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م��ر الش��عر الجزائ��ري بمراح��ل مختلف��ة خ��الل تط��وره ونض��جھ وبلوغ��ھ إل��ى ھ��ذا 

, عيواستیعابھ للواق�ع الثق�افي واالجتم�ا, من الصیاغة يالشأن في المستوى الفني واإلبداع

ة الس�بعینیات مقارنة مع التجارب السابقة خاصة في مرحلومحاولة استشراف آفاق جدیدة 

والش��عراء ل��م , حی��ث ك��ان ص��دى للقص��یدة المش��رقیة ول��م یعب��ر ع��ن الواق��ع الجزائ��ري

یس��تطیعوا تك��وین قاع��دة معرفی��ة لالنط��الق منھ��ا ف��ي س��ماء اإلب��داع الفن��ي والتوص��ل إل��ى 

ات ی��شخص��یتھ إال ف��ي الثمانینفھ��و ل��م یع��رف اس��تقالل , درج��ة عالی��ة م��ن الفنی��ة الجمالی��ة

خاص�ة لم�ا ش�ھدتھ الجزائ�ر م�ن , تفاع�ل مع�ھحرك�ة الواق�ع وی یص�ور حیث أصبح وبعدھا

والواق�ع الثق�افي , تحوالت في السنوات األخیرة كان لھ�ا ت�أثیر ف�ي تغیی�ر المس�ار الش�عري

   .       حیث ساھمت في خلق التحدي لدى الشعراء ونضج التجربة الشعریة لدیھم

تل��ك عل��ى ی�د جی��ل م�ن التط��ور  اكثی��رحقق��ت القص��یدة الجزائری�ة  وم�ن خ��الل ذل�ك

وأصبحت نصوص ھذه المرحلة تحمل لغة جدیدة للتخاط�ب , خاصة في البناء الفنيفترة ال

الكثی�ر م�ن  انعكس�تو, أكثر نضجا ووعیا وأكث�ر ق�درة عل�ى رؤی�ة األح�داث بص�فة أش�مل

ھ�ذا الش�عر  ص�ارو ,ر یستعین ف�ي تش�كیلھا بأس�لوب ممی�زالصور الفنیة التي أصبح الشاع

ل��نص الخاص��ة یعم��ل عل��ى إقح��ام الق��ارئ ال��واعي ف��ي تأوی��ل وتحلی��ل م��ن خ��الل واقعی��ة ا

بأس��لوب جم��الي وفن��ي ممت��ع ومش��وق یش��د القل��وب  فالمخزن��ة فی��ھ م��ن قب��ل المؤل��ھ ش�فرات

  .العقولیمتع اآلذان وویطرب 

, بناء على ھذه األھمیة اخترت أن أبحث في خصائص الشعر الجزائري المعاصر

مس��توى أس��لوب التعبی��ر واألداء؛ بحی��ث ل��م یب��ق  لم��ا تمی��ز ب��ھ ھ��ذا الش��عر م��ن تط��ور ف��ي

, وإنما أصبح فنی�ا وجمالی�ا مختلف�ا, لتركیبیة القدیمةالخطاب الشعري فیھ خاضعا للقوالب ا

وظھ�ور الش�عر  ناصر كان لت�أثیر الحداث�ة الش�عریةمجاال واسعا لظھور عدة عكما أصبح 

البنیوی�ة الت�ي كان�ت تمی�ز وذلك م�ن خ�الل تج�اوز العالق�ات , بروزھا فيالحر تأثیر كبیر 

تس�اھم ف�ي تفس�یره والشعر القدیم إل�ى عالق�ات داللی�ة جدی�دة ت�ربط ب�ین عناص�ر الخط�اب 

  .وتأویلھ
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ن��ور ال��دین عن��د تجرب��ة م��ن التج��ارب المعاص��رة متمثل��ة ف��ي شخص��یة الش��اعر  فوقف��ت

ا قی�ل وھو من بین الشعراء الشباب ال�ذین ل�م ین�الوا حقھ�م م�ن الدراس�ة والنق�د وأكث�ر م� درویش

فأردت ). اللیسانس(عنھم في الجرائد المحلیة وقلیل في المجالت العربیة والدراسات األكادیمیة 

ف�ي ط�رح أفك�اره  وم�دى تمی�زه لكش�ف ع�ن م�دى تبل�ور التجرب�ة الش�عریة لدی�ھدراسة أش�عاره ل

ة تتفاعل مع سیاقھا الراھن المنف�تح عل�ى الواق�ع متج�اوز وأشعار, واالرتقاء بھا فنیا وجمالیا

