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 مقـــــدمـــــة
 

 أ 
 

     
مع اندالع الثورة التحریریة الجزائریة اهتزت المشاعر و األقالم و فتحت أمام الشعر      

،و هي نبرة جدیدة كتبت بالنار و الدم و فجرت عواطف أفاقا جدیدة لم یكن لیصل الیها
و بمرور الزمن و تطور األحداث .الشعراء بشعر ثوري عارم أخذ یسجل انتصارات الثورة

صار األدب الجزائري أدبا رفیعا شق طریقه عبر الجرائد و المجالت، و هو ما وجد فیه 
  .الشعر ضالته

التي   بالثورة و بأمجادها وبأهم انتصاراتها یتغنون ةكان الشعراء في تلك الفتر و       
الذي كشف بشعره وجه " مفدي زكریا"وظفها الشعراء في أشعارهم و من بینهم الشاعر 

كان هذا یظهر في شعره فانه كان ظهور  ن، و هي حقیقة اصطدام الحضارات و إالحقیقة
لك الى ا دفع ذیة االختالف و التباین مممصطلح المركز و الهامش كثنائیة تبرز زاو 

  .      خوض مضمار المعركة داخل الموضوع

حظي األدب الجزائري بجهود كبیرة من أجل الحفاظ على تطوره في مختلف وقد      
فنونه من حیث التفكیر و التنظیر وذالك لبقاءه بریئا من الشوائب التي تدخل مفهوما 

التي دخلت األدب جدیدا لألدب ،و یعد مصطلح المركزو الهامش من المصطلحات 
  .و أظهرت طرفا من الصراع الموجود داخل األدب العربي الجزائري 

  فما معنى مصطلحي المركز و الهامش؟   -
  وهل تجلت هاته الثنائیة في الشعر الجزائري؟  -
 وما مدى تجلیاتها في شعر مفدي زكریاو في دیوان اللهب المقدس؟ -

  

  



 مقـــــدمـــــة
 

 ب 
 

فرضت الدراسة وجود مدخل و فصلین كانا على النحو  ومن وراء هاته االشكالیات  
  :اآلتي

  .و كان موسوما بتحدید عتبات المصطلحات لغویا و اصطالحیا :مدخل

و تطرقت فیه الى . و كان بعنوان المركز و الهامش في الشعر الجزائري  :الفصل األول
  : أربعة محاور و هي

    .المركزیة و الهامشیة في الكتابة الثوریة الجزائریة :المحور األول

     .تجلیات المركز و الهامش في الشعر الجزائري :المحور الثاني

  .ثقافة المركز و الهامش :المحور الثالث

  .صدام الشرق و الغرب :المحور الرابع

  .عبارة عن دراسة تطبیقیة للموضوع وفقا لخطوات التحلیل األسلوبي :نيالفصل الثا

وكان النهج المتبع في هذه الدراسة و الذي فرضه الموضوع هو المنهج األسلوبي و   
لى جملة من المصادر و المراجع التي اعتمدت ضافة إباإل. آلیتي الوصف و التحلیل

، و كتاب "مفدي زكریا:"هب المقدس للدیوان ال: علیها في بناء هذا البحث و من أهمها
، و كتاب في األدب الجزائري "عبد اهللا حمادي:"أصوات من األدب الجزائري الحدیث ل

، و كتاب الواضح في "محمد بن سمینة: "ل" النهضة األدبیة الحدیثة في الجزائر"الحدیث 
   " .محسن علي عطیة:"القواعد النحویة و األبنیة الصرفیة ل

  : یخلو من الصعوبات و العراقیل و من أهمهاوأي جهد ال  

  .كثرة المراجع في الشعر الجزائري -
  .كثرة الدراسات في شعر مفدي زكریا -



 مقـــــدمـــــة
 

 ج 
 

  .قلة الدراسات التي تبرز الصراع القائم بین ثنائیة المركز و الهامش -
  .صعوبة تحدید صراع هذه الثنائیة في دیوان اللهب المقدس -

المسیرة و اللجنة المناقشة و كل من  األخیر أتقدم بالشكر لألستاذة الفاضلة و اإلدارة وفي
  .مد ید العون لي في هذا البحث



  

  

  

  

  لــدخـم
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I.زـــــــوم المركــــــمفه  
  

  :لغة  - أ

كالرمح و نحوه وتركیزه  ركز المركز غرزك شیئا منتصبا" :العربجاء في لسان      
 ركزا وركزه غرزه في األرض، ومركزه الرجل موضعه ، یركزهوقد ركزه.في مركزهًا ركز

  1"الدائرة وسطها ومركزه
َكَز : "وورد في قاموس المحیط      رِكزه ویرُكزهالرُ رَ ُح یَ ُ في األرض، والمركُز : مْ : غرزه

ْكُز، والمركز الرجل .وموضع الرَّجل ومحلُّهُ وحیُث ُأِمر الجنُد أن یلزموه.وسط الدائرة و الرَّ
كیزةِ  ُ الفّضة،دفیُن أهِ : العالم العاقل السَِّخي والكریم،و الرَّ والذهب من  ل الجاهلیَّة،وِقطع

  2" المْعِدن 
    الدائرة نواة  هوفالمركز  

   :اصطالحا -ب

 وعلم النفس كعلم المختلفة المعرفیة الحقول بتعدد اصطالحا المركز مفهوم تعدد     
  .، واألدبالسیاسة وعلم االقتصاد وعلم االجتماع

  

                                                
 .214، ص  2000، 1، بیروت ، لبنان ، ط، دار صادر  6، مجلد لسان العرب ابن منظور، 1 
 1999، 1الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط، دار 2،جقاموس المحیط،  الفیروزباديمجد الدین محمد بن یعقوب  2 

 .283،ص 
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  :نفسیا - 1

ه  النفسیة الناحیة من المركزیعد         معین شيء أو معینة نقطة إلى للنظر بؤري  توجُّ
 إلى یؤدي قد مما المعلومات من مایمكن أقصى اتخاذ أجل من ، البصري الحقل في

 یتفق. الطرف على المدركة العناصر مع بالمقارنة المتطور العنصر تقدیر في اإلفراط
   الیملكه معرفي معنى له التغییر ولكن ، الشبكیة وسط في التثبیت مع طبیعیا التركیز
 اإلشكال في معین شيء على المتمركز اإلنتماء هو التماثل، سبیل وعلى. التثبیت

   1.األخرى الحواسیة

 رغبات تكبح أن تستطیع التي العقل سلطة هو المركز مفهوم أن فروید ویرى      
 لمختلف التصدي في االنطالق نقطة وضع على وقدرته الالواعیة و الواعیة اإلنسان

 على تسمو والحجة العقل على تعلو سلطة ثمة لیس أنه الحق"  فیقول المواجهات
 كل على یركز منه تجعل عقله وبقوة نفسه في اإلنسان ثقة أن هذا یعني مما.2"حجته
  .الجمیع قبل من لالحتمال قابلة طاقة

  :اجتماعیا-2

 المجتمع أو الجماعة داخل الفرد رتبة یمثل الذي الوضع و القوة و المكانة به قصدوی  
 صورته في ، خاص ثقافي مركب أو ثقافیة سمات فیه تسود الذي المكان"   أنه حیث

                                                
،                1997، 1، منشورات عویدات ، بیروت ، لبنان ، ط1، مجلد موسوعة علم النفس :فؤاد شاهین  1 

 .   187،186ص 
، 1991، 1ط لبنان، بیروت، اللبناني،دار المكر  ،والحضارةتحلیل النفسي وقضایا اإلنسان ال:عباس فیصل   2

 .173ص
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 األفراد علیها یحصل التي المكتسبة و التحصیلیة المراكز في 1"تمثیال أو انتشارا األكبر
 و والدخل الخبرة و المهني و األكادیمي اإلعداد طریق عن المنافسة خالل من

 بالمركز مرتبط اآلخرین من الجماعة أو الفرد یناله الذي االجتماعي فالتقدیر.الممتلكات
 الوضع یحددها التي الرتبة و المكانة إلى یشیر وهذا2.الجماعة أو الفرد یشغله الذي

  .المجتمع داخل االجتماعي

  :اقتصادیا-3
 الفنیة الخیرات مختلف في التكنولوجي و التقدم إلى اقتصادیا المركز مفهوم یحیلنا كما    

 ما هذا و الخام وموارد زراعیة غذائیة مواداً  تصدر التي المتقدمة الدول وهي اإلنتاجیة و
 قوى ذات كدولة هاتمركز  إلىدى أ  نشطاً  اقتصادیا عهداً  شهدت التي أ.م.الو شهدته
 فهو.الدولي والبنك الدولي النقد الصندوق الدولیتین المنظمتین من كالً  بواسطة خاصة
 في السكان من قلیلة فئة فیه وتتحكم تمتلك فیه"... الذي الرأسمالي النظام في یتمثل

   السوق آلیات خالل من الموارد و الثروة وتكتسب لإلنتاج األساسیة والوسائل الموارد
  ،3"الحرة
  :سیاسیا-4

 سیاسة تنفیذ على الجماعة أو الفرد السلطة،وقدرة و القوة السیاسي بالمركز قصدیو    
 اتجاه اآلمر بها یقوم التي القوة على ترتكز السیاسة أن یعني وهذا 4 اآلخرین اتجاه معینة
 یستطیع من إن" السیاسة علم في أرسطو یقول التنفیذ،حیث و الطاعة من التابع

                                                
 .52، ص )دت( ، )دط(، دار المعرفة الجامعیة ،  االجتماعقاموس علم  :محمد عاطف غیث   1

، 1مكتبة الشقري ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ،ط ،  االجتماعمصطلحات علم  :سمیرة أحمد السید   2
 .116، ص1997

 .155ص :  مرجع نفسهال  3

 .9، ص2006، 1ط ، دار الخلدونیة ، القبة القدیمة ، الجزائر ، السلطة السیاسیةأحكام :طیب مولود    4
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بعقله إنما هو بالطبیعة مالك و سید،ومن یعمل بجسده فإنما هو تابع  اإلستشراق
دائرة  في كما جاء "فن الحكم الدولة "كما تعرف كذلك السیاسة بأنها 1"وبالضرورة الخادم
ألن مركز السیاسیة یكمن في كیفیة حكم الدولة والمبادئ التي یقوم  2المعارف الكبرى

علیها اتجاه المواطنین واتجاه الدول األخرى أي القدرة على صنع القرارات والقدرة على 
تنفیذها فغیاب السلطة یعني حالة الحرب الدائمة والفوضى وبالتالي یمكن النظر إلى 

یسي بین فئة الحكام وفئة المحكومین على أن یكون السلطة وكأنها قوة تستند إلى اتفاق رئ
القواعد التي تنظم الحیاة في المجتمع وتحقق  إصدارالحق في ) أو الجماعة ( للفرد 

  .الصالح العام
  :أدبیا-5

، ة، فنیة، ثقافیة، اجتماعیة، سیاسیدینیة:جوانب عدة نذكر األدب عن الحدیث وفي   
 وحمایة السامیة والرعایة باالهتمام أدباؤه حظيَّ  األدب هذا أن حیث ، ة، تاریخیةجمالی
 رعایة مركز موقع ألخذ والدولة الكاتب ینتجها الذي السبل وأهم. المؤلف حقوق
 ینتظران ا، ولكنهمیحمیانه مؤسسة أو ما شخص طریق عن الكاتب إعالة وهي"... اآلداب

