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األساس�ي التع�رف  ھك�ان ھدف� لكل بدایة نھایة وھا أنا وصلت إلى نھایة بحثي الذي

بدای�ة نض�وجھ الحقیق�ي  عر الجزائ�ري ف�ي مرحل�ة ممی�زة تعتب�رعلى فنیات وجمالیات الش�

وأدوات�ھ  شخص�یتھ المس�تقلةوسیره نحو اتجاه مختلف عن ما كان سابقا حیث أص�بحت ل�ھ 

ألحل��ل بنی��ة خطاب��ھ  ن��ور ال��دین دروی�شوأخ��ذت نموذج��ا لھ��ذه الدراس�ة الش��اعر  ,الخاص�ة

ا م�ن ھذه أھم النتائج التي توصلت إلیھو ,ف عند أھم ممیزات أسلوبھ الشعریةالشعري وأق

  :خالل دراستي 

, لقد ساھم النص الغائب في كثافة النصوص لكونھ تركیبة معقدة ذاتیا وحض�اریا -

 حی�ث نج�ده یلج�ؤ, جعی�ات مختلف�ةضوره متنوع الداللة حیث یمكن تأویلھ وف�ق مرفكان ح

أكث��ر أن��واع التن��اص حض��ورا ف��ي النص��وص إل��ى فاعلی��ة ال��نص القرآن��ي ال��ذي یعتب��ر م��ن 

 توظ�ف حی�ث اتك�أ عل�ى الق�رآن لتأس�یس مش�روعیة خطابی�ة ,لنور الدین درویشالشعریة 

 من�ھآی�ات  روكان ذلك باستحض�ا, لى أفكارهوالتأكید ع سلطة النص القرآني إلقناع القارئ

وقص�ة س�یدنا , موس�ى و, ة بقصص األنبیاء كقصة سیدنا یوس�فخاصة تلك التي لھا عالق

  .آدم

كم��ا استحض��ر بع��ض األحادی��ث الش��ریفة الت��ي ك��ان س��یاقھا متماش��یا م��ع س��یاق  -

دما تن�اول مع استحضاره للسیرة النبویة عن�, مخالفا للموقف الذي تناولتھاألشعار ولم یكن 

قص�ة الحمام��ة والعنكب��وت وح�اول إس��قاط ھ��ذه الص�ورة عل��ى موق��ف مخ�الف ع��ن طری��ق 

مجموع��ة م��ن لتن��اص م��ع الش��عر العرب��ي ك��ان م��ع أم��ا بالنس��بة ل .التن��اص االمتصاص��ي

م��ن خ��الل توظی��ف ال��نص الغائ��ب توظیف��ا , ص��الح عب��د الص��بورو ن��زار قب��انيك الش��عراء

صورتھ بما یالئ�م التجرب�ة الش�عریة وال�رؤى  تغییرویتفاعل مع النص الحاضر وبتحویره 

  . التي تتصارع داخل الشاعر الفكریة

م��ن مش��ھورة  شخص��یات ك��ان عب��ر اس��تدعاءوالتن��اص م��ع الشخص��یات التراثی��ة  -

 إض��افة إل��ى بع��ض , والس��ندباد, ش��ھریار وش��ھرزاد كشخص��یةولیل��ة  قص��ص أل��ف لیل��ة

الشخصیات  متنوعة درویشوبذلك تبدو نصوص  ,كطائر العنقاء الشخصیات األسطوریة
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فك��ان التن��اص ف��ي ھ��ذا الل��ون وس��یلة تواص��لیة م��ع الجمھ��ور ألن مواق��ف ھ��ذه , المواق��فو

  .ه وتصورهر وفق رؤاالشخصیات تتناسب مع ما یذھب إلیھ الشاع

 ,ان االنزیاح التركیبي أو الدالليسواء ك وجود التناص بصورة قلیلة في أشعاره -

ع�ن التجرب�ة  كش�فتال�نص الش�عري دالالت مكثف�ة  ح�تمنیة خلق فضاءات تأویل وھذا ما

نور ال�دین نجد بعض العالقات غیر المنطقیة التي ینسجھا الشاعر حیث , للشعریة للشاعر

یة الخط��اب ف��ي خل��ق ش��عرفع��ال وب��الغ األھمی�ة ف��ي أش��عاره والت��ي ك�ان لھ��ا دور  دروی�ش

الجمل��ة انتھ��ك بھ��ا  باإلض��افة إل��ى تقلب��ات انزیاحی��ة ف��ي ترتی��ب, وتولی��د الح��دث األس��لوبي