ومواض�یعھ الت�ي طرقھ�ا , فكان بذلك نصا ینم عن عالق�ة فاعل�ة م�ع الواق�ع, لھ إلى الداخل

ذات أھمیة یكسبھا الناحی�ة الفنی�ة خاص�ة ف�ي دیوانی�ھ األخی�رین الل�ذان اكتس�با طابع�ا أكث�ر 

وھ�و ی�ربط ب�ین أش�عاره ویجعلھ�ا ذات , فنیة في مقابل دیوانھ األول الذي اھتم فیھ ب�الفكرة

  .وخطابا یكتسي أھمیتھ من خالل البنیة التي یتكون منھا, لقارئطابع یحرك ا

إب�داء الشعر لیس مضمونا فقط بل طریقة وأداء تلزم الشاعر أن یكون ممیزا ف�ي و

م��ن أج��ل ذل��ك تبل��ورت ف��ي ذھن��ي مجموع��ة م��ن األس��ئلة والت��ي , رأی��ھ وتش��كیل نصوص��ھ

  :سوف یجیب عنھا البحث وتتمثل في 

  ؟ درویش نور الدینالتي میزت شعر الجمالیة لوبیة الظواھر األسأھم ما ھي  -

   التركیبیة التي شكلت في شعره سمة أسلوبیة ممیزة ؟الصرفیة وما أھم البنى  -

خاص�ة في نصوصھ الش�عریة وم�دى ت�أثیره علیھ�ا  ياإلیقاعالتشكیل كیف تجلى  -

   ؟ في القصائد الحرة 

  :وبذلك استقر البحث على العنوان 

  " شـعر نور الدین درویـفي شة الخطاب ـبنی" 

ومن ھنا كانت الضرورة تقتضي أن یصاحب ھ�ذه الخط�ة الم�نھج األس�لوبي ال�ذي 

رأی��ت أن��ھ یناس��ب الدراس��ة الش��املة الت��ي تھ��دف لتتب��ع مختل��ف عناص��ر الخط��اب الش��عري 

وھذا المنھج یكشف عن أھم األنماط  والبنى األس�لوبیة للمب�دع م�ن , الذي ھو ھدف البحث

كما اعتمدت ف�ي دراس�تي . النص من ناحیة الصیاغة وتأمل مكوناتھ الداخلیة خالل دراسة

واالس��تعانة باإلحص��اء م��ن أج��ل , عل��ى الوص��ف والتحلی��ل إل��ى جان��ب التفس��یر والتأوی��ل

  . الموازنة وتوضیح بعض الخصائص



مقدمـة                                                                                                                                                                                            

د  

وثالث�ة فص�ول إلى مقدمة البحث تقسیم  منياألمر اقتضى وبناء على ھذه الدراسة 

  .وخاتمة

العالق�ات التناص�یة فی�ھ  درسأ "س�لوب ف�ي ش�عریة األ" بعنوان  الفصل األولجاء 

, والح��دیث الش��ریف, ب��ین ال��نص الحاض��ر والنص��وص الغائب��ة ك��النص القرآن��ي المق��دس

, أو أس�طوریة, ش�عبیة, والشخصیات التراثی�ة س�واء تاریخی�ة, والشعر العربي والجزائري

تأثیرھم�ا و, نوعی�ھ ال�داللي والتركیب�يعل�ى وجمالیاتھ مرك�زة أسلوب االنزیاح  تناولأكما 

  . المعنىعلى 

م�ن فی�ھ  تط�رقأ " البنى الصرفیة والتركیبی�ة" بعنوان  الفصل الثانيیأتي بعد ذلك 

ا التركیبی���ة مخصائص���ھ ب���رزأو ناحی���ة الص���رف إل���ى الص���یغ الفعلی���ة البس���یطة والمركب���ة

وم�ن ناحی�ة  .فھ�ا ومعانیھ�ام�ن خ�الل وظائ الصیغ االس�میةإلى و, والداللیة باعتماد السیاق

عل��ى س��ماتھا التركیبی��ة  تع��رفأ والش��رطیة, واالس��میة, الجم��ل الفعلی��ة تن��اولأالتركی��ب 

, والندائی��ة, واألمری��ة, الطلبی��ة بم��ا فیھ��ا االس��تفھامیة اإلنش��ائیةالجم��ل ك��ذا و, واألس��لوبیة

نظامھ���ا التركیب���ي  ةتناول���بع���ض النم���اذج م حل���لأو, أنماطھ���ا وص���ورھا ح���ددأو ,والنھ���ي