 األجیال ممر وعلى 3"والسید التابع بین والعالقة الثقافیة رغبتهما إشباع بالمقابل منه
 رسمیة وظائف...«تخصیص أو منتظمة نفقات إعطاء في لآلداب الدولة رعایة تجسدت

 الدیوانیة الوظائف نعتبر أن ویمكن فرنسا في) الملك عند الرسمي المؤرخ( أو انجلترا في
 أشكال من شكال) 19ق( في الفرنسیین الكتاب من العدید بفضلها عاش التي الشكلیة
 و السامیة بالرعایة حظي األدب هذا فإن الرعایة هذه على وبناءاً .4»لآلداب الدولة رعایة

                                                
 2002 ،  3، بیروت ، لبنان ، طالعربي  ، مركز الثقافي دلیل الناقد األدبي :واآلخرین ، میجان الرویلي   1

 .276ص
  10، ص2007، ) دط(الجزائر،، ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،  عنابة مدخل إلى علم السیاسة: ناجي عبد النور  2
 .58، ص1999، 3، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، طسوسیولوجي األدب :روبیرت إسكاربیت   3
 . 59ص : المرجع السابق  4
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 و التوزیع بفضل الشهرة ونیلهالتربویة، المناهج ضمن ویدرج الناس بین التداول و االهتمام
  .اإلشهار

نستنتج أن المركز هو الثابت المستقر في األرض وهو النقطة التي  من خالل ماسبقو  
  .تنتشر القوة والسلطة منها

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II. شـــالهام ومـــــهمف 

  
  :لغة -أ
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َش : "العرب لسان في جاء   َشةُ : َهمَ مْ َ َش  الكالم: اله ُشوَن  فهم القومُ  وَهِمَش  والحركة،َهمَ  یهمَ
ب الكالم تُكثر بالتحریك: الحدیث همشى وامرأة. تهامشوا و ویهِمُشوَن    ".وتجّل

  :األعربي ابن یقول و

ُش " ُش  و الَهمَ   :أنشد صواب،و غیر في الخطل و الكالم كثرة الَهمْ
  1."حســن غـــیر بكلمٍ  همشوا و               

  .المجدي غیر الكالم هو فالهامش
لدُ ( الكتاب حاشیة: "...الهامش كلمة وردت المحیط قاموس في أما   وَ  به ونعني 2) "مُ

  .الكتاب حافة على نجده الذي الكالم
 على:تعلیق و ،إضافة)الصفحة هامش( حاشیة: هاِمش: همش: " الوسیط المنجد فيو    

 من: المجتمع،هامشّي  في الیندمج منفردا عاش: الهامش على األخبار،عاش هامش
  .3" المجتمع في مندمج غیر منفردا یعیش

  
 

  :اصطالحا-ب 
 النفسیة منها المجاالت جمیع لمسیل واسعا، انتشارا ر مصطلح الهامشانتش    

  .ومختلفة متعددة أبعاد له الهامش ألن واالقتصادیة واالجتماعیة

  :نفسیا-1

                                                
 .92ص  ،1ط لبنان، بیروت، صادر،دار  ،6مجلد ،العربلسان  :منظورابن   1
 1999، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط2،جقاموس المحیط :  الفیروزباديالدین محمد بن یعقوب  مجد 2

 .450،ص

 .1081،ص  2003، 1روت ، لبنان ، ط، دار المشرق ، بی المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة: نعمة أنطون   3



 مدخـــــل
  
    

- 11  - 
 

 عن باالنفصال الفرد شعور في یتمثل الذي االغتراب معنى على دل مفهوم هوف    
   شعور"  أن حیث تغییره أو الواقع في التأثیر على القدرة فقدانه وبالتالي أوالمجتمع الذات
 عن انفصاله إلى حدها یصل والوحدة،قد بالعزلة واإلحساس والتذمر باالستیاء الفرد

حساس الحیاة، مغزى ذاته،وفقدانه           طتضب التي المعاییراإلجتماعیة بفقدان الفرد وإ
 وجود إلى باإلضافة هذا سلوكه، ضبط عدم به یؤدي مما لها، االحترام وفقدان السلوك

  .1"عنهم مغترباً  بذلك فیصبح اآلخرین، وبین بینه فجوة

  :اجتماعیا-2

 ثقافیة منطقة هامش على یقع إقلیم وهي" هامشیة منطقة على یدلفهو   اجتماعیا أما   
 وعرفه ،2"المجاورة للثقافات الثقافیة السمات فیه وتحل أكثر أو ثقافتان فیه تلتقي معینة،
 التي المنظمة الخطوات و اإلجراءات جملة: "التالي النحو علىتودمان ألین/ الدكتور

 الحقوق على الیتحصلوا حتى والجماعات، داألفرا أمام الموانع تُوضع أساسها على
 من وغیرها السیاسیة، المشاركة /التعلیم /التوظیف/ الصحة/ السكن وخدمة والموارد،
 وقد ،3"االجتماعي التكامل األساس هي والتي األخرى، للمجموعات المتاحة الحقوق
عبر العالم من واسعة أجزاء في استخدامه یتم التهمیش مفهوم أن) ألین(اعتبر ُ  عن لی
عبر كما .االجتماعي واإلقصاء التمییز ُ  النظام تدرج قاع في تعیش التي بالشعوب به ی
 عملیة في إیجابي بشكل تشارك لم التي والشعوب المناطق"  في یتمثل الذي و العالمي

                                                
 مكتبة العصریة للنشر والتوزیع، المنصورة، ،"إنسانیةرؤیة "الشباب بین التهمیش و التشخیص: أحمد محمد موسي  1

 . 70ص ،2009، 1مصر، ط
 . 277ص، االجتماعقاموس علم  :محمد عاطف غیث  2
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 الثورة من الفترة خالل الشعوب بعض حققتها التي االجتماعي و االقتصادي النمو
  1" الثانیة العالمیة الحرب حتى الصناعیة

  :اقتصادیا-3

 على تصنیفها تحقق أن استطاعت والتي النمو طریق في السائرة البلدان بذلك ویقصد  
 الموارد استثمار في تقصیر عن بالحقیقة ناشئ االقتصادي فتخلفها.2قومي أساس
 لالستغالل القابلة بالموارد الجهل أي التحري في التقصیر معناه التخلف ألن[...] الخام

 .اإلنتاج وسائل في والنقص

 

  

  :اــأدبی- 4

 الكتاب أحد وعرفه. الضوء عن بعیدا العتمة في نشأ الذي األدب ذلك به نعنيو    
 في *الثقافة لوبي یفرضها التي الجاهزة بالقوالب الیعترف أدب كل هو" بقوله المغاربة
 على نفسها تفرض التي الراهنة واإلشكالیات المواضیع معالجة مستوى على سواء بالدنا،
    و األعراف عن المبدع فیخرج ذاتها، اإلبداعیة الكتابة تقنیات مستوى على أو المبدع،

   3"التقالید السائدة في الكتابة

                                                
 .16، ص2006، )دط(، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم إجتماع التنمیة :حفظيإحسان   1
، 2011، 1المجتمع العربي، عمان، األردن، ط، مكتبة االقتصادیةدراسات في الجغرافیا  :أمجد عبد المهدي مساعدة  2

 .14ص

، منشورات مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة نغمة للغناء وأخرى للبكاء...الهامش أدب: سعادة لعلى   3
 .35، ص2012، 1، الجزائر، طحي مجاهدین، بسكرة،ومناهجها، دار بن زید للطباعة والنشر 
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  :سیاسیا -5

، وهو )باآلداب الهامشیة(وأحیانا ) باألدب السوقي( أو) األدب الدوني(ویطلق علیه    
حین حلل شارل  19القرن "حیث ظهر في1القطاع الذي تجاهلته الكتب و المناهج التربویة

أدب نقل "أو " تاریخ الكتب الشعبیة" مضمونها في كتابة   (Charles Nizar)نیزار
ونعني بنقل األخبار تلك المحفوظات الخارجیة الفرنسیة التي تتوفر علیها من " األخبار

جمعت فیه وثائق متفرقة موزعة ) مذكرات ووثائق(صید أدب الجزائر الذي یحمل عنوانر 
  2" 1844عام على طول الفترة مابین منتصف القرن السادس عشر حتى 

  
  
  
  
  
  
  

I. الصراع بین الشرق والغرب في الكتابة العربیة 

  
  

                                                
 .38ص ،  سوسیولوجي األدب: روبیرت إسكاربیت   1
 ،)دط(للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الهرمةدار  ،) 1830-1619(معاهدات الجزائر مع فرنسا  :جمال قتان  2

 .281، ص2010
هو نظام الثقافة الذي یعطي قوانین بیولوجیة جاهزة التي تتحكم في األدب و یسیر قوانینه و اتجاهاته و یجعلها تابعة *

  .الثقافيللنظام 
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تطور مفهوم الكتابة العربیة عبر العصور واختلف مدلولها من زمن إلى زمن، فلم      
تعد مقصورة على تسجیل خطاب، أو نقل أفكار، بل أصبحت تحتوي على عناصر جدیدة 

خلق  « "كمال أبو دیب"ال یمكن معرفتها إال عن طریق الرؤیا المباشرة، وهي كما یراها 
، ألنها استمراریة النشاط الفكري اإلنساني، إنها شكل من العلم، وهي فعل مستمر ودائم

  . 1»أشكال وجود اإلنسان في العالم، إنها نداء إنساني

وقد اهتم النقاد العرب من قبل ومن بعد بالكتابة، ووضعوا الكتب فیها، حیث میز      
هي كل نثر  الكتابة الفنیة «یرى أن  "حسین ناعسة"كثیرون بین الكتابة والكتابة الفنیةف 

اشتمل على جمال األداء والصیاغة، وال یهم إذا قصد صاحب النص هذا الجمال أم ال 
لكن هذا االهتمام قد غالى لدى المحدثین فالكتابة لم تجد صدى كبیر إال بعد وصول  2»

الكتابة الفنیة الغربیة التي أعطت انعكاسا كبیرًا وألبست الكتابة الفنیة ثوبا من الحریر 
،الذي أدى بالُكتاب إلى الولوع بهذا الثوب وجعلهم یكتبون قصصا وروایات تحكي المطرز

بین هاته الخیرة  "أونیس" ولقد فضل. ي صورة الشرق والغربلنا عن صورة األنا واآلخر أ
الحقیقة أن الفنون و األساطیر واآلداب، وحتى األدیان، كل ذلك أخذها  «: في قوله

شيء لم " الغرب"، فلیس في [...]، أعنى على مستوى الحضارةابداعا:الغرب من الشرق
لذلك یمكننا القول إن [...] فالغرب فقیر حضاریا،ولكنه متمیز تقنیا[...] یأخذه من الشرق

، لكن الفكر الشرقي لم یكن تصوره الحضاري كافي 3»الغرب حضاریا هو ابن للشرق
د كان تأثره بالكتابة الغربیة واضحا في فق. لیجعل من كتاباته إبریقا یسقي به كؤوس الفراء
فالشعر خاض تجربة جدیدة وهي تجربة . مختلف كتاباته سواءًا كانت شعریة أو نثریة

