإالء

نورنجدالشعراء عزالدٌنمهوبً،عٌسىلحٌلح،  الدٌندروٌش،عامرشارؾ،:

.ٌوسؾوؼلٌسً،نصٌرةمحمدي،ٌوسؾشقرة،مصطفىدحٌةوؼٌرهم

أنأهمالظواهرالتًتمثلنقطةتحولفًلأمابخصوصالسإالالثانً،ف قدرأٌنا

.شعرهذهالمرحلةوهً،الرمزواألسطورةبؤنواعها

بقنًإلٌهأحد،فقدكانتهناكعدةوأناالأزعمأنبحثًهذاالذيأقدمهإبداعلمٌس

بحوثأنارتدربًإلتمامهذاالبحثومنهاتهالبحوثنذكر:

 .دراساتفًالشعرالجزابريالمعاصرلعمربوقرورة -

 تطورالبناءالفنًفًالقصٌدةالعربٌةللربٌعًبنسالمة. -

 حركةالشعرالحرفًالجزابرلشلتاغعبودشّراد. -

 الصورةالفنٌةفًالخطابالشعريالجزابريلعبدالحمٌدهٌمة. -

البنٌاتاألسلوبٌةفًالشعرالجزابريالمعاصرشعرالشبابأنموذجالعبدالحمٌد -

هٌمة.

ومنهذاالمنطلققّسمنابحثناإلىمدخلوثالثةفصول،ٌمكنناعرضهاكماٌلً:

فٌهأننعرؾالحداثةفًاللؽةواالصطالحوحاولنانشأة الحداثةالمدخلعنوناهب

العربًمتسللةومنهم وماهًالحداثةعندالؽربوعندالعربوكٌؾدخلتإلىأدبنا

والعرب.روادهاالؽربٌٌن

وحاولنافٌهأنتطور الشعر الجزائري )نظرة تاريخية (والفصلاألولعنوناهب:

ثعرفتهالجزابروهوالثورةالتحرٌرٌةنرصدتطورهذاالشعروربطناحركتهبؤهمحد

الثور قبل الجزابري الشعر عن حتىةفتحدثنا المشرقً للشاعر ومقلدا تابعا كٌؾكان

خٌالالشاعرالمشرقًثمجاءتمرحلةالثورةالتًتؽٌرهأضحىالشاعرالجزابريكؤن

كانشعرهقوياالستعمارفلىعاعنالمآسًوناقماعبرمفٌهاالشاعرالجزابريوأصبح

اإلنتاج قّل المرحلة هذه وفً والبناء االستقالل مرحلة وهً الثالثة المرحلة وجاءت

الشعريومعمرحلةالثمانٌناتتؽٌرالشاعرالجزابريمنمقلدإلىشاعرٌرٌدأنٌظهر

الق تؽٌر السوداء العشرٌة وفً وذاته فؽلبعلٌهسموانفسه الجزابري للشاعر اللؽوي

.المدنًوالمصالحةالوطنٌةالوأمطابعالدموالقتلإلىأنجاءقرار
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الثانً أنمن انشطار البيت إلى انشطار البنية:ٌحملعنوانوالفصل فٌه وحاولنا

الشعر مع الجاهلًوكٌؾأصبح الشعر البٌتفً نعّرؾبعضالمصطلحاتومركزٌة

الحدٌث

 ب:أما فعنوناه الثالث أنتحوالت النص الشعري المعاصرالفصل فٌه وحاولنا ،

من خاصة الجزابري والشعر عامة العربً الشعر على طرأت التً التحوالت نرصد

تحولمنالمعنىإلىالمبنىإلىالتحولمنالمبنىإلىالرمزوالرإٌا

ٌعمل الذي ، التحلٌلً المنهج طبقنا الجوانب هذه ولدراسة إعادة الظاهرةعلى

إلى علىالمدروسة ،وبالتالًبتعمٌمها واستٌعابها ٌسمحبفهمها مما األساسٌة، جزبٌاتها

الظواهرالتًتشبهها.

كانت التً والمراجع المصادر من مجموعة على الدراسة هذه فً إعتمدت وقد

و البحث هذا إلنجاز الشعأضرورة كتاب ، الشعرٌة الدواوٌن : منها الجزابريذكر ر

الشعرالحرفًالجزابرلعبود0991-0901الحدٌثمن كتابحركة ناصر، لمحمد

 ، كتابؼالًشكريشلتاغ ألدونٌس، أٌنكتابالثابتوالمتحول الحدٌثإلى شعرنا

وكتابمحمدؼنٌمًهاللالنقداألدبًالحدٌث...إلخ.

السنواتالتًاستؽر هذه طٌلة ، جهدنا حاولنا البحثأننبلػاألهداؾالتًلقد قها

سطرناها،ونحناآلنموقنونأنهذاالعمللمٌبلػمداه،وأنهناقصهناأوهناك،ولكننا

فتحالباب وٌكفًأنٌكونقد ، كانتمإرقة ،علىأسبلة ما أجابإلىحد موقنونأنه

جاد.،وٌإسسوالنقدجزابريلباحثٌنآخرٌنأتمنىأنٌتداركواهذاالنقص

وفًهذاالموقؾأتقدمبجزٌلشكريومتنانًإلىكلمنساعدنًمنقرٌبأومن

نزٌهةزاؼز الدكتورة البحث،وأخصبالذكراألستاذة التًتكرمتبعٌدعلىإنجازهذا

واألستاذ المعلمة هًونعم األم ونعم ، الحنون البحثفكانتكاألم هذا باإلشراؾعلى

واألخالعزٌزٌوسؾؼرٌبالذيمافتاٌسديلناالنصابح،وهللاالمستعان.
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 مفهوم الحداثة لغة واصطالحا -           

 الحداثة عند الغرب -

 الحداثة عند العرب -

 أهم أعالمها عند الغرب وعند العرب -                 
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 الحداثة مفهوم:أوال 

 :لغة - :أ

 حدث"،"وقع"  بمعنى "حدث" الثالثً الفعل من مشتقة "حداثة" لفظة العربٌة اللؽة فً 

 وأحدثوقع وحصل . أي األمر حدث و وحدٌث، محدث فهو حداثة و حدوثا وٌحدثالشًء 

 على دالة ألفاظحدث تشتق ومن الفعل  )1) "األشٌاء من الجدٌد هو والمحدث أوجده،لشًء 

 .كالما تكلم أي حدٌثا فتحدث الحدٌث، فً اللسان معانً

أصبح  وجد أي حدوثا، ٌحدث حدث من فالحدوث الوجود، فً الحدوث لفظ وكذلك

فً  وقعأي  حدوثا الشًء فحدث ع،وللوق مساوٌة تصبح هنا فالحداثة .ٌكن لم أن بعد حدثا

 .مفاجئة بصورة أو متوقعة بصورة سواء معٌنٌن ومكانً زمانً إطار

 ،وعلى الجدٌد وٌرادفه القدٌم، نقٌض اللؽة فً "الحدٌث" أن الفلسفً المعجم فً وجاء
مإخرا ،  والمنتج للزمان المساٌر شؤن من تعلً معٌارٌة داللة ذات الحدٌث الصفة تصبحهذا 

 الزمنمعطٌات  مع واالنسجام الصالحٌة بعدم القدٌم ٌوصؾ فٌما قرٌب، وقت فً والصادر
 والمستقبل،ٌقابله الحاضر  الزمانً التقسٌم حٌث من الحدٌث وكان الزمن، تجاوزه أي الراهن
 أو صفةاصطالحٌة تشٌر إلى  دالالت على الحدٌث لفظ وٌطلق الماضً، ٌقابله والقدٌم
 أو المدح معنىمعٌنة تتضمن  اشروط فٌه تتجسد أثر أي أو أدبٌا، عمال أو سلوكا تمٌز خاصٌة
 انتهى بما المحٌطصفة الرجل المنفتح الذهن ،  المدح معنى ٌتضمن الذي الحدٌث ؛فمثال الذم
 ومذاهب . آراء من العصر روح ٌالئم لما والمدرك الموافق الحقائق، من العلم إلٌه

 المقبلل التلؤثر، سلرٌع الخبلرة قلٌلل الرجلل صفة فهو الذم، معنى ٌتضمن الذي الحدٌث أما
 أنكملا  كلله، خٌلرا للٌ  الحلدٌث فلنن ذللك ومع العمٌقة، الجواهر دون التافهة األؼراض على
والقلوة  بالعراقلة الحلدٌث ٌتصلؾ أن هلو بٌنهملا للجملع وسلٌلة وخٌلر كلله، شلرا للٌ  القلدٌم

البالٌلة  التقالٌلد ملن العصلر روح ٌوافلق ال ملا كلل علن القلدٌم أصلحاب ٌتخللى وأن واالبتكلار،
رملز  حلدٌث لكلل بالنسلبة الماضلً اعتبلار ٌمكلن ذللك ملن األكثلر بلل (2)سلالٌب الجاملدة واأل

ٌمكلن أن  اللذي الجدٌلد مقابلل فلً وصلفائها نقائهلا، عللى تحلافظ التلً األولٌة واألشٌاء األصالة

 .والتالشً للزوال وقابال متجذر، ؼٌر ٌكون

 لم مؤلوؾ ؼٌر و مستجد شًء ظهور أي االبتداع، فعل إلى ٌشٌر الحداثة لفظ أن كما

 أهل كان التً األشٌاء من األهواء أهل ابتدعه ما هً األمور محدثات و .به عهد لألوائل ٌكن

 محدثةاألمور ، فكل  ومحدثات إٌاكم :الحدٌث معنى فً جاء فقد ؼٌرها، على الصالح السلؾ

                                                           
1
 1 131 ص ، 1955 لبنان، ، بٌروت والنشر، للطباعة بٌروت دار ،2 مج العرب، لسان منظور، ابن 

  545ص  -  454ص ، 1982 لبنان، بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار ،2 ج الفلسفً، المعجم صلٌبا، جمٌل - 2
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 هللا كتابلم ٌكن معروفا فً  ما هً والمحدثة .النار فً ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل بدعة

 .(1)الصحابة إجماع فً وال هللا، رسول سنةفً  وال

 ٌعد بل خاصة، أهمٌة و متمٌزة، مكانة اإلسالمً التراث تارٌخ فً الحدٌث وللفظ

 ،بشرٌا أو اإلهٌ مصدره كان سواء اإلخبار ٌفٌد كونه اإلسالمً؛ التشرٌع مصادر من مصدرا

  (2)ًسفاأبهذا الحدٌث  ُمنواإٌُ  ملَ  ن إِ  همراآَثَ  ىَعلَ  كَ ْفسَ نَ  عُ خابَ  لَّكعَ َفلَ   وجل عز لقوله مصداقا

 ما كل علىاالسالمٌة ٌطلق  الثقافة فً الحدٌث أن كما القرآن، هو هنا بالحدٌث والمقصود

 ما كل تشمل التًنة النبوٌة الشرٌفة بالسّ  هنا وٌقترن وسلم، علٌه هللا صلى الرسول عن روي

 الثقافة فً الحدٌثتقرٌر ، وعلى أساسه نشؤ علم  أو فعل أو قول من الكرٌم النبً عن ورد

 من تؤوٌال و وتصنٌفاعن الرسول المصطفى تمحٌصا ، روي بما ٌعنى والذي اإلسالمٌة،

 به تعرؾ)  العلم فهذا فٌها،درجاتها ، وتمٌٌز الناسخ والمنسوخ  وبٌان الرواٌات تصحٌح أجل

 أو فعال أوقوال  النبً إلى أضٌؾما  نقل على ٌشتمل علم هو وقٌل وأحواله وأفعاله النبً أقوال

 .(3)(صفة أو تقرٌرا

وقد ورد فً فتاوي ابن تٌمٌة ان الحادث فً اللؽة ما كان بعد ان لم ٌكن ، وأما 

اللة ضالتً قال عنها الرسول صل هللا علٌه وسلم بؤن كل محدثة بدعة وكل بدعة المحدثات 

 (4)بدعة لم ٌشرعها هللا   حداثنباللة فً النار فهً المحدثات فً الدٌن وذلك ضوكل 

أي  األمر حداثة نقول كؤن شًء؛ أول أي االبتداء أو البداٌة إلى الحدٌث لفظ أٌضا وٌشٌر

 وحدثان شبابه، حدٌث أٌضا ٌقال ؛و عمره أول فً أنه أي السن حدٌث إنسان ٌقال و ابتداإه،

 من بؤمر المعرفة وضآلة الخبرة قلة عن الحدٌث لفظ ٌطلق كما  ) .5)واحد بمعنى كلها شبابه

 لم بها واحتكاكهاألمد ، ةقصٌر بها تجربته ؛أي ما وظٌفة أو بحرفة العهد حدٌث ٌقال األمور،

 درجات أبلػ فً ٌكون حتى وإرشاده رعاٌته ٌستوجب ومنه والكمال، النضج درجة ٌبلػ

 .بها التمر 

هً    modeالجذر من مشتقةهً ف  modernitéما فً اللؽة الفرنسٌة فكلمة حداثة أ

عما ٌقع  داللة أكثر له بما ترتبط العربٌة فاللفظة الشًء، به ٌبتدئ ما هو أو ،و الشكل أالصفة 

 بواقعٌته ٌتشبث ٌحدث ما فنن تبرز، التً الصورة هو لٌ  المهم هو لٌ  فالشكل ٌحدث،أنه 

 .(6)راهنٌته و
                                                           

 79 ص ، 1977 ،لبنان،  بٌروت ناشرون، لبنان مكتبة (العربٌة للؽة مطول قامو  ) المحٌط محٌط البستانً، بطر  المعلم - 1

2
 6 اآلٌة الكهؾ، سورة - 
 

3
   153 ،ص سابق مرجع المحٌط، محٌط البستانً، بطر  المعلم - 
 217- 216أحمد بن تٌمٌة جمع وترتٌب محمد بن قاسم الجزء األول المجلد الخام  ص   4

5
 132 ص سابق، مرجع العرب، لسان منظور، ابن  

 
6
 لبنان بٌروت، القومً اإلنماء زكمر الحداثة، بعد وما الحداثة ، الؽربً العقل نقد صفدي، مطاع   

 223 ص ، 1990 .
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تقابل  إذ Modernité حداثة اللفظ من تارٌخٌا أقدم ، moderneحدٌث  الصفة أن كما

عشر  الخام  القرن أواخر فً ظهرت والتً  Modernus الالتٌنٌة  اللؽة فً حدٌث كلمة

 فً كانت التً و ،"حدٌث كلمة" االنجلٌزٌة اللؽة فً فٌه استعملت الذي نفسه القرن فً أي،

 كلمة اشتقت ومنها ،الزمن تجاوزه أنه على إلٌه تنظر أو القدٌم لتناقض األمر بادئ

Modoًعلى كل حدٌث لفظ ٌطلق أي قرٌب، عهد منذ و حدٌثا أي مإخرا، أو اآلن تعنً الت 

 الرومانً الماضً بٌن التمٌٌز بهدؾ استعملت قد و الحاضر، الزمن إلى ٌنتمً راهن هو ما

 .رسمٌا به االعتراؾ على طوٌل زمن مضى قد ٌكن لم الذي المسٌحً والحاضر ،الوثنً 

معنى بأو الفكرٌة، والحرٌة االنفتاح على للداللة بعد ما فً حدٌث لفظ استعمال ازداد وقد

 .(1)التؽٌٌر ألجل والتؽٌٌر الخفة على للداللة عامً

 بداٌة فً أوال مجسد أنه الحداثة، لمصطلح اللؽوي األصل تحدٌد فً إلٌه نخلص ما

 ٌكشؾزمانٌا  بعدا لٌحمل بعد فٌما المصطلح هذا تطور ثم الحدٌث، صفة على للداللة استعماله

 وعلنا تسلسلها،فً والعصور األزمنة بمقتضاه تقوم معٌن؛ تارٌخً تصنٌؾ أو تحقٌب عن

 .االصطالحً المدلول فً هذا عن نكشؾ

 :اصطالحا- :ب

حٌث  من الصعوبة بمكان اإلمساك بمصطلح الحداثة والوقوؾ على تعرٌؾ شامل لها

 :منها أسباب عدةالباحثٌن والمفكرٌن إلى  رأي حسب  ذلك ٌرجع

 والسٌاسة بالفكر مرتبط ؛كونه المصطلح هذا علٌها ٌتردد التً المجاالت تشعب - 

 .الحٌاة مناحً ومختلؾ والثقافة واالجتماع واالقتصاد

  التارٌخٌة األصول حول والباحثٌن المفكرٌن بٌن واآلراء والمواقؾ الرإى اختالؾ  -

 .وتطوره بنشؤته أحاطت التً والظروؾ المصطلح،لهذا 

 الصعوبة من أنه على ٌإكد ما هذا و بشؤنها، التعرٌفات واختلفت ، المقاربات تعددت وبهذا

 أو، بعٌنها مدرسة فً أومحدد،  مذهب فً اختصارها ٌمكن ال إذ للحداثة؛ محدد مفهوم ضبط

 كل عن بعٌدا كلً سٌاقمضمونها فً  إدراك لمتتبعها تتٌح جامعة قوانٌن مجرد فً حتى

 سوسٌولوجٌا مفهومابقوله )لٌست الحداثة  ٌعرفها  بودرٌار جانفهذا  .تجزٌئٌة نظرة

 للحضارة ممٌزةصٌؽة  هً وإنما المعنى، بحصر تارٌخٌا مفهوما أوسٌاسٌا  أومفهوما

                                                           
  822 ص ، 2001 2ط ،بٌروت،لبنان عوٌدات، منشورات خلٌل، أحمد خلٌل ت، ،2 مج الفلسفٌة، الالند موسوعة الالند، أندرٌه   1
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 إجماال داللته فًٌتضمن  عاما موضوعا الحداثة تظل ذلك ومع ...التقلٌد صٌؽة تعارض

  .(1) (الذهنٌة فً تبدل وإلى بؤكمله، تارٌخًتطور  إلى اإلشارة

 فً الحداثة مفهوم Larousse "الرو " الكبٌرة الموسوعة صاحب ٌورد ذاتهوفً السٌاق  

 فً ٌتمثل مشترك؛ هدؾ لها التً والمٌول العقائد مجموعة بؤنها المودرنٌزم)ٌعرؾ قوله 

أنه  به نإمن ما مع ٌتماشون لجعلهم الكنٌسة؛ وسلطة االجتماعً والعقد الثٌولوجٌة،تجدٌد 

   .(2)(حٌاتنا فً ضروري

 وحضارٌة ثقافٌة حالة) :بقوله André Lalandeالالند أندري ٌعرفها آخر سٌاق وفً

التاسع  القرنٌن منذ بدأت التً الؽربٌة الصناعٌة المجتمعات حالة عن كتعبٌرجاءت  ومجتمعٌة

الساد  عشر  القرن منذ بدأت حثٌثة لجهود امتداد نفسه الوقتفً  وهً ،عشر والعشرٌن 

 .(3)(أوربا فً مٌالدي 

  .الساد  عشرفالحداثة فً نظره امتداد لجهود علماء ونقاد القرن 

 فً سٌاق إجابته عن سإال ما األنوارٌعرفها ط كما نجد الفٌلسوؾ األلمانً كان

األنوار أن ٌخرج اإلنسان من حالة الوصاٌة التً تتمثل فً استخدام فكره دون  "فٌقول:

 (4)توجٌه من ؼٌره"

وباعتبار أن )كانت( من آباء الحداثة الؽربٌة فننه ٌإكد "فً كل أعماله أن شرط 

والحداثة هو الحرٌة.... بمعنى أن العقل ٌجب أن ٌتحرر من سلطة المقد  ورجال التنوٌر 

 (5)"الكهنوت والكنٌسة وأصنام العقل

انفجار معرفً لم  الحداثة  بؤنها " Roland Barthesكما ٌعرؾ) روالن بارث ( 

 (6)ٌتوصل اإلنسان المعاصر إلى السٌطرة علٌه"

الحداثة قائال: "إن   y Gasset tegaJosé Orوٌصؾ لنا )جو  أورتٌكا كاسٌت(

الحداثة هدم تقدمً لكل القٌم اإلنسانٌة التً كانت سائدة فً األدب الرومانسً والطبٌعً، 

فالحداثة فً  (7)وأنها ال تعٌد صٌاؼة الشكل فقط بل تؤخذ الفن إلى ظلمات الفوضى والٌؤ "

هدم تقدمً ٌسٌر بالفن نحو ظلمات الفوضى والٌؤ  متجاوزا كل القٌم اإلنسانٌة التً رأٌه 

 كانت قبله 

                                                           
1
 12، ص 1984، الهٌئة العامة المصرٌة للكتاب القاهرة ، مصر ، 4محمد برادة اعتبارات نظرٌة لتحدٌد مفهوم الحداثة ،مجلة فصول العدد  

2 - la grande encyclopédie Larousse ,bibliothèque Larousse, Paris 1975 , p806 

.Andre la lande , vocabulaire technique et éritique de la philosophie,presse3 
 ( من موقع محمد عابد الجابري 34) عدد-مجلة فكر ونقد  -11ص  ،مقاربات فً مفهومً الحداثة وما بعد الحداثة" - علً وطفة  4
 المرجع نفسه  5

، 1992-هـ 1412السعودٌة  –دار النحوي للنشر والتوزٌع  -م 1ط  - 35ص  -تقوٌم نظرٌة الحداثة عدنان علً رضا النحوي    6

 87ص
 .35ص  نفسه،المرجع   7
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 ن هناك تعرٌفات كثٌرة للحداثة من دعاتها من النقاد العرب نذكر منها أد جكما ن

تحول: "هً الصراع بٌن النظام القائم على مالحداثة عند أدونٌ  فً كتابه الثابت وال 

"ال ٌمكن أن تنهض الحٌاة كما نجده ٌقول  (1)والرؼبة العاملة لتؽٌٌر هذا النظام"السلفٌة، 

العربٌة، وٌبدع اإلنسان العربً إذا لم تنهدم البنٌة التقلٌدٌة السائدة للفكر العربً، وٌتخلص 

تجاوز الواقع أو ما  نها"ؤٌضا بأكما نجده ٌعرفها    (2)من المبنى الدٌنً التقلٌدي االتباعً".

كننا أن نسّمٌه الالعقالنٌة ، هذه الثورة تعنً بالمقابل التوكٌد على الباطن ، أي على ٌم

الحقٌقة مقابل الشرٌعة ، و تعنً الخالص من المقّد  و المحّرم و إباحة كل شًء للحرٌة 

والتطاول على المقدسات والمعتقدات ، فالحداثة عنده تجاوز المعقول إلى الالمعقول  (3)"

 ، وكل هذا ٌكون تحت ؼطاء الحرٌة واألعراؾ السائدة فً المجتمعات اإلسالمٌة  ، الدٌنٌة

 : ربً للمصطلحؽم مبادئ الحداثة التً تضمّنها الطرح الهو أدونٌ  ٌشٌر إلى أالشخصٌة 

ما  ال خ( كما نجد الحداثة عند ٌوسؾ الالتمرد ، التجاوز ، اإلباحٌة ، االهتمام بعالم الباطن)

بدا و كؤننا ضد العقلٌة ... بصراحة " : فٌقول واصفا منهج الحداثٌٌن العرب هو ضد السائد ،

لم نكن مع العقلٌة السائدة كنا ضد العقلٌة العربٌة ، ترٌد أن تجدد بالشعر علٌك أن تجدد بكل 

فٌوسؾ الخال ٌدعو إلى التجدٌد فً الشعر ، و أن نجدد فً كل شًء فٌه أي  (4)"شًء

الدكتور جابر  دكما نجد الحداثة عن. نؽوص بالشعر إلى التجدٌداالبتعاد عن القدٌم و 

عصفور تنبثق من اللحظة التً "تتمرد فٌها األنا الفاعلة للوعً عن طرائقها المعتادة فً 

أي أن هناك (5)اإلدراك ، سواء أكان إدراك نفسها من حٌث هً حضور مستقل فً الوجود"

ثانٌا ، ؼٌر أن هذا الوعً المركب للذات والواقع  ذاتا فاعلة واعٌة تعً نفسها أوال وواقعها

 ال ٌكفً لتحدٌد الحداثة أو نشوئها ، وإنما ال بد من التمرد على الطرق القدٌمة والمعتادة .

 :جذور الحداثة الغربية والعربية  ثانيا

   :الغربية الحداثة جذور: أ/

 ،مرّ  الظالمٌة العصور أو الوسطى بالقرون عرفت دام  ظالم فترة الؽربً العالم عاش

 وعمّ  الدركات أسفل إلى الفكر فٌها نزل اإلطالق على أسوئها و أٌامه بؤحلك فٌها الؽرب

 المعرفة عدت و ، الوعً و الفكر أنواع كل منعت حٌث الكنٌسة رجال سٌطرة الجهل نتٌجة

 . علٌها القضاء ٌنبؽً من التطاول نوعاً 

                                                           
 8ص ،السعودٌة –دار األندل  الخضراء  – 1ط –الحداثة فً مٌزان اإلسالم، ض القرنًائع   1
 . نقال عن مجلة الحر  الوطنً  - 35ص  -تقوٌم نظرٌة الحداثة  ،محمد مصطفى هدارة  2
 . 131، ص  1983،  4بٌروت ، طأدونٌ  ، مقدمة للشعر العربً ، دار العودة ،  3
 41، ص  1978ٌوسؾ الخال ، الحداثة فً الشعر العربً ، دار الطلٌعة للطباعة و النشر ، بٌروت ،  4
5
 .61، ص1994جابر عصفور ، هوامش على دفتر التنوٌر ، المركز الثقافً العربً ، الدار البٌضاء ، بٌروت ،  
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حتى  نفسه عن الدفاع فً الحق له ٌكون أن دون أي كان معاقبة الدٌن حق رجال من كان

 عصر سبقت أنها على التارٌخ ٌشهد فترة بالفعل هً ، أمالكهم صادروا و الموتى حاكموا أنهم

 النهضة .

 ، تعصبا النا  أكثر نوالمتدٌن أو الدٌن رجال هم للنهضة مهد من أنّ  للدهشة والمثٌر

 ٌإمنون كانوا بعدما ، أوروبا فً الّظالم دٌاجٌر توسط الذي النور شعاع هذا كانطبعا و

ؼالبا  األساطٌر " لٌعم الجهل كافٌاً  سببا كان ما هو و األسطوري أو التفكٌر باألسطورة

عندها نظاما شبه  فتبدو الدٌن نطاق فً تدخل البشر من أرفع و أقوى كائنات وفٌه قوى تدخل

 على معتمدٌن حٌاتهم هإالء عاش العقل لتؽٌٌب منطقٌة كنتٌجة و ، "(1) الكونمتماسك لتفسٌر 

كثٌر عندما  هذٌان إفراز البشرٌة المخٌلة وسع فً إنّ  " وجهلهم أوهامهمعلٌهم  تملٌه ما

 .2 )) "والمنطق العقل سلطة تحت لٌست هً تكون 

 أول و ظالمها من أوروبا تخلٌص فً أثر كبٌر التنوٌرٌة األفكار و العلم لظهور كان

 و العدل مبدأ إثبات على العمل و اإلقطاعٌة السٌطرة من التخلص هو هإالء خطاهاخطوة 

 ٌقول . مقهورة أخرى و قاهرة طبقة ، طبقات إلى مقسما آنذاك المجتمع فقد كان المساواة

 : أرلوند  فً هذا الصدد

 حٌث من المساواة عدم إلى ترجع إنما حضارتنا فً الضعؾ نقاط أن نرى أن الٌسٌر من "

عدم و لدٌنا بقائه على نحافظ الذي و الوسطى العصور من إلٌنا تجاء التً الملكٌة و الطبقات

 الشروط ظلِّ  ففً الضرورٌة و الطبٌعٌة نتٌجتها إلى أدت قد الحال هذه : أقول ، المساواة

 و الوسطى الطبقة ىعل االبتذال طابع و العلٌا بقةطال على مادٌا طابعا نضفً نحن الراهنة

 .3 )) "حضارتنا إخفاق ٌعنً كلّه هذا و الدنٌا بقةلطا على الوحشٌةطابع 

 الترهات تجاوز خاللها من الؽرب استطاع التً الوحٌدة الراٌة العلم أصبح كما

 ٌحتلها التً المكانة أهّمها كثٌرة حقائق خاللها من فحجبت الكنٌسة التً فرضتها الخرافاتو

 إلى اإلنسان حاجة إنّ  ... " : آرلوند ٌقول . الحرٌة تنشد عاقلة المجتمع وقٌمته كذات فً الفرد

 اإلحسا  تتطلب كلُّها ... المجتمع نحو ؼرٌزته و الجمال رؼبته فً المعرفة و و الفكر

 4 ) . ) ".وإشباعها بها بمثٌراتها  واإلحسا 

                                                           
1
 1 : ط ، بٌروت – العوٌدات منشورات ، هنري ، زؼٌب : ترجمة ، ةالٌونانٌ المٌثولوجٌا : بٌار ، ؼرٌمال 

 108 : ص ، 1982 : سنة .
 
2
 154 : ص : نفسه المرجع 

3
 - theses on the philosophy of history : in walter benjamin : illimitation /ed Arendt (new york 

schocken 1969 ) p p : 258 -261 . 
 عالم ، فاروق ، القادر عبد : ترجمة . ( الالمباالة زمن فً الثقافة و السٌاسة ) الٌوتوبٌا اٌةنه : راسل ، جاكوبً : عن نقال

 116 : ص . 2001 :سنة – الكوٌت – المعرفة .
 

4
 - a liverpool address 1882 in matthew arlond five uncollected essays – ed- k- allott  
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 نهاٌة عن كنعالن بالحداثة عرؾ اجدٌدً  اعصرً  أوروبا لدخول بواعث كانت كلُّها

 العاق ككائن اإلنسان إرادة و التجربة و العلم عصر بداٌة و  الماورائً التفسٌر ،المٌتافٌزٌقا

 . اآللهة إرادة ال و األساطٌرتحكمه 

 شرفت على تمامهاأو، نهاٌتها إلى مٌتافٌزٌقً كمشروع آلت قد الؽربٌة الحداثة "

 األعلى اإلنسان مصاؾ إلى ذاته على تعلو اإلنسان ماهٌة صارت حٌن إمكاناتهاواستفاء 

 موضوعة إزاء الذات كصورة للعالم حضورا العلم و تّمثال المعرفة صارت حٌن أٌضاو

 1) .) "العالم ماهٌة على استٌالء و األرض على هٌمنة الكوكبٌة التقنٌة صارت وحٌن

 العالم بهامرّ  التً الّظروؾ و التارٌخً بالمسار أشد االرتباط مرتبطة فالحداثة إذن

 دون الحداثة معنى فهم ٌمكن ال أنه ٌعنً ، الظالمٌة العصور لفترة أثناء تجاوزه الؽربً

 عن فصلها ٌمكن ال آخر بمعنى ظهورها فً سببا كانت التً الّظروؾ التارٌخٌةإلى  العودة

 .لمٌالدها السابقة الفترة

 2) ) ."الؽربً التارٌخً التطور لسٌاق محصلة و محض ؼربً الحداثة نتاج "

  مثالً عالم عن البحث فً الؽربً العالم حلم خاللها من تّجلى صورة كانت فالحداثة

 . الّظالمة الكنٌسة قوانٌن أرهقته أن بعد لإلنسان االعتبارٌعٌد 

 العلم و الصناعٌة الّثورة خالل من تّجلىالسابع عشر   القرن حملها مستجدات كلّها

 . الفرنسٌون به ىناد الذي التنوٌري الفكر و للوعً كصورة الفرنسٌةوالّثورة  التجرٌبً

  " التحوالت من جملة السابع عشر والثامن عشر  القرنٌن بٌن شهدت أوربا أن معلوم

 أٌضا معلوم و السٌاسة و االقتصاد و البشري العمران مجال و الثقافة مٌدان فً الجذرٌة

 الفرنسٌة الّثورة و إنجلترا فً الصناعٌة الّثورة مع ذروتها بلؽت الشاملة التحوالت هذه أن

 الحداثة معنى تجسٌد فً الكبٌر الدور العقلٌة الفلسفة و التجرٌبً للعلم فكان (3)1989سنة

 : التجريبي العلم / 1

  اعٌةالدّ  العلمٌة األفكار استطاعت ، العقول تجمٌد فً الكنٌسة محاوالت من الرؼم على

  بانقضاء إٌذانا ذلك كان الموازٌن قلب و ، النهاٌة فً االنتصار الكنٌسة سلطة منللتحرر 
                                                                                                                                                                                     

liverpool – university of liverpool ) 1953 . p p / : 87 -88 . 
 : ص ، فاروق ، القادر عبد : ترجمة ( الالمباالة زمن فً الثقافة و السٌاسة ) الٌوتوبٌا نهاٌة راسل ، جاكوبً : عن نقال

. 119 
1
 139 : ص ،2006سنة  ،1أفرٌقٌا الشرق ،ط، الحداثة سإال و هاٌدؼر : محمد ، الشٌكر  

2
 32 : ص ، القادم زمنها فً الحداثة بعد ما الحداثة صدى : جودت رضوان ، زٌادة  

3
 37 : ص ،2006سنة  ،1ط،أفرٌقٌا الشرق  ،الحداثة سإال و هاٌدؼر : محمد ، الشٌكر  
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 فً ٌتحكم من هو فؤصبح ، الرٌادة مركز اإلنسان تصدر و ، البشرٌة علىعصر السٌطرة 

 ٌحكم فٌه . من العالم ولٌ  العالم

  لألفكار استجابة الفٌزٌائٌة و الّطبٌعٌة العلوم فظهرت ذلك على الباعث هو العلم كان

  حٌن " كوبارنٌسو  رأسهم على و هٌوم و لوك جون و بٌكون و ؼالٌلً بهاجاء  التً

 1 ) ) ."أرسطو أفكار دحض ما هذا و الكون مركز فً ثابتة لٌست األرض أنّ  اكتشؾ

  كلّه و الٌقٌنٌة و للسببٌة مفهوم هناك فؤصبح الفكر، تؽٌٌر العلم استطاع العموم على

  القرون خلفتها التً المخٌفة األفكار من التخلص بالتالً و ، المالحظة و التجربةاستدعى 

  بات " ؾ اآلن أما ورائٌة ما إلرادة ٌخضع أنه أسا  على العالم تبنً كانتعندما  الوسطى

  علل تنتظمها التً الموضوعٌة الّظواهر من كجملة و رٌاضٌة كعالقاتمنظورا إلٌه  العالم

 2 ) ) ."متعالٌة لقوى فٌها دخل ال فٌزٌائٌة حتمٌات تحددها و سباب عقلٌة أو

  كبٌر دور أٌضا للفلسفة كان بل ظالمه من الؽربً العالم أخرج من وحده العلم ٌكن لم

 .   الفكر مسار تعدٌلفً 

  :العقلية / الفلسفة2

 ٌكن لم الواقع فً ، الحقٌقة إلى للوصول طرٌقا العقل اعتمد الذي الفلسفً التفكٌر إنّ 

 ما مقابل فً البشري الوجود لمركزٌة تؤكٌدا و العلمٌة الّثورة به جاءت لما استجابةسوى 

 محل العقل " فؤصبح الحقٌقة إلى للوصول وحٌدة كوسٌلة الدٌن اعتماد من الكنٌسةإلٌه  تدعو

 أخرى لكائنات وجود ال ... " شعار تحت المثالً المذهب ظهر وعلٌه3) ) "واإلٌمانالعقٌدة 

 تّمثالت إال لٌست بالعٌان ندركها أننا نظن التً األخرى والموضوعاتالعاقلة  الكائنات ؼٌر

 4)) ."خارجً موضوع أي الواقع فً ٌقابلها ال العاقلةالكائنات  فً

  شعار تحت المنهجً للشك باستحداثه دٌكارت هو منازع دون العقلٌة الفلسفة رائد ولعل

                                                           
1
 : سنة ، 1 : ط -بٌروت – العربً الفكر دار ، الحضارة و اإلنسان بٌن العالقة جدلٌة اإلنسان و الفلسفة : فٌصل ، عبا   

 146 : ص ، 1996 .
2
 14 : ص ، الحداثة سإال و هاٌدؼر : محمد الشٌكر،  - . 

3
 154 : ص ، الحضارة و اإلنسان بٌن العالقة جدلٌة اإلنسان و الفلسفة : فٌصل ، عبا  

4
 محمد و حسٌن إسماعٌل نازلً : ترجمة ، األخالق مٌتافٌزٌقا بؤس  متبوع مقبلة مٌتافٌزٌقا لكل مقدمة : إمانوٌل ، كانط 

 43 ص ، الشنٌطً فتحً
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الظالمٌة األفكار تجاوز الممكن من أصبح المستجدات هذه خالل من ( موجود أنا إذن أفكرأنا )

 . التجربة و العقل قوامه جدٌد لفكر قواعد إرساء و

 ٌتجه أن و الفكرٌة الّثورات لهذه ٌستجٌب أن لألدب البد كان ذلك على وبناءً 

 ، اإلٌضاح فً وسٌلة التؽرٌب اعتماد و المؤلوؾ كسر ذلك فً ٌنشد آخر اتجاها والنقدعربالشّ 

 أن لبث فما الؽرب عند العقل و العلم إلٌه وصل ما توظٌؾ األدباء حاول نفسه الوقت فً

 ، واضح حضور للعلم كان كذلك و الوقت لبعض عنه انفصلت أن بعد بالفلسفةالنقد  ارتبط

 . الوصفً المنهجفً  تمثِّل

 جذور الحداثة العربية : ب 

 فٌرى ، الؽرب عند عنه البحث من قدماً  أوؼل العربٌة الحداثة جذور فً البحث أنّ  ٌبدو

 جدٌد ي شعر اتجاه بوادر بدأت " أنها أي ، للهجرة السابع القرن إلى تعود الحداثة أنّ  لنقادا

 ابن و تّمام أبً و الولٌد بن مسلم و نوا  أبً و العتابً و هرمة بن برد بن فً بشار تّمثل 

)) "آخرون و الشرٌؾ الرضً و المعتز
 طه حسٌن وجماعة الدٌوانوامتدت بعدها إلى 1

 الطللٌة بالمقدمة أطاح و القدٌم القصٌدة نظام هدم من أول نوا  أبو فكانوأبولو والمهجر 

و على  التجدٌد وراء سعٌه و للقدٌم برفضه تمام أبوالمقدمة الخمرٌة وكذلك فعل  بدلها واضعاً 

 فكانالقدٌم  " أنصار طرؾ من رفضا أكثرها كان فقدرواجا كبٌرا  تأن أعماله لقٌ من الرؼم

 الجمالًبالمعنى  الشعرٌة اللّؽة صعٌد على جذرٌة األكثر الّثورة تمام على األخص  أبً شعر

) ) "الخالص
2. 