الشاعر العرف اللغ�وي وتج�اوز بھ�ا ك�ل م�ا ھ�و م�ألوف وذل�ك حس�ب م�ا یتطلب�ھ االھتم�ام 

  .بأحد العناصر اللغویة على حساب العناصر األخرى

ر مش��تة تحی��ل عملی��ة وج��ود بع��ض المق��اطع الش��عریة الت��ي تتجم��ع فیھ��ا ص��و -

ص الش��عري دالالت مكثف��ة كثی�را م��ا تم��نح ال�ن فیھ��ا رم�وزا أكث��ر غرائبی��ة التواص�ل فتب��دو

لكن على العموم فإن صور تمیل إل�ى الحس�یة , تؤدي في بعض األحیان إلى تغییب المعنى

     .أكثر من التجرید

, االس��میةالص��یغ البس��یطة والمركب��ة والفعلی��ة س��تعمل مختل��ف الص��یغ الص��رفیة ی -

, ةالمزی�د ةالثالثی� و ةالمج�رد ةالثالثی� األفع�المن خ�الل في أشعاره  ھالصیغ الفعلیة تناولاف

وق��د  ,م��ع الفع��ل )ق��د(التحقی��ق و ,والج��ر, ص��بالمركب��ة بمختل��ف أنواعھ��ا م��ع ح��روف النو

غ الص�رفیة المركب�ة البس�یطة ب�دالالت متنوع�ة ف�ي ح�ین أن الص�ی الفعلی�ةالص�یغ  تطارتب

ث�م ف�ي , الص�یغ االس�میة فق�د اس�تعمل ص�یغة الص�فة المش�بھة بكث�رةأم�ا  ,ارتبطت ب�الزمن

 بنسبة قلیلةواسمي الزمان والمكان فقد وردوا اسم المفعول  أما, انیة اسم الفاعلالمرتبة الث

  .مقارنة بالصیغ األخرى

ونج�د ھ�ذه  ن إل�ى الجم�ل الفعلی�ة وخاص�ة الجم�ل المض�ارعةیلجأ في بعض األحی�ا -

حس�ب م�ا بص�ورة متتالی�ة نفس المقطع الشعري  فيباستعمال متكرر للفعل  تتجسدالخاصیة 

وف��ي بع��ض األحی��ان یلج��أ إل��ى الجم��ل  ,ویتطلب��ھ الموق��ف والحال��ة الش��عوریةل��ة تتطلب��ھ الدال

 .تطلب الثبات والتروي والتعبیر عن الحالة دون إیراد لألحداثاقف التي تاالسمیة في المو
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وقد استعمل الشرط ونوع في األدوات الشرطیة حی�ث اس�تعمل األدوات الش�رطیة  -       

   ).أن(وكانت أكثر األدوات استعماال األداة , الجازمة واألدوات الشرطیة غیر الجازمة

ل��ى ت��وفرت ف��ي أش��عاره أن��واع الجم��ل الطلبی��ة بنس��ب متفاوت��ة تحت��ل المرتب��ة األو -

فبالنس�بة  ,وأخی�را جم�ل النھ�ي, لجم�ل الندائی�ةث�م ا, مری�ةث�م الجم�ل األ, الجمل االس�تفھامیة

بالنس�بة و ,اس�تعمل ك�ل أن�واع أدوات االس�تفھاموق�د , )م�ن(ستفھام األداة الغالبة فیھ ھي لال

األداة  وبالنس�بة للن�داء اس�تعمل ,لالموینعدم األم�ر ب�ا )افعل( لألمر كان كلھ تقریبا بالصیغة

 .)ال(األداة  جاءوالنھي  ,ظاھرة أو مضمرة )یا(

بینھ�ا بح�ر الكام�ل  وقد كان البحر األكثر, ر الشعریةاستعمال مجموعة من البحو -

لما فیھ من قدرة تقنیة عالیة تص�لح لكاف�ة أغ�راض  احتوائھ للمعاني والدالالتالذي یتمیز ب

ونج�د ف��ي المرتب�ة الثانی��ة بح�ر البس�یط خاص��ة ف�ي القص��ائد  ,ولیون�ة ف��ي االس�تخدام الش�عر

  .بالرقة والعذوبة وامتداد النفس میزیت ھوو العمودیة

وق��د , والمتكاوس��ة ,والمت��واترة ,اس��تعمل القافی��ة المترادف��ةفتنوع��ت ك��ذلك القافی��ة  -