                                                
  .20، ص2000، 1، طلمركز القومي للنشر، أربد، األردن، افن الكتابة والتعبیر: محمد ربیع وآخرون  1
  .21المرجع نفسه، ص  2
 لبنان، بیروت، دار المنهل اللبناني، "دراسات في نصوص أدبیة معاصرة"ثنائیة الشرق والغرب: جان نعوم طنوس 3
  .315، ص2009، 1ط
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المالحظ «العصرنة أو الحداثة، بإدخال ظاهرة التجدید و اإلبداع على القصیدة العربیة و
نظر إلى الظاهرة في فإذا أردنا أن ن...ومحاكاة اآلخرین[...] أن العالم یركُض للحداثة

ضوء الظاهرة التي ترى أن القصیدة الحدیثة ال تفهم إّال في إطار األدب، أو في إطار 
وهو ما یسمى بالتأثُّر المتتابع للتراث في كثیر من األعمال . 1»النّظام الثقافي المهیمن

   "أدونیس" األدبیة وهو تراث الغربي الذي یظهر في بعض الشعراء العرب كـ

  یف أعبر هذا العالم األبیض، أن الذي جسده النبوة وبیته الصحراء؟ك     
  .كیف أشرح بكلمات تجيء من العالم     
  ضوءًا یجيء مما وراءه؟     

عنى بالغیب، بأي قوة استطاع الغرب أن  "أدونیس"وهنا یتساءل  بوصفه شاعر عربیا یُ
التي اكتسبها الشرقي ووظفها في  یعول معانیه على الشرق، وأي نوع من المعاني هاته

ا الغربي ال یستعین بها ویوظفها في معانیه . ققصیدته العربیة التي كان یمیزها الطلل ولمَّ
  .2ویشارك بها عظمة الحضارة الشرقیة

ولعل الصراع بین الشرق والغرب في الكتابة العربي هو صراع فسد فیه العالم كله      
لة أولئك البشر إلى حساء أرجواني بلون الدم  فلیس وتعفنت طاقة الخلق، وحولت اآل

. الشرق إال مستعبدا لنزعة دینیة قاتلة، ولیس الغرب إال مستعبدا لعدوانیته وحاجاته المادیة
  .3لذلك یتحسن تحت وطأة نزعته العلمیة القاتلة

فالغرب والشرق هما ثنائیتین تجمع داخل عقدة واحدة تجعل من المجتمع الشرقي      
یتعلق بمبادئ وقیم الغرب التي یراها قیما سامیة یتخبط فیها داخل مصطلح الحداثة 

                                                
  .38ص، 1998، )د ط( ر والتوزیع، القاهرة،، دار قباء للطباعة والنشنظرات في الشعر العربي الحدیث: عبده عبدوي 1
  .327، ص" دراسات في نصوص أدبیة معاصرة"ثنائیة الشرق والغرب: جان نعوم طنوس 2
  .330، ص "دراسات في نصوص أدبیة معاصرة"ثنائیة الشرق والغرب:  جان نعوم طنوس 3



 مدخـــــل
  
    

- 16  - 
 

 1والتطور الذي جاء به المجتمع الغربي، وحاول به أن یغیر طریقة منهاج الفرد الشرقي
مما جعل الكتابة العربي عبارة عن ثورة داخل ثورة كما نلمسه في بعض الكتابات الشعریة 

في  "مفدي زكریا"بتصریح مباشر ضد الغرب المضطهد كما یقول الجزائریة التي تدلي 
  ..."وقال اهللا"قصیدة 

ر          هابـا   دم نضیرًا   : وللشرق المؤزِّ   .ورافع عن قضیتنا مُ
ي    2.نرید لدیك حكمًا، ال عتاباً    إنَّــا   : وقل للمجلس الدوّل

أن الشرق لبس بلعبة لألطفال الغرب بل هو بلد وأمان  "مفدي"فهنا أكد الشاعر     
والتي تعت  "أدونیس"وأن االنغماس في أحاسیس غربیة غامضة التي نكرها . ونصرٌ 

المدینة الغربیة بالجنون، ألن الرغبة في الحیاة في هاته المدینة منعدم وقلیل وذلك لفقدان 
لحیاة أهمیة وهو ما قاله اإلیمان وعدم معرفة الهویة التي تخلق شخصا یرى في ا

في قصیدته التي یوضح فیها انعدام األمل ودخول الفرد الغربي في رحلة الموت  "أدونیس"
  :ویقول

  نرفال؟: شبح، وأسأل: أقول هامشا        
، كما اشتهیت؟             هل كان الحبل ناعمًا

یتحدث عن هنا ال  "أدونیس"فنرفال شاعر مریض شنق نفسه على أحد أعمدة باریس، و
شعره بقدر ما یتحدث عن حیاته، وتساؤله عن سبب موته، ومن هذا یظهر لنا أن 

  1.قد تأثر بالمجتمع الغربي أو بالكتابة الغربیة وانغمس في أسبابها "أدونیس"
                                                

     1،2009، طبیروت ،لبنان دار المنهل اللبناني،، صورة الغرب في األدب العربي المعاصر: جان نعوم طنوس 1
  .20ص 

  .40، ص 2000، 3، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، ط اللهب المقدس: مفدي زكریا  2
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والخالصة من قولنا هذا هو أن الصراع الغربي والشرقي في الكتابة العربیة هو      
صراع ال خالص له أو منه، فهو یعد مسألة تالقح حضاري واعتراف باآلخر ونبذ 
االنطواء، وتفاعل بین الشرق والغرب حتى یتحقق االقتباس، وهذا ما ظهر في مختلف 

ر الشرق بالغرب والدخول في صراع البحث عن الكتابات العربیة التي توضح مدى تأث
  .النفس والذات

  
  

                                                                                                                                              
  .334، ص "دراسات في نصوص أدبیة معاصرة"ثنائیة الشرق والغرب:  جان نعوم طنوس  1



  

  

  

  
    

  

 الجزائریةالمركزیة والهامشیة في الكتابة الثوریة - 1

 تجلیات ثنائیة المركز والهامش في الشعر الجزائري - 2

 ثقافة المركز والهامش - 3

 صدام الشرق والغرب - 4

 



 المركز والھامش في الشعر الجزائري    :                                         الفصـل األول
 

- 19 - 
 

  

    
I. ة الجزائریةـلثوریةاـة في الكتابـة والهامشیـالمركزی 

 

النثر .ع القائم بین الفنون األدبیة كـإن األدب صورة صادقة للكشف عن الصرا      
یقترن  فعندما. خاصة عندما تقترن هذه الفنون بأحداث عظمى تزیدها قوة ومكانة .والشعر

النثر والشعر بالثورة عامة والجزائر خاصة فإننا نجد أنفسنا أمام متعتین متعة الفن الشعري 
وهنا یظهر لنا . ، ومتعة الموضوع بزخمه وهوله وروعتهوالنثري بخیاله وتصویره وموسیقاه

 .صراع المركز والهامش في الكتابة الثوریة

 :النثر - 1- 1

االحتالل إلى كل وسائل التهمیش التي كان  فترةلم یرضخ األدب الجزائري منذ     
ام بإنشاء الجزائري في تلك الفترة ق فالشعبستعمار لتجمید األدب الجزائري ،یستخدمها اال

المنحصرة في األحزاب السیاسیة وشن الحمالت الصحفیة مجموعة من الجمعیات، و 
 البشیر":كـفكان لبعض العلماء المسلمین .االستعمار وتهمیشه قهر حردل.األدب

صالححمل رسالة الثقافة والتعلیم  "اإلبراهیمي تلك الفكرة التي كانت حال الجزائر وأدبها، وإ
لتسجل رافًدا ساهم في عملیة التعجیل بالیقظة الفكریة في .قد انتشرت بین علماء الجزائر 

  .1الجزائر
القول أنه بفضل هذه العوامل المزعزعة للكیان الجزائري المنهار تحت وطأة  ناویمكن      

أصحابه من التفریق  ا مالمح أدب جزائري تمكن من خاللاالستعمار ، بدأت تبرز جلی
إلى النثر  آل هم منمن إلى الشعر و من آل فمنهم بین لغة النثر ولغة الشعر؛

                                                             
  .23ص  ،2001، )ط د(، قسنطینة، الجزائر، ، دار البعثدب الجزائري الحدیثأصوات من األ: عبد اهللا حمادي 1
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باته النثریة وسیلة لتبلیغ فكانت معظم كتا .إلى الشعر والنثر خاصة قد آل "فاإلبراهیمي"
نقاذ الجزائر ا الدعوة إلىوالنهوض بالفكر الجزائري و وهي التعلیم  دعوته لثورة التحریریة وإ

دخال الن  1»امن الضحای یعبر إلیها إّال على جسر فالجنة ال «یهاهضة الفكریة األدبیة إلوإ
فالثورة هي التي تخرج باألدب الجزائري من هامش التنكیر إلى الوضوح والوصول إلى 

في أكثر من فن واحد من فنون النثر  "اإلبراهیمي"ولهذا فقد كتب .مرتبة اإلثبات والمعرفة 
إلى الثورة بطرق التعلیم  كلها كانت رسائل تدعو .2العربي، منها المقالة والخطابة والرسالة

  .والجهادالثورة تأتي بالعلم والمعرفة  ألنونشره، 

سواه من فنون النثرویرجع  بارزًا على ماطغیانًا  "اإلبراهیمي"وطغى فن المقالة في أدب    
له الصحافة في عهده من أهمِّیة ما هذا إلى ما ا [...] تؤدِّیه من دور  كانت تمثِ فنتج له ممَّ

التي حوت على أروع وأرقى ما ) بصائرعیون ال( كتب في هذا الفن ذلك األثر العظیم 
لها ) البصائر(یزیِّن بها جریدة  "اإلبراهیمي"وهذه المقاالت التي كان . أنتجه النثر العربي

، دعت إلى النضال والثورة على استغالل االستعمار لألدب 3قیمة تاریخیة وأدبیة عظیمة
  .الجزائري وطمس الشخصیة الجزائریة

دب الجزائري عن طریق األفي  التحفظاتوسجل بعض  "بادیسابن "وقف علیه وهو ما   
نهضة التعلیم العربي الحر في الجزائر، حیث خطى خطوة كبیرة في هذا المیدان بإلقاء 

ویهذب ویثقف   ، یربي ویعلموبناشئتهادروس عامة وخاصة یلتقي فیها بجمهور األمة 
یوم الثورة والتحریر حیث دعا ، یبني الشيء ویعده لیوم الغد یعظ ویرشد، یوجه وینصح

إلیها بنبرة تفاؤلیة  تتجلى فیها ثنائیة المركز والهامش ویخاطب الشباب الجزائري بصیغة 

                                                             
نة 1 ُ  ، دیوان المطبوعات الجامعیة )ومواقف ..وقضایا..أعالم( صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث  :عمر بن ِقی

  .213، ص 1993، )ط د(بن عكنون، الجزائر، 
 2009، 1ة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط، بیت الحكمنثر الفني عند البشیر اإلبراهیميال: عبد الملك بومنجل  2

  .28ص
  .30ص  المرجع نفسه، 3
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 في خطاب یؤكد فیه . االستعماريورفع منارة الحریة وخوض المعركة مع اآلخر  ،االعتالء
وأنت في أول الشعب لقد عملت أیها  «: نحو الثورة قائال االتجاهعلى خط السیر في 

 ؛ فاعمل وُدمْ على العمل وحافظ على النظام واعلم أن عملك هذا على جاللته ماعملك
ما المماتهو إال خطوة ووثبة وراءها خطوات فابن ".1»، ووثبات وبعدها إما الحیاة وإ