 أبو استحدثه ما بذلك متجاوًزا الفرادة و اإلبداع مبادئ إرساء إلى أعماله خالل من فسعى

 . عنه فقٌل الخمرٌة مقدمته خالل من نوا 

 على ال الخلق بعد نسمٌه أن ٌمكن ما هو آخر بعدا تمام أبً عند الحداثة اتخذت هكذا"

العالم  ٌتجاوز آخر عالم خلق إلى هدؾ بل الشعر و الحٌاة بٌن المطابقة إلى ٌهدؾ فهو لم مثال

  .الواقعً

 فً هذا(3) "خاصا مسلكا إبداعه فً سلك منهما  كلّ  لكن القدٌم تقلٌد رفض فًا اشترك لقد 

د الشعر فً منها إلٌنا أقرب العربٌة فالحداثة النقد مجال فً أما الشعر مجال  الدارسون فٌإكِّ

 ركب نلحق أن أو نتفوق أن أردنا إذا أنه خاللها من رأى كفكرة حسٌن طه مع بدأت أنها

وصله  ما نرى أن و الؽرب بالد إلى أي البحار خلؾ نمد بؤبصارنا أن أوالً  علٌنا الحضارة

 طه ٌذهب "مذهبه عن فقٌل منوالهم على نرسم و نقلدهم أن علٌنا و تقدم و تطور من هإالء

                                                           
1
 27  ص ، 1978 : سنة ، 2 : ط ، -بٌروت - ، العودة دار ، الشعر زمن : نٌ  أدو 

2
 19: ص – بٌروت – العودة دار ، الحداثة صدمة  العرب عند اإلبداع و اإلتباع فً بحث : المتحول و الثابت : نٌ  أدو 

3
 20 : ص ، نفسه المرجع 
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 و األدبً و العلمً إال باالستقالل ٌكون ال النفسً و العقلً االستقالل هذا وسائل أن إلى حسٌن

 و األوروبً ٌشعرنتعلم كما ٌتعلم األوربً لنشعر كما  أن بالضرورة ذلك ٌقتضً و الفنً

 .1) ) "ٌصرفها كما الحٌاةف نصر و األوروبً ٌعمل كما لنعمل ثم األوروبً ٌحكم كما نحكم

 إلى ٌعود النقد أو بالشعر األمر تعلّق سواء التؽٌٌر محاولة فً األول الدافع كان ربما

 حاولوا " لقد ، األشٌاء بها نرى التً الكٌفٌة تؽٌر بالتالً و الحٌاة تؽٌر ومقتضٌات العصر 

 علٌهم ضٌقا المجال وجدوا ألنهم الجدٌدة للحٌاة مجاراة و العصر لروحالتجدٌد مساٌرة 

 عبدوا قد القدماء وجدوا االبتكار نحو وجوههم ولوا أٌنما و وجوههماالبواب موصده فً و

 ) ) "المعالم أوضحوا و الطرٌق
2. 

 للتجدٌد مإٌد بٌن الوراء إلى وأخرى األمام إلى خطوة تخطو العربٌة الحداثة بذلك فقامت

 . الفكرة لهذه ومعارض

  بٌنها و الؽرب عند معاصر كمفهوم الحداثة بٌن شبه وجه هناك هل تقدم ما على وبناءً 

 . ؟ العربعند 

  عامة - المعاصر و الحدٌث نقدنا فً االتجاهات مختلؾ أنّ  " : العالم أمٌن محمود ٌرى

  من التٌارات هذه وراء لما كذلك أصداء فهً بالتالً و أوروبٌة نقدٌة لتٌارات أصداءهً -

) ) "إدٌولوجٌة و إبستٌمولوجٌةمفاهٌم 
3 

  إنها الخارج من مجلوبا شٌئا تزال ال العربً المجتمع فً الحداثة أنّ  " : نٌ  أدو ٌرى و

 نظرة و موقؾ فالحداثة أحدثه الذي المنهج أو العقل تتبنى ال و ، الُمحدث الشًءحداثة تتبنى 

)) "نتاجا تكون أن قبل
4 

  أنّ  للمتؤخرٌن كنموذج أدونٌ  و للمتقدمٌن كممثِّل العالم أمٌن محمود ٌرىومن جهته 

  ٌوحً عنها وصلنا ،فما نحن نعتقد كذلك و الؽرب من المجلوبة األشٌاء ضمن تدخلالحداثة 

  حداثة و حدٌث فكلمتً " قناعاتنا عن بعٌدة كمعنى تبقى لفظا عربت وإن عناؼرٌبة  بؤنها لنا

                                                           
1
 العامة المصرٌة الهٌئة ، التقلٌدي تمعلمجا زوال و حسٌن طه : العزٌز عبد ، شرؾ : عن نقال ، 50 : ص : الثقافة مستقبل 

 146 : ص ، 1977 : سنة للكتاب .
2
 11 :ص ، 1982 : سنة – القاهرة - ، المعرفة دار ، تمام أبً صنعة فً النقدٌة و البالؼٌة الخصومات : الفتاح عبد ، الشٌن  

3
 العربً الفلسفة كتاب ضمن المعاصر و الحدٌث العربً األدبً للنقد الفلسفٌة و المعرفٌة الجذور : أمٌن محمود ، العالم  

   المعاصر العربً النقدي الخطاب فً الحداثة تؤصٌل إشكالٌة : الؽنً عبد ، بارة : عن نقال ،100 -75المعاصرة ص 
 141 : ص ، ( المعرفٌة األصول فً حوارٌة مقاربة) 

4
 –بٌروت – اآلداب دار  1984 أٌار بارٌ  ، فران  دو الكولردج فً ألقٌت محاضرات : العربٌة الشعرٌة : نٌ  أدو  

 84 ص ، 1985 سنة ، 1 ط .
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 ) ) "كثٌرة أخرى أشٌاء و كلمات شؤن األجنبً خر من اآل استعارة
1 

 قضى  ما هو و لها، استجابة ،فكانت الراهنة بالحٌاة ارتبطت حداثة العرب حداثةإن 

 كانت بل فلسفة أو معٌن فكر نتٌجة تنشؤ لم فهً أخرى بعبارة أو مهدها فًهً  و اتهبمو

  و عربٌة حداثة عن الحدٌث ٌمكن ال لذلك ، التقلٌدٌة الوسائل جدوىعدم  تضاهقاتجدٌدا 

  مناخنا مع نإقلمها أن وحاولنا ، ( الؽرب ) اآلخر من تلقٌناهاؼربٌة  الٌوم فحداثتنابالتالً 

  ملكا أصبح أنه بعضهم ادعى إن و ؼموضه و المصطلح وضوحعدم  سبب هو هذا و الفكري

  كانت فلسفة و وحضارة وثقافة فكر من ٌحمله مما ٌفرغٌمكن أن  ال الحقٌقة فً لكنه ، لنا

  القائم التصور إطار فً الؽربً النقد و العربً النقدالربط بٌن  ٌمكن ال " ظهوره فً سببا

 البٌئات مختلؾ فً كافة األدبٌة الّظواهرتطبٌقه على  ٌجوز علما النقد اعتبار على

)) "الحضارٌة
2 

  وضعه بٌن و معاصر كمفهوم العربٌة الحداثة بٌن الهوة من زاد الذي السبب هووهذا 

  هٌمنته من ٌزٌد و الرٌادة عرش ٌتربع – كالعادة – الؽرب من جعل ما وهذاكؤصول وجذور 

 .أٌضا ثوابت ٌؽٌر أصبح بل مستجداتٌفرض  ٌعد لم فهو

 رموز الحداثة الغربية والعربية : ثالثا

 رموز الحداثة الغربية:: أ/

 بها  وتؽنوا بالحداثة نادوا الذٌن والنقاد دباءاأل من بالعدٌد الؽربٌة دبٌةاأل الساحة عجت

 الكنٌسة على اثارو كما قدٌم هو ما كل على اوثارو المجال هذا فً ضخمة مإلفات الفوأو

 : نذكر برزهمأ ومن

  Charles Baudelaire:  لير بود  شارل/ 11

  بها وتوفً م 1821 عام أبرٌل من نٌوالعشر التاسع فً ببارٌ  لٌر بود شارل ولد

  ربعٌنواأل السادسة ٌتجاوز لم قصٌر عمر بعد 1867 ؼسط أ من والثالثٌن الحاديفً 

 (3). والتمرد والحٌرة بالضجر ملًء

                                                           
 
1
 103 : ص ، الكتابة آفاق و القرآنً النص : نٌ  أدو 

2
 250 ص ، الحداثة رواد أوهام و العربً النقد : سعٌد سمٌر ، حجازي  

  16ص 1ردن ،تعرٌب وتحلٌل ،عمر عبد الماجد طشاعر الخطٌئة والتمرد ،دار البشٌر عمان األ شارل بودلٌر  3

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffleursdumal.org%2Fpoem%2F126&ei=wYiIU-DdNOjm7Ab32oHICw&usg=AFQjCNGelk5fNEJgduDA1TmQ-i6OfOKu4A&bvm=bv.67720277,d.ZGU
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 إدؼار، بعد الرمزٌة عمٌد كان والذي مكان، كل فً الحداثٌٌن أستاذ لٌر بود ٌعدكما 

 الح  فً بالفوضى نادى فقد - األقل على األدبٌة الناحٌة من للحداثة األولى والخطوة

 نبٌا لٌر بود كان وقدٌما" الصدد هذا فً ي شكر لًاؼ الدكتور ٌقول واألخالق والفكر

 ىناد التً المثل مع تنسجم ال فردٌة بحٌاة العلٌل المفاجئ حساسهإ تبلور حٌن الحدٌث للشعر

 . (1)" فٌه ٌعٌش الذي العصر بها

 ومؽموم منقبض قلبه نأو ومتصدعة مشروخة روحه بؤن  نفسه عن لٌر بود قال وقد

 . والؽباء والقبح الشر ٌحٌطه

 حدىإ فً جاء فقد العقل سوي شخصا لٌر بود ٌكن لم مراأل حقٌقة فً نهأ كما

 جمٌعهم مات وقد...  والهو  بالجنون مصابٌن سالفًأ جمٌع كان"  :ٌلً ما اعترافاته

 ."  المختلفة النفعاالتهم كضحاٌا

 بقوله لٌر بود علق علٌها وحوكم 1957 عام للمجتمع خالقٌةاأل القٌم عن بالخروج اتهم ولما

 اً انعكاس كان كتبته ما أن ،إذ بها كتبت التً تلك ؼٌر بطرٌقة كتبأ نأ بوسعً ٌكن لم: "

 (2)"  الرذٌلة لقٌعان ؼائصة مضطربة لنف  صادقا

 منذ حٌاته مراحل كانت من والشعر األدب فً المسلك هذا ٌسلك أن جداً  الطبٌعً ومن

 حٌث ببارٌ ، الالتٌنً الحً فً شبابه من شطراً  وقضى والشذوذ، للضٌاع نموذجاً  الطفولة

 عمره من األخٌرة المرحلة فً الذ ثم الشاذة والعالقات والتبذل واالنحالل الفسوق

 .والشراب بالمخدرات

 Thomas Arthur Rambo:  رامبو ارتور/ توماس12

 ضابط بأو بقسوتها معروفة فالحة ألم م1854 عام لفٌل شار مدٌنة فً رامبو ولد 

 بقصائد الثانوٌة المدرسة فً رامبو الصبً لمع ، سرتهأ عن بعٌدا الجزائر فً ٌعٌش

 فترة فً المدرسٌة الجوائز كبرأ بفضلها وحصد والفرنسٌة  التٌنٌةلبا كتبها ونصوص

 متسارع بتصور تمٌزت قصائد سلسلة كتب1872-1870  عامً بٌن خصوصا جدا قصٌرة

 المدن من والعدٌد بارٌ  فً لسنوات تسكع.  معاصرٌه كبرأ تجاوز بها باهرة وابتكارات

 ستقوده أسفار سلسلة أوبد معارفه نظارأ عن إختفى م 1875 سنة من اعتبارا ثم ، وربٌةاأل

 سعاؾإ نقالة على محموال م 1891 سنة منها سٌعاد التً فالحبشة ، الٌمن ثم ، مصر الى

 قد معاصروه كان ثناءاأل تلك فً ، شهور وبعد.  مرسٌلٌا مشافً حدأ فً ٌتوفى أن قبل

                                                           
 16،  ص 1978: شعرنا الحدٌث إلى أٌن ، دار االفاق الجدٌدة بٌروت  لبنان  ؼالً شكري  1
 20الى 16ص 1ماجد طردن ،تعرٌب وتحلٌل ،عمر عبد الٌنظر شارل بودلٌر شاعر الخطٌئة والتمرد ،دار البشٌر عمان األ  2
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 ،( شراقاتواإل – الجحٌم فصالفً) وكذلك قبل ،من منشورة ؼٌر له عدٌدة قصائد ااكتشفو

 (1) .العصور جمٌع شعر فً اساسٌا صوتا ستفرضه التً االعمال هذه

 إلى دعا)الذي و دلٌر بو جمٌعا الحداثٌٌن وملهم ستاذهأ خطى على رامبو سار كما 

 وفً ٌسمع، ال ما وسماع ٌرى، ال ما رإٌة الشعر ٌكون أن وإلى الحوا ، لكل عقالنً هدم

 المبادئ مع صلة أي وٌقطع الماضً، وعلى التراث على ٌتمرد أن البد الشاعر أن رأٌه

 عما اللؽوٌة والصٌاؼة التركٌب لبنٌة وتؽٌٌره بؽموضه فنٌاً  شعره وتمٌز.. والدٌنٌة األخالقٌة

 (2)(الممزقة المتناقضة المتباعدة بالصور أٌضاً  وتمٌز له، وضعت

 والنقد الشعر عمدةأ من : Thomas Stearns Eliot اليوت زستيرن توماس/ 13

 وعلى ، والمسرح الشعر على واضحة بصمتها تركت دبٌةأ مدرسة وصاحب ،المعاصر

 . عامة بصفة العالمً دباأل

 وتلقى المتحدة بالوالٌات مٌزوري بوالٌة لوٌ  سان مدٌنة فً م1888 عام لٌوتإ ولد

.  بفرنسا والسٌربون بانجلترا اكسفورد جامعتً من كل فً ثم هالرفارد جامعة فً تعلٌمه

 جٌت هً مدرسة فً بالتدرٌ  واشتؽل انجلترا فً استقر األكادٌمٌة دراسته انتهاء وبعد

 لكن 1922 و1919 عامً بٌن الفترة فً المصارؾ بؤحد دارٌةإ وظائؾ شؽل ثم بلندن

 . له بالنسبة للرزق امصدر مجرد كانت الوظٌفة

 المجلة تحرٌر لرئٌ  مساعدا عمل عندما الباكر شبابه منذ أٌهد فلم األدبً نشاطه ماأ

 بعنوان شعري دٌوان ولأ له صدر 1917 عام وفً(. اٌجوٌست) سم با عرفت التً دبٌةاأل

 ".قصائد" بعنوان الثانً دٌوانه بعامٌن وبعده" خرىأ ومالحظات بروفروك"

 المدوٌة العالمٌة الشهرة فً سببا 1922عام نشرت التً" الضٌاع رضأ" قصٌدته وكانت

 فوجئ عندما مراأل ولأ عنٌفٌن واستنكار بهجوم قوبلت نهاأ برؼم ذلك، بعد  حازها التً

 القصٌدة هذه كانت بل. قبل من ٌؤلفوه لم الدي المبتكر الشعري بنهجها ٌضاأ والنقاد القراء

الرجال " دٌوانه من ابتداء ذلك بعد لٌوتإ دواوٌن كل به استقبلت الذي الحما  فً سببا

 ،و م1936 عام"  الكامل الدٌوان" و ، 1930" الرماد أربعاء" ،ثم 1925عام" الجوؾ 

لٌوت "الؽابة ول كتاب نقدي هام إلأوكان .   ٌضاأ م1936 عام" المحترفة تون نور"

... وؼٌرها من الكتب النقدٌة   1924،ثم "مباٌعة جون دراٌدن" عام  1920المقدسة عام 

 تمهٌدٌة دراسات على اشتملت التً الدكتورة لرسالة عداداإل فً لٌوتإ شرع كما .المهمة

 وربا أتم عاد بعدها الى  . هارفارد جامعة من درجتها ٌنال كً  السنسكرٌتٌة اللؽة فً

                                                           
 45

الن جوفروا ،االن بو رٌر ،عبا  بٌضون ،منشورات الجمل آ ثار الشعرٌة : ترجمة كاظم جهاد ، دار افاق للنشر والتوزٌع تقدٌمآلا
 06ص 

 148، ص  1980عبد الحمٌد جٌدة ، اإلتجاهات الجدٌدة فً الشعر المعاصر ، مإسسة نوفل  سنة   2
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م عن عمر ٌناهز السابعة والسبعٌن سنة 1965ٌناٌر  04المنٌة ٌوم ن وافته ألى إوبقً هناك 

.(1) 

 :Gustave Flaubertغوستاف فلوبير  14

              م ولد فً مستشفى 1821دٌسمبر  12فً مدٌنة روان شمالً فرنسا فً  ولد فلوبٌر

لى بارٌ  لدراسة إرسله والده أن بلػ الثامنة عشر من عمره ، ألى إأوتٌل دٌو  ونشؤ فٌها 

القانون  ، لم ٌبذل جهدا فً دراسته ، وظهر تعلقه باألدب مبكرا ففً سن الحادٌة عشر 

فً تمثٌل رواٌة من تؤلٌفه .  وفً بارٌ  كان ٌتردد بٌن الفٌنة اشترك مع بعض زمالئه 

حد االٌام فٌكتور هوؼو ،وتعرؾ على السٌدة أخرى إلى مرسم برادٌٌه حٌث لقً فً واأل

ن ألى إصبحت وحٌدة أمه التً ألى العٌش مع إوشقٌقته عاد  هلوٌز كولٌه  وبعد وفاة والد

 (2) رواٌة "مدام بوقاري"شهر مإلفاته أومن  1880وافته المنٌة سنة 

 دوٌع فرنسً شاعر وهو مStéphane Mallarmé 1842 – 1898 رامٌه ماالستٌفان   -

 .الرمزي المذهب رموز من أٌضاً 

 .المستقبل نحو واالندفاع الماضً بنبذ نادى الذي ماٌكوفسكً، الروسً األدٌب -

 أعالم الحداثة العربية: ب/ 

 / بدر شاكر السياب :11

  وكان ، ( 1926 ( عام البصرة لواء من )جٌكور ) قرٌة فً بدر شاكر السٌاب  ولد

 األولى السنوات بدر فعاش وفٌر، تمر من له النخٌل أشجار ره على ماتد ٌعتاش مزارعا أبوه

 (1932 ( سنة والدته القدر اختطؾ أن إلى ي الئق وماد اجتماعً مستوى فً طفولته من

 ؼدا الذي الطفل وجدان فً أثره المإلم المبكر الرحٌل لهذا وكان الصؽٌرة، دنٌاه عن فرحلت

 نفسٌته فً آثارا كبٌرة المفجع الحدث لهذا أن والشك ،!األم حنان وهو حنان أللذ فاقدا ٌتٌما

شكل  على رالشع فً لها منفذا -بعد فٌما – وجد حتى أعماقه فً دفٌنة وبقٌت ،صؽٌر  وهو

 أخرى بامرأة أبٌه زواج بعد هو العاطفً بالحرمان شعوره من زاد ومما باكٌة، حزٌنة صور

 الصبً تلقاهاأخرى  صدمة الحدث ذلك فكان سرة،األ حٌاة على واستحوذت إلى البٌت، دخلت

                                                           
1
 42-35ص   1987: ارض الضٌاع ،ترجمة ودراسة ،نبٌل راؼب ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ٌنظر  توما  الٌوت   

2
 8-5، ص  2010، دار الحرؾ العربً  للنشر والتوزٌع، بٌروت، لبنان ، 1ؼوستاؾ فلوبٌر ، سالمبو، اعداد وتقدٌم رحاب عكاوي، ط 
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        سنة مضضعلى  فرحل والضٌاع، بالحزن ٌشعره الذي موطنه عن إبعاده وبعدها ر بد

 (1)جده بٌت إلى طفولته مربى -جٌكور عن آبن التاسعة ( وهو1935 (

)المعجل الردى طواها وأمي ... النساء جردتني قد منه ،.. أبي
2

) 

 وبدأ جٌكور، من قرٌبة قرٌة وهً سلٌمان باب قرٌة فً إبتدائٌة بمدرسة األولً تعلٌمه كان

 أن جده شجع والقراءة التعلم على الحرص وهذا ، ونظما قراءة الشعر ٌعجبه بهذه المرحلة

 لكً وكان علٌه (1943)عام  أنهاها التً الثانوٌة دراسته لٌكمل البصرةمدٌنة  إلى ٌرسله

 فدخل وٌة،المد بؽداد نداءات شدته إذ والجنوب جٌكور والبصرة ٌهجر أن العالً تعلٌمهٌكمل 

التً  العالٌة المعلمٌن بدار ملتحقا ،((1943سنة أواخر األٌام أحد صبٌحة الرشٌد عاصمة

         اإلنكلٌزيواألدب  اللؽة اإلنكلٌزٌة فً لورٌو ابك بشهادة (1949) سنة نهاٌة منها تخرج

(
3
 ،البٌاتً  الوهاب عبد الشاعر :مثل أدبٌة بشخصٌات الدراسة سنوات خالل وتعرؾ( 

 المالئكة، نازك والشاعرة العٌسى، سلٌمان الكبٌر والشاعر جبرا، إبراهٌم جبرا والكاتب

 .وآخرٌن..سماعٌلإ الدٌن محً والروائً عمارة عبا  ولمٌعة

  الشخصً :الصعٌد على االستقرار وعدم بالشقاء - عامة بصفة – حٌاته  زتتمٌ

 والبطالة الفصل من والعامة الوظٌفٌة حٌاته فً عانى فقد الوظٌفٌة حٌاته مستوى وعلى.العام

 أمراض مجموعة ٌعانً وهو توفً وأخٌرا ، (4) السٌاسٌة مواقفه نتٌجة طوٌلةلسنٌن والنفً 

 .24/12/1964 ٌوم وطنه خارج

 / نازك المالئكة 2

ونشؤت فً بٌت علم وأدب فً رعاٌة أّمها  1923ولدت نازك المالئكة فً بؽداد عام 

ٌّؤت  الشاعرة "سلمى عبد الرزاق" وأبٌها األدٌب الباحث "صادق المالئكة" فترّبت فً بٌئٍة ه

ٌة حتى انتقلت إلى دار المعلمٌن العالٌة لها أسباب الثقافة والعلم. وماأن أكملت دراستها الثانو

بدرجة امتٌاز ثم التحقت بمعهد الفنون الجمٌلة وتخّرجت فً قسم  1944وتخّرجت فً عام 

حصلت على شهادة الماجستٌر فً األدب المقارن من  1956. وفً عام 1949الموسٌقا عام 

العالٌة فً بؽداد  فً دار المعلمٌن أستاذةجامعة "وسكونسن" فً أمرٌكا. وعادت لتعمل 

ومنها انتقلت إلى جامعة البصرة ثم جامعة الكوٌت. وذهبت بعد ذلك لتعٌش فً عزلة 

. وكان ابنها الدكتور البراق عبد الهادي محبوبة قد صّرح 1990اختٌارٌة فً القاهرة عام 

للصحافة بؤّن الشاعرة الراحلة التً عانت من المرض طوٌالً قد استقرت حالتها قبل أن 

                                                           
1
 21،22ص، 1970،  1ط بؽداد، السالم، دار طبعةمالسٌاب، شاكر بدر وحٌاة شعر على أضواء ، العبطة محمود 
2
 . 81صالكاملة،  مج وإقبال، الجلبً ابنة شناشٌل دٌوان الجلبً، ابنة شناشٌل 
3
 50 - 45 ،ص١١٩١ ،١ ط ، بٌروت لبنان، والنشر، للدراسات العربٌة المإسسة ، وفكرٌة، فنٌة دراسة السٌاب، شاكر بدر شعر، توفٌق حسن 
 
4
 .9،10 ص ، ١،1971 ط بؽداد، العراقٌة، اإلعالم وزارةالسٌاب، أدب من مطوٌة صفحات ، عزمً خالص 
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خل المستشفى مجدداً لتخرج منه إلى القبر حٌث ُدفنت فً القاهرة بعد تشٌٌع الجنازة من تد

 مسجد الشٌخ كشك فً دٌر المالك.

وكشاعرة أسهمت المالئكة إسهاماً كبٌراً وإٌجابٌاً فً تطوٌر القصٌدة العربٌة الحدٌثة 

فً موضوعها وبنائها من خالل محاوالتها الشعرٌة الرٌادٌة فكان لمحاوالتها ومحاوالت 

الفضل فً انتشار الشعر الحّر كحركة بدأت فً العراق وانتشرت فً الوطن العربً  أمثالها 

شاعرة التً استوعبت وهضمت التراث الشعري العربً وأنتجته بؤشكاله بؤجمعه. فهً ال

الموروثة ثم جددت فً شكله الكالسٌكً. وظلّت تجدد فٌه برإٌة حدٌثة ومؽامرة التجربة 

ولكن ٌكاد ٌجمع كّل َمن درسوا المالئكة على أهمٌة دورها كناقدة لها رإاها وآراإها فً 

المعاصر( ؼربل األوزان المعروفة فً تراثنا وربط  الشعر الحّر. فكتابها )قضاٌا الشعر

ربطاً ٌقظاً بٌن ما عرؾ فً عصورنا األدبٌة العربٌة من أشكال الموسٌقا الشعرٌة العربٌة 

فً مرحلتنا التارٌخٌة الحاضرة كما ٌقول هاشم ٌاؼً فً دراسته )نازك المالئكة وقضاٌا 

ة أّن العرب لم ٌّتفقوا حتى الٌوم بشؤن الشعر المعاصر(. وال ٌنتقص من قٌمة نازك المالئك

ماابتدعته. فهاهو صوت شاعر العربٌة فً كّل العصور أبو الطٌب المتنبً ٌفخر الٌوم بؤّن 

 قصائده تثٌر الخالفات حتى ٌسهر الخلق جّراها وٌختصموا.

رحلت نازك المالئكة كما ٌحلو للبعض أن ٌسّمٌها بـ "أُّم الشعر العربً الحدٌث" بعد 

تبت قصٌدة "الكولٌرا" التً كسرت بها عمود الشعر الموروث عن أقدم عصور اإلبداع أن ك

كان  1947العربً بستٌن عاماً. ولم ٌزل العرب مختلفٌن حول قٌمة ماابتدعته. ففً عام 

)الهواء األصفر( ٌحصد أرواح آالؾ الفقراء فً أنحاء العالم، كتبت نازك المالئكة 

 المؤساة.بحساسٌتها العراقٌة عن هذه 

ر، ماتزال الٌوم فً  هذه الشاعرة الناقدة، اإلنسانة التً فّضلت العزلة واالنزواء المبكِّ

دائرة الضوء.. الناقد األدبً الحداثً الدكتور محمد عبد المطلب، الذي بدا أّن حركة الزمن 

لم أفزعته، نعى فً حدٌث صحفً من القاهرة مرحلة من تارٌخ الشعرٌة العربٌة، قال: أّنه 

ٌتبق منها بعد رحٌل نازك المالئكة إالّ أحمد عبد المعطً حجازي فً مصر وأدونٌ  "فً 

 العالم"!

إذن فنازك المالئكة كان هاجسها الموت ٌطاردها أّنى ذهبت، فكلماتها فً مقدمة 

مطولتها )مؤساة الحٌاة وأؼنٌة لإلنسان( شاهدة قلقها من هذا المدهش الذي كتبته كثٌراً 

ئناً ؼٌبٌاً، لم ٌقاوم إالّ أن ٌحضر أخٌراً بعد كل هذا االنتظار، تقول فٌها: )الواقع وتمثلته كا

إن تشاإمً قد فاق تشاإم شوبنهاور نفسه، ألّنه كما ٌبدو كان ٌعتقد أّن الموت نعٌم ألنه 

ٌختتم عذاب اإلنسان. أما أنا فلم تكن عندي كارثة أقسى من الموت. كان الموت ٌلوح لً 
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ة الكبرى, وذلك هو الشعور الذي حملته من أقصى أقاصً صباي إلى سّن مؤساة الحٌا

 (1)متؤخرة.

فهاج  الموت كان ٌطارد طٌؾ الشاعرة نازك المالئكة من صباها وكانت تخاؾ منه 

 الذي كان ٌعتقد أن الموت راحة من العذاب . شوبنها وروتهابه ، عك  ما كان ٌعتقد 

 محمود درويش: / 3

 الجلٌل ةـــمنطق ًـف البرودة قرٌة فً 1941 مار  13 فً دروٌش رـسمٌ ودــمحم ولد

 ، اإلسرائٌلٌون هدمها لقد و ، نٌةاالبرٌط الوصاٌة تحت آنذاك كانت التً فلسطٌن،شمال 

الحلزون  وادي جنوبا ٌحدها عكا، ساحل شرق كم 12.5 تقع أحٌهود، قرٌة الٌوم مكانها ٌقومو

 .بروت الصلٌبٌون سماها قد و ،النعامٌن نهر فً مٌاهه تصب الذي
 بعد 1948 عام فً بنات، ثالث و أبناء خمسة من تتكون لعائلة الثانً االبن دروٌش و

 فً عائلته مع ٌتنقل هناك بقً و العمر، من السابعة ابن وهو لبنان إلى لجؤ فلسطٌننكبة 

 عاد اللجوء و النفً رحلة بعد و بٌروت، فً الحال بهم استقر أن إلى القرى و المدنمن عدد

 و قرٌته ال ٌجد لم ألنه جدٌدة صدمة إلٌه بالنسبة العودة مثلث و فلسطٌن، إلى أسرته معسرا

 كروممجد بلدة شمال األسد دٌر قرٌة فً بقً و وطنه أرض فً هئلجو و نفٌه رحلة لتبدأ بٌتهال

 2) ) .البروة األم قرٌته ؼرب شمال الجدٌدة قرٌة فً بعدها استقر قصٌرة لفترة الجلٌل فً

واعتقلته  له التابعة الصحؾ فً عمل و راكاح اإلسرائٌلً الشٌوعً الحزب إلى انضم

 ثالث فٌه أمضى و السوفٌاتً االتحاد إلى . رحل1961 منذ مرات عدة اإلسرائلٌة السلطات

 الدراساتو النشر مإسسات فً حٌث عمل لبنان ثم مصر إلى نزح ثم ، للدراسة سنوات

 التحرٌر لمنظمة التنفٌذٌة اللجنة فًعضوا  انتخب و الفلسطٌنٌة، التحرٌر لمنظمة التابعة

 1993 عام منها استقال لكنه عرفات،ٌاسر  للزعٌم مستشارا عمل و ، 1988 الفلسطٌنٌة

 3) ) .أوسلو اتفاقٌة توقٌع على احتجاجا

 09جراء عملٌة القلب المفتوح ٌوم إد دروٌش فً الوالٌات المتحدة بعد وتوفً محم

 م 2008ؼسط  أ

  : عبد الوهاب البياتي / 4

م وعمل مدرسا ثانوٌا . 1950تخرج من دار المعلمٌن ،عام  1926موالٌد بؽداد سنة  

عماله بعد ذلك . فصل من أم ثم توالت 1950صدر دٌوانه األول )مالئكة وشٌاطٌن ( عام 

م تم ترك العراق الى سورٌا فلبنان ،  1954واعتقل عام عمله فً مجلة الثقافة الجدٌدة 

                                                           
2، ص1المنتدى الثقافً العراقً / دمشق ، صالون ثقافً شارك فٌه : د.علً العلً ،عبد الكرٌم العبٌدي، ص  
1
 

2
 17ص 1999 . ((1 ط التوزٌع و النشر الشروق دار .الكتاب من لمجموعة شهادات و دراسات الحقٌقً المختلؾ دروٌش محمود  
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لٌؾ والترجمة والنشر بوزارة المعارؾ ؤم مدٌرا للت1958فمصر . عاد الى وطنه عام 

 ( 1).كثر من مهرجان دولً أالعراقٌة ... مثل بالده فً 

 أدونيس: / 5 

 المعروف بـ أدونيس علي أحمد سعيد إسبر

بقرٌة قصابٌن بمحافظة الالذقٌة فً سورٌا. تبنى اسم أدونٌ  )تٌمناً  1930ولد فً  

. 1948الذي خرج به على تقالٌد التسمٌة العربٌة منذ العام  (بؤسطورة أدونٌ  الفٌنٌقٌة

 .بنتان: أرواد ونٌنارامتزوج من األدٌبة خالدة سعٌد ولهما 

كما عشرة. حفظ القرآن على ٌد أبٌه،  أدونٌ  لم ٌعرؾ مدرسة نظامٌة قبل سن الثالثة

أمام  , ألقى قصٌدة وطنٌة من شعره1944عدًدا كبًٌرا من قصائد القدامى. وفً ربٌع حفظ 

شكري القوتلً، رئٌ  الجمهورٌة السورٌة حٌنذاك، والذي كان فً زٌارة للمنطقة. نالت 

فً طرطو ، فقطع  قصٌدته اإلعجاب، فؤرسلته الدولة إلى المدرسة العلمانٌة الفرنسٌة

 .1954مراحل الدراسة قفزاً, وتخرج من جامعة دمشق متخصصاً فً الفلسفة سنة 

, وقضى منها سنة فً السجن بال محاكمة بسبب انتمائه 1954التحق بالخدمة العسكرٌة عام 

. ؼادر سورٌا إلى لبنان 1960للحزب السوري القومً االجتماعً الذي تركه عام  -وقتذاك-

حٌث التقى بالشاعر ٌوسؾ الخال, وأصدرا معاً مجلة شعر فً مطلع عام , 1956عام 

 .1994و  1969. ثم أصدر أدونٌ  مجلة مواقؾ بٌن عامً 1975

من جامعة القدٌ   1973فً األدب عام  هدّر  فً الجامعة اللبنانٌة, ونال درجة الدكتورا

, تكررت 1981من عام ٌوسؾ, وأثارت أطروحته الثابت والمتحول سجاالً طوٌالً. بدءاً 

والوالٌات المتحدة  ادعوته كؤستاذ زائر إلى جامعات ومراكز للبحث فً فرنسا وسوٌسر

وألمانٌا. تلقى عدداً من الجوائز العالمٌة وألقاب التكرٌم وُترجمت أعماله إلى ثالث عشرة 

 (2)لؽة. 

المعاصرون( ومن نماذج شعره ما نقله أحمد كمال زكً فً كتابه )شعراء السعودٌة 

  : قوله 144الصفحة 

 كاهنة األجٌال قولً لنا شٌئا عن هللا الذي ٌولد (

 )قولً أفً عٌنٌه ما ٌعبد

                                                           
1
  65، ص  1985،  2عبد الوهاب البٌاتً ، سٌرة ذاتٌة لسارق النار ، دار الشروق ،ط 
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  : ثـم ٌنقل عنه قوله

 مات إله كان من هناك (

 )1)(ٌهبـط من جمجمة السماء

 فهذا تطاول على الذات اإلالهٌة وكسر لمبادئ الدٌن  

  :صالح عبد الصبور  / 6

العربً. ومن  فً الوطن حركة الشعر الحر رواد عبد الصبور  أحد أهمٌعّد صالح 

رموز الحداثة العربٌة المتؤثرة بالفكر الؽربً !! كما ٌعّد واحداً من الشعراء العرب القالئل 

 .الذٌن أضافوا مساهمة بارزة فً التؤلٌؾ المسرحً, وفً التنظٌر للشعر الحر

ًّ دلتا النٌل,  المصرٌة  قرىالنحدى م ب 1931ماي  03صالح عبد الصبور فً ُولد  شرق

وتلقى تعلٌمه فً المدار  الحكومٌة. ثم در  اللؽة العربٌة فً كلٌة اآلداب بجامعة فإاد 

المفكر الشٌخ أمٌن الخولً الذي ضم والرائد  ٌد األول )القاهرة حالٌا(, وفٌها تتلمذ على

إلى )الجمعٌة األدبٌة( التً ورثت مهام تلمٌذه النجٌب إلى جماعة )األمناء( التً كّونها, ثم 

 ر.الجماعة األولى. وكان للجماعتٌن تؤثٌر كبٌر على حركة اإلبداع األدبً والنقدي فً مص

الشباب مرسى جمٌل عزٌز وعبد  إهعلى مقهى الطلبة فً الزقازٌق تعرؾ على أصدقا

وسٌلحنها له كمال  الحلٌم حافظ، وطلب عبد الحلٌم حافظ من صالح أؼنٌة ٌتقدم بها لإلذاعة

وعٌن بعد تخرجه  1951الطوٌل فكانت قصٌدة لقاء. تخرج صالح عبد الصبور عام 

مدرسا فً المعاهد الثانوٌة ولكنه كان ٌقوم بعمله عن مضض حٌث استؽرقته هواٌاته 

 .األدبٌة

رحل الشاعر صالح عبد الصبور إثر تعرضه إلى  1981أؼسط  من العام  13فً       

حادة أودت بحٌاته، اثر مشاجرة كالمٌة ساخنة مع الفنان الراحل بهجت عثمان، نوبة قلبٌة 

فً منزل صدٌقه الشاعر أحمد عبد المعطً حجازي، وكان عبد الصبور ٌزور حجازي فً 

 .منزله بمناسبة عودة األخٌر من بارٌ  لٌستقر فً القاهرة.