    .وداللتھا

جمل��ة م��ن الظ��واھر  تن��اولأ "التش��كیل الموس��یقي "  بالمعن��ون  الفص��ل الثال��ث أم��ا

م�ن خ�الل دراس�ة البح�ور وكیفی�ة  نور الدین دروی�شالصوتیة واإلیقاعیة التي تمیز شعر 

وكیفی�ة الم�زج بینھ�ا ف�ي  أس�لوب التقفی�ةوكذلك الطبیعة الخاصة ب, في شعره استخدامھ لھا

الوقف�ة  توق�ف عن�د ظ�اھرتيأو ,خاصة في الشعر الح�روعالقتھا بالروي القصیدة الواحدة 

 التك��رار بأنواع��ھی��درس و, عل��ى ظھ��ور أنم��اط ص��وتیة معین��ة انتعتم��د اللت��ینوالت��دویر 

م�ن  لظاھرة التوازي تعرضأوأخیرا , )الجملة, الكلمة, الحرف, تكرار الصوت(المختلفة 

 المعن��ى إث��راءو ,تحق��ق اإلیق��اع ع ف��يمس��اھمة التش��ابھ ف��ي التركی��ب والمواق��أج��ل معرف��ة 

  .وتوضیح الداللة

, مس�افات, السفر الشاقوقد اعتمدت أساسا في بحثي على دواوین الشاعر الثالثة 

منھ�ا , استعنت ببعض المراجع التي تتعل�ق بالج�انبین النظ�ري والتطبیق�يو, البذرة واللھب
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اب ح��ازم القرط��اجني وكت��, العم��دة ف��ي محاس��ن الش��عر وأدب��ھ القدیم��ة ككت��اب اب��ن رش��یق

یما یخ�ص الدراس�ات الحدیث�ة منھ�ا م�ا یتعل�ق بموض�وع وف, منھاج البلغاء وسراج األدباء

والوجھ��ة  والت��ي تھ��تم بقض��ایا الش��عر المعاص��ر, ت��ألیف الش��عر كم��ا ص��اغھ النق��د الح��دیث

كت�اب محم�د : لمراج�ع العربی�ة أھمھ�اویتعلق األم�ر بوج�ھ خ�اص ب�بعض ا, النقدیة الحدیثة

الش�عر كتاب ع�ز ال�دین إس�ماعیل و, )استراتیجیة التناص(یل الخطاب الشعري تحلمفتاح 

 النظری��ة الش��عریةو, ع��الم ال��نصكت��اب جولی��ا كریس��تیفا ك: والمترجم��ة, العرب��ي المعاص��ر

 حدیث��ة ةرؤی��تمی��ز بوال ف��ي االھتم��ام ب��النص امخالف�� ام��ا توجھ��الل��ذین كان��ا لھج��ون ك��وھین 

  . لمختلف المفاھیم التي تناولتھا

دد المف�اھیم تع�ف�ي بحث�ي وك�ان أھمھ�ا تعتری�ھ أي موض�وع م�ن ص�عوبات  ویخلال 

الذي ینظر إلیھ كل ناقد حسب منطلقاتھ الفكری�ة وال�دائرة المعرفی�ة الت�ي للمصطلح الواحد 

 مح�ل الدراس�ة فك�ان عل�ي كذلك اتساع الم�ادة الش�عریة, تعدد مفھومھوبالتالي ی ینتمي إلیھا

ده كلھا ومن ثم اختیار النموذج األفضل الذي تتجلى فیھ أن اقتفي أثر كل عنصر في قصائ

    . تطلب وقتا وجھدایة تالعمل ت ھذهوكانبوضوح الظاھرة 

عل�ى توجیھ�ھ  عل�ي عالی�ةالدكتور خیر أقدم جزیل الشكر والتقدیر للمشرف ألافي 

 ,عل�ى ھ�ذه الھیئ�ة إلنج�از ھ�ذا البح�ث وإخراج�ھالسدید ومالحظاتھ القیمة ومراقبتھ الدقیقة 

أنس��ى ك��ل  الو ,عل��ى مس��اندتھ ل��ي ن��ور ال��دین دروی��شكم��ا أتق��دم بجزی��ل الش��كر للش��اعر 

ك�ل ال�زمیالت وال�زمالء ال�ذین و, محم�د خیض�روخاصة جامعة  قسم األدب العربيساتذة أ

  . وقد أخلصت النیة وبذلت الجھد ومن هللا التوفیق. قدموا لي ید المساعدة
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