الحصول على الحریة والخالص من التعقید والتهمیش یكون وراء  یؤكد لنا أن "بادیس
ما    .الحیاةبالثورة إما بالموت، وإ

وألفاظه أن ثنائیة المركز والهامش تظهر في قوله من  "ابن بادیس" من خالل قولو    
البقاء للمركز . خالل لفظة الحیاة ولفظه الممات فهما لفظتان تدالن على البقاء والزوال

  .للهامش والزوال
في دعوة الشباب إلى  ونخلص إلى القول بأن النثر الفني الجزائري كان له دور كبیر   

یصال صوت الفكر  ،الثورة والنهوض بالفكر العربي الجزائري لبقاء العامل الثقافي بارًزا وإ
براز بأن فن النثر هو من الفنون األدبیة الجزائریة التي ت صل الجزائري إلى العالم العربي وإ

  .دب الجزائرياألالجزائریین إلى االستعمار ونزع االضطهاد والحصارعلى بأصوات 

 :الشعر  - 2- 1

ألهي بعض الشعراء بالكتابة الشعریة، وظهر العدید من الشعراء الذین كتبوا في الشعر    
  بها نحو الكمال  بالثورة، ودفعوانوا شعراء جزائریون تغالعربي الثوري، حیث نبغ فیه 

لم یخرج من زمرة الشعراء الذین هاموا في حب الوطن واستندوا  "عبد القادر األمیر" و
  .إلیها كأنها قوتهم، ویعیشون بها كأنها روحهم

                                                             
  3ج ، )نموذجا"(دو عبد الحمید بن بادیسمحمد عب" الفكر العربي الحدیث والمعاصر :  عبد الكریم بوصفصاف 1

  .160، ص 2009، 1، ط  دار مداد،  قسنطینة، الجزائر



 المركز والھامش في الشعر الجزائري    :                                         الفصـل األول
 

- 22 - 
 

حر ال یقبل أن تقید حریته مقابل أموال الدنیا وزهدها وهذا ما عرف بأنه رجل " فاألمیر"   
وكان هدفه  .علیه فرنسا حین اعترفت بالمهارة السیاسیة والحكمة الدبلوماسیة له شهدت

  .1هو تحریض الشعب الجزائري إلى الحرب الذي یرى فیها الحریة واالستقالل

  :ي قصائده الشعریة التي یقول فیهاالثورة ف "األمیر" وقد خلد    

  وىـلهم هشجاع  غداة التقیناكم     نطاحنا ألم ترفي خنق النطاح 
  وىـنجد حسامي والقنا طنعة ش     وكم هامة ذاك النهار قددتها  

  ولم یشك الجوي وما التوي ثمان،       وأشقر تحتي كلمته رماحهم 
  وكفى بها نهارها الكبش قد شوى        ولما بدا قرني بیمناه حربة 

  2وىـوكل جواد همه الكر ال الش         ـد ومازالت أریهم بكل مهن

ویبرز مكانة الجیش  انتصار المسلمین على جیش العدو "األمیر" هنا یظهر لنا     
  .في شعره "األمیر"التي خلدها " خنق النطاح" الجزائري وخوضه المعركة وهي معركة 

نى ینشد فیها الشعر الثوري الذي یتغ مسیرة ثوریة "األمیر"وقد سار الشعراء على درب    
شاعر الكفاح الثوري السیاسي الذي عاش حیاته  "مفدي زكریا" بالوطن وأمجاده، فهذا 

یتمنى فیها " مفدي "وهي قصیدة ل" ل الجزائرحتى تستق فال عز" وهو یعتز بالجزائر
  االستقالل للجزائر

  

  

                                                             
 ، مطبعة المعارف"نموذجا"صورة الزعیم في الخطاب الجزائري الحدیث األمیر عبد القادر: وآخرون بوجمعة بوبعیر 1

  .56، ص)ت د(، )ط د(، عنابة
 -80، ص )د ت(، )د ط(وعات الجامعیة، الجزائر، دیوان المطب، الجزائريدیوان األمیر عبد القادر : زكریا صام 2

81.  
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  قم ننشر السِّفرا..فنا كتاب البعثُصنو    قم نضع النجرا..مددنا خیوط الفجر        
  ونقرأ أمن عدل السماء به ، سطرا   ـره یخلو ضمی.وغصنا لصدر الغیب        
  فصغر خدا وانحني،یطلب العذرا    هي كبریائـر، فـودسنا غرور الدَّه        

  1أحداثها السكرى باإلعجازونصدع     وخضنا تصاریف الزمان، نروضها         

في  وحتى في جزئیاتها الدقیقة كلها ترتسم ،ثورة الجزائریة بمالمحها البارزةفصورة ال      
في قوله  "الطاهر جغادر"المعنى هو ما یذهب إلیه واضحة جلیة ،ولعل هذا " مفدي" شعر

فالثورة الجزائریة لم تقم على .2»...ال یعرف عن الثورة شیئاإن من الیعرفه ـ أي مفدي ـ  «
المستعمر لوجوده السیاسي والعسكري واالقتصادي فحسب، بل أیضا لوجوده الفكري 

  . واألدبي

یطلق  عندما یتناول الثورة فهو" مفدي"ویعد مصطلح الثورة مصطلح دقیق بالنسبة لـ      
  .التحریریةبشكل صریح، وذلك لتحریض الشعب لقیام الثورة " الثورة" فظلعلیها 

  في بالد ثارت تفك القیـودا  ثورة لم تكن لبغي وظلم           
  3وجهاًدا یذور الطفاة حصیدا  ثورة تمأل العوالم رعبا            

عندما دعا الشعب الجزائري  "محمد األخضر السائحي"إلیه الشاعر  ذهب وهو ما     
مما دعا إلى الثورة بصیغة واضحة تتجلى في قصیدة . إلى الوقوف على أطالل الحریة

  ."الكون ضاق بكل حكم جائر "بعنوان

                                                             
، المؤسسة الوطنیة تراجم ومختارات من الشعر الجزائري الحدیث :روحي لكم: محمد األخضر عبد القادر السائحي 1

  . 97، ص 1986، 1للكتاب، الجزائر، ط 
  .  81، ص1987، 1دار البعث، ط  ، زكریاـ دراسة فنیة تحلیلیةـ شعر الثورة عند مفدي: یحي شیخ صالح 2
  .12، ص 2000، 3، موفم للنشر، الجزائر، ط اللهب المقدس :مفدي زكریا 3
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  هبوا إلى العلیاء ال تتأخروا  فتیة الوطن الكرام وجنده   یا        
  رـوبالحقوق سیظف، الطغاةرغم   جدوا فإن الشعب یخلع قیده          
  1في الكون إن جدودكم ما قصروا    واـي تخلفـوا كـاعمل اـهی        

الوعي بالثورة هو ثمرة من ثمار اإلصرار على عدم دوام الحال وهو  نخلص إلى أنو      
) االستعمار(حال التهمیش للجزائر التي وقعت في صراع فكري أدبي دخل فیه المركز 

  .لیسلط قوة أدبه االستعماري على األدب الجزائري

 ا مساحة للصراع بینلنثر في األدب الجزائري أن یكتسبفن الشعر وفن ان لاوك    
األدب الجزائري من خالل أعمال بعض الشعراء واألدباء الجزائریین في مركزیة وهامشیة 

فضیلة حمل السالح : في تلك الفترة التي كان للشعر دور كبیر في حمل فضیلتین
سماعوفضیلة حمل القلم للحفاظ على شرف الجزائر     .صوتها في الفكر العربي الحدیث وإ

  
  
  
  
  
  
  
  

II.  المركز والهامش في الشعر الجزائريتجلیات ثنائیة  
                                                             

  .  135، صتراجم ومختارات من الشعر الجزائري الحدیث: روحي لكم:  محمد األخضر عبد القادر السائحي 1
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حدیث العهد، بل كان ضاربا )  19(لم یكن ازدهار الشعر الجزائري في القرن      
 أصاب األدب الجزائري تدهور كبیر بجذوره إلى مئات السنین، إال أن ذلك لم یستمر إذ

 عض الجماعات ذات الطابع اإلسالميومع ظهور النهضة في المغرب العربي بفضل ب
فتحت صفحة جدیدة في الحیاة الفكریة إذ عملت الجزائر على بعث النهضة الفكریة بین 

وقد مرت الحركة األدبیة الشعریة في الجزائر بمراحل ثالث كانت تظهر لنا  شعب،ال
  .تجلیات المركز والهامش في األدب الجزائري عامة والشعر خاصة

  )مرحلة اإلرهاص(:المرحلة األولى - 1- 2

، ویمثلها كوكبة من الكتاب )20(ومطلع القرن ) 19(إلى أواخر القرن  وتعود    
المولود ابن "، "ابن خوجة"، "عبد القادر المجاوي"والشعراء المحافظین من أمثال 

هؤالء الذین .وغیرهم من الشعراء "عبد الرحمن الدیسي"، "عمر بن قدور" ، "الموهوب
األدبیة ببعض من أعمالهم، وذلك عن طریق طریق أمام النهضة الحاولوا أن یمهدوا 
نهضة األدبیة التي إرهاصا لل اإلبداعاتوكانت مشاركة هؤالء بهذه  ،1خطبة أو موعظة

حیث تعد هذه المرحلة مرحلة انتعاش بعد غیبوبة أحس . سینبثق فجرها بعد أمد قصیر
  .فیها الجزائري باالنكسار المادي والمعنوي

 في فن المدیح والغزل ونوع في أسالیب التعبیر في شعره" الشیخ الدیسي" وأجاد      
الذي سخر شعره في الدفاع عن قضایا األمة اإلسالمیة، " عمر بن قدور الجزائري"وكذلك 

                                                             
 )مؤثراتها، اتجاهاتها عواملها: النهضة األدبیة الحدیثة في الجزائر( الحدیث في األدب الجزائري : محمد بن سمینة 1

  .92، ص 2003، )د ط(مطبعة الكاهنة، الجزائر، 
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ویظهر هذا في . وكان له موقف من األحداث التي كانت كسهام موصوبة على المسلمین
   1» دمعة على الملة« قصیدته بعنوان 

  وقد ُدوخ السمحاء هول فناها      هـي حیاتــو لقلبــوم ماتحلــا قـأی       
  اــوخوفي علیها ال أرید سواه     ال على الخل والحمى .بكائي علیها       
ـــلقـاهسدادا وقد هم الفضاء      م نكنفضاع المجد منا ول. أضیعت           اـ

داخل أبیات القصیدة وذلك في خوف الشاعر من  فثنائیة المركز والهامش تتمظهر    
ظهر الهامش من خالل وانحطاط العصر اإلسالمي، وهنا ی زوال األمة اإلسالمیة العربیة

كلها ألفاظ تدل ) بكائي، فناها، خوفي، أضیعت( وألفاظ الشاعر دالة على ذلك كـ . الزوال
عامة والشعر الجزائري على الضیاع والتشتت مما یؤكد لنا هامشیة األدب الجزائري 

خاصة، فالشعر في تلك الفترة كان ناقصا إثر تدهور األوضاع األدبیة ودخول النهضة 
  .دمجكان في بدایته مما جعل بالشعر یتالفكریة إلى الجزائر 

  )مرحلة النهضة ـ المزاوجة الفنیة: ( المرحلة الثانیة  -2-2

فترة انبعاث  التي شهدت)  1945(مطلع العشرینات إلى غایة  هذه المرحلة معبدأت     
المجالت األدبیة و الثقافیة، التي أصدرت مختلف قصائد شعراء النهضة األدبیة بظهور 