تنوعت المصادر التً تؤثر بها إبداع صالح عبد الصبور: من شعر الصعالٌك إلى شعر 

ٌَر وأفكار بعض أعالم الصوفٌٌن العرب مثل الحالج وبشر  الحكمة العربً، مروراً بس

الحافً، الذٌن استخدمهما كؤقنعة ألفكاره وتصوراته فً بعض القصائد والمسرحٌات. كما 

عند بودلٌر ورٌلكه( والشعر )شعر الرمزي الفرنسً واأللمانً استفاد الشاعر من منجزات ال

ٌُِضع  الفلسفً اإلنكلٌزي )عند جون دون وٌٌت  وكٌت  وت.  . إلٌوت بصفة خاصة(. لم 

عبد الصبور فرصة إقامته بالهند مستشارا ثقافٌاً لسفارة بالده, بل أفاد خاللها من كنوز 

دة وكذلك كتابات كافكا السوداوٌة. صاغ الشاعر الفلسفات الهندٌة ومن ثقافات الهند المتعد

باقتدار سبٌكة شعرٌة نادرة من َصهره لموهبته ورإٌته وخبراته الذاتٌة مع ثقافته المكتسبة 
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من الرصٌد اإلبداعً العربً ومن التراث اإلنسانً عامة. وبهذه الصٌاؼة اكتمل نضجه 

 1) ) .وتصوره للبناء الشعري

شعراء شبان تؤثروا بما هو بوابة فالحداثة مذهب أدبً ؼربً دخل إلى البالد العربٌة عبر 

موجود فً أوربا وحاولوا أن ٌطبقوه على الواقع العربً الذي كان ٌرزح تحت وطؤة 

  وؼٌرها . 1963إلى نكبة  1947النكبات من نكبة 
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 الفصل األول: مراحل تطور الشعر الجزائري )نظرة تارٌخٌة (

 مرحلة الثورة وما قبلها : ال وأ

 مرحلة ما قبل الثورة  -أ 

بداٌة التخلص من سٌطرة الموضوعات المبتذلة وبداٌة الوعً  -1

 1931إلى 1921الوطنً 

 اإلتجاه التقلٌدي فً الشعر الجزابري  -2

 اإلتجاه الوجدانً فً الشعر الجزابري  -3

 مرحلة الثورة  -ب

 مرحلة ما بعد الثورة : ثانٌا 

 1968إلى  1962مرحلة االستقالل من  -أ

  1975إلى 1968مرحلة  -ب

 مرحلة الثمانٌنٌات وما بعدها  -ج
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إن النص الشعري الجزابري نص ولٌد ظروؾ كثٌرة متشابكة ومتداخلة مر بها عبر 

لالستقالل ثم مرحلة ما مراحله التارٌخٌة انطالقا من دخول المحتل أرض الجزابر وصوال 

بعد االستقالل التً ُختمت بجٌل الثمانٌنٌات أو جٌل الٌتم كما أطلق علٌهم الناقد أحمد ٌوسؾ 

فً كتابه "ٌتم النص"، ثم تالها جٌل التسعٌنات والعشرٌة السوداء التً عاشتها الجزابر ، 

الم ــالسلم والسعمى وجاءت بداٌة القرن العشرٌن حاملة معها رهاب األوواجهت فٌها اإل

ً ــمان للشعب الجزابري بمصالحة وطنٌة، وعبر هذه المراحل التارٌخٌة التواالمن  واأل

القرن والنصؾ خاض فٌها الشعر الجزابري صراعا مرٌرا مع مختلؾ ما تعّرض  تتجاوز

ة، ـله من مإثرات لٌنصهر بتجربته مع كل مرحلة مقّدما نصا مختلفا ٌتماشى وجدٌد المرحل

ن ــه، فلــز علٌــذا ما سنركّ ــة، وهــفمحطات الشعر الجزابري قّدمت نصوصا مختلفبهذا 

نتعّرض بشكل مباشر للظروؾ والمتعلقات التارٌخٌة بالشعر الجزابري بقدر ما سنتعّرض 

ة ــام وسنتتبع هذه المحطات النصٌــل عــى مستوى لؽته وبنٌته بشكـه علـللنص وتحّوالت

 :كالتالً

 قبلها  مرحلة الثورة وماأوال : 

 مرحلة ما قبل الثورة :أ/ :

 وهً مرحلة مهمة فً تارٌخ الجزابر الحدٌثة ،حٌث ٌعد حادث احتالل الجٌش 

الفرنسً لمدٌنة الجزابر صدمة عنٌفة وقعت على كل المؽاربة فهزت نفوس األحرار منهم، 

ٌومبذ فضال عما فنجد لهذا االحتالل صدى فً الشعر التونسً وشعر المؽرب األقصى 

كتبه أدباء الجزابر وشعراإها أمثال : حمدان بن عثمان خوجة، ومحمد بن الشاهد، وقدور 

بن روٌلة، واألمٌر عبد القادر وآخرون، فظهر فً كتابات هإالء جمٌعا الشعور القومً 

)الوطنً التحرري
1
، ومن أهم ما ٌمكن تمٌٌزه خالل هذه المرحلة من النصوص هو نص  (

عبد القادر الجزابري الذي ٌعد بنٌة متفّردة فً زمن وصلت فٌه اللؽة إلى أسوء األمٌر 

أحوالها مع نهاٌات فترة العثمانٌٌن، وزادها األمر سوء دخول المحتل الفرنسً، ولكن رؼم 

هذه العراقٌل المثبطات للشعر فإن األمٌر عبد القادر شق بنصه اآلفاق وقّدم أنموذجا راقٌا 

به الشعر العربً القدٌم، بهذا تمٌز  اته اللؽوٌة وبنابه الراقً الذي أحٌللشعر العربً بقو

ٌّزه على نصوص عصره، وٌعد  نصه بالقوة على المستوى اللؽوي األسلوبً مما م

موضوع المقاومة فً شعره من أهم الموضوعات حٌث ٌحمل قٌمة شعرٌة تشد اهتمام 

ذي ظل الشعر العربً فٌه ٌرزح ال التاسع عشر المٌالدي الدارس خصوصا خالل القرن 

تحت أشكال التقلٌد اللفظً والصنعة المفتعلة واألؼراض البالٌة والركاكة البادٌة فً 

الصٌاؼة والتعبٌر، فكان موضوع المقاومة الذي برع فٌه األمٌر نواة لالنطالق، فقّدم نصا 

                                                           
1
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ٌات اذلك على بدمن الطراز الرفٌع الذي فسح مجاال واسعا لصور التضحٌة والفداء لٌشهد ب

 .التاسع عشر المٌالدي طٌبة لنهضة الشعر الجزابري منذ النصؾ األول من القرن 

 –كما نالحظه عبر قصابد دٌوانه  -ولعله بذلك قد سبق األقطار العربٌة، فشعر األمٌر

ٌطفح بمعانً السمو وتمجٌد البطولة واالعتزاز بالشخصٌة القومٌة والنخوة العربٌة، 

لشعر األمٌر ٌشعر بالتؤثر الشدٌد بشعر القدماء من الجاهلٌٌن والعباسٌٌن، فجاء  القارئو

شعره هذا تعبٌرا صادقا عن روح الفروسٌة الثابرة و تصوٌرا لحمٌة الشباب الطموح 

خنق النطاح"  "مها عقب معركة ضالمتشبع بقٌم الوطنٌة ونجد ذلك مثال فً قصٌدته التً ن

 بٌتا ، وقد افتتحها بقوله 31لػ نحو م و تب 1832قرب وهران عام 

 واـــــد الثـو زال لؽوب السٌر من مشه    ***   توسد بمهد األرض ، قد مرت النوى 

2) وىثـــــال ــىو قد أشـرفت مما عراها عل   ***     ا ــفس كـــرهــو عر جٌادا جاد بالن
) 

ألفاظ الماضً العتٌقة القوٌة، من خالل هذٌن البٌتٌن تظهر قوة نص األمٌر الذي تشع منه 

ونجد لهذا الحضور القوي لنصه وجودا فً مختلؾ قصابده خصوصا التً حملت موضوع 

 :افتخر الزمان" ومنها ٌقول "بنا كقصٌدة الفخر،

 الـــــــــــومن فوق السمــاك لنا رج***                     لنا فً كل مكرمة مــجال

 الــــــــــــــوخضنا أبحرا، ولــها زج***                  ركبنا للمكارم كـــل هول 

)الــــــــــــــفنحن الراحلون لها، العج         ***    إذا عنها توانى الؽٌر، عجزا 
3
) 

من خالل هذه العٌنات ٌظهر بشكل واضح قوة نص األمٌر عبد القادر على مستوى اللؽة، 

رواد اإلحٌاء الشعري، وهذا ٌجعلنا نعتبر قصابد كما ٌظهر إتباعه للنص القدٌم، فهو من 

األمٌر األقوى فً هذه المرحلة التً مهدت لمرحلة َخَفت فٌها الشعر بسبب المحتل 

فً المجتمع الجزابري لتبدأ حقبة جدٌدة مع نهاٌات  االتً لم تمٌز أحد جهٌلٌةوسٌاساته الت

 .القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن

الحقبة  ٌظهر ضعؾ النص الشعري الجزابري واضحا سواء على مستوى خالل هذه 

على المستوى اللؽوي واألسلوبً، فنجد مثال أن الموضوعات لم تخرج  مالموضوعات أ

ٌّن أو مدح ع ن بعض المدابح الدٌنٌة لمشاٌخ الطرق الصوفٌة أو التهانً على منصب مع

بن علً قاضً تلمسان، والشٌخ أبً حاكم فرنسً، ومن هإالء الشعراء نذكر الشٌخ شعٌب 

)بكر بو طالب وؼٌرهما كثٌر مما سار خلؾ ركب المحتل
4
، وعلٌه ال ٌمكن خالل هذه (

ٌّزا فً الشعر الجزابري و سبب ذلك إلى سٌاسات ٌعود المرحلة أن نجد نسقا نصٌا متم

قافً أو المحتل التً أفقدت الجزابرٌٌن خالل أكثر من سبعٌن سنة كل مقّومات التقّدم الث

مع  االجتماعً فانعكس ذلك على نصوصهم التً ما كان لها أن تؤخذ بوادر التحرر إال

                                                           
2
 52فً اطار الجزابر عاصمة الثقافة العربٌة  ص  2117سنة  3دٌوان االمٌر عبد القادر ،جمع وتحقٌق ، العربً دحو ، منشورا ثالة  ط   

3
 46فً اطار الجزابر عاصمة الثقافة العربٌة  ص  2117سنة  3دٌوان االمٌر عبد القادر ،جمع وتحقٌق ، العربً دحو ، منشورا ثالة  ط 

4
، 2، دار الؽرب اإلسالمً، بٌروت لبنان، ط1975 -1925ناصر، الشعر الجزابري الحدٌث، اتجاهاته وخصابصه الفنٌة،  ٌنظر، محمد 

 .21، ص 21ص ،2116
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مطلع العشرٌنات من القرن العشرٌن فبدأ ظهور شعراء وأدباء بشروا بانطالقة جدٌدة 

للشعر الجزابري فحملوا اللواء وعقدوا العزم على التخلّص من التخلؾ الثقافً والشعري 

  .تحمل بذور التحّول النصً وأسباب مرحلة جدٌدةقّدموا نصوصا إذ 

بداٌة التخلص من سٌطرة الموضوعات المبتذلة وبداٌة الوعً  /1

 :1291إلى 1291الوطنً: 

خالل هذه المرحلة بدأ الشعر الجزابري ٌتعافى خصوصا بعد ظهور موضوعات جدٌدة      

والجهل والدعوة للعلم، وقد أكثر إلحاحا على الساحة الشعرٌة كمحاربة الطرقٌة والتخلؾ 

الصحافة دورا مهما فً هذه المرحلة خصوصا بظهور صحافة أكثر وطنٌة كصحٌفة  لعبت

 )"1929(" و"وادي مٌزاب)1925(" و"الجزابر)1925(" و"المنتقد)1922الصدٌق)"

)وؼٌرها من الصحؾ
5

، حٌث عملت هذه الصحؾ على إتاحة الفرصة للشعراء ( 

والمبدعٌن لتقدٌم إنتاجهم والتعبٌر عما ٌدور فً خلدهم بلؽة صارت أكثر قبوال من الناحٌة 

الفنٌة خصوصا بتطور اآللة النقدٌة ألصحاب الصحؾ الذٌن وجهوا الشعراء وقّدموا لهم 

ٌُقّوموا نصوصهم، وعلٌه تعد هذه المرحلة  ممهدة للمرحلة اإلصالحٌة حٌث قادها النصابح ل

عبد الحلٌم بن "أعالم فً الفكر واألدب الجزابري مع بداٌة القرن العشرٌن، نذكر منهم، 

) ")سماٌة ومحمد بن مصطفى بن الخوجة، وعمر بن قدور وؼٌرهم
، لكن حضورهم 6

ه الفردي فً الساحة لم ٌمّكنهم من خلق تٌار فكري موّحد له أسسه وضوابطه ومنهج

ٌُْكتب للحركة اإلصالحٌة أن تظهر بشكل فعلً إال بعد فترة حٌث  الفكري المستقل، فلم 

كان لهم حضورهم القوي وتمّكنهم من ناصٌة النص، حٌث عملوا ولؽة الانطلق فرسان 

 .جمٌعهم على رفع راٌة اإلصالح انطالقا من أدبهم وشعرهم

 الجزائري : الشعر اإلتجاه التقلٌدي فً/ 9

 و االجتماعٌة بما أفرزته الظروؾ السٌاسٌة الجزابري الشعر فً التقلٌدي تجاهاإل تؤثر

 كان أن الثقافة السلفٌة فً ؼلو وال  فهمه، وسٌرورة انتشاره على ساعد ما وهذا والثقافٌة ،

  بالجانب الدٌنً، ٌتعلق فٌما خاصة العلم بنشر علٌه والقضاء الجهل إزالة فً دور لها

 .وقٌمه بمبادبه والعمل الكرٌم القرآن حفظ على باعتمادها أساسا

 إذ ثرٌا ساعد على تنمٌة الشعر الجزابري، ركبا فكان القدٌم العربً باألدب التعلق أما

  كان القدٌم حٌث األدب من مستمدة بتعابٌر مشٌعا والجزالة القوة طابع علٌه أضفى
                                                           

5
، الجزء األول، صدر عن الجزابر 1931إلى  1903أعالمها، من  –تطّورها  -ٌنظر، محمد ناصر، المقالة الصحفٌة الجزابرٌة، نشؤتها  

 .43، الجزابر، ص 2117لعربٌة، عاصمة الثقافة ا
6
 .34، ص 33م، ص 1984صالح خرفً، الشعر الجزابري الحدٌث، المإسسة الوطنٌة للكتاب، دط، الجزابر،  
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  بعدم تناوله اإلتجاه هذا شعراء بعض عند الفنً التطور أمام الطرٌق سببا فً إعاقة

 ).)طرٌفة صورةب معاصرةال للؽة
7

 

 جعلت الحركة  إذ العربٌة، اإلحٌاء مدرسة : تؤثٌرا وأقواها الروافد أؼزر ومن

 فكرٌة سلفٌة  وقضاٌا مواقؾ من علٌها تثبتت مبادبها التً بعض الوطنٌة تتخلى عن

 وتعلٌمها إلى تالمٌذهم  المشارقة الشعراء بعض قصابد بحفظ التقلٌد إلى متجاوزة هذا

 واالعتراؾ  نفوسهم فً األدب هذا ٌحتلها التً المرموقة المكانة عن بذلك معبرٌن

 حٌز الدعوة واالنطوابٌة إلى الرقً  من الجزابري الشعر أخرج إذ بفضله علٌهم،

  سعٌد محمد الشٌخ به أدلى ما هذا حقٌقة ٌإكد وما .الوجود حقٌقة فً واالزدهار والتفكٌر

  الكبرى الحرب انتهت منذ عٌنه ٌفتح لم الجزابرٌٌن األدباء معشر منا من"" : بقولهالزاهري 

  والعقاد حسٌن وطه وشوقً وحافظ صبري، إسماعٌل مدرسة تنتجه ظلت ما علىاألولى 

  األدبٌة لألقطار للنهضة الثانً الرعٌل رجال من وؼٌرهم والزٌات والمنفلوطً أمٌنوأحمد 

)".)العربٌة
8

 

 عربٌة تراثٌة أصول من شعره استكنه إذ إحٌاء، حقبة عاٌش الجزابري فالشاعر

  مرتبطا للشعر مفهومهم كان إذ قلتها، من الرؼم على النقدٌة النصوص علٌه د لت ما وهذا

 وضعها قدامة بن جعفر التً الشروط تلك أمام تواضعهم من القدامى العرب النقاد بمفهوم

"  والشعراء "الشعر كتابه فً هـ( 276 ت قتٌبة) الشعر" وابن نقد"( فً كتابههـ  337 )ت 

 واآلمدي فً "الموازنة "والجاحظ فً "البٌان والتبٌٌن" وابن رشٌق فً" العمدة " بحٌث

))ومقفً موزون كالم"الشعر أن على الدالة للقاعدة مناصرا األكحل محمد نجد
9

 من هذا ،

 عند الشعراء والنقاد معروؾ هو كما -الشعرٌة مضامٌنهم الجزابرٌون الشعراء استوحى

 للواقع محملة بالحدٌث عن مصٌر الشعب وأحواله ،مع االستجابة أشعارهم القدامى فجاءت

                                                           
7
 ( ، دار الؽرب االسالمً ، بٌروت لبنان 1975 -1925الفنٌة ) وخصابصه اتجاهاته الحدٌث الجزابري الشعر ناصر، محمد:ٌنظر    
 45 ص م، 1،1985 ط .
 
8
 52ص نفسه المرجع 

9
  67،ص  66ص نفسه المرجع 
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 الشاعر إلى لم ٌنظروا كما الشكل، دون بالمضمون مهتمة المفروض السٌاسً واالجتماعً

  أثرها لها نظرة كان وتلك المرهؾ وإحساسه الذاتٌة عواطفه له مبدع إنسان أّنه على

 قٌمته من ما حدد مجاالت الشعر وأنقص وهذا المرحلة، لهذه الشعري النتاج الواضح فً

 .الفنٌة

  خصابص فنٌة إٌجابٌة على ارتكز والمتتبع للشعر التقلٌدي الجزابري ٌالحظ أنه 

  أساسا على ريالشع خطابهم اعتماد فً فتمثلت االٌجابٌة أما شعراإه، بها وسلبٌة مر

 مستخدمٌن معجما شعرٌا واضحا والنحوٌة الصرفٌة فٌها بما الشوابب من سالمة اللؽة

  التكلؾ بتجنب المفردات المبهمة والتراكٌب المعقدة وهذا ما مثل عن بعٌدا الجمٌع ٌفهمه

  .التقلٌدي الشعر فً الوجه اإلٌجابً

 اللؽة أفقد التقرٌرٌة المباشرة وهذا ماتبنٌهم  اللؽة  إلى سببه فٌعود السلبً الوجه أما

)تمٌزها بالوزن والقافٌة ، نظرا إلى  خلوها من الصور البٌانٌة  لوال  شعرٌتها
10
) 

ومن أبرز الشعراء الذٌن قادوا المرحلة نذكر محمد العٌد آل خلٌفة الذي ٌعد من رواد هذا 

حٌث جاءت نصوصه مشبعة بالروح التقلٌدٌة على مختلؾ مستوٌات النص اللؽوٌة  اإلتجاه

 واإلٌقاعٌة فمثال نجد فً قصٌدته التً ٌصؾ فٌها لٌل المحتل 

 ٌا لٌل ما فٌك نجم ... جال الّدجً ،وأزاحا 

 إال كواكب حٌرى ... لم تتضح لً اتضاحا

)أخشى على الشعب هلكا ... ٌبٌده واجتٌاحا  
11
) 

خالل األبٌات ٌتضح جلٌا الطابع التقلٌدي فً األبٌات فمن ناحٌة المعجم نالحظ حضور من 

 ألفاظ مثل ) الدجى ، اللٌل ،النجم ، الكواكب ...الج (

 فهذه ألفاظ مستمدة من التراث الشعري .

 : الجزائري الشعر فً الوجدانً / اإلتجاه 9

 من ؼٌر الحدٌث  الحدٌث الجزابري الشعر فً الوجدانً اإلتجاه على التعرؾ ٌمكن ال

                                                           
10

 ( ، دار الؽرب االسالمً ، بٌروت لبنان 1975 -1925الفنٌة ) وخصابصه اتجاهاته الحدٌث الجزابري الشعر ناصر، محمد:ٌنظر 
 312، ص  311ص م، 1،1985 ط .

11
 47-46،ص ،ص 2111والنشر والتوزٌع ،عٌن ملٌلة الجزابر ،سنة محمد العٌد آل خلٌفة ، دٌوان محمد العٌد آل خلٌفة ، دار الهدى للطباعة  
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 لقاء الشعراء العرب مع الرومانسٌة" : ٌكن لم إذ فٌه جزءا باعتبارها الرومانسٌة عن

 اللقاء محددة أو على حركة محددة كذلك بل سٌمتد هذا فترة على مقتصر ؼٌر األوربٌة

)"اصرونالعرب وفً طلٌعتهم الشعراء المع الرومانسٌٌن الشعراء بعد القادمٌن لٌشمل
12

). 

 وؼلبة واالنطالق واإلؼراء فً الؽنابٌة للحرٌة طلبا" الرومانسٌة فً ٌرى فاألوربً

  تؤزم الفكر عن والتعبٌر المعالم المحدودة الواضحة الفكرة على الؽامض اإلحساس

 بداء  عامة واإلصابة بالجبرٌة بالشعور والتمزق والتشاإم والكآبة والقلق واإلرادة

 ))العصر
 فً حٌن وجد الشاعر العربً القدٌم والحدٌث على حد سواء فً الؽزل منفذا .13

 مستجٌبا لما تفرضه علٌه  تقلٌدي وأسلوب إنسانً نبض هو حٌث من للتعبٌر ربٌسا

 ما انعكس  فهذا واالستبداد التعسؾ زمن فً إال ٌنبؽون ال الشعراء كان فإذا الظروؾ،

 االستعمارٌة المؤساة متضافرٌن عاملٌن ولٌدة كانت إذ الجزابر، فً الوجدانٌة النزعة على

 تحت ظروؾ  سٌاسٌة واجتماعٌة  الجزابري الوجدانً الشعر فنشؤ القومٌة، والتقالٌد

 عواطفهم عن بالتعبٌر الشعراء من تلقابً فعل رد فكانت ولٌدة   معٌنة وثقافٌة واقتصادٌة

 وحدها من وجه  تكن لم الخارجٌة المإثرات أ ن هذه الحالكة ؼٌر الظروؾ هذه إزاء

 ووظٌفته الشعر مفهوم فً تطور جانبها إلى كان فقد المسار هذا نحو الجزابري، الشعر  

 إّنما  الحدٌث الجزابري الشعر فً اإلتجاه لهذا الحقٌقٌة فالبداٌة والمجتمع بالفرد وعالقته

  آرابه خاللمن  ذلك تضح االعشرٌنٌات و أواسط فً حمود رمضان "ٌد على ظهرت

)"شعره فً ذلك تطبٌق ومحاولته ونظرٌاته 
14

 للشعر المحافظ التقلٌدي للمفهوم بانتقاده (

 فٌه سار الذي اإلتجاه فً سار إذ رومانسً، وجدانً منحى من والدعوة إلى التجدٌد

  جدٌدة شعرٌة نظرٌات بناء وهو فرنسا فً سٌما ال أوربا، فً الشعراء والنقاد الرومانسٌون

 وفوابده الشعر حقٌقة" : مقاله علٌه دل ما وهذا قدٌمة كالسٌكٌة أنقاض نظرٌات على

  

                                                           
12

 11م ،ص 2،2111 ط المؽرب -البٌضاء الدار ,توبقال دار وإبداالتها، بنٌاته الحدٌث، العربً الشعر : بنٌس محمد  
13

 15 7ص م 1984 الجزابر – الجامعٌة المطبوعات دٌوان المعاصر، العربً الشعر فً األدبٌة المدارس نشاوي، نسٌب   
14
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 التجدٌد  ؼٌر اإلحٌاء بؤن ٌرى فهو )."15)م 1927 فٌفري فً بمجلة الشهاب المنشور

 فً  أؼراض فهً للقصور ووصؾ ورثاء مدح من الشعرٌة بمعارضته للقدماء وأؼراضهم

  ظل فً المضطهدة العربٌة األمة إلٌه تسعى كانت ما مع تتماشى وال مخٌلته تخدم الحاضر

  جراحها ٌعبر عّما بداخلها ، وٌضمد  من إلى حاجة فً األمة هذه ن إذ أ االستدمار الؽربً

  الشعرٌة، لؽته وٌنتقد شعره فً ٌتخذهما اللذٌن واألسلوب الطرٌقة على ٌإاخذ شوقً فنجده

  العربً باألدب ٌخطو حتى الشعراء من سبقه من كل ٌخالؾ أن شوقً ٌرى أنه على إذ "

).")بؤدبهم الفرنسٌون فعل كما النبٌلة رسالته فٌبلػ العاتٌة السماء إلى : المنكسر
16

 

 كماهٌة الشعر  إلى وبنظرته اإلحساس صدق فً ٌكمن عنده الشعرٌة التجربة وسر نجاح

 إال إذا فنه فً ٌنجح ال الّرسام ن  أ فكما الرسام، عن" ٌختلؾ فالشاعر عنده  ال ووظٌفة

 بؤزمة  واألخذ العقول امتالك على للشاعر طاقة ال كذلك الشعور من حٌة تزود  بطاقة

 ا الرحب صدره مٌدان فً تقوم التً الهابلة العواطؾ تلك تصوٌر أجاد إذا النفوس إ ال

 تنمٌق وتزوٌر وتكلؾ مجرد ال والعامة الخاصة خواطره عن للسامع ٌعرب أن عندم ٌرٌد

17) ."النبٌهة األمة فً والشعراء الشعر قٌمة من ٌنقص مما هذا فإ ن فادح، وكذب وتعمد
 هذا( 

 الشاعر المكون للصورة الصادقة  ذاك هو نظره فً الحقٌقً الشاعر  أ ن على ٌدل ما

 ٌتحمل  الذي فهو ضمٌره، لصوت إال إبداعه فً ٌنقاد ال كما وعصره نفسه المعبرة عن

 عن طرٌق  إال ٌكتب ال شاعر فهو والدٌنٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة الحٌاة فً دور القٌادة

 فً بإخوانه متؤثرا حمود رمضان مع الجزابري الوجدانً الشعر بداٌة كانت الحلم وهكذا

 نظرتهم فً الفرنسٌٌن وال سٌما األمرٌكً المهجر وأدباء الدٌوان جماعة فٌهم بما المشرق

 وأما شعر  خاصا، شٌبا لنا ٌقدم الذي المطبوع الشعر هو أنه على"الشخصٌة شعر إلى

  "المتكلفون المؽمورون الشعراء فٌه الصفة فٌتساوى
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 126( ،ص1975-1925)) الفنٌة وخصابصه اتجاهاته الحدٌث، الجزابري الشعر ناصر، محمد  
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 128،ص نفسه المرجع  
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 291ص نفسه المرجع 
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 (18
 عبدالّرحمن شكري بقوله : لنا ٌوضحه ما وهذا (

 إن الشعر وجدان                   الفردوس طائر ٌا أال

 :حمود رمضان قول ٌقابله والذي

 وقلت لهم لما تباهوا بشعرهم            أال فاعلموا أن الشعر هو الشعور 

 فٌها ؼلب حقبة فً قوٌا متمٌزا للشعر مفهومه فً حمود رمضان أمسى هذا ومن

 ) ")م 1929 سنه صوته فخبا "ألمت به المنٌة   أن إلى المحافظ التقلٌدي التٌار
  أن ؼٌر19

  هذا فً وجدوا كثٌرون شعراء نهجه على سار إذ سدا تذهب لم حمود جهود رمضان

  نفسٌة ثورات من به ٌشعرون وما الٌومٌة معاناتهم وٌالبم خلجاتهم، عن ما ٌعبر اإلتجاه

  السابحً القادر عبد محمد هللا و سعد القاسم وأبو جلواح، مبارك سحنون، أبرزهم،أحمد من

  ومبروكة الؽماري ومصطفى رقطان بن محمد مثل االستقالل شعراء ظهر عند كما

)وؼٌرهم الطاهري، وجمال بوساحة
20
). 

 النثر إلى امتدت بل فقط الشعر على باقتصارها الجزابر فً الرومانسٌة تكتؾ ولم

 العابد محمد حوحو، رضا أحمد" أبرزهم من الكتاب من الكثٌر عند نجده ما وهذا كذلك

21)."الجٌاللً
) 

كما كان لتؤثٌر األوضاع السٌاسٌة والظروؾ االجتماعٌة أثرها البالػ خالل هذه الفترة 

فكان هناك العدٌد من النصوص ٌظهر البعد الوجدانً فٌها واضحا ، حٌث وصفت هذه 

النصوص الواقع المرٌر فً نؽمة حزٌنة ٌابسة بابسة ومشاعر واعٌة بما ٌرٌده المواطن 

عض العناوٌن نالحظ النؽمة الحزٌنة " زفرات العشً " ، من مستقبل أفضل ومن خالل ب

"زفرات الحٌران ذي الشجن " . كما أن مختلؾ" األوضاع المإلمة التً فرضها المحتل 

آنذاك تعد مإثرا أساسٌا فً طؽٌان مشاعر الكآبة التً لونت الشعر الجزابري أنبذ، حتى 

)فً العشرٌنٌات "ؼدت طابعا عاما ٌمٌز أؼلب االنتاج الشعري الذي ظهر 
22
) 
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ولكن رؼم كل هذا لم ٌظهر االتجاه اال بعد الحرب العالمٌة األولى بفترة زمنٌة حٌث 

اندلعت الحرب العالمٌة الثانٌة التً أحدثت ثورة عارمة وانقالباعلى كل المستوٌات فكان 

 م الذي ٌعد أبرز 1945تؤثٌرها على الشعراء كبٌرا خصوصا بعد احداث الثامن من ماي ،

األحداث المإلمة التً طبعت النص الوجدانً بمسحة الحزن واألسى وممن كتبوا حول هذا 

 الٌوم نجد الربٌع بو شامة ، الذي كتب قصٌدة " عجبا لوجهك كٌؾ عاد لحاله " حٌث ٌقول 

 قبحت من شهر مدى األعوام          ٌا )ماي( كم فجعت من األقوام 

 صخر من أذاك الطامً  وانماع شابت لهولك فً الجزابر صبٌة 

 فً الكون حتى مهجة األٌام  وتفطرت أكباد كل رحٌمة 

)ومجامع فً صفحة اآلالم  تارٌخك المشإوم سطر من دم 
23
) 

من خالل هذا النص تظهر النؽمة الحزٌنة على مستوى اللؽة والعبارات مما ٌدل على 

القتصادٌة ،التً لها تؤثٌر أن األوضاع االجتماعٌة ، التً هً ولٌدة التؤثٌرات السٌاسٌة وا

مباشر فً توجٌه الشعراء إلى هذا اإلتجاه ،الذي أخذ معه " الشعر الجزابري ٌتجه اتجاها 

واضحا إلى التعبٌر عن المشاعر الفردٌة ، وظهرت فٌه انعكاسات التجربة الذاتٌة بعد أن 

)كانت نظرة الشاعر تطؽى علٌها الؽٌرٌة وشعر المناسبات ."
24
) 

رز الخصابص الفنٌة لفتا لنظر الدارس ، هذا التحول الفنً الملحوظ فً ولعل من أب

لؽة الشعراء الوجدانٌٌن الذٌن أخذوا ٌبتعدون عن الدٌباجة التقلٌدٌة القدٌمة التً من أبرز 

سماتها التقرٌر و المباشرة ،وهً سمة كانت طاؼٌة على اللؽة الشعرٌة عند الشعراء 

تب بها شاعر وجدانً مثل عبد هللا شرٌط أو محمد المحافظٌن فاللؽة التً أصبح ٌك

األخضر السابحً ، أو بلقاسم سعد هللا ، أو الطاهر بوشوشً تختلؾ اختالفا واضحا عن 

تلك اللؽة التً كان ٌكتب بها محمد العٌد ال خلٌفة ، أو محمد الهادي السنوسً ،أو محمد 

الجزابري الوجدانً مقتصر على  السعٌد الزاهري ، أو أبو الٌقطان إذ لم ٌعد هم الشاعر

توصٌل األفكار إلى المتلقً ، ولم تعد التجربة الشعرٌة تتم عن طرٌق التعامل مع األلفاظ 

تعامال معجمٌا ،كما كان الشؤن عند شعراء اإلصالح وإنما أصبح الشاعر على وعً بعملٌة 

)عر  ولؽة النثر "اإلبداع الشعري نوعا ما ، وعلى دراٌة بالفروق األساسٌة بٌن لؽة الش
25
 ) 

وما أصبح ٌهم الشاعر الوجدانً قبل كل هذا ،هو أن ٌجد اللفظة التً تنسجم انسجاما 

طبٌعٌا مع ما ٌحس به داخل أعماقه ومن ثم فإن المالحظ هو مٌل أكبر الشعراء الوجدانٌٌن 

إشاعة الجو  إلى األلفاظ المإثرة بموسٌقاها الهامسة ، هذه األلفاظ التً تمتلك طاقة ذاتٌة فً
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)النفسً المالبم حولها "
26
إذ ربط الشاعر الوجدانً الجزابري عواطفه بعواطؾ شعبه  (

وكان وفٌا له ، وها هو رمضان حمود ٌإكد لنا هذا فً قصٌدته بعنوان "شعبً الكبٌب " 

 حٌث ٌقول : 

 ما لشعبً الكبٌب بات حزٌنا            ٌرسل الدمع تارة واألنٌنا 

 ن واللٌل داج            مثل حظ الشقً والبابسٌنا بات ٌشكو الهوا

 بات ٌحصً النجوم والدمع نساب      على الوجنتٌن دمعا هتونا 

 قلت هونا فؤنت كالبدر فٌنا               أنت منا أب ونحن البنونا 

 ٌا حبٌب القلب مهال فإنً                بالفدا ال اكون عنك ضنٌنا 

 ب باك            من صروؾ ٌشٌب به  الجنٌنا أٌها الضاحكون والشع

 ذاب قلبً ومات جسمً شهٌدا          من هموم تنهال كالؽٌث فٌنا  

 ٌا إلهـــً وأنت تعلم سري               بٌن قومً صرت الؽرٌب الحزٌنا 

)عجل النصر للبالد فـــــــــؤنا             لمهاوي البال نسـاق ؼرٌنا 
27
) 

نقول أن دموع رمضان كانت ساخنة ٌذرفها واقع مرٌر فجاءت وفً األخٌر 

 رومنسٌة واقعٌة .

 ب / :مرحلة الثورة

ال ٌمكن اعتبار الشعر الثوري مرحلة مستقلة عن باقً المراحل الشعرٌة السابقة 

لكونه حلقة فً الشعر الجزابري حٌث كتب فٌه كل الشعراء من رواد الشعر اإلصالحً 

وجدانً ، فلم تكن هذه المرحلة حكرا على طابفة معٌنة من الشعراء ، التقلٌدي ، والشعر ال

كما أن أسلوبها لم ٌختلؾ عن القصٌدة التقلٌدٌة إال فً القاموس اللؽوي والموضوعات، أما 

البناء العام من إٌقاع واحترام لعمود الشعر فقد ظل قابما ، لهذا ال ٌمكن مالحظة تطور 

لفترة إال على مستوى المعجم الشعري الذي ظهرت علٌه أسلوبً واضح المعالم فً هذه ا

بعض الحقول الجدٌدة فمثال لو ال حظنا قصٌدة شاعر الثورة مفدي زكرٌا وهو ٌصؾ 

الشهٌد أحمد زهانة  المعروؾ ب أحمد زبانة فً وجهته االخٌرة نحو المقصلة سنة 

 م حٌث ٌقول : 1955
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 ٌتهادى نشوان ٌتلو النشٌدا            قام ٌختال كالمسٌح وبٌدا                    

 ( 28)   باسم الثؽر كالمالبك أو كالط                           فل ٌستقبل الصباح الجدٌدا

من خالل األبٌات ٌظهر حضور المعجم الثوري جلٌا من خالل ) الشهٌد ، المسٌح ، 

لصوتً فكل األلفاظ الثورٌة النشٌد ...( هذا ما قدم للنص  قوة فً التؤثٌر   على المستوى ا

 . ذات فونٌمات مجهورة وشدٌدة

مع بداٌة الثورة برزت ظاهرة جدٌدة مع جٌل جدٌد من الشعراء الشباب ، أال وهً 

ظاهرة  الشعر الحر حٌث ٌإكد معظم الدارسٌن والمتتبعٌن للشعر الجزابري على أن " 

مع ظهور أول نص من الشعر الحر  البداٌة الحقٌقٌة الجادة لظهور هذا االتجاه ، إنما بدأت

فً الصحافة الوطنٌة ، وهو قصٌدة )طرٌقً ( ألبً القاسم سعد هللا المنشورة فً جرٌدة 

29)" 1955مارس من سنة  23البصابر بتارٌخ 
) 

 ومنها هذا المقطع :

 ٌا رفٌقً 

 ال تلمنً عن مروقً 

 فقد اخترت طرٌقً 

 وطرٌقً كالحٌاة 

 شابك األهداؾ مجهول السمات 

 عاصؾ التٌار وحشً النضال 

 صاخب األناة عربٌد الخٌال 

 كل ما فٌه جراحات تسٌل 

 وظالم وشكاوى وحول 

 تتراءى كطٌوؾ  

 من حتوؾ فً طرٌقً 

                                                           
28
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)ٌا رفٌقً 
30
) 

وٌإكد الدكتور صالح خرفً أسبقٌة أبا القاسم سعد هللا فً تجربة الشعر الحر فً 

إنما جاء بعده " وسعد هللا أول المقدمٌن على الجزابر وإنما من كتب هذا اللون زمن الثورة 

تجربة الشعر الحر ، وٌثنً علٌه باوٌه الذي استطاع أن ٌؽذي هذه التجربة بروح جدٌدة فً  

)الشكل والمضمون ... وخمار ثالث ثالثة فً تجربة الشعر الحر فً الخمسٌنٌات "
31
إن (  

هذه المؽامرة " لقد توالت  تجربة سعد هللا فتحت الطرٌق أمام شعراء آخرٌن القتحام

الكتابات الشعرٌة على منوال ؼٌر تقلٌدي وتفاوتت التجارب الفنٌة ، بٌن شاعر وآخر 

ونذكر من هإالء الشعراء أحمد الؽوالمً ... عبد الرحمان زنافً ، وعبد السالم حبٌب ، 

)ومحمد األخضر السابحً ..."
32
) 

م ثابر على االستعمار الذي حاول تجرٌده  1954كما نجد الشاعر الجزابري بعد عام 

من هوٌته مدفوعا إلى الثورة على واقع الثقافة والشعر أٌضا . كما ضربت الثورة على 

أوتار الشعراء، فكانت دافعا قوٌا فً كتابة الشعر الحر ، وهذا ما ٌإكده الؽوالمً فً رسالة 

م وقد ذكر أن السبب األول الذي دفعه إلى الكتابة 1976من نوفمبر  له كتبت فً العاشر

بهذا الشكل هو ظروؾ الثورة نفسها حٌث ٌقول "وهنا أذكر السبب الذي دفعنً إلى كتابة 

والرقابة  على الصحؾ ازدادت ضراوة فارتؤٌت أن  الشعر الحر ، هو أن الثورة اندلعت

تؤثٌر عمٌق من األحداث واألزمات التً  أتنفس الصعداء ، وأخرج ما فً باطنً ، من

)تجري أمام أعٌننا ، قصد التعمٌة واللؽز "
33
) 

ٌضاؾ الى كل هذا عامل آخر ساعد على دفع هذه التجربة الى االمام وهو بروز 

بعض المجالت العربٌة التً كانت تدعو الى الحداثة الثورٌة ونخص بالذكر مجلة "اآلداب" 

عراإنا متنفسا رحبا لنثر أعمالهم فٌها "وهذا ما نلقٌه لدى الشاعر اللبنانٌة التً وجد فٌها ش

ابً القاسم سعد هللا الذي فتحت له مجلة االداب صدرها ,وؼٌرها من المجالت العربٌة 

ٌنشر فٌها قصابده وٌعرؾ بالحركة النقدٌة والشعرٌة فً الجزابر مثله كمثل ؼٌره من 

)األدباء والنقاد الجزابرٌٌن 
34
). 