القصائد العمودی�ة  خصص, نوع في القصیدة الواحدة بین نوعین من القافیة أو ثالثة أنواع

فی�ة وتتن�اوب م�ع تتكرر القاحیث ھناك عالقة بین القافیة وحرف الروي و, بنوع واحد فقط

  .في حرف الرويوتتوالى وتتناوب مع االختالف , وحدة حرف الروي

یكرر في المقطع الواحد بعض الح�روف الت�ي ك�ان لھ�ا ت�أثیر كبی�ر عل�ى الناحی�ة  -

عن�دما  بإح�داث ج�رس موس�یقي خ�اصإلیقاع والتنویع فیھ حیث ارت�بط وذلك إثراء لالفنیة 

األص���وات المجھ���ورة الت���ي تح���دث ھ���زة  كتك���رار, نف���س الص���فة ذاتتتك���رر األص���وات 

وتك��رار الح��روف المھموس��ة الت��ي تخ��ص  ,وتح��دث خلخل��ة وإص��رار ,وعنف��وان وتح��دي

ف�ي الجر حروف یكرر بعض و, في التعبیرالمواقف التأملیة التي تحتاج إلى ھمس وھدوء 

  .ب, عن, إلى, في: الحرف مثل ویركز على ذلك, لواحد بشكل متتاليالمقطع ا

, بین تك�رار األس�ماء واألفع�ال الكلمةتكرار  نور الدین درویششعار یتنوع في أ -

وبتك�راره إم�ا , وتكرار األفعال یغلب على تكرار األسماء ألن الفعل یحمل الحدث وال�زمن

وإم�ا لیح�دث مقارن�ة ب�ین الوض�ع ف�ي , أن الشاعر یصر على أمر ما ویؤكد على القی�ام ب�ھ
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لیھ��ز النف��وس ویحرض��ھم ویح��ثھم عل��ى  ویس��تعمل الفع��ل, الماض��ي والظ��روف الحاض��رة

  .التقدم قدما واتخاذ القرارات والدفاع عن الوطن

تكرار الجملة أو العبارة یأخذ في أغلب األحیان موقع بدایة الس�طر الش�عري ف�ي  -

 األمثل�ة الت�ي وج�دتھا وھ�ذا م�ا ی�دعو إل�ى األھمی�ة الت�ي یحتلھ�ا فج�اء ف�ي الص�دارةمختلف 

ت�ھ فھ�و یثی�ر الحماس�ة رة بظروف الش�اعر النفس�یة وطبیع�ة حیاوھذا التكرار ذو عالقة كبی

  .ویجعلھ یعیش نفس الحالة ئفي القار

كان أكثره في الت�وازي الم�زدوج ال�ذي یش�مل بیت�ین أم�ا األن�واع بالنسبة للتوازي  -

وق�د أض�فى الت�وازي عل�ى نص�وص ن�ور ال�دین دروی�ش , األخرى فكانت تتردد بنسبة أق�ل

التش�كیل  ھ�ذا التن�وع ال�ذي ش�ھدهو, ھ األذن ویعطي جرس�ا موس�یقیاإلیإیقاعا ممیزا تطرب 

ھ�و تن�وع إیج�ابي أض�فى عل�ى نصوص�ھ الش�عریة نوع�ا م�ن الحیوی�ة والحركی�ة  الموسیقي

  .وارتبط بدالالتھا ومعانیھا

 ن�ور ال�دین دروی�شوفي األخیر أقول أن المجال م�ا ی�زال مفتوح�ا لدراس�ة أش�عار 

وألنھ شاعر م�ن ش�عراء الجزائ�ر , یھ الكثیر من العطاءاتبما أنھ میدان ما یزال خصبا وف

الجزائ�ري بعام�ة واألدب , بعد باالھتمام والدراسة لم یحظ المحدثین الذین ما یزال إنتاجھم

یحتاج إلى مثل ھذه المبادرات التي تفسح المج�ال الكتش�اف ص�یاغتھ الفنی�ة وخصوص�یاتھ 

ماط�ة اللث�ام عل�ى خص�ائص الكتاب�ة حاول�ت إ ھ�ذه وم�ن خ�الل دراس�تي. أسلوبھوجمالیات 

وأرج��و . م��ع أمل��ي أن یك��ون ھ��ذا البح��ث بدای��ة لسلس��لة م��ن البح��وث الش��عریة الجزائری��ة

  .التوفیق من هللا عز وجل
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