میز جیل هذه المرحلة  وهو ماهذه الفترة التي بدأت على أیدیهم بوادر الحركة الشعریة، 
ر والواقع التاریخي لنوازع یرغب الشاعر في إلحداثه نقلة نوعیة بالنظر والتعامل مع الشع

 2" محمد األخضر السائحي، أبوقاسم خمار، مفدي زكریا:" أن تتحقق ومن روادها
وفجروا الثورة  ضج وثورة ثار فیها الشعراءحیث كانت تعد هذه المرحلة مرحلة نوغیرهم 

                                                             
بن  دیوان المطبوعات الجامعیة ، وأعالما..وقضایا..وأنواعا..في األدب الجزائري الحدیث تاریخیا:  عمر بن قینة 1

  .47، ص1995، )د ط(عكنون، الجزائر، 
  .111، ص )مؤثراتها: النهضة األدبیة الحدیثة في الجزائر( في األدب الجزائري الحدیث  :محمد بن سمینة  2
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في أشعارهم مما ظهر شعر جدید وهو الشعر السیاسي أو الشعر الثوري تجلت فیه ثنائیة 
  .1المركز والهامش بین االستعمار والمستعمر

وغیرهم ثنائیة المركز والهامش  "أبو قاسم خمار" و" مفدي زكري" وظهر في شعر    
حیث كان الشعر هو مصب لغوي لتوضیح ذلك أي أن ظهور الشعر وبخاصة الشعر 

كز والهامش في مجال األدب بعامة السیاسي من خالل تداخالت وتفاعالت بین المر 
یجلي لنا هذه الظاهرة في قصائده الشعریة التي توحي " مفدي"والشعر بخاصة،وكان 

   :في قوله) اللیل ≠الفجر(:قة الضدیة بین المركز والهامش كـألفاظها بالعال

  ... مددنا خیوط الفجر       
  ...ورعنا اللیالي الحبلیات       

موت، التي تظهر في قصائده  ≠فرنسا، حیاة  ≠االستقالل، جزائر  ≠وكذلك الثورة 
  . المختلفة

المالحظ من خالل هذه المرحلة أن بذرة النزوع إلى التجدید في الشعر كانت تظهر و     
  " محمد األخضر السائحي"في القلیل من بعض قصائد الشعراء، والبعض اآلخر أمثال 

متسمة بالتذبذب والتردد مما جعل باألدب أو الشعر الجزائري أدبا " الطاهر بوشوشي"و
بالشعر، كأنهم  ننونویتغبنوع من االستقالل ولم یعود  هامشیا ألن الشعراء قد انبهروا

، وهي قضیة االستقالل ةیوجد ما یقولونه بعد أن تحققت القضی أحسوا في األعماق أنه ال
سبب دخول الشعر إلى  مااالختفاء واالنقطاع والتوقف وهو  مما دفع بالشعر الجزائري إلى

  . 2صراع إلثبات الوجود

                                                             
  .93 -92ص ، )مؤثراتها: النهضة األدبیة الحدیثة في الجزائر( في األدب الجزائري الحدیث  :محمد بن سمینة  1
  .170، ص 1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، ، المؤسسة أدب النضال في الجزائر :أنیسة بركات درار :ینظر 2
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إلى  تظهر ثنائیة المركز والهامش كانت هذه المرحلة أن الحدیث عن نخلص من     
جانب الحس الثوري الشعري الذي كان واضحا في موضوعات القصیدة الجزائریة ونبضها 

صیاغة انتصار إلرادة ) المركز والهامش(الحي المتدفق، وقد كانت صیاغة شحنة الثنائیة 
الحق على إرادة القهر والظلم، وذلك لتمثیل القصیدة الجزائریة كمثال مكثف للواقع 

 .والرؤى

  :المرحلة الثالثة -2-3

وهي مرحلة األزمة حیث تغیرت اتجاهات الشعراء بعد أن طغى التشاؤم والسوداویة     
وتمیزت بتعدد طموحات الشعراء بعد أن خدام اللغة والغموض ورفض للسیاسة،في است

ودخل عهد االستقالل والحریة ولم یعد الشعر یلقى اهتمام  خرجت الجزائر من الثورة،
ثة التي دخلت على األدب الجزائري كانت حداثة مبنیة على شروط فكریة فالحدا كبیر،

ما جعل بالشعر یدنوا وهو .  1قد أوقفوا نتاجهم الشعري والعطاء األدبيفنیة، كان الشعراء 
سبب هذا في  مما .إلى آخر مراحل التطور وبروز فنون أدبیة أخرى حلت محل الشعر

تعثر مسیرة الحركة الشعریة في الجزائر ولم یستطیع الشاعر أن یخلق نصا شعریا الذي 
  .من المفترض أن یطلق علیه بعد االستقالل

كان یتمیز بها المجتمعات أطل جیل جدید فتح عینیة على المشاهد الثقافیة التي  و    
للعوامل النفسیة واالجتماعیة  إلى الشعر الجزائري على أنه شعر یرضخ ، ونظراألخرى

 وكانت تب على األدب الجزائري وراح یبدعوعلیه أن یغیر هذا القدر الذي ك. والسیاسیة
الطاهر " :  المسرح، الروایة، القصة، وكان من رواد هذه المرحلة: فنیة منها إبداعاتله 

  .وغیرهم "وطار، أحمد حوحو، صالح حزفي

                                                             
  .95، ص)مؤثراتها: النهضة األدبیة الحدیثة في الجزائر( في األدب الجزائري الحدیث  :محمد بن سمینة  1
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ظاهرة األدبیة الجزائریة كغیرها في هذه الفقرة هو أن الخلص إلیه نا أن نمما یمكن و    
القول أن بعض األعمال  نامن ثم فال یمكن و. من الظواهر اإلنسانیة متداخلة ومتشابكة

الشعریة قد زالت بسبب توقف الحركة الشعریة، وظهور فن الروایة والمسرح والقصة، وكان 
التي كان الشعر یظفر بها من  العالمیة في الحصول على المرتبة" المركزیة"لهذه الفنون 

  .قبل
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III. شـز والهامـة المركـثقاف 

 
 

تالزمت خلفیة المركز والهامش في بلورة ثقافة المجتمع وتحدید المشكلة الموجودة في    
الحیز المعرفي لدى الشعراء والكتاب فثنائیة المركز والهامش لم تكن مجرد صدى للثقافة 
العربیة فقط بل فیها ابتكار یعكس ذاتیة الفرد أو الشاعر في عباراته الشعریة وانتشر 

امش وأصبح متداول بین كل من الشرق والغرب، ویتجلى هذا من مصطلح المركز واله
القدم أو منذ العهد االستعماري الفرنسي على الجزائر الذي ألقى بثقافته الغربیة ویرى بأنه 

    .هامشالمركز والجزائر ال

لثقافة الغربیة على الثقافة العربیة انطوى تحت مصطلح المركز اإن األثر الذي تركته      
فیقع الحدیث المركز في دائرة السلطة  «) الذات(مش الذي غرسه اآلخر في األنا والها

األحكام على الموجودات تعیِّن بالضرورة  إصداربشتى أنواعها، ألنها في السلطة ولها قوة 
عداه هامشا معارًضا إما أن یتخلى  ویكون ماإطار المركز الذي یصبح هو السلطة عینها،

ما أن یبقى قطبا في صراع مع قطب  إمكانیة تحوله إلى  المركز لقیامعنه أصحابه، وإ
  .1»مركز مع الزمن بعلة سقوط المركز السائد قبله 

المركز مكانة ) اآلخر(احتلت موضوعة  .اإلنسانیةففي تاریخ الفكر كما في العلوم     
كتالزم المركز ... الذات/ األنا. الجدلي بموضوعات أساسیة مالزمةنظرا الرتباطها  بارزة،

        والهامش في نشوب الصراع الذي نعیش معه تجارب كالقرابة والصداقة والجوار 
وهذه التجارب وسواها تحدد بتنوعها واحتاللها طبیعة ... أو كالمنافسة والخصومة  والعداء

                                                             
، منشورات مخبر الهامش والمركز في الثقافة العربیة من التالزم إلى تبادل األدوار الظاهرة التحول :أحمد مداس  1

 1ط  ،عة والنشر، حي المجاهدین، بسكرةالتكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، دار بن زید للطباوحدة 
  .98، 97، ص 2012
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فكان لكل من . 1ي أو في حقل السلوك والفعلالعالقات ودرجاتها، إن على صعید الوع
الثقافة العربیة والغربیة رأي خاص في مالزمة المركز والهامش، وتحدید الصراع بین 

  .الثقافتین العربیة والغربیة

ثقافة المركز والهامش لدى العرب في العصر الجاهلي  ففي الثقافة العربیة برزت    
وكانت النزاعات القبلیة والصراع على الكأل والماء الطابع العام لحیاة العرب في ذلك 
ن كان على صعید عادات  العصر، إن كان على صعید الشعر وقیم المجتمع آنذاك، وإ

صراع مع شاعر ، ففي میدان الشعر كان الشاعر الصعلوك في مالزمة لل2العرب
ا مهمشا ومرفوضا من طرف القبیلة التي تعد القبیلة، نظر الصعالیك أن شعرهم كان شعرً

ه ومجبر علیه، كما أدرك فنشأ عنده شعور بوجوده في الهامش حیاتي مُ  «المركز  كرَ
لقول   3»وجوده الذاتي في هامش فني اختاره لنفسه بحكم ما طوقوه به من تهمیش

  :الشنفرى

  لـفإني إلى قوم سواكم األمی    م ــأقیموا بني أمتي صدور مطیك

  وشدَّت لطیَّات مطایا وأرحل   ر ــفقد ُحمَّت الحاجات واللیل مقم

  4وفیها لمن خاف القلى متعّزل   وفي األرض منأى لكریم عن األذى

شعر القبیلة هو أن شعرهم خالق كل التصورات الصعالیك عن  شعر میز و    
االجتماعیة وقیم القبیلة على عكس قیم الثقافة المركزیة للمجتمع الجاهلي التي تعتبر شعر 

  .الصعالیك مضاًدا ینافس المركز ممثل في القبیلة

                                                             
  .5، ص 2003، 2، دار الحوار، الالذقیة، سوریا، ط في معرفة اآلخر :بنسالم حمیش 1
  .96، ص األدوار الظاهرة التحولالهامش والمركز في الثقافة العربیة من التالزم إلى تبادل  :أحمد مداس  2
  .96، صنفسهالمرجع  3
  .30، ص 2011،  1، دار الحامد للطباعة والنشر، عمان، األردن، ط شعر الشنفرى األزدي: علي ناصر غالب 4
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ففي األدب . وتجلت ثنائیة المركز والهامش في نظرة األنا لآلخر أو نظرة اآلخر لألنا    
ا الصراع إلى عقد مقارنات بین الماضي العربي ظهر صراع بین القدیم والحدیث وامتد هذ

والحاضر،فكان لالستعمار صالحیات ووسائط تجعله سلطة مركزیة على تخلف 
إلى اتساع نطاق االستعمار وتمركزه وجعل المستعمرات وهامشیتها الثقافیة،وهو ما أدى 

د الدول المستعمرة تنظر إلى نفسها على أنها هي اآلخر فهو جاء لیغیر ویتملك ویستعب
جاء به  تتمركز في الذات المستعمرة ویجرف بها إلى التهمیش وهذا ما ویجعل من سلطته