ن للشعر المشرقً دور كبٌر فً ظهور الشعر الحر فً الجزابر وهذا بلقاسم كما كا

سعد هللا ٌعترؾ بفضل المشارقة علٌه فً كتابة القصٌدة الحرة حٌث قال :"ؼٌر أن اتصالً 

باالنتاج العربً القادم من المشرق وال سٌما لبنان واطالعً على المذاهب األدبٌة 

ٌة حملنً على تؽٌٌر اتجاهً ومحاولة التخلص من والمدارس الفكرٌة والنظرٌات النقد

                                                           
30
 141، ص  1985أبو القاسم سعد هللا ، الزمن األخضر ، دار الطبع الجزابر ، سنة  
31
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 64، ص2112، الجزابر ، 1أحمد ٌوسؾ ، ٌتم النص ، والجٌنٌالوجٌا الضابعة ،منشورات االختالؾ، ط 
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التقلٌد فً الشعر ,وتماشٌا مع هذا الخط نثرت بعض القصابد التً كانت رتٌبة التفاعٌل 

ولكنها حرة القوافً مثل )احترافً, جمٌلة , ربٌع, (ثم لم تلبث أن تحررت من التفاعٌل 

)أٌضا."
35
 وهذا مقطع من قصٌدة احتراق: (

 النذور أفً كل قلب أزٌز

 وفً كل أفق ضٌا وأوار 

 وفً كل عرق دم ٌتلظى

 تخور ٌذوب شذا وافتحار

 تنزي له كل جارحة

 وتطفو به فضاء بخار

 فال عصب طافح باألمانً

 والوز مازج للضمار

 عشقنا الحٌاة وحوال وشوكا

)فجبنا نهٌبها للبذور
36
) 

تعٌقه وقٌود التفاعٌل الرتٌبة ففً هذه القصٌدة نجد الشاعر قد تخلص من التقالٌد التً كانت 

التً كانت مفروضة علٌه فً الشعر العمودي وهذا بعد اتصاله باإلنتاج العربً الوافد من 

 المشرق وخاصة لبنان .

 ثانٌا : مرحلة ما بعد الثورة 

 1968   الى1962أ/  :مرحلة االستقالل من 

با فً مٌدان فراؼا رهٌ  1968الى 1962شهدت الساحة الشعرٌة بعد الثورة من 

الشعر وٌعود ذلك الى عدة أسباب والمتمثلة فً "انصراؾ بعض الشعراء الرواد الى 

استكمال دراستهم العلٌا ,وتوجههم إلى االبحاث األكادٌمٌة ,واالنشؽال بعدها بالتدرٌس ,فً 

الجامعة وتحمٌل أمانة تكوٌن األجٌال الصاعدة .")
37
 (فنجد أبا القاسم سعد هللا قد انصرؾ  
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لى األبحاث التارٌخٌة ,وهجر الشعر كلٌا كما انصرؾ الدكتور محمد صالح باوٌه إ

هو اآلخر إلى عمله طبٌبا فلم ٌعد ٌكتب الشعر إال بٌن الفٌنة واألخرى بطرٌقة شحٌحة جدا 

,والبقٌة األخرى تحملوا مناصب إدارٌة فً الجزابر الفتٌة التً هً بحاجة إلى اإلطارات 

الصحافة األدبٌة وعدم وجود اتحاد ٌجمع األدباء وقلة النوادي الثقافٌة ,باإلضافة إلى فقدان 

وندوات ,وقلة تواجد  , ,وإهمال العناٌة بالجانب الثقافً وتظاهراته من أمسٌات ,محاظرات

)الكتاب العربً فً األسواق ,وضعؾ طبع ونشر اإلنتاج الوطنً 
38
) 

كما أن الثورة نفسها كانت دافعا قوٌا ,ومثٌرا مباشرا لمعظم ما كتب خالل مراحلها  ٌقول 

الشاعر الؽوالمً معلقا على صمت الشعرا ء بعد الثورة :"ألننا كنا نهاجم به 

)الشعر(الدخٌل ,وأذنابه ,وندافع عن كٌان األمة ,فً تحرٌر وطنها ولؽتها وبعبارة أوضح 

)د االستعمار أن ٌجعلها قانونا لنا .أما الٌوم فلم نجد ما نحاربه ,"كنا نهدم كل وضعٌة ٌرٌ
39
) 

 كل هذه العراقٌل والمعوقات أدت الى صمت الشاعر الجزابري فً بداٌة االستقالل

 1975الى 1968ب/ :مرحلة 

بعد مرحلة الركود التً عاشها الشعر الجزابري بعد االستقالل مباشرة عرؾ الشعر 

الجزابري استفاقة عما كان علٌه فً السابق وسبب ذلك ٌعود الى أبرز حركة نقدٌة تهتم 

بهذا الشعر ,مثلها كل من "عبود شراد شلتاغ فً أطروحته التً أنجزها فً معهد اللؽة 

بات حسن فتح الباب التً كان ٌنشرها إذ ذاك فً ملحق النادي العربٌة بجامعة وهران وكتا

األدبً بجرٌدة الجمهورٌة التً تصدر فً وهران بالؽرب الجزابري فكانت دراسته بشعر 

)الشباب منكبة على ما عرؾ فً استعمال الدارسٌن :شعر السبعٌنٌات ."
40
) 

ر أسبوعٌا ,حٌث كتب باإلضافة الى ذلك "الملحقات الثقافٌة كالمجاهد الذي كان ٌصد

فٌه أبو القاسم سعد هللا ومحمد مصاٌؾ وعبدهللا الركٌبً وأبو العٌد دودو وهإالء كانوا من 

)النقاد إلى جانب عبد المالك مرتاض "
41
) 

باإلضافة إلى ما كان ٌنشر فً "ملحق الشعب الثقافً الذي كان ٌظهر كل أسبوعٌن 

لٌه بلقاسم بن عبدهللا التابع لجرٌدة "الذي كان ٌشرؾ ع مثله كمثل "النادي األدبً

الجمهورٌة الصادرة بالؽرب الجزابري ٌضاؾ إلى ذلك الموسسة الوطنٌة للكتاب 

(ENAL" التً تكفلت بنشر دواوٌن هذه المرحلة)(
42
) 
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ومع هذه االستفاقة الشعرٌة "ظهرت أسماء جدٌدة لم تكن معروفة من قبل ,برز من 

الشعر العمودي والحر ٌحاول التجدٌد فً إطاره ,مثل  بٌنها إتجاهان اثنان ,إتجاه ٌكتب

,وعمر بودهان ,ومحمد ناصر   مصطفى الؽماري ,محمد بن رقطان وجمال  الطاهري

,ومبروكة بوساحة ,وعبدهللا حمادي ,ورشٌد أوزانً ,وجمٌلة زبٌر ,وؼٌرهم وإتجاه 

ل أحمد حمدي التطرؾ إلى الشعر الحر وأعلن القطٌعة بٌنه وبٌن الشعر العمودي ,مث

,وأحالم مستؽانمً ,وجروة عالوة  ,وحمري بحري أزراج عمر ,وعبد العالً رزاقً, و

)وهبً, ومحمد زتٌلً ,وؼٌرهم
43
) 

وعلى الرؼم من هذا الوضع الذي من المإكد أنه سٌدفع بالحركة الشعرٌة إلى التطور ,إال 

 من ذلك فهذه الحركة لم تستطع فرض نفسها على الوجه األكمل وذلك أنه لم ٌحدث شا

"الثقافً والشعري "لم ٌساعد الكثٌر منهم  لجمله من العوامل والعراقٌل فتكوٌن الشعراء

على تقدٌم نماذج طٌبة ,أضؾ إلى ذ لك ما ٌتصؾ به بعضهم من كسل أو ؼرور ,جعلهم 

صٌلة فً الشعر العربً القدٌم ,األمر الذي ٌكتفون بثقافة شعرٌة سطحٌة لٌس لها جذور أ

,وال ٌوجد فً نفوسهم المكانة المعتبرة وكان  جعل أؼلبٌة هذا اإلنتاج ال ٌنال رضى القراء

للجمهور المتلقً دخل كبٌر فً عدم تشجٌع هذه المواهب فالجمهور المثقؾ باللؽة العربٌة 

)أضؤل...عامة كان وال ٌزال ضبٌال والمتذوق لهذا الشعر الجدٌد 
44
) 

كما نجد شعر هذه المرحلة شعرا مناوبا للبرجوازٌة فً عهد ما بعد االستقالل فسار 

الشعراء فً فلك االشتراكٌة فً أواخر الستٌنات إلى نهاٌة السبعٌنات مما أثر على الخطاب 

 الشعري فً هذه الفترة وجاء مشبعا ومؽرقا فً الشعارات اإلٌدٌولوجٌة ذات الطابــــــــــــع

السٌاسً واالجتماعً فجاءت معظم قصابدهم تكرٌسا لخدمة االنسان فً الحرٌة والعدالة 

واالبتعاد عن قصٌدة المدح الذلٌلة فهذا عبد القادر السابحً فً قصٌدته "باقة بنفسج ٌوجه 

 تحٌة للشاعر الكوري كٌم "شً ها"فً سجنه

 من لقلبً بجناحٌن

 لٌمضً بهما نحو )سٌول(

 خ من اللجن الحزٌنفهناك الشعر بمنا
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)داخل السجن الكبٌر المستطٌل
45
) 

ومن القصابد التً وظؾ فٌها المعجم االشتراكً نجد قصٌدة أحمد حمدي )العنقاء (من 

 دٌوانه )قابمة المؽضوب علٌهم( ٌقول:

 وأحالم الرفاق الصامدٌن 

)كلهم فً أول الشارع كانوا ٌعرفون 
46
) 

اشتراكٌة توحً بسٌطرة القاموس االشتراكً  فالرفاق واألحالم والخالص كلها عبارات

 على النص.

 ج/ :مرحلة الثمانٌنات وما بعدها :

  متهأصوا أن المعاصرٌن، الجزابرٌٌن الشعراء من عدد أدرك ،الثمانٌنات بداٌة ومع          

  أرادوا إنما أكتافهم على واطرب والذٌن المشرقٌة، األسماء ألبرز صدى رجعلم تكن سوى 

 كتاب مقدمة ٌخط جودت صالح دعا الذي األمر لهم، مطابقة نسخاإٌجاد تبع ومقلدٌن ٌإلفون 

  أن المشرق العربً  فً النقاد فٌها ٌناشدالجزابري"  الشعر فً دراسات"ركٌبً هللا عبد

  ألن المعروفة، النقدٌة األسس على لهدراساتهم  ٌقٌموا وال برفق، الكتاب هذا شعر ٌتناولوا

  ألسنة فتلكؤت أجنبٌةوفرضت علٌهم ثقافة  أجٌاال العربٌة الثقافة حرموا قد الجزابر سكان

47)"محدودة قلة إال منهم تلمع ولم شعرابهم
) 

  من وأترابه أنه حتمٌة نتٌجة إلى ٌصل السبعٌنٌة الفترة من "لًتٌز محمد" الشاعر هو وها

  الخصوص على السبعٌنات منذ أننا لً ٌبدوالشعراء كانوا مستنسخات لألنموذج المشرقً"  

 الذٌن المشارقة اإلخوة وأن عربٌا، جزابرٌا شعرا نكتب ولم مشرقٌاكتبنا شعرا عربٌا 

 نظل أن إال لنا ٌرٌدون الواقع فً ٌكونوا لم عربًمسحوا على رإوسنا وقالوا هذا شعر 

  ،"زتٌلًفً الجزابر "رزاقً "، " الشعرٌة  القابمة تتصدر التً األسماء ألن أتباعا،

 فً الساحة  انهوز لها ألسماء مصؽرة صورا إال الواقع فً لٌست ،"بحري" ،"حمدي"
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)الشعرٌة العربٌة"
48
)  

  االشتراكٌة اـشبح تقاسمه والذي السبعٌنٌة الفترة فً الشعر على مخٌّ  الذي الركود بعد

  معٌدا تفاصٌله بكل الشعري التؤمٌم مرحلة مجسدا الجزابر فً الخلق جٌل جاءوالتقلٌد ، 

 اؼةــصٌ حقٌقته لنا تصوغ أٌضا ال لكنها الواقع تلؽً ال رإىتشكٌل القصٌدة انطالقا من 

 التارٌخً شبه أو التارٌخً الرمز من الفنً األداءتستعمل كل وسابــــل  بل مباشرة، تسجٌلٌة

 وؼٌره والتراكٌب األبنٌة بٌن المعنوي الترابط عملٌات ومن بالداللة المشبعة األسطورة ومن

49)"الوسابل من
) 

  ختراعإ إلعادة اللؽة عنصر على االشتؽال الثمانٌنات،  اٌةنه  فً الشعراء حاول لقد        

  ٌفرض باللؽة عالقته فً النص أن ذلك البكر، اتهدابر  من انطالقا حولهم منأنفسهم والعالم 

 ما العادي مستواها فً اللؽة وأن اللؽة، على تام بشكل ٌنفتح النصجملة من المفاهٌم منها أن 

)والنص  الذات على انؽالق إال هً
50
). 

  الذي والتمرد الحركة من نوع على الثمانٌنات منذ الجزابري، الشعري الخطاب نفتحا لقد

  صورة التمرد هذا وصاحب ى،ــواألنق لــالبدٌ عن والبحث عــالواق لرفض معادالأصبح 

 نقٌة روحٌة آفاق إلى والتوثب الطفولة إلى والحنٌن واالؼتراب والضٌاع،كثٌرة من القلق 

 .الؽبار برابحة العالم الملًء هذا لتحتٌة كبدٌل تبرز

  التجرٌد فً موؼال القصٌدة، وراء ما ازيلمجا المعنى عن البحث الثمانٌنً الشاعر دأب لقد

  وما الؽرب أدب على الواسع اطالعه خالل من وذلك رصٌده، فً تخمر ما كلمستعمال 

 همومه، عن به ٌعبر كقناع والرمز ازلمجا استخدام فً الؽربٌةوصلت الٌه النظرٌات 

 واتخذ الروح، لواء فحمل .الؽرب على تجارب الجزابري النص انفتاح إلى باإلضافة

 الروحانٌة وآفاق الصوفٌة، برزخ معراجا إلى الكتابة ومن للجرح،  فضاء القصٌدة من 

 .المطلقة

  والواقع الشعر، مع التعامل وفً النظر فً نوعٌة لنقلة إحداثه هو الجٌل هذا ٌمٌز وما
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 فً تتحقق أن فً ترؼب لنوازع استجابة أو نظرٌة ممارسة الشعر ٌعدالتارٌخً بحٌث لم 

 أجل من التارٌخٌة حظةللّ  الدقٌق والتتبع والصدام،التجاوز  مالمحه إن الشعري، التعبٌر

  إلى بالقٌاس -نوعٌة قفزة بوجودٌجعلنا نشعر  مما ، اتهمعطٌا واستؽالل الداخل من فهمها

 .ابه الالبقةإلى مكانتها  الجزابرٌة بالقصٌدة الوصول إلى دؾته – السبعٌناتفترة 

لهذا انتفض الشعراء وقرروا خوض تجربة جدٌدة تستفٌد من تراثها وتحاور النص 

الجدٌد لمحاولة الخروج بنص أكثر حداثة وٌتماشى مع متطلعات المتلقً فجاء النص 

المختلؾ الذي لم ٌلػ النص التقلٌدي بل وضعه فً مكانه المناسب ، ومن ناحٌة أخرى أخذ 

صه الجدٌد لٌشكل النص الجزابري المختلؾ الذي عرؾ من الحداثة الشعرٌة ما ٌتماشى ون

)بنص التجاوز 
51
حٌث أقام لذاته موقعا فً خارطة التطور التارٌخً للنص الجزابري  (

على مستوى البنٌة فقد جاءت لؽة النص الشعري مختلفة وتراكٌبه جدٌدة وكذلك 

موضوعاته فقد تجاوزت األٌدٌولوجٌة وصارت أكثر إنسانٌة ، ومن نماذج توظٌؾ اللؽة 

 لً مالحً : المختلفة ما نرصده فً قصٌدة "مذكرة العشق "للشاعر ع

 تناهت إلى قلبها الذكرٌات 

 الحقول استراحت إلى الماء فً تإده 

 سربلت شعرها فً لجاج التطلع ،واستنطقت 

52).خصرها المشتهً ..
) 

من خالل هذا المقطع تظهر اللؽة بوضوح وهً تتوهج ، فهً ال تقدم ذاتها              

وتشٌر وال تصرح فكل عبارة لها مباشرة وال تتعلق بمجرد شعارات جوفاء إنما توحً 

بعدها الخاص وعبر التركٌب ٌتشكل فضاء لؽوي آخر ٌختلؾ حسب المتلقً للنص وهذا 

من أبرز األبعاد التً أضافها النص المختلؾ وهو بعد القارئ ودوره فً فهم النص مع كل 

 قراءة .

 ثم ، 1991 اتانتخاب نتابج إلؽاء من أعقبها وما ، 1989 سنة السٌاسٌة التحوالت وبعد

 معه وتفاعل وسجله الشاعر له تصدى ذلك كلّ  ودموع ودمار ودماء عنؾ من عنها ما ترتب

 وشعر التقرٌر بعض إلى أحٌاًنا البعض اتجه وإن ، المبدع وذوق الشاعر برٌشة ولكن
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 17، ص  1989علً مالحً ، صفاء األزمنة الخانقة ، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزابر ،  
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 كاشفا "دحٌة مصطفى" قال.دما وتقطر دمعا تسٌل أٌضا جاءت أشعارهم أن ال إ المناسبات

 :الجرح هذا بعض اللثام عن

 اللؽات كؤنصاؾ عطشى

 ..تموت

 متنا رو أ على الشتات قنادٌل ٌحٌا كً

 المكان من االنتهاء ٌجًء

 جراحهم الناسون فًء ٌّقبل

 عشقنا؟ رمانة أمانٌنا وطبت لو ضر ما

 .. السراب تناهبه وطنً "

 "..النازحٌن أكؾ على ٌموت وطنً

 بؤنصاؾ تعمدنً خدٌجة تؤتً

 والوطن الداللة

......... 

 الّتواقت إذاٌمالبنً : خدٌجة عفوا

 ،، أصحابً بٌن

 " دٌدوش" فً الموت أؼانً حملوا ومن

 صباح ٌعمدنً إذْ  : خدٌجة عفوا

 بالقصاص ..و بالرصاص

 عفوا

 الكلمات فً الجراح بؤن لؽتً مخبر وإنً

 .. واألصوات

 إْنساُنها ٌؤتنً لما الهمسات فراشة إن
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)الوطن ٌصادره وطنً"
53
) 

 وال الوطن داللة نسٌان دون موحٌة بطرٌقة وجرح أثر من ّخلفه ما بل الخبر ٌنقل ال فالشاعر

 .!الموت وأؼانً والقصاص الرصاص

إلى  القصٌدة من (دٌوانه وحواها األزمة عز فً قصٌدته نظم الذي "شنة أحمد" الشاعر وهذا

 : ٌقول )المسدس

 التعب خٌمة هزي الصمت خرابط

 والحقب األزمان صهوة واستنفري                                 

 ٌحركنا تارٌخ األفق فً عاد ما

 الَعنب فً م الُزقو أدلج إن .. للرفض                                 

 معلقة جرح على بالدي هذي

 القصب من رمح  إلى الزنود تدعو                                  

.................. 

................. 

 أجمعه سوؾ ات فتا صمً كان إذا

 ذهب من األعراب دولة فً فالصمت                                 

 كم منبر خلؾ سجٌنا ّظلً كان أو

 الصخب من أعاصٌر فالظل ٌخفً                                 

 اْنسجتً سْقؾ هزي الصمت جنابز

 العرب إلى ّكفً فً الشمس أحمل لو                                 

.......... 

 نطفؤت ال الموت اختراق نستطٌع لو
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 25،26 ص ، 1993 الجزابر، ، للمبدعٌن الوطنٌة الجمعٌة ، همالو اصطالح :دحٌة مصطفى 
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 الرتب ؼْلمة   وّجفت الؽٌوم كلّ                                  

 أحصنتً األوثان من ؼسلت إّنً

 الخشب فً األؼصان أزرع كً وعدت                                 

 وطنً فً الزٌتون أرسم كً وعدت

54).الؽضب مطلع ّحتى الفجر وأوقظ                                 
) 

  وجنابز ، عنه ٌذود من ٌدعوٌبن والجرٌح  والوطن ، حوله من وصمت صمته ملّ  فالشاعر

 الصمت هذا عن الؽبار ٌنفض فالشاعر من؟، دور وتنتظر الموتى بدفن الصمت تكتفً

 .المسدس لؽة ونبذ والسالم زرع اإلبتسامة إلى وٌدعو

  مقربا فقد ومن الٌتامى و الثكالى المظلومٌن وأدعٌة وأمانٌه، الشاعر دعوة وجدتْ  وقد

 النفس بحرمة و بالوطن ٌإمنون ممن استجابة النداءات هذه كلّ  وجدتْ   عزٌز، فً أو ابتلً

 قانون فجاء الفتنة نار إلخماد وسعى "بوتفلٌقة العزٌز عبد" الربٌس فجاء .الشهٌد وتضحٌات

  محمد"فؤنشد والدانً القاصً معها تفاعل ، خٌر بشرى وكان . المدنً الوبام تاله ثم الرحمة

 ) :المدنً الوبام بٌعة (قصٌدته " رقطان بن

ٌُتك أِقبل  !مْقعد  والمنابر المحافل فً لك          والتهب عزٌز ٌا فد

 عشرون عاما والفصاحة ترتجى     هذا الخطاب ولم ٌتح لها موعدا 

 د وٌسد الخطى ٌهدي وعطاإه        ربٌَسنا مات منذ عاما عشرون

 ؼد لهم ٌكون لكً ٌوقظوه أن        لفضله الجاحدون استطاع ّحتى

 ٌتعددوا أن قبل التعصب فطؽى        جمٌعا والسقوؾ النوافذ فتحوا

 د ٌتشد ٌكن لم شعبا وتعم         تزدهً والضؽابن التناحر فإذا

.................. 

 ٌتمدد وحجمه الجمٌع ٌردي            نزٌفه ٌكاد جرح عندها لك

                                                           
54
 (.58،59،61،( 57 ص ، 2000 الجزابر ، عنابة ، هدٌل منشورات ، المسدس إلى القصٌدة من : شنة أحمد 
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 ٌتجسد ولٌته السالم ٌهوي             شمله تمزق وطن عندها لك

.................. 

 ترعد والعواصؾ الشدابد رؼم             تزلْ  لم فالجزابر فدٌتك أْقبل

 معبد الصبابة نار لها وشكا          بحبها القدٌم فً ّؼنى ب زرٌا

.................. 

................. 

 !تشٌد بالوبام الجزابر ن إ          سرَبنا المكابر الرجل أٌها ٌا

 ترشد بالتسامح تّحلت وإن        تحطمت البالد سكن إن فالعنؾ

.................... 

 وضمدوا الوبام بذا الجراح داووا       ؼابر الجوانح فً الجزابر جرح

 المسجد البالد فً تحزب لما        بدا قد السٌاسة فً الخطٌبة زمن

)الموعد أتاك فقد فاستشرفٌه             بدا قد والتآلق األخوة عهد
55
) 

فالقاموس اللؽوي تؽٌر وتؽٌرت معه العبارات بعدما كان مفعما بعبارات الّدم والقتل 

والتشرد والبكاء والعوٌل تحول  بعد الوبام المدنً إلى  المسامحة والمصالحة والتآخً 

 والبناء واالعمار وتكاتؾ الجهود لبناء هذا الوطن الحبٌب. 

ه نحو التطور والتمٌز وواكب كل الشعر الجزابري شعر بدأ بالتقلٌد ثم شق طرٌق

األحداث التً مرت بها الجزابر بداٌة بثورة التحرٌر وبعدها مرحلة  االستقالل وصوال إلى 

 مرحلة العشرٌة السوداء والوبام المدنً فكان خٌر معبر عن كل هذه الفترات .
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فً األدب العربً (،دراسة تحلٌلٌة فنٌة ،أطروحة دكتورة علوم 1962/2114مجٌد قري ،مسار الرمز وتطوره فً الشعر الجزابري الحدٌث ) 

 63،64، ص 2119/2111،باتنة ،



 

 

 

 

 

 

 

 

   الثاني الفصل 
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 الفصل الثاني :من انشطار البيت إلى انشطار البنية 

 تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات : وال أ

 البنٌة  -أ

 البٌت  -ب

 االنشطار  -ج

 التشظً  -د

 من قدسٌة البٌت إلى تشكٌل داللة العنوان : ثانٌا 

 قدسٌة البٌت  -أ

 تشكٌل داللة العنوان  -ب

 من االنحٌاز إلى البنٌة إلى االحتفاء بانشطارها : ثالثا 

 االنحٌاز إلى البنٌة  -أ

 الوحدة العضوٌة -1

 الوزن -2

 القافٌة  -3

 االحتفاء بانشطار البنٌة  -ب
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 أوال: تحديد المفاهيم والمصطلحات :

 أ/:مفهوم البنية 

  البناء، ألزمها الكلمة ٌبنً بنى...الجسم أي البنٌة، صحٌح فالن ٌقال بًنى و بًنى جمع البنٌة

)منها تبنى والمادة اّلتً صٌؽتها الكلمة فً البنٌة صٌؽتها، أي أعطاها بنٌتها
1

  البنٌة دامت ما و(

 تظهر هٌؤتها اّلتً و جسمها أ بنٌة  الكلمة تعنً بؤن القول ٌمكننا آنًفا ورد كما الجسم تفٌد معنى

 كتابة. و نطًقا علٌها

 ال والمعنوٌة حسٌةال مدلوالتها بجمٌع بنى مشّتقات من بها ٌّتصل وما بنٌة كلمة فإن هنا من

 إِنَّ  :  صؾال سورة فً تعالى قوله ذلك من هٌؤته، أو مكونه أو الشًء هٌكل عن تخرج تكاد

 َ ْرُصوصٌ َّللاَّ اٌن مَّ ٌَ ُهم ُبْن ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسِبٌلِِه َصفًّا َكؤَنَّ ) ٌُِحبُّ الَِّذٌَن 
2

).  

والبناء هو وضع شًء على شًء على صفة ٌراد لها الثبوت والدوام )
3

(والبنٌة فً 

(والذي ٌدل على معنى البناء ، أو (stuereاللؽات األجنبٌة مؤخوذة من الفعل الالتٌنً 

الصفة التً ٌقام علٌها مبنى ما )
4

) . 

وتعرؾ البنٌة بؤنها "تلك العالقات الداخلٌة الثابتة التً تمٌز مجموعة ما بحٌث تكون 

البنٌة ال ٌتخذ معناه إال بالوضع  أسبقٌة منطقٌة للكل على األجزاء، أي أن أي عنصر من

الذي ٌحتله داخل المجموعة" )
5

(وٌبدو أن هذا المفهوم ٌنطلق فً تحدٌد مصطلح البنٌة من  

 .: الكل والجزء وصفة تواجدهم فً البنٌة 

 والتحول  الشمول هً خصائص ثالث تتضمن البنٌة "أن Jean piaget هبٌاجٌ جان وٌرى

 فً ذاتها، كاملة تصبح بحٌث للوحدة الداخلً التماسك الشمولٌة تعنً "و ،(6) "الذاتًوالتحكم 

 من مكون كل للجمع ألن الكلً ؛ الحاصل عن تختلؾ فالبنٌة...متفرقة لعناصر تشكٌال ولٌست

 التحول دائمة هً ثابتة، وإنما ؼٌر فالبنٌة ولذلك الشمولٌة، الخصائص نفس ٌحمل ال مكوناتها

 Jean piaget بٌاجٌه ، فً لؽة الذاتً التحكم أما.التوثب دائمة بنى داخلها من تولد وتظل

                                                           
 510، ص 1993، سنة ،2طالعربٌ التارٌخ ومإسسة ، العربً التراث إحٌاء دار ،1 ج ،العرب منظور، لسان ابن  1
 4 :اآلٌة الصؾ، سورة 2
   217،218ص  1982 نة ،س لبنان، بٌروت، .اللبنانً الكتاب جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ، دار3
  175، ص1992، 2صالح فضل ، نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً ،مإسسة مختار للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،ط 4
 8،ص1992،  1عدنان حسٌن قاسم ، اإلتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً ، دار ابن كثٌر ،دمشق ،ط 5
 32:ص 1985سنة  جدة، الثقافً، األدبً النادي :التشرٌحٌة إلى البنٌوٌة من والتكفٌر الخطٌئة -:َّللا عبد الؽذام6ً
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 (7) عنها خارج شًء على ال نفسها على البنٌة تعتمد أن فهو

  للشًء؛ ولٌست الذهن خلق من تجدٌدي تصور هً «األدبٌة البنٌة أن إلى اإلشارة من بد وال

  وأوضح، أفضل بطرٌقة المدروس الشًء ضوئه على لٌفهم عقلٌا المحلل ٌقٌمه نموذجفهً 

  فً " البنٌة " مصطلح أن إلى ٌشٌر وهذا  .»(8)بالفعل ال بالقوة العمل فً موجودةفالبنٌة 

  على ٌتوجب التً الرموز على أساس ٌقوم مجرد تصور هو وإنما مادٌاشٌئا  لٌس األدب

 .فٌه البحث ٌتم الذي الشًء عن الناجمة االحتماالت وتتبع تقصٌهاالمتلقً 

  البيت :مفهومب/ 

بٌت جمع  بٌوت وجمع الجمع بٌوتات والبٌت الحرام مكة المكرمة وبٌت الداء موطنه 

ومركزه ، وبٌت الشعر كالم موزون مإلؾ من شطرٌن صدر وعجز)
9
 ) 

وجاء فً التهذٌب والبٌت من أبٌات الشعر سمً بٌتا ألنه كالم جمع فصار كبٌت جمع شقق 

 شاعر وكفاء ، ورواق ، وعمد ، وقال ال

ًّ بنٌته *** * بؤسمر مشقوق الخٌاشم ٌرؼؾ  وبٌت على ظهر المط

وقال نبً َّللا نوح علٌه وعلى نبٌنا أفضل الصالة والسالم حٌن دعا ربه : رب أؼفر لً 

ولوالدّي ولمن دخل بٌتً مإمنا فسمً سفٌنته التً ركبها أٌام الطوفان بٌتا ، وبٌت العرب 

 َّللا صلى َّللا علٌه وسلم :شرفها ، قال ٌمدح سٌدنا رسول 

 حتى احتوى بٌتك المهٌمن من **** خندؾ ،علٌاء تحتها النطق 

ُ  جعلها فً أعلى خندؾ بٌتا ، أراد ببٌته شرفه العالً وقوله تعالى  َما ُيِريُد َّللاَّ إِنَّ

ْجَس أَْهلَ اْلَبْيتِ  َعْنُكمْ  لُِيْذِهبَ  ) الرِّ
10

وبٌت  لٌه وسلم( إنما ٌرٌد أهل بٌت النبً صلى َّللا ع

الرجل امرأته وقال الجوهري بٌت الرجل عٌاله )
11

). 

الشطر : نصؾ الشًء ، والجمع أشطر وشطور . وشطرته جعلته  ": ج/ : االنشطار 

 "نصفٌن وفً المثل شاطره ماله ناصفه ، وفً المحكم امسك شطر وأعطاه شطر

 
                                                           

 293صالح فضل ، نظرٌة البنائٌة :ص  7
 439ص 1994سنة  1صبحً الطعان :بنٌة النص الكبرى :مجلة عالم الفكر :ع  8
 ، ص  2001سنة  2صبحً حمودي ،المنجد اللؽوي ، دار المشرق ، بٌروت لبنان ،ط 9

 422ص .33األحزاب: اآلٌة ، 10
  276، 275ابن منظور ، لسان العرب ص ، ص  11
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(
12
 ما معه أي أنه تقاسم ( 

الشٌن "ٌملك من مال مسك نصؾ وأعطانه النصؾ الثانً والشطر عند أبن فارس هو 

  13) )" ، و اآلخر على البعد والمواجهةالشًءوالطاء والراء أصالن ٌدل أحُدهما على نصؾ 

 وشطر الشًء : ناحٌته ، وشطر كل شًء نحوه وقصده قال أبو زنباع الخذامً : 

صدور العٌس، شطر بنً تمٌم )     ***        أقول ألم زنباع أقٌم 
14

) 

 أي نحو أو اتجاه بنً تمٌم 

ُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم  َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِِد اْلَحَرامِ  "وفً التنزٌل العزٌز  ٌْ َوَح

") .َشْطَرهُ 
15

) 

 قال الفراء ٌرٌد نحوه .

 د/: التشظي 

ى   . الُعوُد : تطاٌر قطًعا تشظَّ

ى : وقالوا َدُؾ عن اللإلإ : تشقَّق عنه تشظَّ   . الصَّ

ى و )القوُم : تفرقوا تشظَّ
16

 ) .  

التشظً : حالة ولٌدة ما بعد الحداثة و حالة من الؽربة والتشرد والضٌاع والهدم لما هو قدٌم  

وفٌه ٌسقط النسق و ٌسقط التمركز األحادي وتخلق بدال من ذلك سلسلة من البإر الشعرٌة 

شظٌة التً تخلخلت فٌها ثوابت األجناس األدبٌة من خالل تداخل اللؽات والرإى المت

واألسالٌب كما هو الحال مثال فً مٌالد قصٌدة النص.  )
17

) 

فاألجناس األدبٌة لم تبق كما كانت صافٌة بل تداخلت فٌما بٌنها وأصبح هناك مزج بٌن 

 روفة فً السابق .هذه األجناس كما أن هناك مٌالد أنواع جدٌدة لم تكن مع

 

 

                                                           
 435، ص 3، ج ابن منظور ، لسان العرب  12
 –، 3القاهرة ،ج –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  –تحقٌق وضبط عبد السالم محمد هارون  –مقاٌٌس اللؽة  –ابن فارس  13

 231،ص .مادة شطر – 1979
  436لسان العرب ص  14
 22، ص  144قرة ، اآلٌة الب 15
 2005،  8مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز أبادي ، القاموس المحٌط ، مإسسة الرسالة ،  للطباعة والنشر ، بٌروت لبنان ،ط 16

 .1300، ص 
 11، 10ص ،  ص  2012،  1ٌنظر ، فاضل ثامر ،شعرٌة الحداثة  من بنٌة التماسك إلى فضاء التشظً ، دار المدى ط 17
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 ثانيا / :من قدسية البيت إلى تشكيل داللة العنوان :

بمسؤلة وحدة البٌت الشعري ، وإن بالػ هإالء النقاد  العرب نقادالاهتم : أ/: قدسية البيت

للقصٌدة  - لدى بعضهم على األقل –فً االحتفال بها، وجعلوها مركز اهتمامهم، ولم ٌعد 

 البٌت، فؤصبح مستقال بذاته: معنى ومبنى وموسٌقى وجماال.أهمٌة أمام مركزٌة 

لم تكن مصادفة أن ٌسمً العرب كل سطر من قصائدهم بٌتا، ولم ٌسموها لبنة أو و

 .صفاً أو عمودا أو جدارا، بل عّدوا كل سطر بٌتا كامال

والبٌت فً لؽة العرب بناء مكتمل بعماد وأوتاد و ساكنٌن، مثلما عبر عن ذلك شاعرهم 

 :الجاهلً األفوه األودي بقوله

ٌُبتنى إال له عمـــــــــــٌد    و ال عمــــــــــــاد إذا لم ُترَس أوتادُ ***             والبٌت ال 

 

      و ساكٌن بلؽوا األمر الذي كادوا***           فإن تجمع أوتاٌد و أعمــــــــــــــــدةٌ 

ؼٌره، بل هو كٌان مستقل بذاته، وقد ٌقوم هنا الٌوم, و البٌت عندهم ال ٌستند فً وقوفه على 

ٌّان فً ذلك أن ٌكون هذا البٌت من الَشَعِر أو من الِشْعرِ   .وٌنتصب ؼدا فً مكان آخر. س

وهكذا كانت وحدة البٌت هً األساس الذي قامت علٌه القصٌدة العربٌة، منذ نشؤتها 

كل بٌت ٌقوم بدوره منفردا وإلى عصرنا الحاضر، حتى لو تحدثت عن موضوع واحد. ف

مستقال ضمن هذا الخطاب الجماعً، وٌمكنك أن تقدم البٌت أو تإخره، أو ٌسقط منك سهواً، 

أي  –كما "... ٌنفرد كل بٌت منه  .18) )وال ٌختل بناء القصٌدة أو ٌتضعضع إال فٌما ندر

. وإذا أفرد كان  بإفاداته فً تركٌبه حتى كؤنه كالم واحد مستقال عما قبله وما بعده –الشعر

تاما فً بابه فً المدح أو التشبٌب أو الرثاء . فٌحرص الشاعر على إعطاء ذلك فً البٌت ما 

ٌستقل فً إفادته ، ثم ٌستؤنؾ فً البٌت اآلخر كذلك ،وعلٌه فالشعر من فنون الكالم صعب 

ه بؤنه المؤخذ على من ٌرٌد اكتساب ملكته بالصناعة من المتؤخرٌن ، الستقالل كل بٌت من

كالم تام فً مقصوده ، وٌصلح أن ٌنفرد دون سواه فٌحتاج من أجل ذلك إلى أنواع تلطٌؾ 

فً تلك الملكة ، حتى ٌفرغ الكالم الشعري فً قوالبه التً عرفت له فً ذلك المنحى من 

شعر العرب ، وٌبرزه مستقال بنفسه ، ثم ٌؤتً بٌت آخر كذلك ،وٌستكمل الفنون الوافٌة 

 ( 19)ناسب بٌن البٌوت فً مواالة بعضها مع بعض بحسب اختالؾ الفنون بمقصوده ثم ٌ

                                                           
18  -http://www.diwanalarab.com/spip.php?article34814      شلٌم التالوي  ، فٌضل 

 
 345الحدٌث ( ، دار األندلس ، بٌروت ، لبنان ، ص ٌوسؾ حسٌن بكار ، بناء القصٌدة فً النقد العربً القدٌم )فً ضوء النقد  -19 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article34814%20%20%20%20-%2018%20%20%20،%20فيضل
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مفهوم وحدة القصٌدة  لم ٌحظ باهتمام نقادنا القدماء ، وظل البٌت مركز "وٌبدو لنا أن 

 ( 20)."اهتماماتهم ، فقد جزإوا القصٌدة وعّدا البٌت قائما ، بنفسه مستقال بمعناه ومبناه

فنري أن النقاد القدماء اهتموا بالجزء على حساب الكل وعنوا بالبٌت الواحد ومن هنا نجد 

ُعِرَؾ بدعوته إلى وحدة البٌت المعنوٌة والتؽرٌضٌة، سٌرا على نهج النقاد ابن خلدون 

القدماء، فقد انطلق من تعرٌفه للشعر الذي ٌقول فٌه: "هو كالم مفّصل قطعا قطعا متساوٌة 

ا وقافٌة وٌسمى جملة الكالم إلى فً الوزن م ًٌّ تحدة فً الحرؾ األخٌر الذي تتفق فٌه رو

آخره قصٌدة وكلمة وٌنفرد كل بٌت منه بإفادته فً تراكٌبه حتى كؤنه كالم وحده مستقل عما 

قبله وما بعده وإذا أفرد كان تاما فً بابه فً مدح أو تشبٌب أو رثاء فٌحرص الشاعر على 

. ٌرى (21)ستقل فً إفادته ثم ٌستؤنؾ فً البٌت اآلخر كالما آخر كذلك"إعطاء ذلك البٌت ما ٌ

أن البٌت ٌستقل بالؼٌا من خالل االستقالل التركٌبً، وٌستقل تؽرٌضٌا من  ابن خلدون 

خالل استقالل كل بٌت بؽرضه، وٌستقل فً معناه من خالل الوحدة المعنوٌة له. وهو ما 

المعنوٌة والتركٌبٌة والتؽرٌضٌة، مع احتفاظها  ٌعنً أن القصٌدة هً أجزاء من الوحدات

بالوحدة الموسٌقٌة المتمثلة فً الوزن والقافٌة. وهذا االستقالل على هذه المستوٌات ٌتطلب 

من الشاعر حنكة ال تتوفر لدى كل الشعراء، ٌقول ابن الخطٌب فً حق أبً عبد َّللا بن 

؛ فؤضحى إحكام البٌت منفردا (22)البٌت"ؼالب الطرٌفً: "طوٌل القادمة والخافٌة محكم لبناء 

من دواعً اقتدار الشاعر. ولهذا فقد ُعدَّ التضمٌن عٌبا فً الشعر، ألن الشاعر الذي ٌعجز 

بٌت الواحد، فٌضطر إلى إتمامه فً البٌت الموالً، هو شاعر لم ٌبلػ العن تتمة المعنى فً 

إلى إسقاط التضمٌن فً  -جهده بكل– الشاعر ولما كان األمر كذلك، سعى  ، مبلػ االقتدار

ر جمال ؼٌر  الشعر، من خالل تؤوٌل الكالم نحو استقاللٌة البٌت، ولو بتكلُّؾ، كؤن ٌقدِّ

 مذكورة فً البٌت، ٌعلق الشرٌؾ السبتً على بٌتٌن لحازم القرطاجنً

ْمُت أَْلَحاِظً َوَدْمِعـــً، ِعْنَدَما َواِجً َوالنَّ   َقسَّ َمْت َنْفِسً النَّ  ــَوى!َتَقسَّ

َرْت ِجَمـــالَُها، َن ُظْعٍن ُسطِّ ٌْ ـــَحى  َما َب  َوِدَمٍن َجَمـــالَُها َقِد امَّ

رت جملها، وِدَمٍن جمالُها قد امَّحى" طباق معنوي، ووقع له ما بٌن  بقوله: "وفً قوله: "سطِّ

ر البٌت  البٌت الثانً والثالث تضمٌن ألن قوله: "بٌن ظعن" متعلق بـ "قسمت" إال أن ٌقدَّ

                                                           
 1خلٌل موشى ، وحدة البٌت فً النقد العربً ض - 20
، بٌروت، 2، ضبط المتن ووضع الحواشً والفهارس خلٌل شحادة، مراجعة سهٌل زكار، دار الفكر، طمقدمة ال ، ابن خلدون  - 21

 .507،ص،م1988هـ/1408
 

تحقٌق محمد عبد َّللا عنان، مكتبة التاج المحلى ومساجلة القدح المعلى ،ضمن: رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب، ابن الخطٌب،   - 22
 .41م، . ص:1981هـ/1401، القاهرة، 1الخانجً، المطبعة العربٌة الحدٌثة، ط
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ر فعل اآلخر ٌتعلق به "ما بٌن" فً البٌت بعده،  الذي افتتحه بـ"قسمت" مستقال بنفسه، وٌقدِّ

ما ما بٌن ظعن ودمن. فقد تزول عنه ُهْجَنُة التضمٌن بذلك على تكلؾ"  .(23)كؤنه قال: تقسَّ

كانت وحدة البٌت من أبرز ظواهر نقدنا القدٌم، وقد ظلت مقٌاساً للجودة واإلتقان كما 

ه( 337وتجلت فً مظاهر مختلفة، ولكنها تصب فً هذه الوحدة؛ فقد عّد قدامة بن جعفر )ت

"وهو أن ٌؤتً الشاعر بالمعنى فً البٌت تاماً من ؼٌر أن ٌكون للقافٌة فٌما  اإلٌؽال حسنة،

وعّد المبتور عٌباً من عٌوب ائتالؾ المعنى والوزن معاً، "وهو أن ٌطول (  24)ذكره صنع"،

المعنى عن أن ٌحتمل العروض تمامه فً بٌت واحد، فٌقطعه بالقافٌة وٌتّمه فً البٌت 

  .(25)الثانً"

بالرجوع إلى التراث النقدي العربً، نجد أن مسؤلة "وحدة البٌت المعنوٌة والتركٌبٌة و

والتؽرٌضٌة"، من أهم مقاٌٌس الجودة واالقتدار لدى الشاعر، وحلقة من حلقات اإلبداع، ٌبدأ 

ببناء األبٌات الشعرٌة بٌتا بٌتا، وكل واحد منها مستقل بنفسه. ٌقول أبو بكر الصولً 

 وانشد أبو بكر محمد بن ٌحٌى أبٌات ابن الرومً:هـ(: "336)تـ

 َحَتـــى َتَجــاَوَز ُمْنَتَهى النَّْفسِ   َوُمَهْفــَهٍؾ َنَمْت َمَحـــاِسُنــهُ 

 َوَتُهشُّ ِفــً ٌَِدِه إِلَـــى الَجسِّ   َتْصـــُبو الُكُإوُس إِلَـى َمَراِشِفهِ 

َن َفمٍ  ٌْ َن أََنــــاِمٍل َخْمسِ ِمنْ   أَْبَصْرُتـــُه َوالَكـــؤُْس َب ٌْ  ـــُه َوَب

َها َوَكـــؤَنَّ َشــاِرَبَها ْمـسِ   َفَكـــؤَنَّ ٌَُقبُِّل َعــاِرَض الشَّ  َقَمــٌر 

فقال أبو بكر: قد أحسن وملَّح، إالَّ أنه جاء بالمعنى فً بٌتٌن، واقتضى للبٌت األول دًٌنا على 

وكمل معناه فً بٌته، وقامت أجزاء قسمته بؤنفسها، البٌت الثانً. وخٌر الشِّعر ما قام بنفسه، 

. فهذا الناقد ٌشٌد بوحدة البٌت، وٌعتبر أن خٌر (26)واستؽنى ببعضها لو ُسِكَت عن بعض"

الشعر ما كان مستقل األبٌات: معنى وتركٌبا. وكؤنه ٌرى أن من جٌد صناعة الشعر أن 

االستقالل نجد له أشكاال منها:  تكون أبٌاته مستقلة كما ذكر ابن خلدون فٌما بعد. وهذا

المعنوي والتؽرٌضً والتركٌبً والصوتً، ٌقول األصمعً: "ومن ألفاظ العرب ألفاظ 

تتنافر، وإن كان مجموعة فً بٌت شعر لم ٌستطع المنشُد إنشادها إال ببعض االستكراه. فمن 

 ذلك قول الشاعر:

                                                           
مطبعة السعادة ، مصر     ، سنة 1حاسن المقصورة ، طالقاضً الشٌخ أبو المحاسن الؽرناطً ، رفع الحجب المستورة عن م  - 23

 924هـ ، ص1344
          .167م، ص1949 -1ط -مصر )مكتبة الخانجً( -تحقٌق كمال مصطفى -نقد الشعر  24
 

 217المرجع نفسه ، ص   25
، مطبعة حكومة الكوٌت سنة  2أبً أحمد الحسن بن عبد َّللا العسكري ، المصون  فً األدب، تحقٌق عبد السالم هارون ، ط  26

 .9، ص: 1984



 البيت إلى انشطار البنيةالفصل الثاني : من انشطار 
 

 
58 

َس قُ   َوَقْبــُر َحــْرٍب ِبَمَكـــاٍن َقْفرِ  ٌْ  (27)ْرَب َقْبِر َحـــْرٍب َقْبُر"َولَ

الحروؾ  ائتالؾففً هذا النص ٌبرز األصمعً الوحدة الصوتٌة للبٌت، من خالل 

 تالإمها داخل البٌت. و داخل الكلمة، والكلمات داخل البٌت، أي تالحم هذه األلفاظ

 وٌستمر هذا اإلعالن الصرٌح عن االحتفال باستقالل البٌت لدى ابن رشٌق القٌروانً

 هـ( بقوله: "واستحسن أن ٌكون البٌت بؤسره كؤنه لفظة واحدة لخفته وسهولته، 456)تـ

فهم ٌرٌدون أن ٌكون البٌت مستقال عن ؼٌره فً كل شًء .(28)واللفظة كؤنها حرؾ واحد"

 حتى كؤنه كلمة واحدة  .

 ب /: تشكيل داللة العنوان 

فإن الدكتور محمد عوٌس ٌرى  وأما إذا حاولنا أن نرصد  العنوان فً تراثنا الشعري ،

أن "من الثابت أن القصٌدة العربٌة ال تعرؾ العنوان المباشر الذي ٌعد جزءا عضوٌا منها ، 

إال فً الشعر المعاصر ، أما قبل هذا فإن القصٌدة العربٌة اتخذت بعض  أسالٌب العنونة 

ن ،ولهذا عادة ما المتمثلة فً مطالع القصائد التً كانت تحل محل العنوا (29)المباشرة "

ٌٌّها كؤن ٌقولوا قصٌدة "قفا نبك "  أو المٌة  نجدهم ٌنسبون القصائد إلى مطالعها أو رو

، وعلى هذا  ٌمكن القول أن العنوان فً  العمل الشعري من خصوصٌات الشعر الشنفري 

 :«سٌمٌاء العنوان». ٌقول الدكتور بسام قطوس فً كتابه العربً الحدٌث .وفً هذا الصدد 

ولما كان الشعر العربً القدٌم فً جلّه شعر أؼراض ومناسبات، فٌالحظ أن المناسبة أو 

الموضوع الذي كانت تقال فٌه القصٌدة ربما كان ٌشكل إطاراً لعنوان لم ٌسمَّ، وكان المطلع 

ٌسدُّ مسد العنوان. ومن هنا فقد كان النقاد العرب القدامى ٌطالبون الشعراء بتحسٌن مطالعهم 

التً تحول االهتمام فٌها إلى العنوان فً النص الحدٌث وأصبح   30) )«عة القصٌدةلمتاب

ضرورة ملحة ومطلبا أساسٌا ال ٌمكن االستؽناء عنه فً البناء العام للنصوص ، لذلك نرى 

الشعراء ٌجتهدون فً وسم مدوناتهم بعناوٌن ٌتفننون فً اختٌارها بالخط والصورة 

همٌة التً ٌحظى بها العنوان . ونظرا لهذه األهمٌة شؽلت المصاحبة ، وذلك لعلمهم باأل

عناوٌن النصوص األدبٌة فً الدراسات الحدٌثة حٌزا كبٌرا من اهتمام النقاد ،و رأوا فٌه 

عتبة مهمة لٌس من السهل تجاهلها ، اذ ٌستطٌع القارئ من خاللها دخول عالم النص دونما 

 (31 )تردد ما دام استعان بالعنوان على النص.

                                                           
 .65م ، ص  1998سنة  1، ج  7ط -أبً عثمان بن بحر الجاحظ ، مكتبة الخانجً ، القاهرة ، مصر ، - 27

 .207، ص:1العمدة، ج  - 28
 ، 49م، ص 1988، شنة  1، طب العربً النشؤة والتور ، مكتبة االنجلو المصرٌةمحمد عوٌس ، االد  29

 34م، ص2001 -1سٌمٌاء العنوان: بسام  قطوس، وزارة الثقافة، عمان، ط  30
زائر ، جقسم االدب العربً جامعة محمد خٌضر بسكرة ، ال –اهمٌته وأنواعه  –عبد القادر رحٌم ، العنوان فً النص االبداعً  31

 11م ، ص  2008، سنة  32العدد 
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ولقد أضحى العنوان مركزا فً الدراسات النقدٌة الحدٌثة مما ٌسمى بالنصوص        

الموازٌة من حٌث هو أول عالمة على طرٌق التلقً ، تختزل بنٌة النص وكنهه فً كلمة أو 

بضع كلمات . ولذا سلك جرار جنٌت فً كتابه "عتبات " ضمن مفهومه عن " النص 

هذا  –النقاد الؽربٌٌن الذٌن تطرقوا إلى هذه الظاهرة وؼٌره من –الحاشٌة "وقد أولى 

الضرب من النصوص ، اهتماما خاصا ، لما ترسمه للقارئ من آفاق التوقع والتلقً . ومن 

إذ  (32)تلك المنطلقات تبلور فً الدراسات النقدٌة الحدٌثة ما بات ٌعرؾ ب "علم العنونة "

بحبل سري ٌربطها بالنص لحظة الكتابة  مرسلة لؽوٌة تتصل لحظة مٌالدها"ٌعّد العنوان 

والقراءة معا فتكون للنص بمثابة الرأس للجسد نظرا لما ٌتمتع به العنوان من خصائص 

33)"تعبٌرٌة وجمالٌة كبساطة العبارة وكثافة الداللة
وأخرى استراتٌجٌة إذ ٌحتل الصدارة فً  (

 .الفضاء النصً للعمل األدبً

مرشدا داال إلى النص الفكري  "دب العربً، باعتبارهشتؽل مكون العنوان فً األكما ٌ

، ولكنه مع ذلك أهمل فً مجال الشعر، وترك مكانه لهٌمنة مكونات  ره والنقدي الذي ٌتصدّ 

أخرى لعبت دورا هاما فً التواصل مع المتلقً، ونخص بالذكر المطالع التً كانت معٌارا 

لجمل التً تسبق القصائد الشعرٌة كصٌػ من معاٌٌر الحكم على جودة الشعر، باإلضافة إلى ا

 (34)".تقدٌمٌة

عنً بالعنونة سواء فٌما ٌتعلق بالجانب اإلبداعً لدى الشعراء، "ومع ظهور الشعر الحدٌث، 

النص  أو من خالل الدراسات السمٌولوجٌة التً تناولت العنوان باعتباره عالمة دالة تسمّ 

ذا أصبحنا أمام عناوٌن تحتاج ذاتها إلى . وهك(35)"وتبرز مجموع الدالالت المركزٌة فٌه

حمداوي حٌن حدٌثه عن النص الموازي الوقد ذهب الدكتور جمٌل  .التحلٌل والتناول النقدي

اعتبار العنوان مظهرا وقسما من أقسام النصٌة ٌعتبر بمفرده جنسا "لدى جٌرار جٌنٌت، إلى 

مبادئه التكوٌنٌة وممٌزاته  أدبٌا مستقال كالنقد والتقدٌم. . . الخ، وٌعنً هذا أن له

، منسجما ٌحقق مجموعة بذاته ا. فالعنوان فً الشعر الحدٌث صار مكونا قائم(36)"التجنٌسٌة

من األهداؾ والوظائؾ سواء تعلق األمر بما بٌنه وبٌن خطاب النص، أو بالتؤثٌر الذي 

وراء فهمه  ٌحدثه فً نفس المتلقً الذي ٌحاول فك شفراته وإعطائه دالالت وأبعاد، سعٌا

إن الشعر الحدٌث جعل من العنوان نصا ثانٌا موازٌا للقصٌدة، فؤصبح باإلمكان  .واستٌعابه

                                                           
عبد َّللا بن احمد الفٌفً ، حداثة النص الشعري فً المملكة العربٌة السعودٌة ، قراءة نقدٌة فً المشهد االبداعً ، النادي االدبً  32

 16، ص  15م ، ص  2005سنة  1بالرٌاض ط
، 1دراسة، مطبعة دار هومه، ط -الفراشات والؽٌالن مقاربة سٌمٌائٌة لرواٌة–ذوٌبً خثٌر الزبٌر: سٌمٌولوجٌا النص الّسردي  33

 .21رابطة آهل القلم، سطٌؾ، الجزائر، ص
 ..1998 ،إ فرٌقٌا الشرق، البٌضاء،‘ الشعر العربً الحدٌث :دراسة فً المنجز النصً‘‘رشٌد ٌحٌاوي  34

 .108، ص: ‘ 
 االنسانٌة .العربٌة للعلوم ،المجلة  ةمنتخب نماذج فً تؤوٌلٌة قراءة الحدٌث العربً الشعر فً العنوان وظٌفة، بدري عثمان 35

 .16ص: ٨، 2003 :17 ع ،الكوٌت،
 106ص  -  105ص 1997، 3، عدد25مجلد  مجلة عالم الفكر،‘‘ السٌمٌوطٌقا  و العنونة‘‘جمٌل حمداوي  36
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ٌمكن قراءة  ، وبالتالً(37)الحدٌث عن شعرٌة العناوٌن كما كنا نتحدث عن شعرٌة القصٌدة

  متمفصلة عبر عدة أعمال،  تلك العناوٌـن مفردة بوصفها نصوصا، أو قراءتها بوصفها جملة

وبذلك نستطٌع دراسة األسس  (38)«متمفصلة عبر عدة نصوص فً العمل الواحد  جملة أو

الجمالٌة التً ٌحتوٌها العنوان، لدوره فً فهم معنى النص؛ فهو المفتاح الذي نلج به إلى 

الكتشاؾ مواطن الجمال فً إلٌه وٌخلق فٌنا حرارة وشوقا  بناالنص وهو العنصر الذي ٌجذ

 القصٌدة .

وتزداد أهمٌة العنوان، سواء فً النثر أو فً الشعر، خالل قراءة النص، وذلك ألن 

وقد علقت فً ذهنه إٌحاءات العنوان ورموزه، وهو ٌقوم بربط "القارئ ٌتوجه إلى النص 

قصٌدة ال حولكل هذا بما ٌالقٌه أثناء عملٌة قراءة النص وتؤوٌله. وإذا كان الحدٌث ٌدور 

ن ٌتخذ أهمٌة أكبر بعد قراءتها، التخاذه طبقات من المعنى أكثر بشكل خاص، فإن العنوا

عمقا فً سٌاق ثٌمات القصٌدة المتعددة، هذا باإلضافة إلى أن العنوان فً حاالت كثٌرة 

فالقارئ من خالل قراءته للعنوان ٌتمكن من فك 39) ) ".ٌمكنه إعادة خلق قطعة أدبٌة ما

 دالالت حول العنوان الرئٌس . شفرات النص من خالل ما ترسب فً ذهنه من

 ثالثا:من االنحياز إلى البنية إلى االحتفاء بانشطارها 

 أ/ : االنحياز الى البنية :

 /الوحدة العضوية في القصيدة1

أخذ االهتمام بوحدة القصٌدة ٌتزاٌد ٌوما بعد ٌوم ، وكثر الحدٌث عنها بعدما كان 

القصٌدة العربٌة ، فقد جزإوا القصٌدة  االهتمام منصبا على البٌت الشعري ومركزٌته فً

وعدوا البٌت قائما بنفسه مستقال بمعناه ، وقد اّتهم محمد مندور الشعر العربً القدٌم "بؤنه 

وربما كانت (40)أدب جزئٌات وحدتها البٌت ال الفكرة وال األسطورة وال الموقعة التارٌخٌة "

نا القدٌم وقد أصبح البٌت الشعري ظاهرة وحدة البٌت من أهم الظواهر التجرٌبٌة فً نقد

هـ ( ٌعد اإلٌؽال حسنة 337مقٌاسا للجودة والرداءة ، فؤبو الفرج قدامة بن جعفر )ت 

والمبتور عٌبا فٌعد أبو الفرج بحكمه هذا واحد من أنصار وحدة البٌت فً نقدنا القدٌم وال 

(،وابن خلدون هـ463هـ(وابن رشٌق القٌروانً )ت395ٌختلؾ رأي أبو هالل العسكري )ت

هـ(فً وحدة البٌت عن موقؾ أبً الفرج وفً هذا الصدد ٌقول محمد ؼنٌمً هالل 808)ت
                                                           

 110، ص: ‘‘الشعر العربً الحدٌث :دراسة فً المنجز النصً‘‘رشٌد ٌحٌاوي  37
 .191، ص: ‘‘الشعري والنثري : مدخل ألنواعٌة الشعر‘‘ رشٌد ٌحٌاوي  152

 
39 Myres, J. & Michael, S. 1989. The Longman Dictionary of Poetic Terms. New York: Long – 

man. p. 309  
  50محمد مندور ، النقد المنهجً عند العرب ،دار النهضة للطبع والنشر ، مصر ،د ت ، ص  40
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"نقصد بالوحدة العضوٌة وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التً ٌثٌرها الموضوع وما 

ٌستلزم ذلك من ترتٌب الصور واألفكار ترتٌبا به تتقدم القصٌدة شٌئا فشٌئا ، حتى تنتهً إلى 

لزمها ترتٌب األفكار والصور ،على أن ٌكون أجزاء القصٌدة كالنبتة الحٌة ،لكل قائمة ٌست

وٌخلص (41)جزء وظٌفة تإدي بعضها إلى بعض عن طرٌق التسلسل فً التفكٌر والمشاعر" 

محمد ؼنٌمً هالل إلى الحكم المطلق على القصٌدة الجاهلٌة بقوله "فلٌست للقصٌدة الجاهلٌة 

ال ،ألنه ال صلة فكرٌة بٌن أجزائها ،فالوحدة فٌها خارجٌة ال وحدة عضوٌة بشكل من األشك

وٌؤتً على (42)ارتباط فٌها إال من خالل خٌال الجاهلً فً وصفه الرحلة ومدحه الممدوح "

النقٌض رأي مجموعة من النقاد المحدثٌن الذٌن ٌرون أن هناك وحدة عضوٌة فً القصٌدة 

د طه حسٌن على وجودها فً الشعر القدٌم فٌقول القدٌمة  . بدراستهم للشعر الجاهلً حٌث أك

: " إنكم تقولون ٌا سٌدي إن القصٌدة العربٌة مضطربة التكوٌن ، بحٌث نستطٌع أن تقدم 

منها و تإخر و تضع أبٌاتها فٌما تحب لها من المواضع ، دون أن ٌصٌبها من ذلك فساد أو 

ا بناء متقن محكم ، ال تؽٌر منه شٌئا اعتالل" و ٌكمل قوله حٌن نقد قصٌدة لبٌد فٌقول : " أنه

إال أفسدت البناء كله و نقضته نقضا ، فؤنشؤ لنفسه و لسامعٌه و قارئٌه هذه البٌئة الشعرٌة 

التً ٌخرج فٌها اإلنسان عن أطوار الحٌاة الواقعة المادٌة و ٌرتفع إلى جو آخر فٌه عواطؾ 

عشماوي : لقد استطاعت معلقة لبٌد . و ٌإٌده فً رأٌه محمد زكً ال( 43) الحنٌن و الشوق "

أن تحقق الوحدة العضوٌة على رؼم طول القصٌدة و تعدد أقسامها و انتقالها من ؼرض إلى 

ؼرض ، فقد تمكنت بصٌرة لبٌد و قدرته على النفاذ إلى ما تحت حجاب عصره ، أن تعكس 

قصٌدة لبٌد نابعة  . فالوحدة العضوٌة فً( 44)لنا صورة هذا الصراع بٌن اإلنسان و الحٌاة " 

من االنسجام الواقع بٌن التجربة الشعرٌة و لحظة اإلبداع و التً وضحها فً صورة 

 الصراع بٌن اإلنسان و الحٌاة و هذا ما تجسده التجربة الشعرٌة للشاعر .

فٌرى الدكتور طه حسٌن أن الشعر العربً القدٌم" استوفى حظه من الوحدة العضوٌة 

اء ،وقد نسقت أحسن تنسٌق وأجمله وأشده مالءمة للموسٌقى التً ،فقصائده ملتئمة األجز

 . (45)تجمع بٌن جمال اللفظ والمعنى والوزن والقافٌة  "

وٌدعو الثعالبً الفاسً إلى الحفاظ على هذا الترتٌب المنطقً بقوله: " ٌنبؽً للشاعر أو 

على ثالثة مواضع  أن ٌحافظوزل والمدٌح وؼٌرها ؽالجامع فً قصٌدته فنونا من الكالم كال

. ووفقا لهذا النص؛ تخضع القصٌدة الشعرٌة القدٌمة (46)وهً االبتداء والتخلص واالنتهاء"

                                                           
 273ت( ،ص -)د مكتبة نهضة ، مصر القاهرة،  ؼنٌمً هالل ، النقد األدبً الحدٌثمحمد  41
 374،ص373المرجع نفسه ،ص 42
 . 32،  31،  30، ص  1962، دار المعارؾ ،القاهرة ،  1طه حسٌن ، حدٌث األربعاء، ج  43
 .192، ص  1979بٌروت ، محمد زكً العشماوي ، قضاٌا النقد األدبً بٌن القدٌم و الحدٌث ، دار النهضة   44
 
 32، ص ، 1962، 14، ط1طه حسٌن ، حدٌث األربعاء ، دار المعارؾ ، القاهرة ، ج  45

 108ص  2011عبد الجلٌل شوقً ،قضاٌا البناء الفنً فً النقد األدبً سنة ،  - 46
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لترتٌب منطقً موروث، ٌبدأ بالمبدأ ثم األبٌات ثم الفصول ثم الخاتمة، فتشكل بذلك القصٌدة 

 وحدة متحدة األجزاء متالئمة األقسام.

 :/ الوزن2

 لغة الوزن مفهوم: 

بن فارس )الواو والزاء والنون بناٌء ٌدلُّ على تعدٌل واستقامة . وَوَزْنُت الشًَء قال ا    

 .(47)َوْزَناً ، والزنة: قدُر وزِن الشًء(

و )الَوْزٌن معرفة َقْدِر الشًء ، ٌقال َوَزْنتُه َوْزَناً وِزَنًة ، والمتعارؾ فً الوزن عند     

ان ( ٌُقَّدر بالقسِط والَقبَّ  .(48)العامة ما 

  الوزن، مثله و الدراهم كؤوزان مثله بشًء الشًء ثقل" :الوزن الخفة، و الثقل وزن :الوزن

 49) ")فاتزن وزنا الشعر وزن وقد وزن، واحدها أشعارها علٌه بنت ما العربأوزان 

 اصطالحا الوزن مفهوم : 

 المبنً الكالم هو الشعر " : قال الشعر تعرٌؾ خلدون ابن حاول عندما

 (50) "الروي و الوزن فً متفقة بؤجزاء المفصل ، األوصاؾ و االستعارة على

 ألن الشعر ٌبنى على االستعارات واألوصاؾ وأما الذي ٌخلو من ذلك فهو نظم ال 

 خصوصٌة به أولها الشعر، و حد أركان أعظم الوزن " بقوله الوزن رشد ابن شعر، وٌعّرؾ

ابن رشد أهم أركان الشعر وهو مشتمل على فالوزن عند 51).")القافٌة  على مشتمل وهو

 فً تتساوى المقفاه المقادٌر تكون أن ":له تعرٌؾ فً  القرطاجنً القافٌة ضمنٌا . وٌقول

 .( (52الترتٌب و السكنات و الحركات عدد فً تفارقها ال أزمنة متساوٌة

                                                           
، 1979 –القاهرة  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  –تحقٌق وضبط عبد السالم محمد هارون  –مقاٌٌس اللؽة  –ابن فارس  47
2/630 

 709، ص ،2008،سنة ،  www.omelketab.netموقع أم الكتابالراؼب االصفهانً، مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم  48
 205 :ص ، 15 م ، العرب لسان ، منظور ابن 49
 .7 ، ص1999،سنة ،  مصر العارؾ دار ، 3 ط ، القافٌة و العروض ًعلم فً ، السٌد علً أمٌن 50
 :،ص ، 1934 القاهرة حجازي ،مطبعة 1 ط المٌد، عبد الدٌن محً :تحقٌق ، نقده، و الشعر صناعة فً العمدة ، رشٌق ابن 51

.218 
 .2008األدباء، تحقٌق الحبٌب ابن الخوجة ، الدار العربٌة للكتاب  وسراج البلؽاء منهاج ، القرطاجنً حازم 52
 263 ،ص 
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 المرتبط الوزن به المقصود .العرب مقاٌٌس على المقفى الموزون الكالم الشعر " : خفاجً قال

 .(53) "قافٌة و بمعنى

 الفراهٌدي أحمد بن الخلٌل بإتقان وضعها ، بحرا عشر خمسة على تجري الشعر وأن  أوزان

 السادس عشرسٌبوٌه البحر  الخلٌل و تلمٌذ مسعدة بن سعٌد األخفش ،وزاد البصري األزدي

 وال فٌه إسقاطات فالنظام متكامل  وضعه الخلٌل الذي النظام وهذا ، المتدارك بحر هو و

  ، ونؽم تماٌل سكنات و وحركات  خفٌفة مطربة و لكنها هّزات و جنباته بٌن عنٌفة اهتزازات

 هذه اختتام إٌقاعاته و وهذا النظام الدقٌق للشعر  القدٌمة كل من اللؽات لؽة تعرؾوال 

 .اإلٌقاعات بالقوافً

 من  ، القصٌدة وموضوعاتها وزن بٌن ٌربطون من النقاد من هناك أنّ  إلى نشٌر ٌمكننا أن

 ٌجمع ٌكاد:" صبح علً محددة ٌقول معان و أؼراض فٌها تجود معٌنة بحورا حٌث ٌجعلون

 االمتداد ألنّ  كالطوٌل الوزن  الممتد بحر ٌتناسب مع الرثاء أنّ  على – حدٌثا و قدٌما- النقاد

 وسرعة ٌتالءم قصٌرا بحرا ٌتطلب االنفعال و أماّ الهلع الحزن شّدة مع ٌّتفق الطول و

 54 ) ) ".القلب نبضات ازدٌاد و التنفس

 فً حالة الٌؤس  الشاعر أن مطمئنون ونحن نستطٌع أننا وعلى" :أنٌس إبراهٌم ٌقول

ٌّر  حٌلته وفً حال طربه بحرا و أشجانه من فٌه ٌصب المقاطع كثٌر طوٌال وزنا عادة ٌتخ

 ."(55)القلبٌة النبضات ازدٌاد و التنفس سرعة و ٌتالءم قصٌرا

بتٌار   ٌكهربها و العبارات مقاطع فً ٌسري كالسحر الوزن": قائلة  وتصؾ نازك المالئكة

  ".إثارة أكثر شطر فٌه كل ٌجعل إنما و فحسب اإلٌقاع الشعر ٌعطً ال وهو الموسٌقى من خفً
((56 

ٌّزه  ن النثر عند كثٌر من النقاد عالوزن فً الشعر صناعة ضرورٌة، وهً ما ٌم

العرب القدماء، وبما أنَّ الشعر صناعة فالوزن والقافٌة قٌدان من قٌودها، وعلى الشاعر أن 

اً، ومن هنا تكون صناعة الشعر أصعب من صناعة  ٌَّ ٌلتزم بهما لتتّم هذه الصناعة جمال
                                                           

 1994 ، القاهرة للتراث األزهرٌة ،مكتبة 1 ط ، الحدٌث و مالقدٌ فً عروضها العربٌة القصٌدة ، خفاجً النعم عبد محمد 53
 13:ص .
 44،ص  2001، 1القاهرة،ط –مكتبة الثقافة الدٌنٌة  األدب و العروض فً القافٌة ، نصار حسن 54
 175 و 177 : ،ص 1981 ، مصرٌة النلو ،مكتبة5 ط ، الشعر موسٌقى ، انٌس إبراهٌم 55
 11ص ، القاهرة المعارؾ ،دار الشعري البناء و الصورة َّللا، عبد حسن محمد 56
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ره ابن  دة بقٌود ال ٌلتزم بها الناثر، وهذا ما فسَّ ٌَّ سالّم الجمحً فً قوله: النثر، وهً مق

"المنطق على المتكلّم أوسع منه على الشاعر، والشعر ٌحتاج إلى البناء والعروض 

ٌّر الكالم  (57) ".والقوافً، والمتكلّم مطلق ٌتخ

بشؤن الوزن: "إنَّنً أستخلص الؽرض من كلَّ األسباب     Kolradge ردجلٌقول كو

هو الشكل الصحٌح للشعر، وٌجعل الشعر  المذكورة فً ؼٌر هذا المكان الذي ٌجعل الوزن

ردج ضرورة الوزن والشعر، وأنَّ الشعر بال وزن لٌإّكد كو (58)ناقصاً ومعٌباً بدون الوزن".

ٌُضفً  ناقص ومعٌب، والوزن هو روح الشعر ونكهته، وهو الذي ٌمنح الكالم شعرٌته، و

وحده ال ٌصنع من الكالم على الموضوع شٌئاً ؼٌَر ٌسٌر من الرونق والجمال، ولكنَّ الوزن 

 .قصٌدة

 الجاهز الهٌكل السكونً أو هو الصرؾ المحددّ  النمط هو الوزن إنّ  ":الٌاؾ نعٌم ٌقول

 البٌت أول ٌمتّد من أفقٌا اخط كونه الوزن عنصر خصائص أول ، وإنّ (59)"المجرد و

  فً القافٌة إٌقاع ٌمثل أو لٌتصل روي حرؾ تكون ما عادة البٌت بنهاٌة ٌنتهً و الشعري

 العروضٌة التفاعٌل من كمٌةوهكذا الوزن هو  نفسه ٌفرغ أن بعد جدٌد من ٌبدأ ثمالنص 

  ٌمثل المقفى ،فالوزن آخره و الشعريبٌن مطلع البٌت أو السطر  أفقٌا الممتدة و المتجاورة

  بالوزن تتصل :اإلطار فموسٌقى هذا األساسالخارجٌة وعلى  موسٌقى النص فًاألساس 

 .المختلفة تفاعٌلها و العروضٌة البحور من المتكونالخارجً 

 : القافية تعريف -/3

 -لغة:  

 :الخنساء تقول إذ القصٌدة، على لؽة القافٌة تطلق

 ( 60) وقافٌة مثل حد السنا  ***  ن ، تبقى وٌذهب من قالها

 

                                                           
 1/56طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمد شاكر، القاهرة، مصر، سالم الجمحً ، إبن  57
ان، دار المعارؾ بمصر،  58    .302م، ص 1971كولردج : النظرٌة الرومانتٌكٌة فً الشعر ـ سٌرة أدبٌة، تر. د. عبد الحكٌم حسَّ
 90 :،ص العرب التراث مجلة ، القرآن فً الموسٌقى حول قضاٌا ثالث ، ًالٌاف نعٌم 59
 353 ص 2009 ,، دار البصائر للنشر والتوزٌع   القوافً، و العروض علمً فً الكافً المتوسط :األحمدي موسى 60
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 خلؾ هً و البٌت َتقفو ألنها الشعر قافٌة سمٌت و العنق، مإخر  أي(  " (الَقفا " من القافٌة

 (61)" .كله البٌت

 كل أثر تقفو ألنها القصٌدة؛ على أطلقت ٌْقفو َقفا من "القافٌة أن إلى ذهب من هناك و

 (62)بعض" أثر ٌتبع بعضها ألن أو البٌت تقفو ألنها بذلك سمٌت الشعر القافٌة من و بٌت،

 - اصطالحا: 

  "الزمتٌصلح من دونها ولهذاالقافٌة ركن من اركان الشعر القدٌم فال ٌصح وال 

 وصل الشعر الذي ٌنظموا أن قبل القافٌة عرفوا العرب إن بل ، نشؤته منذ العربً الشعر القافٌة

  القدٌم الذي لم الشعر النبري فً و الكهان، سجع فً و األرجاز فً عرفوها إلٌنا،

 (63) ".النقوش طرٌق إال عن ٌصل إلٌنا

  ال النبري الشعر أن الشك، و ضرورة الشعر أو النثر من الفنٌة األنواع هذه فً القافٌة كانت

  و القافٌة له أن توفر وجب ثمة من و له، توافرها الالزم الموسٌقى بإحداث ٌمكن أن ٌكتفً

 عن روي فقد للعٌان، جدا واضحا بالقافٌة الشاعر اهتمام قد كان و " الالزمة الوحدة الموسٌقٌة

  فً أعمل " كنت :قوله حفصة عن أبً و سنٌن، سبع فً قصائد سبع عمل أنه زهٌر

 إلى بها ثم أخرج أشهر، أربعة فً أعرضها و أشهر أربعة فً أحكمها أشهر و أربعة القصٌدة

 (64)الناس."

  "الحرفان : هً القافٌة أن ٌرى ):هـ 170 ت الفراهٌدي) أحمد بن ٌعرفها الخلٌل

 قبل الذي الحرؾ مع و المتحركة، الحروؾ من ما بٌنهما مع البٌت آخر فً اللذانالساكنان 

فالقافٌة عند  (65)كلمتٌن." مرة كلمة و مرة و كلمة بعض مرة بذلك تكون و األول، الساكن

 الخلٌل إما تكون كلمة وإما بعض كلمة وإما حرفا .