جاء االستعمار الدنس الجزائر یحمل السیف والصلیب ذلك  «في قوله   "اإلبراهیمي"
  .1»للتمكین، فملك األرض، واستعبد الرقابللتمكن وهذا 

ن عزمت الثقافة      هي مجرد ) الجزائر( على أن ثقافة الهامش ) االستعمار( المركزوإ
على أدبائنا " توفیق الحكیم"هویة عربي أخذت وعیها من اآلخر، وهو مألح وأكد علیه 

ال تجعل مركب النقص  «الشباب في الثقة بذاتهم وشخصیتهم عند مواجهة اآلخر فیقول 
اعتراف [...] وها الحضارات الغالبةعلى حضارتك المغلوبة أن تغز یستولي علیك، فتخاف 

إن [...] ع أفقكلتثري نفسك الغالبة ویتس بشجاعة من كل منبع، وخذ من كل میراث،
  .2» الحضارات   تطغى علیها حضارة من  روحنا أقوى وأعمق من أن

ما یمیز حضارة اآلخر عن حضارة األنا هو أن حضارتهم تطغى كل األسالیب     
التي من شأنها یجنح إلیها األنا في البحث عن ذاته الجدیدة في تغییر واقع  الحداثیة

  .جدید

نخلص إلى القول بأن ثقافة المركز كان لها استحواذ كبیر في تمركز حضارتها  و    
براز مكانتها فهو یعد قوة والسلطة التي تحسن من مستوى ثقافة الهامش الذي ال یعمل  وإ

                                                             
  .213ص ، )ومواقف..وقضایا..أعالم( صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث : عمر بن قینة 1
، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة "أنماط من التناص الفلكلوري" توفیق الحكیم واألدب الشعبي: محمد رجب البخار 2

  .47، ص 2001، 1واالجتماعیة، الكویت، ط 
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على فرض شخصیته وال یسعى لتسلیط الضوء إلیه، إال بمبادرة صغیرة تجعل منه غیر 
  .معروف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. ـرق والغــربصــدام الشـ 
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تعددت المؤثرات الثقافیة، وكثرت التیارات الوافدة إلى المجتمع العربي، فازدهرت   
المقارنات الحضاریة،والتجدیدات الفكریة النفتاح الذات على العالم الخارجي، إضافة إلى 

  .تأثیرات اآلخر المتعددة التي انعكست في مناحي الحیاة كافة

لى عقد مقارنات بین الشرق وامتد هذا الصراع إ والغربوظهر الصراع الشرق      
والتأثیر المتبادل بین  الحضاري والثقافي االلتقاءكان لها أن تظهر لوال  والتي ما والغرب

وأدى هذا إلى توسع في احتدام الصراع بین المركز والهامش وظهور عناصر  الثقافات،
األدبي  إنتاجهمغیر عربیة فكریا وثقافیا واجتماعیا مما شجع العرب األدباء إلى ثراء 

فكل تعریف یطلق على  «واالنتقال من الطابع التقلیدي إلى طابع تجدیدي ) رسمي(
ترتبط بعالقة ) األنا(عنى أنه في حالة أن تكون ، بم)اآلخر(یمكن أن یطلق على ) األنا(

      اختالف مع األنا األخرى سواء في الجنس، العرق أو الفكر والثقافة، أو الدین واللغة
) الشرق(ومع كل هذه األحكام على األنا  ،1»أو االنتماء، وتكون األخیرة هي اآلخر

  . بي الرسميلم تكن نهایة األمر لصالح األدب العر ) الغرب( واآلخر 

ذا  و [...]خلق فني یبدو لي ناقص التكوین «فهو      السبب في ذلك بسیط أیضا، وإ
لقد كانت المعابد [...] تأملت اآلداب القدیمة كلها وجدت أنها قد عاصرتها فنون كبرى

العظیمة والتماثیل الرائعة خلیفة أن یعاصرها أدب یضارعها في قوة البناء ودقة التركیب 
  .2»...)المالحم والتمثیل والقصص(الفن وروعة 

الغرب لیست  فالشرق أدبه ناقص في تكوینه الفكري فالفنون األدبیة التي تمیزه عن     
من حیث الدقة  كاملة ترسو إلى مكانة األدب الغربي العالمي الذي یفوق اآلداب األخرى

  .واألسلوب في التركیب

                                                             
، عالم الكتب "من عصر أموي حتى نهایة العصر العباسي "في الشعر العربي  صورة اآلخر : سعد فهد الذویخ 1

  .12، ص 2009، 1الحدیث للنشر والتوزیع، أربد، ط 
  .32ص، " اط من التناص الفلكلوريأنم"توفیق الحكیم واألدب الشعبي  :محمد رجب البخار 2
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صور وأفكار الشرق التي  «على ثنائیة الشرق والغرب وعلى  "ادوارد سعید" وركز      
وفي الغرب قد فشلوا في أن یصفوا الناس والبیئة [...] الفكر الغربي عن المنطقة تتصدر

وضعوا بدال من منصف ودقیق   فبدال من أن یصفوا الشرق على نحو.والثقافة في الشرق
لشعوب في الغرب إلى أن ینظروا إلى الغرب للشرق مما أدى باذلك المزایا التي یفضلها 

وهذا ما  1»الشرق كي یعرفوا بأنفسهم من خالل منح الشعوب الشرقیة مزایا تعد متدنیة
ن الشرق  الكتشافالذي أكد على أن الشرق مكانا  "دیسع" اتضح من قول  الغربي، وإ

األوربیة ألوربا فحسب كما ظن الغربیین، بل هو أیضا مكان المستعمرات  لیس المجاور
عمق أو األشد ثراء وسعة وقدما، ومصدر حضاراته ولغاته، إنه المنافس الثقافي وأحد 

  .وأغلب الصور المستعادة للغرب األخر

أن الشرق یردد صالة حین أن الغرب یكدس القنابل الذریة في  "أدونیس" حیث یرى      
  :ولقد أمسى العالم قصیدة هائلة للبشر الموتى،

  

  

  
  نرّدد صالة الموتى/ غبارهم الذريیهیئون 

  الرمل إلى الثلج من...من الماء إلى الرمل
  2العام كله سمكة للصید

                                                             
 2009 ،1، ط للنشر والتوزیع، األردن ، أزمنة" دراسات وتعریفات"بعد الحداثة في الحداثة وما  :سهیل نجم 1

  .164ص
، دار المنهل اللبناني للطباعة " أدبیة معاصرةدراسات في نصوص " ثنائیة الشرق والغرب : جان نعوم طنوس  2

  329، ص2009، 1والنشر والتوزیع، بیروت، ط 
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عكس  ومركزیته علىفالغرب حضارة قویة یتصدر صورًا وأفكارًا تشیر إلى قوته      
أن الشرق والغرب كالهما فاسدان، ألن الغرب یصور یرى  "أدونیس". الشرق الجامد
  .مزیفة غیر حقیقیة، والشرق ال یفقه للغرب شیئاالشرق بصورة 

فتح ویفطن للغرب وأفكاره التي یغرسها بالشرق وأن یعي هذا فعلى الشرق أن ین     
ضرورة االنفتاح على األخر الغربي، شریطة الوعي  « دعا إلى "توفیق الحكیم" االنفتاح
لیه التعامل بجدیة فالشرق ع 1»ولن تكون كذلك إال من خالل األنا في مرآة األخر بذلك،

  ".الشرق"على " الغرب"و" الغرب"على " الشرق"مع مالحظة انعكاس 

هو إال مظهر من مظاهر  نخلص إلى القول بأن الصراع بین الشرق والغرب ما     
 ة وما أصابها من تطور ورقي ونماءالحضاریة التي طرأت على الحیاة العربی والتجدیدات

 امتزاج العرب بغیرهم من األجناس والحضاریة نتیجة والمؤثرات الثقافیةتأثر بالرواسب وال
   .بأفكاره وحضارته ومعتقداته وحضور األخر

  

  

  

                                                             
  .47، ص " أنماط من التناص الفلكلوري"بي توفیق الحكیم واألدب الشع: محمد رجب البخار  1
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وفقا لدراسة األسلوبیة وذلك تبعًا لخطوات " اللهب المقدس"قصائد من دیوان  ناتناول     
   ة والصرفیة، التركیبیةالصوتی: وهي ثالث مستویات. التحلیل األسلوبي للقصیدة العربیة

  .ةالداللیو 

  المستوى الصوتي: أوال

هي أول المظاهر المادیة والحسیة للنسیج الشعري  واإلیقاعیةتعد البنیة الصوتیة       
الذي یمكن التعرض من خالله على الوحدات الصوتیة وما فیها من توازنات وتآلفات 

اإلیقاعیة التي تحدث لنا المستوى الصوتي للدیوان 1وتنافرات  وغیر ذلك من الظواهر
  .اإلیقاع الخارجي واإلیقاع الداخلي: الشعري وهي

 :جياإلیقاع الخار  - 1

ذلك لما تثیره من شعور وتحریك للوجدان فتجعلنا  تمیز الشعر عن النثر بالموسیقى،      
ام األصوات فیه واإلیقاع لشعر وهذا باإلنتضأهم عناصر ا اإلیقاعنشعر بالجمال إذ یعد 

 ومن بین أهم هاته.2»ء، وهو أن یوقع األلحان ویبنیهاإیقاع اللحن والغنا «عند العرب هو
  .البحر: العناصر اإلیقاعیة الخارجیة للشعر

  :البحر - 1- 1

عبارة عن غطاء مائي على األرض له فوائد  «إن البحر في مفهومنا البسیط هو      
أما البحور الشعریة فقد فاقت بحور الدنیا عددا وصارت منها . جمة ومنافع ال حصر لها

تحتاج لشاعر غواص یدخل إلى أعماقها فیخرج دررًا ثمینة  عمیقة. للشعراء بعد الخلیل
تتمثل في قصائد شعریة كثرت أبیاتها أم قلت وقد اخترت مجموعة من القصائد للدیوان 

  :یوضحه الجدول التالي وقمت باستخراج البحور التي تنتمي إلیها، وهذا ما
                                                             

 دار مجدالوي، عمان، األردن ،"دراسة في شعر الحسین بن منصور الحالج"األسلوبیة والصرفیة: أماني سلیمان داود 1
  .75، ص 2002، 1ط 

  .4897، ص54، ج"وقع"، مادة لسان العرب:  ابن منظور 2
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  124  الرمـل  ثائـرأنا 
  20  البسیط  73زنزانة العذاب رقم 

  42  الكامـل  وتعطلت لغة الكالم
  53  الخفیـف  حروفها حمراء
  57  الكامـل  اقرأ كتابـك
  71  الرمـل  فاشهـدوا

النشید الرسمي لإلتحـاد 
  100  الرمـل  العام للشاغلین الجزائریین

الخفیف : في هذه القصائد قد جمع بین ثالث بحور وهي "مفدي" نجد أن الشاعر       
اعتمد كثیرا على البحر  "مفدي"والبسیط، والطویل والرمل مع فارق ملحوظ وهو أن 

ثم بحر الرمل الذي ارتفعت نسبة . الخفیف بحیث احتل أكبر نسبة في التوارد في شعره
ختار الشاعر البحر الخفیف . مفدي خالفا لما رأیناه بالنسبة للقصائد األخرى وروده عند وإ