ة أصوات تتكرر فً أواخر لٌست القافٌة إال عدّ " فً القافٌة: إبراهٌم أنٌس  ٌقول

رها هذا ٌكون جزء هاما من الموسٌقى الشعرٌة، فهً ااألبٌات من القصٌدة، وتكراألشطر أو 

بمثابة الفواصل الموسٌقٌة ٌتوقع السامع ترددها و ٌستمتع بمثل هذا التردد الذي ٌطرق 

                                                           
  222،ص1982الرشٌد، دار أخرون، و المخزومً مهدي د :تح العٌن، كتاب :الفراهٌدي أحمد ابن الخلٌل :انظر . 61
 133 ص 1987 - 1407سنة ،  ،بٌروت –، دار النهضة العربٌة  القافٌة، و العروض علم عتٌق، العزٌز عبد 62
 97 ، ص 2010، 2األكادٌمٌة الحدٌثة للكتاب الجامعً ،ط،، اللؽوٌة األصوات و القافٌة :الرإوؾ عبد عونً محمد 63
 100 ص :نفسه المرجع 64
 151 ص،نقده، و آدابه و الشعر محاسن فً العمدة :القٌروانً رشٌق ابن65
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اآلذان فً فترات زمنٌة منتظمة وبعد عدد معٌن من المقاطع ذات نظام خاص ٌسمى 

 (66)."بالوزن

 القصٌدة  من األبٌات أواخر فً تتكرر أصوات عدة هً الموسٌقٌة احٌةالن من القافٌة وأما 

  الداللة تعطً و الموسٌقً اإلٌقاع تضبط فهً األذن، له تطرب مشكلة إٌقاعا موحدا

 فمن لها، المعنى ترشٌح أساس على الكلمة للقافٌة اختٌار ٌجب و التعبٌر، الموسٌقٌة فً

  مع تتفق أن فالقافٌة ٌجب ؼٌره فً منه تتمكن ال و قافٌة فً نظمه من تتمكن ما المعانً

 موضع  تصلح فً ال و موضع فً القافٌة تصلح قد و قصٌدته، الشاعر فٌه ٌنظم الذيالؽرض 

 القصٌدة أبٌات أواخر فً تكون التً الصوتٌة "المقاطع :بؤنها العروض علماء ٌعرفها كماآخر 

فالقافٌة هً المقاطع التً ٌكون الشاعر ( 67)بٌت."  كل فً نوعها ٌلزم تكرار التً المقاطع أي

 ملزم بتكرارها وتكون فً أواخر األبٌات وال ٌمكن االستؽناء عنها . 

 ب/ :االحتفاء بانشطار البنية :

إن تكسٌر البنٌة القدٌمة ال ٌعنً التمرد الكاسح والخرق الكلً لعمود الخلٌل، والخروج 

طرٌة، وإنما ٌعنً عدم التزام الشاعر المعاصر المطلق عن كل األسس اإلٌقاعٌة للقصٌدة الش

بتفعٌالت محددة، وقافٌة موحدة، ومعجم ٌستدر معانٌه من ضرع القاموس القدٌم، ونهجه 

نهجا إٌقاعٌا جدٌدا، رؼبة منه لجعل القصٌدة وحدة متماسكة، تعبر عن المضمون الفكري 

فالشعر الحدٌث" ال ٌتقٌد  المرتبط بقضاٌا العصر، وإحباطات اإلنسان المعاصر وعذاباته،

بعدد محدود من التفاعٌل لكل بٌت، وال ٌلتزم بجمٌع أحكام العروض التقلٌدٌة، بل ٌسمح 

وفً هذا الصدد .(68)لنفسه بتنوٌع اإلٌقاع مجاراة لما ٌتطلبه المضمون الفكري والعاطفً"

مزجه بٌن الذي "دموع النخلة العاشقة "نجد الشاعر األزهر عجٌري الفٌروزي فً دٌوانه 

 ٌقول :  "لحاظ األمٌرة "العمودي والحر ، فً قصٌدة من الشعر الحر بعنوان 

 ترانً أعود بنفس الوتٌرة ؟

 إذا عذبتنً

 لحاظ األمٌرة؟

 لنفس الشإون 

                                                           
 .105،مكتبة الزهراء. القاهرة ص  وٌش.ترجمة أحمد در .بناء لؽة الشعر .جون كوهن 66
 .15 ص ، 2010، 2األكادٌمٌة الحدٌثة للكتاب الجامعً ،طالعربٌة، األصوات و القافٌة :الرإوؾ عبد عونً محمد 67
 .454، ص:1971الثانٌة، دار الفكر،طبعةقضٌة الشعر الجدٌد،  محمد النوٌهً، 68
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 لنفس األمانً 

 (69)بكل البحور ... بكل القوافً 

ٌا لقد سعى الشاعر المعاصر إلى تشكٌل رإاه الخاصة، فً ظل المستجدات والقضا

التً ٌعرفها الواقع المعاصر، بآلٌات فنٌة وتعبٌرٌة مختلفة وتراكٌب جدٌدة، فؤصبح الشعر 

الشامل بحضوره فٌه،  رإٌا تتطور بتطور العالم، ومدى انفتاح الشاعر علٌه، وإحساسه 

موظفا رموزا وأساطٌر لتجسد مشكالت الشاعر، وقلقه والصراع العمٌق مع الذات والواقع 

  البشري.

حول المهم الذي حدث فً القصٌدة الجزائرٌة المعاصرة تمثل فً انتقال القصٌدة التو

 العربٌة من بنٌة البٌت إلى القصٌدة ، و منها إلى بنٌة القصٌدة المقطع و مــــنها إلى بنٌة 

القصٌدة الدٌوان . أي أن المكان النصً قد تؽٌر تبعا للتطورات و المتؽٌرات التً حدثت فً 

ومن أبرز الشعراء الجزائرٌٌن الذٌن كتبوا القصٌدة المجزئة نجد عبد َّللا  ً،العالم العرب

حمادي فً قصٌدة " البرزخ والسكٌن " ، وعٌسى قارؾ فً " النخٌل تبرأ من تمره " ، 

وناصر معماش فً "اعتراؾ أخٌر " ، وحسن دواس فً " سفر على أجنحة المالئكٌة "، 

ل وردة " وسلٌمان جوادي فً " قصائد للحزن وبشٌر ضٌؾ َّللا فً"  شاهد على اؼتٌا

وأخرى للحزن أٌضا " وحسٌن زٌدان فً "شاهد الثلث األخٌر " ... وؼٌرهم من الشعراء 

و قد شاعت القصٌدة الجزائرٌٌن الذٌن كانت جل نصوصهم الشعرٌة عبارة عن مقا طع . 

ـــــهده من ذي قبل و المقطع ـ أٌضا عند الشعراء الجزائرٌٌن المعاصرٌن بشكل لم نعــــــ

القصٌدة الطوٌلة" هً الكشؾ الحقٌقً فً مٌدان الشعر العربً الحدٌث بعامة و االضافة 

الجدٌرة بمزٌد من االهتمام فً وقتنا الحاضر ". التً ٌسعى الشاعر من خاللها إلى اكتشاؾ 

  . الجدٌد و التؤثٌر على القارئ و على الخبرات الجمالٌة التً ٌملكها

النص المقطعً الذي ٌدخل فً التركٌب العام للنص الكلً ٌستقل داللٌا بذاته و ٌبرز  و      

معانــــــــــــــً فرعٌة و بالمقابل ٌرتبط مع المقاطع الشعرٌة األخرى و النسٌج العام الداللً 

، لٌتشكل النص الواحد المتعدد المفتوح على كل فهم . فالمقطع الواحد ال ٌعبر على النص 

ا بل مجتمعا مع ؼٌره من المقاطع التً تشكل السٌاق العام للنص حٌث تتكون القصٌدة مفرد

من عدة مقاطع مرقمة أحٌانا ومعنونة أحٌانا أخرى ، تتراوح فٌما بٌنها ، ومن أحسن النماذج 

اعترافات الشعرٌة التً تشكلت مقطعٌا وأصبحت المقاطع كؤنها مقطع واحد ، قصٌدة "

ومن هذه األخٌرة  هذا المقطع " . احالم الهدهدفً دٌوانه " ؾ شقرة ٌوس" للشاعر مجنونة 

 بعنوان لقاء 

 تقابلنً هذا المساء 

                                                           
 17، ص2004، 1األزهر عجٌري الفٌروزي ، دموع النخلة العاشقة،جمعٌة الٌراع األدبً بسكرة ،ط 69
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  –عمدا  –تشكك 

 بوقت اللقاء       

 وتبعث من وجنتٌها قبلتٌن 

 واحدة ألشواق الصباح 

 والثانٌة لمجمرة المساء 

 وأنا بحرقتً ، 

 وناري ونوري ونّواراي 

  (70)أجٌئها أرنو لهذا اللقاء 

ٌسعى الشاعر فً هذه المجموعة من القصائد إلى الخروج عن األوزان القدٌمة أو 

 المتداولة وٌكرس تجربة قصٌدة النثر .

كما نجد الشاعر مصطفى دحٌة فً دٌوانه " بالؼات الماء " ضمنه قصائد مجزأة ومنها 

 ا هذا المقطعقصٌدة "حنطة " التً قسمها إلى ستة مقاطع ومنه

 من قال : 

 إن المدٌنة تقرأ أنوارها ؟

 ألٌس الرصٌؾ ؼمامتها 

 والتآكل نجمتها األبدٌة

 فً رحم البداوة  –والبحث عن وجهها الهمجً 

 (71)برجها السعٌد ؟.  –والشعر 

ونجد القصٌدة ذات المقاطع المتعددة أٌضا عند العدٌد من الشعراء الجزائرٌٌن مثل : عبد َّللا 

، فٌصل األحمر حسن دواس ، خلٌفة بوجادي ، الشرٌؾ بزازل ، ٌوسؾ وؼلٌسً ، حمادي 

عبد الرحمن بوزربة عقاب بلخٌر ، نور الدٌن دروٌش ، عبد الوهاب زٌد وعثمان لوصٌؾ 

  ...وؼٌرهم

 

                                                           
 74، ص  2006،  1ٌوسؾ شقرة ، أحالم الهدهد ، فرع عنابة التحاد الكتاب الجزائرٌٌن ط -70
 83 -82 ص ، ص 2002،  1مصطفى دحٌة ، بالؼات الماء ، منشورات االختالؾ ، ط -71
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 الفصل الثالث : تحوالت النص الشعري المعاصر

 أوال: التحول من المعنى إلى المبنى 

 البنٌة الشكلٌة    -أ

 القصٌدة الحرة  -1

 المزج بٌن العمودي والحر  -2

 قصٌدة النثر  -3

 ثانٌا : التحول من المبنى إلى الرمز والرإٌا 

 ماهٌة الرمز -أ

 أنماط الرمز  -ب

 الرمز التارٌخً -1

 الرمز األسطوري -2

 الرمز الدٌنً -3

 الرمز الشعبً )التراثً ( -4

 ثالثا : التحول من االببلؼٌة إلى التؤثٌرٌة 
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 تحوالت النص الشعري المعاصرثالثا : 

 

 ظهرت حركة التجدٌد فً الشعر العربً المعاصر منذ نهاٌة األربعٌنٌات من هذا        

  ٌ فهم أحٌانا ثورة ضد نظام البٌت الشعري و القافٌة و التحول القرن ، لم تكن فً الواقع كما 

 بالقصٌدة إلى نظام التفعٌلة الشعرٌة و السطر الشعري ، ألن هذه فً الواقع كانت نتٌجة 

)مصاحبة لهذه الثورة الشعرٌة
1
 فً العراق1949كانت بداٌة حركة الشعر الجدٌد سنةحٌث  (

و من بؽداد نفسها زحفت هذه الحركة و امتدت حتى ؼمرت الوطن العربً كله ، حٌث 

 لنازك المالئكة ﴾﴿الكولٌرا﴾قصٌدتان من طراز جدٌد األولى بعنوان ﴿نفسها صدر فً السنة 

2) ﴾ حبا هل كانو كان عنوانها ﴿ لبدر شاكر السٌاب﴾ و الثانٌة ﴿
 ة:|تقول نازك المبلبك. (

و من العراق بل من بؽداد نفسها ، و فً العراق  1947الشعر الحر سنة كانت بداٌة حركة«

زحفت هذه الحركة و امتدت حتى ؼمرت الوطن العربً كله ، و كانت بسبب الذٌن 

استجابوا لها تجرؾ أسالٌب شعرنا األخرى جمٌعا ، و كانت أول قصٌدة حّرة الوزن تنشر 

أزهار  لبدر شاكر السٌاب من دٌوانه ﴿ ن حبا﴾هل كاثم قصٌدة ﴿ الكولٌرا ﴾قصٌدتً المعنونة ﴿

3، و كبل القصٌدتٌن نشرتا فً عام ذابلة ﴾
). «1947) 

وفً هذا الخضم لم تكن القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة بمنؤى عن هذا التحول، وهذا 

الجزابر  ولم تكن الساحة األدبٌة فًالتؽٌر،  الذي ضرب شكل القصٌدة العربٌة المعاصرة 

والخبلفات ودعوات التجدٌد التحوالت منذ العشرٌنٌات من القرن الماضً بمنؤى عن هذه 

والحداثة ، مع الشاعر الناقد رمضان حمود وتجربته فً نص "ٌا قلبً" ومقاالته النقدٌة .. 

وفً الخمسٌنٌات من القرن نفسه مع أبً القاسم سعد هللا ، وأبً القاسم خمار ومحمد الصالح 

 . ٌة ، وؼٌرهم .. بفعل تؤثٌرات موجة شعر التفعٌلةباو

 : التحول من المعنى إلى المبنى  أوال

  أ/ : البنٌة الشكلٌة

الشكل  –وأول تؽٌٌر طرأ على النص الشعري الجزابري كان فً البنٌة العامة له 

ن فمن الشعر العمودي إلى شعر التفعٌلة الذي وجد الصدى فً السبعٌنٌات من القر –الفنً 

الماضً فً الجزابر بشكل ملحوظ ، بل إن بعضا ممن أشرفوا على المنابر الثقافٌة حاولوا 
                                                           

1
 . 38، ص  1984،  1لبنان ، ط  –السعٌد الورقً ، فً األدب العربً المعاصر ، دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر ، بٌروت  

 
2
 . 05، ص  1998،  1مصطفى حركات ، الشعر الحر أسسه و قواعده ، الدار الثقافٌة للنشر ، القاهرة ، ط  

 
3
 . 65ص  م ،  1977،منشورات دار المعلم للمبلٌٌن ، بٌروت ، سنة 6طنازك المبلبكة ، قضاٌا الشعر المعاصر ،  
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فمثبل مجلة  –بقصد أو بؽٌر قصد  –إلؽاء أو إقصاء القصٌدة العمودٌة بشكل أو بآخر 

نشرت تسعة عشر  1985و 1969فً الفترة الممتدة بٌن  –آمال** فً سلسلتها األولى 

(، وتسعة 150( منها خمسٌن ومابة قصـــٌدة عمودٌة )419وأربعمابة نص شعري )

(، وقد ظهر هذا التوجه إلى شعر التفعٌلة فً المرحلة 269وستــٌن ومابتً قصٌدة حرة )

الثالثة من عمر المجلة عندما تولى اإلشراؾ علٌها : عبد العالً رزاقً ، محمد الصالح 

دي ، محمد زتٌلً ، وعبد الحمٌد إسماعٌل ؼموقات ، حمري بحري ، سلٌمان جوا،حرز هللا 

)شكٌل ، بحكم الرإٌا الذاتٌة والممارسة اإلبداعٌة لهإالء
4
). 

ولكن مع نهاٌة الثمانٌنٌات وبداٌة التسعٌنٌات ، والتحوالت التً طرأت على البنى الفكرٌة 

 –والثقافٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة وما ترتب عنها ، عرؾ المشهد الشعري الجزابري 

عدة تحوالت فً البنٌة والشكل ، وظهر خطاب شعري ٌواكب التؽٌرات  –خاصة 

دا ٌوالتحوالت فً الجزابر والعالم العربً ، مع جٌل جدٌد أظهر تحكما فً األداة الفنٌة بع

مستفٌدا من الموروث الشعري السابق ،  –السٌاسً  –عن الشعاراتٌة والتبعٌة لآلخر 

  .الخصوصٌة الذاتٌة والوطنٌة  ومحاوال التؤسٌس لنص شعري جزابري ٌحمل

لقد تؽٌر البناء الشعري الجزابري ، إذ أصبح للبناء الشعري قٌمة كبٌرة عند شعرابنا 

فتنوعت أشكال القصٌدة تبعا لتنوع التجارب الشعرٌة وتعددها ، فبنٌة النص تتداخل مع 

ودٌة ، فإن مضمونه وال ٌمكن الفصل بٌنهما ، وإن كان للبعض رإٌا مضادة للقصٌدة العم

الكثٌر من الشعراء كتبوا على الشكلٌن ، وٌتجه البعض اآلخر إلى كتابة قصٌدة النثر على 

اعتبار أن التجرٌب الفنً ال حد له ، وأن ذابقة الجمهور األدبً ٌصنعها الشعراء مع الوقت 

ً ، ومع التراكم الكمً والكٌفً وفً كل هذا لم ٌخرج شعراء الجزابر عن السابد الشعري ف

) ) الوطن العربً .
وقد حصر النقاد هذه التجارب من حٌث بنٌتها الفنٌة فً األشكال  .5

 -الشعرٌة اآلتٌة :

لم أشؤ الحدٌث عن القصٌدة العمودٌة ألنها متجذرة فً الموروث :  القصٌدة الحرة – 1

الشعري العربً وأفردنا القصٌدة الحرة بهذا الحدٌث ألنها شكل من أشكال التجرٌب والحداثة 

إلٌها ألجل التخلص من  اآلٌفً الشعر العربً ، وقد شهد المتن الشعري الجزابري تحوال 

ولسهولتها وٌسرها فً اعتقاد طرؾ آخر ، على أن  قٌود الوزن والقافٌة من طرؾ البعض ،

الكثٌر ممن كتبوا القصٌدة الحرة كانت بداٌاتهم عمودٌة ، وتمكنوا من عروض الشعر 

 كانت بداٌاتهم بشعرالعربً ، وكان تحولهم عن قناعة فكرٌة ورإٌة فنٌة ناضجة أما من 

 والقٌود فً رأٌهم ، ناسٌن جمودالالتفعٌلة فقلما جرب أحدهم القصٌدة العمودٌة ، ألنها رمز 

                                                           
4
 07 ص   ،  2004-2005)مارس أكتوبر،) 2 -3  العدد جٌجل، جامعة  مجلة :خرفً الصالح محمد- 
5
 http://9alam.com/community/threads23932/الجزابري.-الشعري-النص-فً-الفنً-التجرٌب  
 

http://9alam.com/community/threads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.23932
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 أو متناسٌن أن الشكل تفرضه التجربة الشعرٌة والنص الجمٌل ال ٌرتبط بدء بشكله ؛ فجمالٌة

النص تنبع من تكامل عناصره الفنٌة جمٌعها. واإلصدارات الشعرٌة األخٌرة الصادرة عن 

المدعمة  –لجاحظٌة اتحاد الكتاب الجزابرٌٌن ، ورابطة إبداع ورابطة االختبلؾ وجمعٌة ا

من طرؾ الصندوق الوطنً لترقٌة الفنون واآلداب وتطوٌرها التابع لوزارة االتصال 

أو الصادرة على حساب الشعراء معظمها من الشعر الحر ، وهً ظاهرة ملفتة  –والثقافة 

نشر الشعر التقلٌدي ، وال تنشر إال الشعر  وبشدة  لبلنتباه . بل إن رابطة االختبلؾ ترفض

لحداثً؟! فً زعم المشرفٌن علٌها ، التجرٌب عندهم مرادؾ إلحداث القطٌعة مع الماضً ا

وممن كتبوا القصٌدة الحرة من الجٌل   ومع الموروث الشعري واالقتراب من العوالم الؽرٌبة

الجدٌد نذكر نصٌرة محمدي  وسلٌمة ماضوي ٌوسؾ شقرة ومنٌرة سعدة خلخال و عبد هللا 

)دروٌش... الخحمادي و نور الدٌن 
6
ومن دٌوان هذا االخٌر "مسافات" نذكر مقاطع شعرٌة   (

 من قصٌدته "عٌون أمً" 

 للؽرفة الخضراء نافذة تطل على جهنم 

 وعلى امتداد الرٌح تسبح عقرب ، 

 وبآخر األسوار قافلة تبشر بالعذاب 

 وبداخل التابوت مؤتم 

 وعٌون أمً ال تكؾ عن السإال 

 هذا قمٌصً قد من دبر ... وتلك صحٌفتً 

)أماه أٌن جرٌمتً ؟ 
7
) 

 وفً مقطع آخر من نفس القصٌدة ٌقول : 

 وعٌون أمً ال تصدق ما ٌذاع 

 ال تقربً الصحؾ التً شربت دمً 

 ال تقربٌنً فً مراثً األصدقاء 

 ال تقربٌنً فً الطبول وفً زؼارٌد التهكم 

                                                           
6
  الجزابري.-الشعري-النص-فً-الفنً-التجرٌبp://9alam.com/community/threads23932/httٌنظر   -
 
7
 56م ، ص2002نور الدٌن دروٌش ، مسافات ، اصدارات رابطة الثقافة الوطنٌة ، وحدة الرؼاٌة ، -

 

http://9alam.com/community/threads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.23932
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)وعٌون امً ال تمل من الكبلم 
8
) 

التً تبكً على فقدان أكبادها كما رمز  فالشاعر نور الدٌن دروٌش رمز إلى الوطن باألم 

إلى الزمن بالعشرٌة السوداء التً عاشها الشعب الجزابري واكتوى بنارها فً قالب شعري 

 حر دون التقٌد بقٌود الشعر العمودي والمتمثلة فً الوزن والقافٌة .

شعراء الجزابر كؽٌرهم من الشعراء العرب  : المزج بٌن العمودي والحر – 2

الجزابرٌٌن،  الشعراء من البعض إن كتبوا القصٌدة العمودٌة كما كتبوا  القصٌدة الحرة،  بل

 طرٌقة على نصوصه كتب منهم البعض ، و العمودٌة القصٌدة و الحرة القصٌدة بٌن زاوجوا

 مع الحر ٌتداخل حٌث النصً، المستوى على ، بل فحسب اإلبداعً المستوى على لٌس ، النثر

 الدٌن عز : أمثال الشعراء من الكثٌر لدى تجربة متمٌزة هً ،و الواحد النص فً العمودي

 الخ... بومنجل الملك عبد و خلٌفة بوجادي و وؼلٌسً ٌوسؾ و مٌهوبً

 العالم فً واقع هو ما بذلك ٌساٌر الشكلٌن، بٌن للمزج تجرٌبه فً الجزابري الشاعر و

نفسً  عالم فً شكلٌن بٌن نفسه فٌجد ، للشاعر الشعرٌة التجربة تفرضه واقع وهو ،العربً 

 الشاعر فً مقدرة ٌبرز وهذا ، معا بالشكلٌن التعبٌر إال ٌستطٌع ال و واحد، نص و واحد

 شكل جمٌل فً القارئ تصل أن المهم ، كانت طرٌقة بؤي دواخله إخراج وفً البناء مع التعامل

 واحدة النص لحمة أن ٌكتشؾ ما سرعان لكنه التجاور ذابه الشعري النص متلقً ٌتفاجؤ وقد .

اقؾ أو تجارب وأن هناك م كما "   .عارمة بنشوة إال منها الخروج ٌمكنه ال ، دابرٌة وحلقة

حتاج إلى ذلك الموروث ، فٌتحول فً القصٌدة الواحدة من الشعر ٌشعرٌة أو اٌقاع معٌن 

خاصة القصابد التً ٌكون فٌها نوع من الحوار الداخلً و بالتالً  الحر إلى الشعر المقفى و

)ٌشعر القارئ أن هناك أكثر من صوت داخل النص الشعري " 
9
) 

هو قصٌدة "فجٌعة اللقاء" للشاعر ٌوسؾ  –فً رأًٌ  –وخٌر مثال على هذا المزج 

بانسٌابٌة وؼلٌسً المضمنة فً دٌوانه "أوجاع صفصافة فً مواسم اإلعصار" ، إذ تمٌزت 

 : شعرٌة متفردة خاصة فً المقطعٌن السادس والسابع

 

 .. قرٌبٌن فً البعد كنا

 !!بعٌدٌن فً القرب صرنا

 ..!لماذا؟!.. لماذا؟

 !لماذا كصفصافتٌن بوادي الرمال التقٌنا؟

                                                           
8
 57، ص  نور الدٌن دروٌش ، مسافات  -

 
9
 2005/2006المعاصر ، سنة ٌنظر  محمد الصالح خرفً ، جمالٌات المكان فً الشعر الجزابري  -
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 !، كموج ورمل ،، تعانقنا ثم افترقنا؟ ، لماذا كصبح ولٌل

 !لماذا بدأنا؟ وكٌؾ انتهٌنا؟

 !الفراق افترقنا؟لماذا قبٌل 

 محال .. محال /لماذا؟! لماذا؟! ..

 ٌحاصرنً لؽز ذاك المحال

 : ومن حٌرتً

 ٌذوب الحجر * ٌشٌب الؽراب

 ٌنوح الـوتر * تنوح العنادل

 ٌبن الضــجر * ٌضـج األنٌن

 فٌبكً المطـر *تفٌض البحـار

 وعرافة الحً تقرأ فً كفً المرتعش

 !! "سطور "القضاء والقدر

 

***** 

 .. دؼنً السر ٌا وردتًٌدؼ

 .. الصٌؾ ٌا نسمتً وٌلفحنً

 : فؤعلن للعالمٌن بؤنا

 !فررنا من النار كً نحترق

 !وأنا التقٌنا لكً نفترق

 .. لكً نفترق

)لكً نفترق .. 
10

) 

ففً هذا المقطع ٌتجلى التحول من المعنى إلى المبنى وٌبدو ذلك جلٌا من خبلل التنوع 

ٌلتزم بقافٌة واحدة وال روي واحد كما مزج بٌن الشعر  فً القافٌة والروي فالشاعر لم

 العمودي والشعر الحر وهذا ٌدل على مقدرة الشاعر وتحكمه فً قوافٌه .

11)"المعاصر الشعر فً وّظفت الّتً التقنٌات أبرز من القوافً  فًالتنوع  ٌعتبر"كما 
). 

بوجادي "قصابد  كما تكرس قصٌدة "إراقة الرمل واألحجار" من دٌوان الشاعر خلٌفة

محمومة" هذه المزاوجة الشكلٌة ، حٌث تبدأ القصٌدة بمقطع عمودي وتنتهً بمقطع عمودي 

وحر فً اآلن نفسه فً المقطع العاشر ، وكؤن النص حلقة دابرٌة ، ال ٌمكنك الخروج منها 

 ٌقول :  إال بنشوة عارمة
                                                           

10
 39، ص  38، ص   1995شنة  1ٌوسؾ وعلٌسً ، اوجاع صفصافة فً مواسم االعصار ، دار إبداع ، ط -

11
 59،ص 2001 المؽرب، -البٌضاء الدار الشرق، أفرٌقٌا المعاصر، العربً الشعر فً اإلٌقاع حركٌة :الؽرفً حسن 
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 .. العٌن بعدك ال تنام

 والنفس أسكنها الذهول

 كٌؾ التقٌنا؟

 امتزجنا : خمرة صبت بقطر من ؼمامف

 أنت التً أنشدتنً شعرا تخالط باألسى

 : لما تنادوا للرحٌل

 ٌا فرحة مؤلت عٌونً بالمسا

 واستكثرت دنٌاي أن نستؤنسا

 .. أنت التً

 . العٌن بعدك ال تنام .. والنفس أسكنها الذهول

*** 

  ٌنوخلدت للهجر المباح بصبوة تركــــــت لقانا فً خٌال الحالم

  ته نخب الرافضٌنلورأٌتها دما هتونا هـــادرا فً محجر كح

  دمعا ٌعانقه الســـواد كؤنما لبست أساها فً الثٌاب وفً الدفٌن

) دمعا تؽالبه فٌصرخ فاضحا روحا تمزق فً وداع الراحــلٌن
12

) 

 كما نجد تنوع البحور فً قصٌدة واحدة نجدها عند الشاعر األخضر بركة ٌقول : 

 لو كنت ملكا على الكون 

 جبت بشمسً إلٌك 

 ألن الشموع إذا انطفؤت

 ٌحزن القلب 

)ٌسقط عمري هشٌما بكلتا ٌدٌك
13
) 

فقً هذا النموذج نمٌز وزنٌن هما المتدارك وهو) البحر األساسً فً القصٌدة (فً السطرٌن 

 األول والثانً ،والمتقارب فً األسطر الثبلثة التالٌة

 : قصٌدة النثر – 3

لرؼم مما قٌل عن هذا التجرٌب فً تشكٌل النص الشعري ، من المناصرٌن أو من با

الرافضٌن ، فلن أناقش تلك اآلراء ، وأكتفً بإبراز هذا الشكل الفنً فً الجزابر . ومن 

                                                           
12
 م  2002،  1خلٌفة بوجادي ، قصابد محمومة ، منشورات جمعٌة الجاحظٌة ، الجزابر ، ط -

13
 9، ص  2002، الجزابر ، سنة 1األخضر بركة ، احداثٌات الصمت ، منشورات االختبلؾ ،ط 
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نسً الحاج وسعٌد عقل وٌوسؾ الخال .. عبد أآثار  مقتفٌنأوابل الذٌن كتبوا القصٌدة النثرٌة 

دٌوان!؟ "أرواح شاؼرة" وجروة عبلوة وهبً فً دٌوان؟! "الوقوؾ الحمٌد بن هدوقة فً 

بباب القنطرة" ، ومحمد زتٌلً ، وربٌعة جلطً ، وزٌنب األعوج هذه األخٌرة حاولت 

التنظٌر أٌضا للقصٌدة النثرٌة فً مقال لها بمجلة آمال بعنوان جمالٌات القصٌدة النثرٌة . . 

تطالعنا بقصٌدة نثرٌة من دٌوانها" شجر الكبلم  التً ربٌعة جلطً  ومن هإالء الشعراء

 "بعنوان "أشهد أنً رأٌت  "

ال تزال تصنع الجدل النقدي فً  –بؽض النظر عن هذا النص أو ذاك  –والقصٌدة النثرٌة 

 .العالم العربً كافة منذ الستٌنٌات من القرن الماضً إلى الٌوم

 ٌا أستاذي الجلٌل 

 !ما هذا اإلرث الثقٌل ...لحظة 

 سؤعٌد عٌنً إلى محجرها

 وأتبعك

 أٌتها الثٌران الكاكٌة نشاز أنت

 ابتعدي عن طرٌقً 

 طٌرت من كفوؾ الحمام 

 تجوب الحارات 

 فنرى التفاصٌل المحرجة 

 فبل تحترس من هفوة اللسان 

 !من هناك ؟

 من المتربص فً السكوت 

 من المتربص فً البلجدوى 

 فً القٌد

 من هناك ؟

 رصاص ..رصاص.
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)أٌن لً كل هذه الدماءمن 
14
تصؾ بداٌة األزمة فً الجزابر وتخوفت مما سٌحدث  ةفالشاعر( 

 واعتبرته ارث ثقٌل على األجٌال القادمة .

تقدم لنا قصٌدة نثرٌة بعنوان "امرأة أنا  "كما نجد الشاعرة الشابة صبحة بؽورة فً دٌوانها 

 تقول : "بوح المشاعر "

 ترهقنً المسافات إلٌك 

 تتعبنً األفكار 

 وتحط الذكرٌات 

 بمرفؤ صدري 

 وتتٌه بً 

 من بعدك العبرات 

 حبك جدا أ

 وأعلم أن الحنٌن 

) لعٌنٌك عذاب
15
) 

 : التحول من المبنى إلى الرمز والرؤٌا ثانٌا 

وبعد معرفتنا لبناء القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة فً فترة من فتراتها ، سنحاول أن 

والرإٌا فً هذه القصابد التً بٌن أٌدٌنا لنستكشؾ الرمز فً القصٌدة نتطرق إلى الرمز 

الجزابرٌة التً كانت فً وقت قرٌب قصٌدة تقرٌرٌة مباشرة ال تحتاج إلى دربة وال مراس 

لفك شفراتها إن كانت لها شفرات أصبل ، أما الٌوم فتؽٌرت النظرة عند الشعراء الشباب 

الجزابرٌة فؤصبحت القصٌدة عندهم ملٌبة بالرموز  الذٌن ضخوا دماء جدٌدة فً القصٌدة

 واإلشارات واالٌحاءات وتوظٌؾ التراث القدٌم .

لقد أدخل الشاعر العربً المعاصر الحداثً تقنٌات على القصٌدة العربٌة وطعمها 

بعناصر فنٌة زادتها ؼناء وثراء ، ولم ٌكن الشاعر الجزابري المعاصر األحادي الثقافة أو 

عبلمات الترقٌم  : افة فً ؼنى عنها ، لذلك فقد استخدمها ، ومن هذه التقنٌاتمزدوج الثق

 التً توجه القراءة ، وتنتج المعنى ، وتمنح النص الشعري إٌقاعا خاصا ، بل تزٌد من جماله 

                                                           
14
 96-95ص ص1991سنة  1ربٌعة جلطً ،شجر الكبلم ،منشورات السفٌر ،مكناس ،المؽرب ،ط، 
15
 33، ص  2008أنا ،دار الوعً للنشر والتوزٌع ، الجزابر ، سنة صبحة بؽورة ،امرأة  



 الفصل الثالث : تحوالت النص الشعري المعاصر
 

 
79 

وتحٌل على النص الؽابب ، وقد أكثر منها الشاعر عبد هللا حمادي فً دٌوانٌه البصري 

 البرزخ والسكٌن ومن هذا األخٌر هذا المقطع ٌقول :  تحزب العشق ٌا لٌلى  و

 وحدي هنا 

 ومعبره الوحٌد ...

 خذ بٌدي أسٌد الثقلٌن )...(

 اللٌل طوٌل ..

 والزاد قلٌل .

 )...( فً عماء بالقصر والمد

 لنا النزول وله المعارج ؟؟

 خٌال ... فً خٌال 

)خٌال فً عماء )...( ؟؟
16

) 

حمادي من استخدام عبلمات الترقٌم ، محاوال أن ٌترك ملء لقد أكثر الشاعر عبد هللا 

الفراؼات للمتلقً ، فالنص الشعري عنده محمبل بنص اخر ؼابب ٌستدعى عند القراءة ، 

وكؤن الدرجة الصفر للقراءة ؼاببة تماما عنده ، النص فً حوار مستمر مع ما قبله ، 

 الحداثة كانت فقد الحداثة، بعد ما جوهر هو هذا الخلفٌات حاضرة دابما لتطعٌم ما هو آت . و

 لتقول الحداثة بعد ما جاءت ثم ، مضى ما تجاوز و التراثً نكران السابق، و محو إلى تدعو

 ما و  نقرإه ما بٌن دابم حوار هً الجدٌة القراءة و دابما، محالة ، قابم ال قابم الحوار أن

 . الخصب النصً الفضاء هذا طرٌق عن هنا ٌتم األمر هذا خلفٌات، و من النص ٌستدعٌه

  " ؼرداٌة" و " زنجبٌل " دٌوانه فً لوصٌؾ عثمان الشاعر عند نجده نفسه االهتمام و

 علً مبلحً الشاعر عند ،وأٌضا.." براءة" و "أبجدٌات" و " اللإلإة و "خضراء رٌشة" و

 الشاعر ،و "زند قرشً على وشم " فً لحٌلح عٌسى والشاعر ،" الخانقة األزمنة صفاء"فً

  ،هذا"اإلعصار مواسم فً صفصافة أوجاع " و "الطٌار جعفر تؽرٌبة " فً وؼلٌسً ٌوسؾ

 ببلد األنصار فً ؼرٌب مهاجر "فنص الترقٌم عبلمات من أٌضا هو أكثر -وؼلٌسً – األخٌر

 النص المبثوثة فً فالنقاط التؤوٌبلت، كل على مفتوح ،نص األخٌر دٌوانه من "

                                                           
16
    141، ص  2001،  1عبد هللا حمادي ، البرزخ والسكٌن ، منشورات جامعة قسنطٌنة ، ط -
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ٌقله  لم ما تصورا للقارئ ٌترك أحٌانا إنه بل ، الجمل انتهاء رؼم الشاعر ٌقله لم كبلم تعبر عن

  :قوله فً كما

ط   ألبٌض ا "فً رْفَرؾَ  و  .. الشراعْ  ذاك" المتوسِّ

ً   الّرفاق اقٌاشتٌثري  أنْ  عسى  .. إل

 ! (.......... ) نهمْ لك و

باعْ  .. ث بلثَ  ..مثنى فؤطرقت    .. ر 

 : الوداعْ  بدء أعلنت   و

)  !عْ ..ا..د..و ...عا..دا.. و... وداًعا
17

) 

 للقارئ دفع فالنقاط . فهته النقاط تخفً خلفها كبلما كثٌرا وكل قارئ ٌفسرها حسب فهمه

 استخداما الترقٌم عبلمات أكثر هً (....) األفقٌة النقاط" كانت ، وقد النص بناء فً للمشاركة

  والتسجٌلٌة ،و التقرٌرٌة عن والبعد التركٌز رؼبة إلى تشٌر وهً المعاصرٌن، الشعراء عند

  اللعبة الزمنٌة، استؽبللها فً إلى باإلضافة الشاعر نفس فً النص استمرار على دلٌلهً 

  حاالت فً فتكثر األقواس أما ، الشعري النص تكوٌن فً الشاعر مع القارئوالشتراك 

 عندبذ الشعور ، تٌار على الشاعر ٌعتمد عندما أو التضمٌن، و واالقتباسات التراثًالتوظٌؾ 

  وتصبح عبلماتالشاعر  أعماق داخل الوعرة المتاهات وتكثر االعتراضٌة، الجمل تكثر

)التؤثٌرٌة الظبلل محدودة عبلمات مجرد،  الترقٌم
18

) "    

إن ما ٌمٌز المرحلة الفنٌة الحدٌثة هو عدم اقتصارها على أسلوب معٌن من التعبٌر ، أو 

منهج محدد لئلبانة بل تتنوع فٌها أسالٌب التعبٌر ، وأشكال التواصل واإلبانة تنوعا ال حصر 

له. فقد نستخدم الشخصٌات والرموز واألساطٌر ، واألحبلم وما إلى ذلك من الطرق 

عٌن المبدع فً جدل عملٌة التعبٌر والتصوٌر والتجسٌد والتنبإ ... وتجاوز والوسابل التً ت

)" المحدود إلى البل محدود ، ومن الممكن إ لى البل ممكن
19

) 

 وفً هذا الصدد ٌقول:  الشاعر مٌلود حكٌم من دٌوانه 

                                                           
17
 79، ص  1995شنة  1لٌسً ، مهاجر ؼرٌب فً ببلد األنصار  ، دار إبداع ، طؼٌوسؾ و -

18
 30، ص 1998، 01ط ، مصر .للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة.،العربً الشعر فً ةٌلٌالتشك دةٌالقص : التبلوي نجٌب محمد -

19
  162ص  2005،  1محمد علً كندي ، الرمز والقناع فً الشعر العربً الحدٌث ، دار الكتاب الجدٌد ، لٌبٌا ، ط -
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 من قصٌدة  )عناق(  "امرأة للرٌاح كلها"

 بؤي نبض سؤجس واحاتك 

 وأنت القرٌبة من تنفسً 

 القرٌبة من حفٌؾ الرضاب فً دمً 

 القرٌبة من صرخة خرساء فً خبلٌاي 

 سؤعطٌك ما تركت على توجسك الدافا

 وما نسٌت عندما اصطدمت بنٌازكك الوحشٌة 

 أعطٌك الفراشة التً سرقت 

 قبلة النار من شهوتً 

 وأعرٌك بٌد الفصول ، وحرص الرٌاح .

 هكذا .. منتبها النحناءات تضارٌسك 

 ثل الكشافٌن ، مرتكزا أرحل م

 إلى ضوء أخفت من رقصة النمل

 فً شقوق الرخام 

)وأبعد من وحشة المعدن .
20
) 

 -الرمز: أ : ماهٌة

ٌعد استخدام الرمز من أبرز الظواهر فً نتاج حركة الشعر العربً المعاصر, فقد لجؤ 

 وعواطفهم.العدٌد من الشعراء المحدثٌن إلى استخدامه للتعبٌر عن تجاربهم وأفكارهم 

فالرمز هو " كل إشارة أو عبلمة محسوسة, تذكر بشًء ؼٌر حاضر, ووظٌفة الرمز هً 

إٌصال بعض المفاهٌم إلى الوجدان بؤسلوب خاص الستحالة إٌصالها بؤسلوب مباشر مؤلوؾ, 

)وقد ٌكون الوسٌلة الوحٌدة المتٌسرة لئلنسان, فً التعبٌر عن واقع انفعالً شدٌد التعقٌد".
21
) 

                                                           
20
 42، ص  41، ص   2000مٌلود حكٌم ،  امرأة للرٌاح كلها  ، منشورات االختبلؾ  ،  شنة  
 
21
 .123,ص 1979.جبور عبد النور : المعجم األدبً , مادة الرمز، بٌروت,   
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ز فً الحقل األدبً هو " اإلشارة بكلمة تدل على محسوس, أو ؼٌر محسوس, إلى والرم

معنى ؼٌر محدد بدقة, ومختلؾ حسب خٌال األدٌب, وقد ٌتفاوت القراء فً فهمه وإدراك 

مداه, بمقدار ثقافتهم, ورهافة حسهم , فٌتبٌن بعضهم جانباً منه وآخرون جانباً ثانٌاً, أو قد 

)ٌه المثقؾ بٌسر".ٌبرز للعٌان فٌهتدي إل
22
) 

"البد  استخدم األدٌب للرمز , داللة على عمق ثقافته , وسعة اطبلعه, وخبرته.إن 

للشاعر الذي ٌرؼب فً توظٌؾ الرمز فً شعره من ثقافة وتجربة واسعة ألن الرمز مرتبط 

بالتجربة الشعورٌة التً ٌعانٌها الشاعر والتً تمنح األشٌاء مؽزى  اارتباطاً مباشر

)".خاصاً 
23
) 

نخلص من ذلك إلى أن الرمز فً الشعر العربً من عناصر التعبٌر التً ال تواجه الفكرة 

مباشرة, وإنما تخاطبها من وراء حجاب, وهذا األسلوب من اختراع الشاعر ٌتصل بخٌاله 

 وإحساسه, وثقافته كما ٌتصل بطبٌعة الموضوع.

وال الحقٌقة وجها ًلوجه, فاأللفاظ تكاد " فالرمز أسلوب من أسالٌب التعبٌر ال ٌقابل المعنى 

)تكون مستعملة فً ؼالب األحٌان فً ؼٌر ما وضعت له".
24
) 

فالشاعر عند استعماله الرمز ٌفر من التعبٌر التقرٌري المباشر إلى تعبٌر رمزي واضعا 

 األلفاظ فً ؼٌر موضعها. 

أي باعتبارها طرٌقة :"الرمزٌة هنا مفهومة بالمعنى الفنً الضٌق,  ٌقول محمد فتوح أحمد

فً األداء تعتمد على اإلٌحاء باألفكار والمشاعر وأثارها بدال من تقرٌرها أو تسمٌتها أو 

تعرؾ الرمزٌة على هذا الوجه اإلٌحابً إال فً النصؾ الثانً من القرن  موضعها, ول

التاسع عشر, وعلى وجه التحدٌد حٌن انبثق من فرنسا تٌار النزعة ٌستهدي فً أصوله 

لجمالٌة  بخبلصة ما وصلت إلٌه الفلسفة المثالٌة األلمانٌة خاصاً بالعمل الفنً وعبلقته ا

)بالواقع".
25
)  

" الرمز ال ٌقرر وال ٌصؾ بل ٌوما بوصفه تعبٌراً ؼٌر مباشر عن النواحً النفسٌة وصلة 

ٌة بٌن الذات واألشٌاء تتولد فٌها المشاعر  عن طرٌق اإلثارة النفسٌة ال عن طرٌق التسم

فً أن اإلشارة تدل على  ٌكمنوالتصرٌح , وترتٌباً على هذا فإن الفرق بٌنه وبٌن اإلشارة  

)ما ولكنه ؼٌر محدد وال معٌن". ًءمشار إلٌه محدد, أما الرمز فٌوما إلى ش
26
فالفرق بٌن  (

                                                           
22
 .124ص  ,جبور عبد النور : المعجم األدبً . 
23
 .169, ص1972. عز الدٌن إسماعٌل: الشعر العربً المعاصر, قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة, دار الثقافة, بٌروت,  
24
 http://wehd.alwheda.gov.syالرمز,. إسماعٌل محمد أدٌب: الوحدة, الشعر العربً وقضٌة  
25
 .3, ص1978, دار المعارؾ, 2. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزٌة فً الشعر المعاصر, ط 
26
 .40. المصدر نفسه, ص 
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تدل على شًء محددا بعٌنه أما الرمز فٌوما إلى شًء  االشارة والرمز هو أن اإلشارة

 وؼٌر معروؾ   ؼٌرمحدد

   -أنماط الرمز:ب/ 

مختلفة للرموز ووظفوها فً أشعارهم ألؼراض  أنماطا الجزابرٌون  وقد استخدم الشعراء

 -مختلفة ومن هذه الرموز :

 -الرمز التارٌخً: -1

واستقوا منه كثٌراً من الشخصٌات  لجؤ العدٌد من الشعراء المعاصرٌن إلى التارٌخ,

 لتعبٌر عن مواقفهم بشكل ؼٌر مباشر.التً استخدموها فً أشعارهم ل

" واتخذ الشاعر من هذه الشخصٌات أقنعة معٌنة, لٌعبر عن موقؾ ٌرٌده, أو لٌحاكً نقابص 

)العصر الحدٌث من خبللها".
27
) 

فالشاعر ألبس ألفاظه أقنعة حتى ٌتسنى له تمرٌر مقاصده وأهدافه التً ال ٌستطٌع التعبٌر 

 ة أو خاصة. عنها بصفة مباشرة سواء كانت عام

" وربما ٌلجؤ الشاعر فً بعض األحٌان إلى خلق بعض الشخصٌات التً لم ٌكن لها وجود 

حقٌقً فً التارٌخ، ومن تلك الرموز العدٌدة المستوحاة من بطون التارٌخ, ٌبرز رمز 

الحسٌن بن علً , الذي تكرر فً القصٌدة المعاصرة ٌبلحظ أن هذه الشخصٌة اكتسبت عند 

)د آلهة الخصب والنبات كتموز وأدونٌس".الشعراء أبعا
28
والشاعر ٌوظؾ رموزا موجودة  (

 فً الواقع وفً أحٌان كثٌرة ٌلجؤ إلى رموز من نسج خٌاله حتى ٌعبر عما ٌختلج صدره.

ففً دٌوان اصطبلح الوهم للشاعر مصطفى دحٌة تكرر رمز الحسٌن بن علً فً قصٌدته " 

 ا المقطعخبلسٌة المانوي الذي تنبؤ "  ومنها هذ

 لك أن تشٌلً ٌا أقانٌم الشهادة عرفك 

 الملحاح من رٌا لهاث المشنقة            

 ستمارس االنصاء رعشتها الخجول ...

 ٌشاكس الخدر الرسول ...

 ستنحنً كل التجاعٌد الخبٌبة فً توارٌخ 

                                                           
  201-185، ص 1978، دار المعارؾ 2محمد أحمد فتوح الرمز والرمزٌة فً الشعر العربً المعاصر .ط 27
28
 .43. المرجع نفسه, ص 
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ًٌّ  –دعبل  -و –الحسٌن  -  وصؽٌنة السبب

)سوؾ ٌصعد الملكان سحر السحر ...
29
) 

 مقطع آخر ٌقول :وفً 

 ! ألم أقل لكم ..؟

 وأسلم هادم الّسنوات خفق جناحه 

 فً وقفة اإلقعاء ألفى ناره بٌمٌنه 

 وسرى إلى رهبوته متؤبطا عبق 

 –الحسٌن  -                        

 وبردة من عترة النفحات ...

)ثم رمى السوار ...
30
)  

كما نجد الرمز التارٌخً عند الشاعر ٌوسؾ وعلٌسً فً دٌوانه " أوجاع صفصافة فً 

 مواسم االعصار " ٌقول : 

 أمضً .. وحٌن ٌمضً تعب الرحٌل 

 إلى السماء  –بالدعاء  -أمد كفً

)بعودة "عنترة "  –سوى  –لكً تجود 
31
) 

ٌبٌن مدى المحنة فالشاعر من خبلل عنوان دٌوانه أوجاع صفصافة فً مواسم االعصار،  

التً ٌعانً منها شعب العراق الشقٌق فالشاعر رؼم التعب ٌرفع ٌده وٌستجدي وٌبحث عن 

مخلص للعراق من هذا العدوان الؽاشم وٌستحضر رمز عنترة مخلص  قبٌلة بنً عبس 

 وفارسها األول حٌن استنجدوا به. 

 " دٌوانه فً األعبلم رموز توظٌؾ كثرة فً بعٌدا مذهبا الؽماري مصطفى الشاعر ٌذهب و

 :ٌقول حٌث "منتفضة قصابد

 على لقضى شقٌهم ٌستطٌع لو

                                                           
29
 . 29-28م ص ص   1993، منشورات الجمعٌة العامة للمبدعٌن ،1دحٌة ، اصطبلح الوهم ، طمصطفى  
30
 30ص   نفسه، المرجع  
31
 45أوجاع صفصافة فً مواسم االعصار ص  
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 را األستا مزق و "الكتاب أم                      "

 أنسابها على ؼٌظ من ٌسود

32) "را نزا" ٌسب أن المروءة وٌرى                         
) 

 وأم.نزار و األستار و الكتاب أم هً "ثبلثة" رموزا البٌتٌن هذٌن فً الشاعر وظؾ حٌث

  باألحرى أو الكرٌم، القرآن على للداللة استعملها هنا الشاعر و الفاتحة، سورة الكتاب هً

 على القضاء جهة من فهو علٌها القضاء و الكعبة، أستار فهً أما األستار و الكرٌم، أمة القرآن

  معالم رمز لطمس فهو أخرى جهة من و الحج، و هً اإلسبلم شعابر من عظٌمة شعٌرة

 فلقد)ص (أجداد النبً من ألنه رمز للعروبة األصٌلة فهو نزار أما ،و األمة هذهتارٌخ  و

  )ص(النبً أجداد فً أوؼل الشاعر لقد أنمار و و ربٌعة و مضرا وأنجب الحرم فً استقر

 )عدنان فوق ترفعونً ال ):ص (قال فقد الثابت النسب ٌجاوز لم لكنه و
33

 ما أن بمعنى .(

 . تدلٌس ربما فٌه عدنان فوق النسابون ذكره

 الٌهود  ٌضمره الذي الدفٌن الحقد لنا لٌصور الشاعر وظفه الثبلث بعناصره هنا الرمز و

 سبللة و العتٌق بٌته و ربها كتاب فً ممثلة األمة هذه معالم طمس استطاعوا محاولتهم لو و

 .الطاهرة ) ص(محمد نبٌه

 :قوله أٌضا الؽماري ٌوظفها التً التارٌخٌة الرموز من و

 دم جارحة كل.. الجوارح تدمى

 !أنجم و ٌضًء ؼد الدماء من و                               

 صدى إال ٌزل لم و"ٌزٌد" أودى

 المبهم الشقً ٌردده منه                                 

 أعدابه عن هللا بؤس أٌرد

   المستقدم؟ ٌستؤجر أو حل إن                               

                                                           
32
 68 ص ، 2002 برٌٌن،االجز الكتاب اتحاد رت ا منشو منتفضة، قصابد : الؽماري مصطفى 
33
 20 ،ص 2 ،1991 ط دمنهور، التوزٌع، و للنشر لٌنة مكتبة محب، ٌا )ص ( الحبٌب هذا :برياالجز جابر بكر أبو 
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 أبو ) معاوٌة بن ٌزٌد هو به المقصود و "ٌزٌد" فً هنا الصورة الشاعر لخص لقد            

 الحسٌن بقتل أنه أمر ظلما و خسة ٌكفٌه و الفساد و الطؽٌان و للظلم فهو رمز (األموي خالد

)معه، بٌته أهل رجبل من عشر تسعة قتل قد وبن علً رضً هللا عنهما 
34

 طؽٌانه فمهما كان (

 .الظالمٌن فً سنة هلل فإن لؤلبرٌاء قتله و للدماء سفكه كان مهما و

  -الرمز األسطوري: -2

, ةوهً تلك الرموز المستقاة من أساطٌر األمم المختلفة مثل الٌونانٌة , والفٌنٌقٌ

 .اواإلؼرٌقٌة, والهندٌة, والكنعانٌة وؼٌره

" ومن بٌن أهم الرموز األسطورٌة التً جذبت اهتمام الشاعر العربً المعاصر , تموز, 

)أدونٌس, عشتار, اٌزٌس أو زٌرس".
35
) 

 :فنجد الشاعر مولود خٌزار ٌوظؾ رمز سٌزٌؾ فً أحد قصابده ٌقول 

 "وفً "ؼازوز" "نواس

 رأى طفلة وهران

 تبلشى فً الصور

 أذن المؽرب... من وقت قرٌب

 الحاملصاحت 

 ،"فً بطنً حجر"

 كان "سٌزٌؾ" على مرمى حجر،

 ٌشؽل الناس،

)ٌسوي آخر الصٌؾ
36
) 

 كما أن هناك أساطٌر أخرى معروفة مثل السندباد البحري والعنقاء وؼٌرها   

" ونعنً بذلك اتخاذ األسطورة , قالباً رمزٌاً ٌمكن فٌه رد الشخصٌات والمواقؾ الوهمٌة 

إلى شخصٌات وأحداث عصرٌة, وبذلك تكون وظٌفة األسطورة تفسٌرٌة استعارٌة. 

واألسطورة فً األصل هً الجزء الناطق فً الشعابر أو الطقوس البدابٌة وهً بمعناها 

األصل والعلة والقدر, وٌفسر بها المجتمع ظواهر الكون  حكاٌة مجهولة المإلؾ تتحدث عن

)واإلنسان تفسٌراً ٌخلو من نزعة تربوٌة تعلٌمٌة". 
37
 )   

                                                           
34
 . 159 ص ، 2002 ، 3ط لبنان، بٌروت، العربً، الكتاب دار .الخلفاء تارٌخ :السٌوطً الدٌن جبلل 
35
, بٌروت, 1الواحد لإلإة, مركز دراسات الوحدة العربٌة, ط د. سلمى الجٌوسً: االتجاهات والحركات فً الشعر العربً الحدٌث , ترجمة عب 

2001. 
36
 .209ر، قصٌدة "قصٌدتان"، دٌوان الحداثة، ص امولود خٌز 
37
 .288. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزٌة فً الشعر المعاصر, ص  
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كما نجد أسطورة السندباد البحري فً شعر ٌوسؾ وؼلٌسً فً دٌوانه أوجاع صفصافة فً 

 مواسم االعصار حٌث ٌقول :

 اآلن شٌعت الحروؾ جنازتً..

 ومضت تعانق جثتً ..

 أموت وال أموت ، وأنا

 كالسندباد ؛

 فؤنا أموت ،نعم ، 

 وكالعنقاء أبعث من رماد ..

 وقد حملها "العنقاء" لرمزنجد توظؾ  الجزابري الشعر فً "السندباد " توظٌؾ جانب إلى

ارتباطه بالموت  فكرة من الرمز هذا ٌعنٌه وما ، معانٌهم المرحلة شعراء هذه من كثٌر

 : "دروٌش الدٌن نور": ٌقول الخالدة والثورة الرماد من واالنبعاث

 النار أطلق

 البطش ٌةآ جسدي على اقرأ

 بالكحول سٌدي ٌا ؼلٌلك واشؾ

 ..عنقاء صرت ولّكنً

)الموت رحم من أولد
38
) 

 كما وظفها وؼلٌسً حٌث ٌقول :

 فؤنا أموت ،نعم ، 

)وكالعنقاء أبعث من رماد ..
39
) 

  دالالته من ٌحمله بما العنقاء رمز وظفا قد "وؼلٌسً"و "دروٌش الدٌن نور" كان وإذا
                                                           

38
 .61ص ،2002، 1 ط إبداع، إصدارات ، 2000 منتوري جامعة منشورات ، مسافات : دروٌش الدٌن نور 

 
39
 .86ص ، اإلعصار سمموا فً صفصافة أوجاع : وؼلٌسً ٌوسؾ 
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  ما إلى ٌتجاوزوه ثم المعنى هذا ٌعوا أن ٌحاولون آخرٌن شعراء نجد ،فإّننا األولى

 ٌستعملونه قد أو ، علٌه والثورة الواقع على والّتمرد البعث معانً كل علٌه من أصبح ٌعرؾ

 :مثبل "مٌهوبً الدٌن عز" ٌقول .مجاورا له أو له نقٌضا

 اللٌل ٌجًء الباب ثقب من

 بحجم سوداء صبار شوكة وتطلع

 بعٌدا المنسً القبر

 وحٌدا ٌجًء اللٌل

 المخبوء الخوؾ نافذة من

 الموبوء الفرح ٌؤتً

 فجٌعة اللٌل وهذا

 الباب ثقب من

 ؼراب ٌطل

 اللٌمون شجر على تحط الموت عنقاء

 جنون الصمت

)األجفان فتكسر
40
) 

  وإذا موته، وعدم العنقاء بتجدد المتعلقة األولى األسطورة داللة ٌستحضر هنا فالشاعر

  فً العنقاء وجعل ، الموت عنصر على األسطورة من أبقى .رماده من ٌبعث مات فإّنه

 ولم بالموت دابما ٌربطه الثانً المقطع وفً الموتى، دفن بعد الموت، بعد المقطع األول ٌؤتً

 .ٌتجاوزه

 الشعري المصطلح فً تإدٌه أصبحت الذي الجدٌد المعنى إلى ٌتجاوزه لم هنا فالشاعر

 الثورة  أو االنبعاث دون بالموت العنقاء ارتباط بفكرة واكتفى الشعراء من كثٌر عند الحدٌث

 

                                                           
40
 .06، ص 2000، 1 ط الزابر، أصالة، منشورات ، كالٌؽوال  ،ً هوبٌم عزالدٌن 
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41) .الخالدة
) 

 الرمز الدٌنً:  -3

من الكتب السماوٌة الثبلثة, القرآن, واإلنجٌل والتوراة.  وٌعنً به تلك الرموز المستقاة

فالمتن الشعري من الشعر المعاصر ملًء بهده الرموز الدٌنٌة ومنها  دٌوان الشاعر نور 

الدٌن دروٌش "مسافات" الذي تبرز فٌه الرموز الدٌنٌة وخاصة فً قصٌدة عٌون أمً التً 

وزمن العشرٌة السوداء التً عاشها الشعب الجزابري  –الجزابر  –ٌرمز باألم الى الوطن 

 واكتوى بنارها ومن هذه القصٌدة هذا المقطع :

 فبؤي أرض تإمنون 

 تتؽٌر األسماء واأللوان ، ما ذنبً أنا 

 جسدي امتداد للرمال 

 ودمً امتداد للنبوة 

 إن اسمً كان ٌا قابٌل أقدم 

 وعٌون أمً خابفة 

 ا من ؼٌر زادولدي رأٌتك فً المنام مسافر

 ولدي رأٌتك فً المنام ببل جواد 

 ولدي رأٌت النار تلتهم القبور ... وكنت أشبه بالرماد 

 ولدي رأٌتك كنت عٌسى فً المنام 

)وكنت مرٌم
42
) 

 الشخصٌات ومنففً هذا المقطع العدٌد من الرموز الدٌنٌة مثل )النبوة ، عٌسى ،قابٌل( 

  شخصٌة شعره فً حضور واضح لها وكان لجزابري ،الشاعر ا ّظفها و التً األخرى الدٌنٌة

  فً والقوة الصبلبة وإلى العفة والنقاء، إلى ٌشٌر عام، دٌنً ثقافً رمز فهً .(مرٌم السٌدة

                                                           
41
(،دراسة تحلٌلٌة فنٌة، اطروحة مقدمة لنٌل شهادة 2004/ 1962مسار الرمز وتطوره فً الشعر الجزابري الحدٌث ،)مجٌد مقري ، 

 53،ص52،ص  2009/2010علوم فً االدب العربً  ،جامعة باتنة السنة الجامعٌة : دكتوراة
42
 59 - 58نور الدٌن دروٌش ، مسافات ص  
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 من استلهمها التً التراثٌة، عشرات الشخصٌات  عبٌد بن ٌاسٌن استخدم األعداء وقد مواجهة

 من جملةً  فاكتسبت وؼٌرها، وأسطورًٌة وأدبٌة وتارٌخٌةّ  دٌنٌةً  التراثٌة؛ المصادر مختلؾ

 الدٌنٌة الشخصٌات فمن تلك؛ أو لهذه الفكرة رمًزا شامبلً  بعضها وؼدا المتنوعة، الدالالت

 : علٌها السبلم– العذراء مرٌم شخصٌة ٌوّظؾ نجده

 الخصماء   تعنه الصلٌب  أردي       ؼرٌبة الظبلم شفة على وحدي

)العذراء   ضٌمه من وتبرأت          دثاره و شعاره الوجود عاؾ
43

) 

  ما كلّ  من فتتبرأ طهارة،ال و للعفّة، رمزا هنا تحضر -السبلم علٌها – العذراء إنّ 

  .الصلٌب راٌة تحت انضوى إن و ٌسًء  لئلنسانٌة،

 فً ٌتلخص قصصً شكل فً القرآنً النص ٌستحضر فهو خّمار بلقاسم محمد الشاعر وأما

 :فٌقول بالعبرة كلمات طافحة

 وضحاها صبحٌة وما بٌن

 .ما دهاها  ))حبٌبتنا دهاها                        

 بطؽٌانها ثمود تنادت

 .أذاها واستثارت على )صالح(                     

 )ناقته( عقر إلى وهبت

 .دماها وفاضت....مٌاه فؽارت                    

 نكبة فً الٌوم أننا وها

            

 (44) مداها. ٌطول ال أن نناشد                    

  استثمرها وآٌاته سورة من موضع ما ؼٌر فً الكرٌم القرآن بها ٌذكر التً ثمود فقصة

  التراث مفردات الستخدام "الناقة صالح، ثمود،" الثبلث رموزها من خبلل الشاعر

                                                           
43
 39،ص 1995  الجزابر، الجمٌلة، المطبوعات العذري، الوهج :ٌاسٌن عبٌد ابن  
44

 74-73ص، ص  1،2003 ط ابر،زالج ، برٌٌنزاالج الكتاب اتحاد رت ا منشو موجوع حلم تٌل ترا محمد بلقاسم خمار ،
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 . القرآنً بالنص ارتباطات من ومالها ذكرٌاته القارئ واستدعاء وجدان إلثارة الدٌنً الروحً

 الشعري بطرٌقة  قصده وترٌه وصؾ الشاعر إلى القارئ تحشد أن اإلشارة هذه شؤن فمن

 بّدلوا لما اإللهً ٌد القدر على هبلكها كان التً السابقة األمم بمصٌر االتعاظ وهً مإثرة أال

 .هللا بؤنعم وكفروا

ما خلفه السلؾ من آثار علمٌة وفنٌة  التراث : " هو الرمز الشعبً) التراثً(: -4

)وأدبٌة , مما ٌعتبر نفسٌاً بالنسبة لتقالٌد العصر الحاضر وروحه".
45
) 

  من نوعاً  وأصالة، وٌمثل عراقة "علٌه ٌضفً الشعري العمل فً التراثً الرمز توظٌؾ ن إ

  المعطاء، الخصبة تربة الماضً فً بجذوره الحاضر وتؽلؽل الحاضر، فً امتداد الماضً

 الزمان حدود تتخطى إ ذ ٌجعلها والكلٌة؛ الشمول من نوعاً  الشعرٌة الرإٌة ٌمنح كما أّنه

46) مع الحاضر" الماضً إطارها فً وٌتعانق والمكان،
 ٌخضع أن ٌنبؽً فٌه واستؽبلله (

 نابعة إلٌه الحاجة تكون بؤن وبٌن القصٌدة، بٌنه عضوٌة عبلقة ثمة تكون أن :أولها "لمقاٌٌس

 المتلقً بٌن ما نوع من سابقة صلة ثمة أن ٌكون : وثانٌها...ذاته الشعري الموقؾ داخل من

 فً أٌقظ الشاعر إلٌه ألمح ما إذا حتى مطلقة، عنه ؼربة ؼرٌباً  ٌكون ال بؤن التراثً، والرمز

47) "به  المرتبطة الذكرٌات والمعانً من هالة المتلقً وجدان
 مثل على الشاعر حرص وإذا  (

 ناحٌة من والمتلقً التراث وبٌن ناحٌة، من والقصٌدة بٌن التراث المزدوجة العبلقة تلك

  بلؽة القول وٌمكن .الدٌمومة صفة علٌها وٌضفً الشعرٌة، فً تجربته سٌنجح فإّنه أخرى؛

 ٌناسب الذي الخاص السٌاق ٌخلق أن "علٌه جدٌداً  رمزاً  ٌستخدم إن الشاعر حٌن :أخرى

)الرمز"
48
 من ومن هذه الرموز نذكر على سبٌل المثال ال على سبٌل الحصر استدعى، (

 ما و ، قالح قٌم من شعره ما، فً شاعر الرسول و ثابت بن سانح  شخصٌة :الدٌنً تارٌخنا

   ٌستسمح إالّ أن عبٌد ابن فما كان من التفتح، أدعٌاء بٌد لكنه دنس فنً، جمال من ٌحتوٌه

  :ٌقول شعره ٌستؽفر و عذرا ، سانح

49)!حسـان شعر ٌا مؽفرة و عذرا          ***        منحدرا حسان من الشعر لوثوا و
) 

  قٌصرالفرس و كسرى بالعداء األمة جاهرت الّتً الشخصٌات من الشاعر ٌستحضر كما

                                                           
45
 .35، ص1982عبد الهادي الفضلً، تحقٌق التراث، جدة: مكتبة العلم، ط  
46
 128، ص1978 القاهرة، الفصحى، دار .الحدٌثة العربٌة القصٌدة بناء عن :عشري علً زاٌد، 
47
 323 ص المعاصر، الشعر فً والرمزٌة الرمز ،فتوح  أحمد 
48
 200 ص والمعنوٌة، الفنٌة وظواهره قضاٌاه :المعاصر العربً الشعر إسماعٌل،عز الدٌن  
49
 50 ص العذري، الوهج :عبٌد بن ٌاسٌن 
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  جمعتهما الضؽابن فقد األلسن، واختبلؾ المعتقد، فرقهما إن و حتى اللّذٌن الروم ؛

  دامت الؽاٌة ما كسرى لنار راعٌا قٌصرا نرى أنعجب   فبل للمسلمٌن، التً ٌكنونها

 ، وفً هذا الصدد ٌقول الشاعر" ٌاسٌن بن عبٌد".واحدة

 بدنً فً هللا الحّب حرؾ لتؽصب        ***          راكضة التارٌخ من كسرى فلول

)وطنً ال و قومً ال قٌصر ٌرعاك       ***        زاحفة األوطان إلى كسرى نار ٌا
50
) 

فالشاعر ٌبٌن أن األعداء إذا توحدت مصالحهم اجتمعوا وخاصة إذا كانت لمحاربة االسبلم 

 وعلٌه ٌنطبق علٌهم المثل عدو العدو صدٌق .

فالشعر الجزابري نهل من كل المصادر التً أتٌحت له فنجده اخذ من القرآن كما نجده أخذ 

ا كما وضؾ الشعر الجزابري األساطٌر من التراث ومن الشعر العربً المشرقً وؼٌره

والرموز بشكل واسع للتعبٌر عن األوضاع والمواقؾ كما وضؾ الفراؼات والنقاط التً هً 

 لؽة صامته .

 التحول من االبالغٌة إلى التأثٌرٌة:ثالثا :

الشِّعر صوت القلب، ولسان العاطفة، وترجمان خلجات الوجدان. والشاعر طابر ٌحلق فً 

كل جّو ورّسام حاذق تعبِّر رٌشته من خبلل أحاسٌسه فترقص مع الفرح وتبكً مع الحزن 

ه  فٌنعكس هذا التؤثٌر على المجتمع خاصة إذا اعتمد الشاعر المعنى الرفٌع من خبلل ح سِّ

ؽته المناسبة وبذلك ٌدخل إلى قلب السامع وٌإثر فٌه تؤثٌراً ٌكاد المرهؾ وسبكه فً صٌ

 ٌرقى به فً كثٌر من األحٌان إلى مستوى مشاعر الشاعر وأحاسٌسه. 

  إلى ما مشروع نحو اإللزامٌة وظٌفتها من تؽٌر جعلها للصورة الحدٌث التناول إن

 ؼٌره وٌبث أوال، لنفسه حٌبو .بها لٌإثر <<علٌها اعتمد فالشعر الرومانسً فنٌة، وظٌفٌة

 طبٌعته من كلٌة وٌخلصه الشعر أن ٌنقً االستخدام هذا طرٌق عن جاهدا حاول وقد شكاته،

 ٌإثر أن لدٌه األولى الشعر مهمة إن .التوصٌلٌة طبٌعته من لنقل أو الجافة، الخطابٌة التقرٌرٌة

 .عالمه أٌضا بالصورة وٌشكل حوله، من العالم بالصورة ٌرى أن ذلك إلى وسبٌله ٌوصل أن ال

 (51).>>الخاص 

                                                           
50
 30 ص،  العذري الوهج :عبٌد بن ٌاسٌن 

 
51
 27 ص الحدٌث، العربً الشعر فً والقناع الرمز كندي، علً محمد 



 الفصل الثالث : تحوالت النص الشعري المعاصر
 

 
93 

  الرومانسٌٌن، لدى الشعر مفهوم تؽٌٌر إلى أدى التؤثٌرٌة الصورة لوظٌفة التحدٌد هذا إن

 اللؽة على معتمدا الخطابة مثل ذلك فً مثله التواصل الشعر ٌإدي وظٌفة كانفبعدما 

الوظٌفة  من وأعمق أشمل أخرى وظٌفة انتقل إلى البسٌطة، التزٌٌنٌة الصور وعلى التقرٌرٌة،

 من بها ٌعبر كله صورة والعالم صورة، الشعر فؽدا بالصور، واإلٌحاء التؤثٌر وهً األولى،

 تلك على مبنٌة الصورة تعد فلم الشعري، للنص المكونة العناصر مع عناصرها تفاعل خبلل

 الببلؼٌون قسمه كما به، والمشبه المشبه بٌن ما أو الثانً، والوجه االول الوجه بٌن العبلقة ما

 ذاته نحو الشاعر رإٌا ٌعكس الذي األخٌر هذا التفاعل، سمة الصورة أصبحت وٕاّنما القدامى،

 لؽوٌة عبلقات مجموعة الصورة الشعرٌة وهكذا أصبحت <<به، ٌحٌط الذي العالم ونحو

 التجرٌد .على المبنٌة العادٌة اللؽة وذلك لعجز الخاصة، رإٌاه عن ٌعبر لكً الشاعر ٌخلقها

  :ٌقولففهذا الشاعر أحمد شنه ٌطالعنا بقصٌدة من دٌوانه )طواحٌن العبث ( ( 52 ) >>والتعمٌم

 تكلّم 

 فبلقٌس ... تحتل فارس 

 وأوراس .. لن ٌعترؾ بالٌهود .

 ولبلّ نسومر .. فً جرجرة .

 تؽلؽل أظفارها فً حناٌا هرقل الجدٌد .

 فمن فك للسندباد الرموز ؟

 ومن علّم العندلٌب الرثاء ؟ 

 ومن خّبؤ البحر بٌن الحناٌا ..

)وأعطى الجزابر سحر الوجود ؟..
53
) 

فنجد الشاعر أحمد شنه وظؾ الرموز بكثرة فً هذه المقطوعة فنجده وظؾ رموز وطنٌة 

 مثل الال نسومر ورموز اسطورٌة مثل السندباد ورموز تارٌخٌة مثل بلقٌس وؼٌرها

بً عدة وظابؾ ٌقوم بها فمن هذه الوظابؾ اإلببلغ حٌث كان الشاعر هو لقد كان للشعر العر

لسان حال قبٌلته ٌخبرها عما ٌسمعه وٌبلػ عنها ؼٌرها لكن وظٌفة الشعر تؽٌرت من االببلغ 

إلى التاثٌر حٌث أصبح الشاعر ٌإثر فً السامعٌن وهذا ابن سٌنا الذي ٌحدد الؽرض من 

ر فً النفس للقٌام بفعل معٌن أو إظهار انفعال ما وثانٌهما أحدهما التؤثٌ-قول الشعر بجانبٌن

                                                           
52
 27 ص الحدٌث، العربً الشعر فً والقناع الرمز كندي، علً محمد 
53
 83، ص 2000، 1العبث ، هدٌل للنشر والتوزٌع ، عنابة ، الجزابر ، طأحمد شنه ، طواحٌن  
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هو االستمتاع بالجمال واإلعجاب به حٌث ٌقول "وكانت العرب تقول الشعر لوجهٌن أحدهما 

لٌإثر فً النفس أمراً من األمور تعد به نحو فعل أو انفعال والثانً للعجب فقط فكانت تشبه 

كد حازم القرطاجنً فٌما بعد على أن الؽاٌة من وقد أ (54)كل شًء لتعجب بحسن التشبٌه"

األقاوٌل الشعرٌة هً أحداث التؤثٌر واالنفعال فً النفوس اإلنسانٌة بحٌث تحمل على عمل 

شًء أو اعتقاده أو تجنبه وأن أدخلها فً الشعر هً ما اشتدت علقته باإلنسان واشتركت فً 

وٌستشهد حازم القرطاجً فً ذلك بقول  القبول منها أو النفور الخاصة والعامة بحكم الفطرة

الفارابً "بؤن الؽرض المقصود باألقاوٌل المخٌلة أن ٌنهض السامع نحو فعل الشًء الذي 

  55))خٌل فٌه أمر ما من طلب له أو هرب عنه"

وهذا الشاعر عبد الوهاب هبلل ٌطالعنا بقصٌدة عمودٌة مإثرة من دٌوانه قراءات فً 

 صرخة فً منتصؾ اللٌل ٌقول :أوجاع الوطن بعنوان : 

 ٌا ببلدي أٌها الحلم الجمٌل       ***           فً خٌال جٌل أحرار نوفمبر 

 كنت أمس جنة بٌن الروابً      ***          تسلبٌن عقله من جاء زابر 

 كنت حصنا لصقور العالمٌن     ***         كنت أمنا وأمان كل حابر 

 ***         مثل أنسام الصباح كالبشابر   كالعروس كنت أبهى كنت أحلى

)أٌها الحلم الجمٌل والذي           ***        نسجت أطٌافه بنت الجزابر 
56
) 

فالشاعر ٌقارن بٌن جزابر الحرٌة واالستقبلل وجزابر المحنة  اثناء العشرٌة السوداء التً 

 د الزوار ومقصشوهت صورة الجزابر التً كانت فً وقت قرٌب منارة األحرار 

والمبلحظ أن وظٌفة الشعر التؤثٌرٌة ما زالت تستؤثر باألدباء حتى اآلن فقد أورد 

الدكتور محمود الربٌعً فً كتابه الشعر أن الشعر من وجهة نظر الرومانتٌكٌة ال ٌقتصر 

مفهومه على التعبٌر عن العواطؾ وإنما ٌتجاوز ذلك إلى شًء آخر هو توصٌل هذه 

القراء والسامعٌن على نحو ٌثٌر لدى هإالء المتلقٌن  العواطؾ المعبر عنها إلى نفوس

عواطؾ شبٌهة بالعواطؾ التً ٌوصلها إلٌهم هذا الشعر. وٌدعم الربٌعً رأٌه برأي شكري 

فً تعبٌره عن هذه الفكرة فً قوله "ولٌس الشاعر الذي ٌمؤل آذان قومه بالمعانً الجدٌدة 

بالرؼابب والذي ٌقوي عواطفهم ألن  واآلراء الجلٌلة وإنما الشاعر الذي ٌمؤل قلوبهم

العواطؾ هً القوة المحركة فً الحٌاة واألدٌب العظٌم هو من كانت كلماته كهرباء النفوس 

هو الذي ٌحرك النفس كما ٌحرك العواد عوده فٌوقع علٌها من األلحان ما تهتاج له قوى 

                                                           
54
 414،ص1971 -دار األمانة والرسالة بٌروت -تارٌخ النقد األدبً عند العرب–عباس إحسان  
55
 556المرجع نفسه ،ص 
56
 5، ص 1997عبد الوهاب هبلل ، قراءات فً أوجاع الوطن ،سنة ،  
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حٌاة شخصٌة ألن النفس فً أعماقها هو الذي ٌجعل لكل عاطفة من عواطؾ النفس روحاً و

النفوس ٌعلوها صدأ مثل صدأ المادة وال ٌجلو عنها هذا الصدأ إال ما ٌحرك أعماقها والنفس 

كالماء الراكد الذي تعلوه المواد العطنة وكما أن هذا الماء الراكد ال ٌجدده ؼٌر تٌار جدٌد 

ٌاراً من تلك كذلك الروح ٌنبؽً أن تكون عرضة للتٌارات الروحٌة ولٌست حٌاة األدٌب إال ت

 (57)التٌارات التً تحرك النفس"
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 .111ص  1977القاهرة  -طبعة رابعة–المعارؾ الربٌعً محمود الشعر دار  
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 خاتمة

ًّ من نعمة ،وأعاننً فأكملت هذه الدراسة  وعلى الحمد هلل على مّنه، ما أتّم عل

المتواضعة ،على هذه الصورة التً أرجو أن تنال رضا قارئها ،وأن تحّقق الغرض الذي من 

 أجله سعٌت .