ْن (وهو بحر مزدوج التفعیلة  %30في أغلبیة قصائده بنسبة  ْفِعُل ْستَ ِعالتُْن مُ ومن ذلك ما ) فَا
  :یقول الشاعر" الذبیح الصاعد"ورد في قصیدة 

  1النَّشیدا یتلویتهادى نشوان   قام یختاُل كالمسیح وئیدا     
  یتهادى نشوان یتلو لنَّشید  قامیختال كلمسیح وئیـدا   

  /0//0/0 //0//0 ///0/0       ///0/0 /0/0//0  /0//0/0/  

  فعالتن    مستفعلن   فاعالتن    متفعلن  فعالتن    فاعالتن    

  وطرأ على هذا البیت زحاف الخبن وهو حذف الثاني الساكن 

                                                             
  .9، ص 2000، 3، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، ط اللهب المقدس: مفدي زكریا 1
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  .متفعلن فعالتن، مستفعلنفاعالتن

واستعمل الشاعر البحر الخفیف لتخفیف الحركات وجعل اإلیقاع خفیف وسریعا مما       
" علم العروض والقافیة" أجده في كتاب  یضمن الجرس الموسیقي والنغمي الرنان وهذا ما

  ".طارق حمداني" إذ یقول فیه 

ْن  یا « ْفِعُل ْستَ َكاُت      فْاِعَالتُْن مُ ْاِعالُت  خفیف َخفَّْت به اْلَحرَ   .1»فَ

أما بحر الرمل فقد استعمله الشاعر لسرعة الحركة وسهولة النطق لجعل اإلیقاع       
  ".علم العروض والقافیة" وذلك ما قیل في كتاب . النغمي الموسیقي سریعا

اُت   فْاِعالتُْن فْاِعالتُْن فْاِعالُت  « َ الثِّقَ ه ویْ رْ ُحِر یَ ُل األبْ مَ   .2»رَ

  ".أنا ثائر" قصیدة  ومن ذلك ما ورد في

  في الحنایا
  فلحنـایـا

/0//0/0  
  فاعالتـن

  وسواد اللیل قاتم
  وسواد لیل قاتم

///0/  /0//0/0  
  فعالت    فاعالتن

  

                                                             
  .68، ص 2011، )د ط(، دار الهدى، الجزائر، عین ملیلة، علم العروض والقافیة: طارق حمداني 1
  .59ص: المرجع نفسه 2
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  مالت األكوان سكرى
  مالت ألكوان سكرى

/0//0/0  /0//0/0    
  فاعالتـن    فاعالتن

  1ثمالٍت 
  ثمالتن

///0/0  
  فعالتـن

وفي هذه األبیات الشعریة استعمل الشاعر بحر الرمل وما طرأ علیه من زحافات      
  )حذف الثاني الساكن(كزحاف الخبن 

  2فعالتن فاعالتن 

وتبالي إن استعمال الشاعر للبحور كان یختلف من قصیدة إلى قصیدة فقد یكون      
وقد تكون . البحر الخفیف الذي كانت أغلبیة القصائد تتخذ تفعیلته لصنع إیقاعا داخلیا

من القصائد التي اتخذت  %10تفعیلة بحر الرمل أو البحر الكامل الذي كان بنسبة 
  .تفعیلة البحر الكامل

 :یةالقاف  - 2- 1

هناك من ال یفرق بین القافیة والروي ویحسبون أن القافیة هي آخر حرف في البیت     
نما آخر جزء منه، وقد تكون كلمة    غیر أن القافیة لیست آخر حرف في بیت الشعر وإ

                                                             
  .124اللهب المقدس، ص : مفدي زكریا 1
  .54، ص 2009، 1العروض والقوافي، دار البدایة، ط : سمیح أبو مغلي 2
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أو نصف كلمة أو كلمتین، وذلك حسب النظام الخاص للقصیدة، أما الروي فهو آخر 
  :وللقافیة خمسة حدود وهي 1حرف في البیت وقد یأتي بعده حرف زائد لإلطالق

 وهي التي یبلغ عدد المتحركات بین ساكنیها أربعة :القافیة المتكاوسة. 

 2.وهي التي یبلغ عدد المتحركات بعد ساكنیها ثالثة :القافیة المتراكبة 

 وهي التي یبلغ عدد المتحركات بعد ساكنیها اثنین :القافیة المتداركة. 

 وهي التي لیس فیها بین ساكنیها إال حركة واحدة :القافیة المتواترة. 

 3.انوهي التي لیس فیها بین ساكنیها أي متحرك والتقى فیها الساكن :القافیة المترادفة 

ي سأوضح القافیة لخلص من هذا إلى أن الروي جزء من القافیة وفي الجدول التاون     
  .وشكلها ورویها
  رويــال  اــشكله  ةــالقافی  دةــالقصی

  األلف  0//0/  المتداركة  إقرأ كتابك
من یشتري الخلد؟إن 

  د/ الدال  /0/0//  المتواترة  ! اهللا بائعهُ 

شاكر الفضل لیس 
  ى، أ/ األلف  0/0/  المتواترة  یعدم شكراً 

  ن، نا/ النون  0/0/0/  المتواترة  ...بني أمي...هنیئا
ال تعجبوا إن جاءكم 

  أ/ األلف  0//0/0/  المتداركة  برسالة

  الراء  /0/0/0/  المتواترة  قالوا نرید
  د/ الدال  0//0/  المتداركة  نشید الشهداء

                                                             
  .54، صالعروض والقوافي: سمیح أبو مغلي: ینظر 1
  .125، ص 2010، )د ط( ، ELGA، منشورات جامع الدروس العروضیة والقافیة: الدوكالي محمد ناصر 2
  .126ص : المرجع نفسه 3
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نشید جیش التحریر 
  ـه/ الهاء  0/0//  المتواترة  الجزائري

مْ    م، ما/ المیم  0//0/  المتداركة  عشت یاَعَل
  المیم  0//0/  المتداركة  قل یا جمال

رسالة الشعر في 
  ن، نا/ النون  0/0/0/  المتواترة  الدنیا

مثلت عنصرًا فعاال في  "مفدي زكریا"الجدول أن القافیة عند  هذا لالحظنا من خال     
تشكیل اإلیقاعي، حیث أخذت القافیة المتواترة أعلى نسبة في قصائد دیوان اللهب المقدس 

  .ثم تلیها القافیة المتداركة التي ساهمت في البنیة اإلیقاعیة "لمفدي زكریا"

إن مزج الشاعر بین هاتین القافیتین یدل على أن الشاعر یفضل القوفي القلیلة      
ت والسواكن، حیث أكسب القصائد طابع موسیقي جمالي، وتكرار الشاعر لنفس حركا

والتنویع في القافیة راجع إلى رغبة . القافیة ضاعف من النغمیة وزاد من إیقاعیة األبیات
  .الشاعر في إبعاد القارئ عن ملل

وذلك لرغبة الشاعر من . الروي فقد نوع الشاعر فیه مما أحدث تناغما موسیقیا أما      
  :ومن نماذج ذلك نجد مایلي. كسر الملل والرتابة وجاء مرة بإشباع ومرة بدونه

  »...بني أمي...هنیئا «في قصیدة  
    على نبَضاِت الشعِب، وقعت ألحاني  

نت أوزانيومن نشوة التحریر، ل                            القافیة المتواترة       1حَّ

  الیاء= الروي  0/0/0/  

  
                                                             

  .320اللهب المقدس، ص: مفدي زكریا 1
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   »فلسطین على الصلیب «وفي قصیدة 

  أنادیـِك، في الّصرصـِر العاتیـة
ــه     القافیة المتداركة               1وبیـن قواِصِفهـا الـّذاریَ

  الهاء= الروي   0//0/0/   

ویتضح من هذا أن تنویع الشاعر للقوافي وللروي شكل إیقاعا موسیقیا أكسب      
  .المجموعة الشعریة تناغما إیقاعیا

ومن خالل ما سبق من هذه الدراسة نجد أن الجانب اإلیقاعي الخارجي قد شكل      
  .جانب من الموسیقى في هذه النصوص الشعریة، كما أنها خدمت مقاصد الشاعر

 :الداخلياإلیقاع  - 2

  :التكرار - 1- 2

یعتبر التكرار بنیة أساسیة في كثیر من الفنون الشعریة والنثریة كما هو معروف       
عند الجمیع والتكرار أسلوب من أسالیب الفصاحة ومن سنن العرب، إذ یعد ظاهرة فنیة 

" سیطمعجم الو "لجأ إلیها أغلب األدباء في أعمالهم الفنیة واألدبیة فمن بین هذه المؤلفات 
علیه ) تكرر(  أي أعاده مرة بعد مرة: كرر الشيء تكرارا، وتكرارا  «فقد عرف التكرار بـ 

  .2»أعید علیه مرة بعد أخرى: كذا

التكرار هو إعادة «أما في االصطالح فقد تعرضت له نازك المالئكة إذ قالت فیه       
إلحاح على جهة  ذكر كلمة أو عبارة أو أكثر من عبارة بلفظها في موضع آخر، وهو

  .3»ني بها الشعر أكثر من عنایته بسواهاتهامة في العبارة یع

                                                             
  .336ص :المصدر نفسه 1
  .8، ص2004، 4، مكتبة الشروق الدولیة، ط معجم الوسیط: مجمع اللغة العربي 2
  .276، ص 1992، 8، دار العلم للمالیین، ط قضایا الشعر المعاصر: نازك المالئكة  3
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  1.والتكرار في بسط مفاهیمه هو داللة اللفظ على المعنى مردداً     

  :وللتكرار في الشعر أنماط مختلفة وعدیدة منها

  :الحرف -1- 1- 2

 تارة حسبصنف علماء اللغة العربیة أصوات الحروف إلى مجموعات كثیرة       
مخارجها، وتارة بكیفیة النطق بها الصامتة والصائتة، فالصامتة هي جمیع الحروف 

الصائتة والتي هي األلف، الواو، والیاء، ومن هذا التصنیف هناك  باستثناءالهجائیة 
الخلیل " المجهورة فاألصوات المهموسة عند تصنیف آخر وهو األصوات المهموسة و

، أما األصوات )خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه ت،ث، ج،( هي " الفراهیدي
  2).ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ع، غ، ل، م، ن: ( هي" إبراهیم أنیس"المجهورة عند 

وفي الجدول التالي سنورد بعض القصائد التي عرفت تكرارا بارزا على مستوى      
نشید  «، »وقال اهللا «،»وتعطلت لغة الكالم «حروفها ومن هذه القصائد قصیدة 

نشید جیش التحریر «، »عشت یاعلم «، »فاشهدوا «، »إقرأ كتابك «، »بربروس
شاش جّل جالله «، »أنا ثائر «، »الجزائري  »ماذا تخبئه یاعام شیئا؟ «، »!! وتكلم الرّ

  .»! من یشتري الخلد؟ إن اهللا بائعه«، »!! إلى الذین تمرّدوا«

ومنه الحظنا أن األصوات الشائعة بكثرة في الدیوان هي حروف منفتحة مجهورة، كما أنها 
أكثر الحروف الطویلة واألصوات شیوعا " االم"مختلفة في االستعمال وقد تبین أن حرف 