وبقدر ما كانت رحلة البحث والتنقٌب شاقة ،بقدر ما كانت تقابلها لذة فك بعض 

    شفراتها ، وإزالة غموض بعض طالسمها التً قادتنً إلى تدوٌن بعض نتائجها : 

 راءالشع بٌن الموجودة الفوارق بتلك راراإلق مع واضحا اتطور الشعرٌة اللغة عرفت لقد .1/

  التقرٌري األسلوب إلى تمٌل قصائده فجاءت رامباش تعامال اللغة تعامل مع من فمنهم ،

 .اإلٌحائً من جانبها معها تعامل من منهم و المباشر،

  تجمع لغتهم فكانت الٌومٌة، الحٌاة و بالواقع لصٌقة جدٌدة للغة التأسٌس راءالشع حاول لقد .2/

  و ئرياالجز الشعري المتن فً قوٌا وراحض التناص شكل لقد و .الوطن آالم و آالم النفس بٌن

 الشعري راثالت من مرة و الكرٌم، القرآن من مرة أخرى، على نصوص باالنفتاح ذلك

 طرق تباٌن مع ، زائريالج الشعر من أخرى و مرة المشرقٌة، النصوص من مرة و العربً،

 .الغائبة النصوص هذه مع التعامل

  المبالغة أن إال راءالشع من الكثٌر لدى الرمز به حظً الذي الكبٌر االهتمام من الرغم على/3

  التجربة حققت قد و النص، إطار خارج البقاء و الغموض و الحٌرة فً القارئ أحٌانا توقع فٌه

 الداللٌة بالشحنات ملٌئة سحرٌة أجواء بلوغ إلى بفنه ٌتطور جعلته قوٌة للشاعر قفزة الصوفٌة

 .الرمزٌة

  راءالشع معظم بل الحر، أو العمودي النمط من عدائٌا موقفا ٌتخذوا لم ئرٌٌناالجز راءالشع /4

  .الحرة للقصائد كان األكبر الحضور أن رغم الحر، و العمودي النمطٌن على كتبوا قصائدهم

  ذات الصافٌة البحور على قصائدهم نظمهم فً موحدا ٌكون ٌكاد مسلكا راءالشع سلك قد و

 الحظنا فقد ذلك ومع .المتدارك و المتقارب، و الرمل،و  الكامل، كبحر الواحدة، التفعٌلة

 .الخفٌف والوافر، و البسٌط، كبحر المركبة البحور بعض حضور

  جعل فً ءاالشعر بعض قدرة عن األمر هذا أبان قد و معناها، مع القصٌدة إٌقاع ارتبط 5/
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 من فٌه ٌصبون بما ٌرٌدون التً الصبغة علٌه ٌضفوا أن و الشعورٌة، مالئما لحالتهم اإلٌقاع

 .خاص طابع ذات كلمات و تا  رعبا

  القائم فالشعر رتٌب، إٌقاع عنه نتج أشطره فً بانتظام تمٌز قد العمودي البٌت كان إذا/ 6

  ٌحدد أن ٌستطٌع أحد ال الذي الشعري السطر مع تمتد موسٌقٌة بخاصٌة امتازقد  التفعٌلة على

  بها تموج التً الموسٌقٌة التموجات و الدفعات لنوع تبعا ذلكو  نفسه، الشاعر سوى نهاٌته

 أدواته من تمكنه مدى و تجربته غٌر ٌحكمهاال  وقفاته، فً ر ا ح أصبح الشاعر أن أي نفسه،

 .التجربة هذه عن بها التعبٌر على قدرته و

  البحور بٌن ٌمزجون نجدهم فمرة الفنٌة، أدواتهم فً تحكما راءالشع من الكثٌر أظهر/ 7

  .تأدٌته رادالم بالمعنى اإلخالل عدم مع عمودٌة، حلة الحرة قصائدهم تكتسًومرة  الشعرٌة،

 الشعر فنون عتبات على استحٌاء على تتحرك زالت ال لً بدتفقد  النثر قصٌدة ٌخص فٌما أما

 الجدٌدة األدبٌة الذرٌة لهذه موحد مفهوم ضبط عدم إلى ٌرجع ذلك فً ببالسّ  ماربّ  و اقً،رال

 .أنفسهم قادالنّ  بٌن

 

  ئرياالجز الشعري للمتن ناقصراء استق مجرد تبقى أنها إال النتائج و المالحظات هذه كل ومع

  كما الفنان ألن الدارسٌن و النقاد من التفاتة ٌستحق تجعله فنٌة عناصر من ٌشكله بماالمعاصر 

هو  حقا ٌهدمه الذي ماإنّ  وجوده ٌدعمان بل القدح وال الذم ٌهدمهال  الحكٌم توفٌق ٌقول

 ."اإلهمال"
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 نافع(. عن ورش  برواية (الكريم القرآن

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر :أوال    

الشركة الجزائرٌة للنشر والتوزٌع ، سنة  أحمد حمدي ، قائمة المغضوب علٌهم ،/ 1

1980. 

 2000 .الجزائر ، عنابة ، هدٌل منشورات ، المسدس إلى القصٌدة من : شنة أحمد/ 2

  2000، 1أحمد شنه ، طواحٌن العبث ، هدٌل للنشر والتوزٌع ، عنابة ، الجزائر ، ط/ 3

 1الٌرا  األدبً بسكرة ،طزهر عجٌري اليٌروزي ، دمو  النللة العاشقة،جمعٌة األ/ 4 

،2004 

،  1للٌية بوجادي ، قصائد محمومة ، منشورات جمعٌة الجاحظٌة ، الجزائر ، ط/ 5

 م 2002

 .2007سنة  3دٌوان االمٌر عبد القادر ،جمع وتحقٌق ، العربً دحو ، منشورا ثالة  ط/ 6

 .1991ة سن 1ربٌعة جلطً ،شجر الكالم ،منشورات السيٌر ،مكناس ،المغرب ،ط،/ 7

رشٌدة محمدي ، شهادة المسك ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائرٌٌن ،دار هومة / 8

 .1،2001،الجزائر ،ط

 .2001،  1عبد هللا حمادي ، البرزخ والسكٌن ، منشورات جامعة قسنطٌنة ، ط/ 9

 .1997عبد الوهاب ، قراءات فً أوجا  الوطن ، سنة / 10

 .1995  الجزائر، الجمٌلة، المطبوعات العذري، الوهج :ٌاسٌن عبٌدبن / 11

 .2000، 1 ط الزائر، أصالة، منشورات ، مٌهوبً،  كالٌغوال ، عزالدٌن/12

 .1989علً مالحً ، صياء األزمنة اللانقة ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزائر ، /13

 .1985قاسم سعد هللا ، الزمن األلضر ، دار الطبع الجزائر ، سنة الأبو /14
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،المؤسسة الوطنٌة  محمد األلضر عبد القادر السائحً ، أقرأ  كتابك أٌها العربً/15

 . م1985،. ط د، الجزائر ، للكتاب 

محمد العٌد آل للٌية ، دار الهدى للطباعة والنشر  محمد العٌد آل للٌية ، دٌوان/ 16

 .2010والتوزٌع ،عٌن ملٌلة الجزائر ،سنة 

محمد الهادي السنوسً ،شعراء الجزائر فً العصر الحاضر ،إعداد وتقدٌم عبد هللا / 17

 .2007حمادي ،دار بهاء للنشر والتوزٌع قسنطٌنة ،

 ئرٌٌن ،زاالج الكتاب اتحاد رت ا منشو موجو  حلم تٌل ترا محمد بلقاسم لمار ،/ 18

 .1،2003 ط ائر،زالج

 2002 الجزائرٌٌن، الكتاب اتحاد رت ا منشو منتيضة، قصائد : الغماري  مصطيى/ 19

 م. 1993، 1مصيى دحٌة ، اصطالح الوهم ، منشورات الجمعٌة العامة للمبدعٌن ،ط/ 20

 2002، 1مصيى دحٌة ،بالغات الماء ، منشورات االلتالف ، ط /21

 . 2009موفم للنشر.الجزائر.، اللهب المقدس، ميدي زكرٌا/ 22

 .  2000مٌلود حكٌم ،  امرأة للرٌاح كلها  ، منشورات االلتالف  ،  شنة / 23

نور الدٌن دروٌش ، مسافات ، اصدارات رابطة الثقافة الوطنٌة ، وحدة الرغاٌة / 24

 م.2002،

 2006،  1ة التحاد الكتاب الجزائرٌٌن طٌوسف شقرة ، أحالم الهدهد ، فر  عناب/ 25

شنة  1لٌسً ، اوجا  صيصافة فً مواسم االعصار ، دار إبدا  ، طغٌوسف و/ 26

1995. 

 فر  الجزائرٌٌن، الكتاب اتحاد رت ا منشو الطٌار، جعير تغرٌبةلٌسً ، غٌوسف و/ 27

 .2000 سكٌكدة،

 . 1995شنة  1لٌسً ، مهاجر غرٌب فً بالد األنصار  ، دار إبدا  ، طغٌوسف و/ 28
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 :المراجع بالعربية 

 1981 ، مصرٌة نجلواأل ،مكتبة5 ط ، الشعر موسٌقى ، انٌس إبراهٌم/29

أحمد الحسن بن عبد هللا العسكري ، المصون  فً األدب، تحقٌق عبد السالم هارون ، /30

 .1984، مطبعة حكومة الكوٌت سنة  2ط 

أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة ، مجموعة فتاوي ، جمع وترتٌب ،محمد بن قاسم ،الجزء /31

 م 1995األول، المجلد اللامس ،سنة 

أحمد حمدي ، قائمة المغضوب علٌهم ، الشركة الجزائرٌة للنشر والتوزٌع ، سنة /32

1980  ، 

، الجزائر  1ٌتم النص ، والجٌنالوجٌا الضائعة ،منشورات االلتالف، طأحمد ٌوسف ، /33

،2002      

 ، الحداثة صدمة  العرب عند اإلبدا  و اإلتبا  فً بحث : المتحول و الثابت : نٌس أدو/34

 1970بٌروت ، سنة ،  – العودة دار

 أٌار بارٌس ، فرانس دو الكولرٌدج فً ألقٌت محاضرات : العربٌة الشعرٌة : نٌس أدو/35

 .1985 سنة ، 1 بٌروت ط – اآلداب دار ( 1984

 1978 . سنة ، 2 : ط ، -بٌروت - ، العودة دار ، الشعر زمن : نٌس أدو/36

 م 1983، 4أدونٌس ، مقدمة للشعر العربً ، دار العودة ، بٌروت ، ط/37

 ط بغداد، السالم، دار مطبعة العبطة، محمود السٌاب، شاكر بدر وحٌاة شعر على أضواء/38

1  ،1970 

 العربٌة المؤسسة توفٌق، حسن .د وفكرٌة، فنٌة شعره دراسة السٌاب، شاكر بدر/39

 .1191، 1 ط ، بٌروت لبنان، والنشر، للدراسات

 .م2001 -1سٌمٌاء العنوان: ، وزارة الثقافة، عمان، ط،قطوس  بسام /40

 التوزٌع، و للنشر لٌنة مكتبة محب، ٌا )ص ( الحبٌب هذا :الجزائري جابر بكر/أبو 41

 1991 ط دمنهور،
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المركز الثقافً العربً ، الدار البٌضاء ،  جابر عصيور ، هوامش على دفتر التنوٌر ،/42

 1994بٌروت ، 

 هـ1405، 3ط لبنان، بٌروت، العربً، الكتاب دار .الللياء تارٌخ :السٌوطً الدٌن جالل/43

  . 1982 لبنان، بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار ،2 ج اليلسيً، المعجم صلٌبا، جمٌل/44

 الدار الشرق، أفرٌقٌا المعاصر، العربً الشعر فً اإلٌقا  حركٌة :رفًعال حسن/45

 2001 المغرب، -البٌضاء

األدباء ، تحقٌق الحبٌب ابن  وسراج البلغاء منهاج ، القرطاجنً حازم حسنال و/اب46

 .2008اللوجة ، الدار العربٌة للكتاب 

 2001، 1،طالقاهرة –مكتبة الثقافة الدٌنٌة  األدب و العروض فً القافٌة ، نصار حسن/47

 ط بغداد، العراقٌة، اإلعالم وزارة ، السٌاب، أدب من مطوٌة عزمً ، صيحات لالص/48

1،1971. 

ضمن: رٌحانة الكتاب ونجعة ،كتاب التاج المحلى ومساجلة القدح المعلى ، لطٌبالابن /49

، 1العربٌة الحدٌثة، طالمنتاب، ، تحقٌق محمد عبد هللا عنان، مكتبة اللانجً، المطبعة 

 م1981هـ/1401القاهرة، 

للٌل شحادة، مراجعة ،مقدمة ، ضبط المتن ووضع الحواشً واليهارس ، ال للدونابن /50

 م1988هـ/1408، بٌروت، 2سهٌل زكار، دار اليكر، ط/51

 دار ألرون، و الملزومً مهدي د :تح العٌن، كتاب :اليراهٌدي أحمد بن للٌلال/52

 1982الرشٌد،

 موقع أم الكتابالكرٌم  ألياظ القرآنردات مي ،االصيهانً راغبال/53

www.omelketab.net ، 2008،سنة. 

رات اتحاد كتاب الشعري والنثري : مدلل ألنواعٌة الشعر منشو‘‘ رشٌد ٌحٌاوي /54

 .2001،  المغرب، الرباط

ا الشرق، ٌإفرٌق،الشعر العربً الحدٌث :دراسة فً المنجز النصً ‘‘رشٌد ٌحٌاوي /55

 ..1998 البٌضاء،

http://www.islamhouse.com/9107/ar/ar/source/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_www.omelketab.net
http://www.islamhouse.com/9107/ar/ar/source/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_www.omelketab.net
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 1 ط المٌد، عبد الدٌن محً :تحقٌق ، نقده، و الشعر صناعة فً العمدة ، رشٌقابن /56

 1934 القاهرة حجازي ،مطبعة

 الثقافً ،المركز القادم زمنها فً الحداثة بعد ما الحداثة صدى : زٌادة جودت رضوان/57

  1،2003المغرب ،ط ،-البٌضاء العربً ،الدار

 1978 القاهرة، اليصحى، دار .الحدٌثة العربٌة القصٌدة بناء عن :عشري علً زاٌد،/58

سعٌد الورقً ، فً األدب العربً المعاصر ، دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر ، ال/59

 ،  1984،  1لبنان ، ط  –بٌروت 

، طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمد شاكر، القاهرة، مصرسالم الجمحً ، ابن /60 

 م1980هـ ــ  1400المدنى ،جّدة   مطبعة

طٌبة للنشر الحداثة، مؤسسة  رواد أوهام و العربً النقد :، حجازي سعٌد سمٌر/61

 .2005والتوزٌع ،سنة 

صالح لرفً : المدلل الى االدب الجزائري الحدٌث ،الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع /62

 . 1983، الجزائر ، 

ط، الجزائر،  صالح لرفً، الشعر الجزائري الحدٌث، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، د/63  

 م1984

 .1994سنة  1لم اليكر :  صبحً الطعان :بنٌة النص الكبرى :مجلة عا/64

 2001سنة  2صبحً حمودي ،المنجد اللغوي ، دار المشرق ، بٌروت لبنان ،ط/65

صالح فضل ، نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً ،مؤسسة ملتار للنشر والتوزٌع ،القاهرة /66

 1992، 2،ط

 .1962،دار المعارف ، القاهرة ،  1طه حسٌن ، حدٌث األربعاء، ج /67

 اليكر دار ، الحضارة و اإلنسان بٌن العالقة جدلٌة اإلنسان و اليلسية : فٌصل ، عباس/68

   1996 .سنة ، 1  ط -بٌروت – العربً

 .2011عبد الجلٌل شوقً ،قضاٌا البناء الينً فً النقد األدبً سنة ،/69

 1980 سنة  نوفل مؤسسة ، المعاصر الشعر فً الجدٌدة االتجاهات ، جٌدة الحمٌد عبد/70
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شعر الشباب –عبد الحمٌد هٌمة ، البنٌات االسلوبٌة فً الشعر الجزائري المعاصر /71

 . 1998،الجزائر ،  1مطبعة هومة ،ط –نموذجا 

 .العامة المصرٌة الهٌئة ، التقلٌدي تمعلمجا زوال و حسٌن طه :، شرف العزٌز عبد/72

 1977.سنة للكتاب

سنة   ،بٌروت –دار النهضة العربٌة  لقافٌة،ا و العروض علم عتٌق، العزٌز عبد/73

،1407 - 1987 

قسم االدب العربً  –اهمٌته وأنواعه  –عبد القادر رحٌم ، العنوان فً النص االبداعً /74

 م. 2008، سنة  32جامعة محمد لٌضر بسكرة ، الزائر ، العدد 

 الجزائر، العربً، الكتاب دار الحدٌث، الجزائري الشعر فً دراسات : الركٌبً هللا  عبد/75

 .م 2009

 الثقافً، األدبً النادي :التشرٌحٌة إلى البنٌوٌة من والتكيٌر اللطٌئة -:هللا الغذامً عبد/76

 .1985سنة  جدة،

، حداثة النص الشعري فً المملكة العربٌة السعودٌة ، قراءة  عبد هللا بن أحمد اليٌيً/77

 م. 2005سنة  1نقدٌة فً المشهد االبداعً ، النادي االدبً بالرٌاض ط

م( ،دٌوان  1975 -1931عبد المالك مرتاض : فنون النثر األدبً فً الجزائر )/78

 1983المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،

 .1985،  2ٌرة ذاتٌة لسارق النار ، دار الشروق ،طعبد الوهاب البٌاتً ، س/79

عبود شلتاغ  شّراد، حركة الشعر الحر فً الجزائر،  المؤسسة الوطنٌة للكتاب د ط، /80  

 1985 الجزائر،

 1998سنة  1، ج  7ط -ً ، القاهرة ، مصر ،عثمان بن بحر الجاحظ ، مكتبة اللانج/81

 م

عدنان حسٌن قاسم ، اإلتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً ، دار ابن كثٌر /82

 .1992،  1،دمشق ،ط

،  2اسماعٌل : الشعر المعاصر فً الٌمن /الرؤٌة والين ،دار العودة ،طعز الدٌن /83

 .1976بٌروت ، 
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عز الدٌن إسماعٌل: الشعر العربً المعاصر, قضاٌاه وظواهره الينٌة والمعنوٌة, دار /84

 1972الثقافة, بٌروت, 

دار النحوي  - 1ط – 35ص  -علً رضا عدنان النحوي تقوٌم نظرٌة الحداثة د/ /85

 م -1992هـ 1412 .السعودٌة –نشر والتوزٌع لل

دار األندلس  – 1ط –  -الحداثة فً مٌزان اإلسالم  ، القرنًبن محمد عوض /86

 م.1988،سنة السعودٌة  –اللضراء 

 1978: شعرنا الحدٌث إلى أٌن ، دار االفاق الجدٌدة بٌروت  لبنان  غالً شكري/ 87

، دار الحرف العربً   1دٌم رحاب عكاوي، طغوستاف فلوبٌر ، سالمبو، اعداد وتق/88

 2010للنشر والتوزٌع، بٌروت، لبنان ،

دار اليكر للطباعة  –تحقٌق وضبط عبد السالم محمد هارون  –مقاٌٌس اللغة  فارس /89

 1979 –القاهرة  –والنشر والتوزٌع 

،  1فاضل ثامر ،شعرٌة الحداثة  من بنٌة التماسك إلى فضاء التشظً ، دار المدى ط/90

2012 

  1985قاسم سعد هللا ، الزمن األلضر ، دار الطبع الجزائر ، سنة الأبو /91

القاضً الشٌخ أبو المحاسن الغرناطً ، رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة /92

 هـ1344صر، سنة مطبعة السعادة ، م1، ط

 -1ط -مصر )مكتبة اللانجً( -تحقٌق كمال مصطيى -نقد الشعر، قدامة بن جعير/93

 م1949

 - ، المعرفة دار ، تمام أبً صنعة فً النقدٌة و البالغٌة اللصومات : اليتاح عبد ، الشٌن/94

 1982. سنة – القاهرة

المحٌط ، مؤسسة الرسالة ،  مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب اليٌروز أبادي ، القاموس /95

 . 2005،  8للطباعة والنشر ، بٌروت لبنان ،ط

 2006سنة  ،1أفرٌقٌا الشرق ،ط، الحداثة سؤال و هاٌدغر : ، محمد الشٌكر/96

ر الحاضر ،إعداد وتقدٌم عبد هللا محمد الهادي السنوسً ،شعراء الجزائر فً العص/97

 . 1،2007جحمادي ،دار بهاء للنشر والتوزٌع قسنطٌنة /98
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 -البٌضاء الدار ,توبقال دار وإبداالتها، بنٌاته الحدٌث، العربً الشعر : بنٌس محمد/99

 م .2،2001 ط المغرب

 القاهرة، د،ت المعارف ،دار الشعري البناء و الصورة هللا، عبد حسن محمد/100

النهضة  محمد زكً العشماوي ، قضاٌا النقد األدبً بٌن القدٌم و الحدٌث ، دار /101

 .1979بٌروت ، 

 1 ط ، الحدٌث و مالقدٌ فً عروضها العربٌة القصٌدة ، لياجً المنعم عبد محمد/102

 1994 ، القاهرة للتراث األزهرٌة ،مكتبة

محمد علً كندي ، الرمز والقنا  فً الشعر العربً الحدٌث ، دار الكتاب الجدٌد ، /103

 2005،  1لٌبٌا ، ط

األكادٌمٌة الحدٌثة للكتاب اللغوٌة، األصوات و القافٌة :الرؤوف عبد عونً محمد/104

 2010، 2الجامعً ،ط

، شنة  1ط ،محمد عوٌس ، االدب العربً النشأة والتطور ، مكتبة االنجلو المصرٌة/105

1988  

 ت( -)دمصر ،القاهرة  ،مكتبة نهضة، محمد غنٌمً هالل ، النقد األدبً الحدٌث/106

 1978, دار المعارف, 2أحمد: الرمز والرمزٌة فً الشعر المعاصر, ط محمد فتوح/107

 محمد مندور ، النقد المنهجً عند العرب ،دار النهضة للطبع والنشر ، مصر ،د ت /108

،  2ط للكتاب،الجزائر الوطنٌة المؤسسة وآثاره، حٌاته حمود، رمضان : ناصر محمد/109

1983 

 1903أعالمها، من  –تطّورها  -محمد ناصر، المقالة الصحيٌة الجزائرٌة، نشأتها /110

 .2007، الجزء األول، صدر عن الجزائر عاصمة الثقافة العربٌة، 1931إلى 

 العامة المصرٌة الهٌئة.العربً، الشعر فً ةٌلٌالتشك دةٌالقص : التالوي نجٌب محمد/111

 1998، 01ط ، مصر .للكتاب،

 و الحدٌث العربً األدبً للنقد اليلسيٌة و المعرفٌة الجذور :، العالم أمٌن محمود/112

 العربً المعاصرة اليلسية كتاب ضمن المعاصر
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 دار .الكتاب من لمجموعة شهادات و دراسات الحقٌقً الملتلف دروٌش محمود/113

 م.1999،  1ط التوزٌع و النشر الشروق

مصطيى حركات ، الشعر الحر أسسه و قواعده ، الدار الثقافٌة للنشر ، القاهرة ، ط /114

1  ،1998 .  

 القومً اإلنماء زكمر الحداثة، بعد وما الحداثة ، الغربً العقل نقد صيدي، مطا /115  

 1990 .لبنان بٌروت،

 لبنان مكتبة (العربٌة للغة مطول قاموس ) المحٌط محٌط البستانً، بطرس المعلم/116

 1977 ،لبنان، .بٌروت ناشرون،

 لبنان، ، بٌروت والنشر، للطباعة بٌروت دار ،2 مج العرب، لسان منظور،ابن /117

1955 

دار   القوافً و العروض علمً فً الكافً المتوسط :األحمدي نوٌوات  موسى/ 118

 .200 9البصائر للنشر والتوزٌع،

،منشورات دار المعلم للمالٌٌن ، 6طنازك المالئكة ، قضاٌا الشعر المعاصر ،/ 119

 م 1977بٌروت ، سنة 

 المطبوعات دٌوان المعاصر، العربً الشعر فً األدبٌة المدارس نشاوي، نسٌب/ 120

 .1984 الجزائر – الجامعٌة

نسٌمة بو صالح : تجلً الرمز فً الشعر الجزائري المعاصر ،اصدارات رابطة / 121

 2003، الجزائر ، 1ابدا  الثقافة ، ط

ٌوسف اللال ، الحداثة فً الشعر العربً ، دار الطلٌعة للطباعة و النشر ، بٌروت ، / 122

1978 

ٌوسف حسٌن بكار ، بناء القصٌدة فً النقد العربً القدٌم )فً ضوء النقد الحدٌث ( / 123

 .1982، 2، دار األندلس ، بٌروت ، لبنان،ط

 المراجع المترجمة 

ثار الشعرٌة : ترجمة كاظم جهاد ، دار افاق للنشر والتوزٌع تقدٌم آالن جوفروا اآل/124

 ،االن بو رٌر ،عباس بٌضون ،منشورات الجمل
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 منشورات للٌل، أحمد للٌل ت، ،2 مج لسيٌة،الي الالند موسوعة الالند، أندرٌه/ 125

  . 2001 2ط لبنان، بٌروت، ، عوٌدات

توماس الٌوت : ارض الضٌا  ،ترجمة ودراسة ،نبٌل راغب ،الهٌئة المصرٌة العامة /126

 1987للكتاب 

 عبد : ترجمة الالمباالة زمن فً الثقافة و السٌاسة الٌوتوبٌا نهاٌة : راسل ، جاكوبً/ 127 

 2001 .سنة – الكوٌت – عالم لمعرفة ، فاروق ، القادر

 مكتبة الزهراء. القاهرة  وٌش.ترجمة أحمد در .بناء لغة الشعر .جون كوهن/128

الواحد  دركات فً الشعر العربً الحدٌث,ترجمة عبسلمى الجٌوسً: االتجاهات والح/129

 .2001, بٌروت, 1لؤلؤة, مركز دراسات الوحدة العربٌة, ط

شارل بودلٌر شاعر اللطٌئة والتمرد ،دار البشٌر عمان األردن ،تعرٌب وتحلٌل /130

 1،عمر عبد الماجد ط

 العوٌدات منشورات ، هنري ، زغٌب : ترجمة ، الٌونانٌة المٌثولوجٌا : بٌار ، غرٌمال/131

 1982 . سنة 1 ،ط ، بٌروت –

 ترجمة ، األلالق مٌتافٌزٌقا بأسس متبو  مقبلة مٌتافٌزٌقا لكل مقدمة : إمانوٌل ، كانط/132

 الشنٌطً محمد فتحً و حسٌن إسماعٌل نازلً :

ان،  د. كولردج : النظرٌة الرومانتٌكٌة فً الشعر ـ سٌرة أدبٌة، تر./133 عبد الحكٌم حسَّ

 .م1971دار المعارف بمصر، 

 المجالت:

، 3، عدد25مجلة عالم اليكر، مجلد  ‘‘العنونة و السٌمٌوطٌقا ‘‘جمٌل حمداوي / 134

 م.1997

 منتلبة نماذج فً تأوٌلٌة قراءة الحدٌث العربً الشعر فً العنوان بدري وظٌية / عثمان135

 2003 :17   االنسانٌة ،الكوٌت، .العربٌة للعلوم ،المجلة 

دار النحوي  -م 1ط  - 35ص  -تقوٌم نظرٌة الحداثة ،عدنان علً رضا النحوي / 136

 ،.1992-هـ 1412السعودٌة  –للنشر والتوزٌع 
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مجلة فكر  -11ص  -علً وطية مقاربات فً ميهومً الحداثة وما بعد الحداثة" / 137

 الجابري( من موقع محمد عابد 34عدد )-ونقد 

-2005)مارس )أكتوبر، 2 -3  العدد جٌجل، جامعة  مجلة :لرفً الصالح / محمد138

2004   

، الهٌئة  4/ محمد برادة اعتبارات نظرٌة لتحدٌد ميهوم الحداثة ،مجلة فصول العدد 139

 1984العامة المصرٌة للكتاب القاهرة ، مصر ،

نقال عن مجلة الحرس  - 35ص  -محمد مصطيى هدارة تقوٌم نظرٌة الحداثة / 140

 هـ1410 –الوطنً 

تصدر  العربً التراث مجلة ، القرآن فً الموسٌقى حول قضاٌا ثالث ، ًالٌاف / نعٌم141

تشرٌن األول وكانون  -السنة السابعة  - 26و  25دمشق العدد -عن اتحاد الكتاب العرب

 1987و  1986الثانً "اكتوبر وٌناٌر" 

 المراجع االلكترونية :

http://www.liilas.com/vb3/t88856.html26/12/2012 11h 45 

http://www.fonxe.net/vb/showthread.php?p=923743،27/12/2012  ، 

h19:00 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article34814     /   سلٌم  ، فٌضل

 التالوي 

http://9alam.com/community/threads23932/النص-فً-الينً-التجرٌب-

  ري.الجزائ-الشعري

إسماعٌل محمد أدٌب: الوحدة, الشعر العربً وقضٌة 

 http://wehd.alwheda.gov.syالرمز,

 الرسائل الجامعية : 

( ،دراسة 1962/2004مجٌد قري ،مسار الرمز وتطوره فً الشعر الجزائري الحدٌث)

 .2009/2010تحلٌلٌة فنٌة ،أطروحة دكتورة علوم فً األدب العربً ،باتنة ،

http://www.liilas.com/vb3/t88856.html26/12/2012%2011h%2045
http://www.liilas.com/vb3/t88856.html26/12/2012%2011h%2045
http://www.fonxe.net/vb/showthread.php?p=923743
http://www.fonxe.net/vb/showthread.php?p=923743
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article34814%20%20%20%20%20/%20%20%20،%20فيضل
http://9alam.com/community/threads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.23932
http://9alam.com/community/threads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.23932
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 السٌر الذاتٌة للشعراء : 

  :ابن عبٌد ٌاسٌن

م بماوكالن _ بوقاعة _ إحدى دوائر مدٌنة سطٌف . تلقى  1958جوٌلٌة 07من موالٌد 

، واصل تعلٌمه اإلكمالً والثانوي  تعلٌمه االبتدائً بزمورة إحدى دوائر برج بو عرٌرٌج

بمدٌنة البرج ، ثم انقطع إلى األخذ عن الصوفً الجلٌل عمر أبً حفص الزموري  امتهن 

التدرٌس مدة ثم التحق بجامعة سطٌف لٌتخرج منها بشهادة اللٌسانس فً األدب العربً . 

سنة  D.E.A  وانتقل إلى جامعة السربون بفرنسا لٌعود منها بشهادة الدراسات المعمقة

فنال شهادة الماجستٌر ، ووظف بالجامعة نفسها .وهو م . عاد إلى جامعة سطٌف 2003

مسجل للدكتوراه فً النقد المعاصر بمعهد اللغات والحضارات الشرقٌة ببارٌس .صدر له : 

معلقات على أستار الروح  –م 2000أهدٌك أحزانً سنة  -م 1995الوهج العذري سنة 

 م.2007م وهناك التقٌنا ضبابا وشمسا 2007خر التٌه سنة غنائٌة آ -م 2003

 :مصطفى دحٌة

درس دراسة نظامٌة فً فرع العلوم الطبٌعٌة,  فً الهامل 1691ولد مصطفى دحٌة عام 

عمل أستاذاً مساعداً فً علم البٌئة فً جامعة .وحصل على الماجستٌر فً البٌئة النباتٌة

ومن أهم دواوٌنه بالغات .القطر الجزائرينشر بعض إنتاجه خارج .سطٌف فً الجزائر

 الماء 

  :حمادي عبد هللا

م من جامعة  1980حاصل على شهادة الدكتوراه عام ،فً مدٌنة قسنطٌنة 1947ولد عام 

منصب أستاذ محاضر لمادة األدب العربً بجامعة  -حالً–مدرٌد اإلسبانٌة ، ٌشغل 

تحزب العشق   - 1982قسنطٌنة . له العدٌد من المؤلفات منها : الهجرة إلى مدن الجنوب 

وله فً الدراسات   2000والبرزخ والسكٌن  – 1983قصائد غجرٌة  – 1982ٌا لٌلى 

 النقدٌة وتارٌخ األدب العدٌد من المؤلفات .

 :ٌوسف شقرة

 اشسف شقرة من موالٌد مدٌنة سٌدي خالد والٌة بسكرة موطن الشعر والشعراء، عوٌ

 فً مدٌنة عنابة، مدٌنة الحب والجمال والعطاء دون مقابل وال حساب، أب ألربع وترعرع

تلتها ( طقوس النار والمطر( ثم  1982الشعرٌة األولى سنة  ه، نشرت مجموعتأوالد

)نفحات لفتوحات الكالم( التً ترجمت إلى اللغة الفرنسٌة، ثم )أحالم الهدهد( وصوال إلى 

)المدارات( فـ )اإلقامات( وهً المجموعة المشتركة مع الشاعر التونسً الصدٌق جمال 



 المالحق 
 

ري الواحد جالصً ، هذه التجربة التً أعتقد أنها تأخذ تفردها من كتابة النص الشع

مخطوطات شعرٌة ال زالت تنتظر طرٌقها للنشر، آخرها  10كذلك أكثر من  هالمشترك، ول

 .بعنوان: حلم ٌوسف

 :أحمد شنة 

مجاالت الكتابة ،تتراوح بٌن الدراسات  بالجزائر. 1967فبراٌر23أحمد شنه من موالٌد 

البداعٌة فً الشعر األكادٌمٌة فً الحقول السٌاسٌة واالجتماعٌة واالدبٌة. والكتابة ا

مؤلفا فً هذه المجاالت .  21، 2007والً غاٌة سنة  1989منذ سنة  والمسرح. أصدر

كتاب مواطنون ال رعاٌا دراسة حول 2006كتاب خرافة السالم مع اسرائٌل  2007منها 

كتاب المرأة 2004كتاب المصطلح النقدي عند العرب 2006المجتمع المدنً فً الجزائر. 

كتاب مظفر النواب آخر الصعالٌك العرب. 2002والشٌطان فً الشعر العربً القدٌم. 

كتاب المجتمع المدنً وآلٌات 1999كتاب االسالم آخر أسلحة الٌهود ضذ االسالم 1999

دٌوان تأبط شرا ٌوزع المنشورات 2007صناعة القرار الساسً اما االعمال الشعرٌة فهً، 

دٌوان ٌومٌات مواطن جزائري 2000دٌوان هزٌمة آدم 2001ٌمو فً أقالٌم االسك

دٌوان طواحٌن العبث دٌوان زنابق 1996دٌوان عندما تستقٌل المالئكة 1996

 .1989الحصار

 :ربٌعة جلطً

، نالت شهادة الدكتوراه فً األدب المغاربً 1964عام  الجزائر شاعرة جزائرٌة من موالٌد 

وكاتبة ومترجمة، لها خمس مجموعات  امعة وهرانج الحدٌث، وهى حالٌا استاذة فً

 .شعرٌة ورواٌة بعنوان نادي الصنوبر

تعتبر ربٌعة جلطً راهنا من أهم الشاعرات الجزائرٌات فهً الوحٌدة تقرٌبا من بٌن شعراء 

جٌل السبعٌنات التً بقٌت تكتب وتنشر مجموعاتها الشعرٌة، وهً كما تقول فً بعض 

ب ضمن الجوقة السٌاسٌة لتلك المرحلة ولم تسقط فً فخ التبشٌر افاداتها الصحفٌة لم تكت

 .أمٌن الزاوي  االٌدٌولوجً الذي وقع فٌه الجمٌع. متزوجة من الروائً

 أصدرت العدٌد من الدواوٌن كان أولها

 ًتضارٌس لوجه غٌر بارٌس 

 من التً فً المرآة :وآخر ما صدر لها

 الذروة 
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 ارائك القصب 

 (نادي الصنوبر )رواٌة 

فً دٌوان ـ وحدٌث فً السر  عبد اللطٌف اللعبً ترجم شعرها إلً الفرنسٌة الشاعر المغربً

 .فترجم مجموعتها األخٌرة رشٌد بوجدرة ـ أما

 :نور الدٌن دروٌش 

حاصل على لٌسانس الحقوق ،فً قسنطٌنة  1962نورالدٌن بن بلقاسم دروٌش ولد عام 

 .جامعة قسنطٌنة -والعلوم اإلدارٌة 

, ومنذ ذلك الحٌن وهو ٌنشر شعره فً الصحف والمجالت 1985بدأ كتابة الشعر عام 

 .م2000مسافات  - 1992السفر الشاق له دواوٌن شعرٌة .الجزائرٌة

تناول شعره العدٌد من النقاد والدارسٌن فً الصحف والمجالت, وفً رسائلهم للماجستٌر 

 .وحسٌن خمري والدكتوراه منهم: عمر أبو قرورة, وٌوسف وغلٌسً,

 :أحمد حمدي

الجزائرٌة والٌة الوادي بالدبٌلة 1948 من موالٌد 
 ،

جزائري. ٌعتبر  وشاعر وكاتب أكادٌمً

ٌعرف بجٌل السبعٌنٌات أحد رواد حركة التجدٌد فً الشعر الجزائري ، وأبرز شعراء ما 

فً األدب الجزائري. صدرت له عدة مؤلفات فً مجاالت الشعر والمسرح والبحث 

 . األكادٌمً

 1983  2ط 1977:  1, طانفجارات 

  1980قائمة المغضوب علٌهم. 

  ,1985تحرٌر ما ال ٌحرر. 

  ، 2000أشهد أننً رأٌت  

  :عز الدٌن مهوبً

بالعٌن الخضراء والٌة المسٌلة . جده محمد الدراجً ، 1959عز الدٌن مهوبً من موالٌد 

بادٌس فً جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ، كان قاضٌا من معٌنً الشٌخ عبد الحمٌد بن 

 متقاعد . بالثورة التحرٌرٌة .ووالده جمال الدٌن مجاهد وإطار

 صدر له العدٌد من المؤلفات نذكر منها :

https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
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النخلة  –م 1997اللعنة والغفران  -م 1997الرباعٌات  –م 1985فً البدء كان أوراس 

م 2008أسفار المالئكة  –م 2000كالٌغوال –م  1997ملصقات  –م  1997والمجداف 

 .وغٌرها 

  :ٌوسف وغلٌسً

حصل على شهادة البكالورٌا فً اآلداب بوالٌة سكٌكدة   1970ولد ٌوسف وغلٌسً فً 

عمل صحفٌاً  .م1993, واللٌسانس من معهد اآلداب واللغة العربٌة بجامعة قسنطٌنة م1989

أ كتابة الشعر فً منتصف الثمانٌنٌات حٌث نشر بد .متعاوناً فً جرٌدتً: النور, والحٌاة

أوجاع صفصافة فً مواسم  له دواوٌن شعرٌة عدٌدة نذكر منها :.م1987أولى قصائده 

حصل على عدة جوائز جامعٌة ووطنٌة  .م2000تغرٌبة جعفر الطٌار  - 1995اإلعصار 

مته وزارة الثقافة , وكر1992فً الشعر والنقد, أهمها الجائزة الوطنٌة األولى فً الشعر 

 .م1993واالتصال 
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