المیم، الهمزة، النون : وتحتل كل من األصوات. دهوذلك الستعمال الشاعر بكثرة في قصائ

                                                             
، عالم الكتب الحدیث، األردن، ط "حساسیة االنبثاق الشعریة األولى"العربیة الحدیثة  القصیدة: محمد صابر عبید 1
  .200، ص 2010، 1
  .29ص 1998، )د ط(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، خصائص الحروف العربیة ومعانیها: حسن عبارة2
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تضح في ی وهو ما. تبة األولى وهي أصوات مجتمعة وأكثرها شیوعاالراء، التاء، المر 
  :الجدول التالي
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من الجدول السابق أن الحروف التي تم عدد تكرارها مثلت األغلبیة  و المالحظ      
والجدول التالي سأعرض فیه خاصیة كل حرف . تقریبا في جمیع القصائد المسجلة تكرارا

  .وداللته
  ةــالدالل  ةــالخاصی  رفـالح
  یدل على صفة مطلقة  انفجاريصامت حنجري   أ
  بلوغ المعنى  انفجاريصامت شفوي   ب
  االضطراب  مهموس صامت  ت
  التمسك المطلق  مجهور انفجاريصامت حنكي   ج
  والتالشي االنتشار  مهموس احتكاكيصامت   خ
  التصلب واللین  مجهور انفجاريصامت   د
  التفرد  مجهور احتكاكيصامت   ذ
  شیوع الوصف  صامت مجهور  ر
  التقلع القوي  مهموس احتكاكيصامت   ز
  والسهولة البساطة  مهموس احتكاكيصامت   س
  التفشي والبوح   مهموس احتكاكيصامت   ش
  المعالجة الشدیدة  مهموس احتكاكيصامت   ص
  الثقل  مجهور انفجاري  ض
  واالنكسار االنطواء   مهموس انفجاريصامت   ط
  للتمكن  صامت مابین الثنایا مجهور  ظ
  واالنعزالالخلو   مجهور احتكاكيصامت   ع
  المعنى كمال  مهموس احتكاكيصامت   غ

 احتكاكيصامت شفوي سني   ف
  مجهور

  لزوم المعنى

  المفاجأة  مهموس انفجاريصامت   ق
  احتكام شيء ناتج عن شيء في  مهموس انفجاريصامت حنكي   ك
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  بالشيء بعد تكلفه االنطباع  صامت سني جانبي، جانب اللسان  ل
  نجماعاإل  صامت شفوي مجهور  م
  الغوص في الشيء  صامت لثوي مجهور  ن
  التالشي  مهموس احتكاكيصامت حنجري   ه
  المؤثر في الظواهر االنفعال  شفوي حنكي، مجهور صائت  و
  1المؤثر في البواطن االنفعال  صائت حنكي مجهور  ي

من خالل ترجمة  ذلك و. عرض هذا الجدول أهم خصائص الحروف بصفة عامة     
الجدول السابق، وعرض خصائص ودالالت الحروف المتبقیة التي لم یتسنى لها الحظ 

  .في عرض نماذج منها

  :الكلمة -2- 1- 2

  یعد تكرار الكلمة المظهر الثاني من مظاهر التكرار، وقد أصبح على ید الشاعر      
  .وهو یعد تقنیة صوتیة بارزة

تكرار البدایة : أن ندرس تكرار الكلمات من خالل أنماط معینة وهي ولقد غرتأینا     
  .تكرار المجاورة، تكرار اإلشتیاق

  :  تكرار البدایة -2-1- 1- 2

، وهو الذي تتكرر فیه اللفظة أو العبارة في االستهالليویسمى أیضا التكرار  «      
   .2»بدایة األسطر الشعریة بشكل متتابع أو غیر متتابع 

                                                             
 ، دار دجلةفي ضوء علم اللغة الحدیث الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب: تحسین عبد الرضا الوازن 1

  . 189- 187، ص 2002 ،  1عمان، ط
  .90، ص )د ط(، إفریقیا الشرق المغرب، في حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر: حسن الغرفي: ینظر 2
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وقد اعتمد الشاعر على هذا النوع من التكرار بشكل كبیر في قصائده وتظهر       
  :أشكاله من خالل الجدول التالي

  ةـالصفح  راراتـدد التكــع  دةــوان القصیــعن  ررةـة المكـالكلم
  34- 33  05  ال اهللاــوق  اـوفي صحرائن

  12  02  دـح الصاعـالذبی  ورةـث
  58  02  كـرأ كتابـاق  رـالجزائ
  161  04  ةـة الذریـد القنبلـولی  هـمال
  168  03  دةـر الشهیـى أغادیـإل  نـأی
  171  02  المغرب العربي أنت جناحه  رونـعش
  183  04  جاللك یاعید الرئاسة رائع  يـف

  186  03  أیها المهرجان هذا نشیدي  اـأیه
  193  03  اـأسیفرا نحو أمالك الّسم  نـك
  199  03  بـأر للشعـسنث  تـألس

رسالة الشعر في الدنیا   مـوك
  290  04  مقدمة

  :إذ یقول »وقال اهللا «ومن نماذج ذلك قول الشاعر في قصیدة       

  ابها تنساُب ثروتنا انسیاب     دنــان عـوفي صحرائنا جن
  اـرابـنطارد عن مواقعها العُ     وفي صحرائنا، الكبرى، كنوز

َهنیْ    رٌ تیـر، وثوفي صحرائنا،    اـراَق بها وطلب: نكال الذَّ
  ِحطَّ بها الركابا: كال الملكین  وفي صحرائنا، ِشعر، وسخـرٌ  

  1اـزكابهما المثقَّف، واستطاب     مٌ وفي صحرائنا، أدٌب، وعل

                                                             
  .34-33الدیوان، ص  1
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على تعداد خیرات الصحراء وماتتمیزبه عن غیرها من ) وفي(ل تكرار الشاعر لكلمة دّ و 
  .المناطق األخرى للبالد من علم وحلم وأدب

إن تكرار البدایة یشكل موقعا لتناسل مجموعة من اإلیحاءات التي تأتي وكأنها      
تفریغات في صورة جمل تابعة للمكرر الذي یحتل موقعا مركزیا، یمكن اختزاله إلى لفظ 

  1.واحد یمتلك القدرة على توجیه تلك الجمل، نحو الداللة المرصودة للتعبیر عنها

  :تكرار اإلشتقاق -2-2- 1- 2

ویتم بین الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي والتي ال تختلف إال في بنیتها الصرفیة       
  2.بالقیاس إلى بعضها

  :وسنورد بعضا من النماذج من خالل الجدول التالي     
  ةـالصفح  دةــوان القصیـعن  ةـات المشتقـالكلم

  اراـدی –ار ـالدی
ابن ملكًا على هوى الشْعب 

  یخلد
231  

  201  سنثأر للشعب  اـسلق -اـیسلقه
  200  //  وابـأب -ابـب

  200  //  رحـب - رحبهـا
  184  جاللك یاعید الرئاسة رائع  یصبـو -صبـوت
  //  //  الّصبـا -الصبابـة
  176  لذهبنا بخالف الشیطان  الزمـان -الزمـان
  173  یقدس فیك الشعب أعظم قائد   تخمـد -خمـدت
ـدّ  -هـدّ  ُ ه   169  إلى أغادیر الشهیرة  یَ
  167  //  أبنـي -أبنیهـا

                                                             
  .91، ص في حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر: حسن الغرفي 1
  .92المرجع نفسه، ص  2
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  162  ولید القنبلة الذریة  حیـارى - حیـران
  161  //  ویلتـاه -ویـل

  159  إلى الذین تمرّدوا  لفیفـة - اللفیـف
  146  المارُد األْسمر  الصاعـد -اصعـد

الغرض من تكرار االشتقاق هو تعمیق اإلحساس إذ الحظت ذلك في أغلبیة  وكان      
      وهو ما ورد في قصیدة    . القصائد التي ورد فیها هذا النوع من االشتقاق التكراري

  : إذ یقول الشاعر »! أهدافنا في العالمین صریحة «

  أم أن تقریر المصیر، توهم؟   فقد الصراحة، أم أضاع فصاحة   
ـــــإن السیاسـة، ال تزال تناقضـ ــــ ـم    ًا   ــ َ ه بْ ، حدیث مُ   1وحدیثها أبدًا

تقوله أو تنتجه فهنا یخصص نوع الحدیث الذي  »، حدیث...وحدیثها"یقول الشاعر      
بهام   .السیاسة من تناقض وإ

  :تكرار التجاور -2-3- 1- 2

وطبیعة هذا النمط أنه یقوم على أساس التجاور بین األلفاظ المكررة أي أن النطق       
فیها یتالزم مع حركة الفكر في أهدافه التوكیدیة التقریریة فمنها یقصد بالتجاور هو إن في 

  2.البیت لفظتان كل واحدة منها بجانب األخرى

  :في بعض القصائد من خالل الجدول التالي وسنورد ذلك     
  ةـالصفح  دةــوان القصیــعن  اورةـالكلمات المتج

  18  الذبیـح الصاعـد  بربروس -بربروس
  22  83م ـزنزانـة العـذاب رق  وىـسل - وىـسل

                                                             
  .143الدیوان، ص  1
  .94، ص حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر: حسن الغرفي 2
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  47  وتعطلـت لغـة الكـالم  ادـالجه -ادـالجه
  59  اقـرأ كتابـك  انـالزم -انـالزم
  113  ...قالـوا نریـد  دارـاألق -دارـاألق

  120  على عهد العروبة سوف نبقى  العروبة -العروبة
  149  ماذا تخبئه یا عام شینـا؟  اعامـی -اعامـی

  160  !! إلى الذیـن تمـردوا  فـترج - فـترج
  161  ! ولیـد القنبلـة الذَّریـة  اهـویلت -اهـویلت
  169  إلى أغادیـر الشهیـرة  لـاللی -لـاللی

  :حیث یقول الشاعر" رسالة الشعر في الدنیا مقدمة"هذا ما نجده في قصیدة  ومن     

ْدِهُدُه ـوعاكفیَن على النُّعم َ ه ُ   ومارقو البالونا... صفُو اللیالي     مْ ـــى، ی
  1اــأجفان إسرائیلوأْغمضوا دون     ترصدنا  إسرائیلوفي الدار ...ناموا

هي لتوضیح صورة تعكس لنا  الناس  العاكفین " إسرائیل"إن تردید الشاعر لكلمة      
  .والجاحدین لنعمة اهللا وهو الیهود

نخلص إلى القول بأن تكرار الكلمات في هذه المجموعة الشعریة واضح وجلي وكان       
  .البدایة، واالشتقاق، التجاور: متنوعا في الظهور بعدة ألوان

  :الجملة -3- 1- 2

لقصائد عند حدود الحرف والكلمة بل تتعداها إلى الجملة ال ینتهي التكرار في هذه ا      
هو أن یتم بین لفظتین أو ثالث  "عبد الرحمان تبرماسین"أو العبارة، وتكرار الجملة عند 

  2.في مجال أفقي یكون لهما دور تنظیمي لإلیقاع
                                                             

  .293الدیوان، ص 1
، ص 2003، 1، دار الفجر، القاهرة، ط البنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر: عبد الرحمان تبرماسین 2

193.  
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فتكرار الجملة هو تردید لكلمات منسجمة ومنسقة ومترابطة قد تكون هذه  ومنه      
والجدول التالي سأورد . الجمل متقاربة أو متباعدة في أبیات متقاربة أو متباعدة أیضا

  .بعض الجمل المكررة في بعض القصائد
  ةـالصفح  راراتـدد التكـع  دةــوان القصیـعن  ررةـل المكــالجم
ا؟أسفیر   ىـُت أنسـلس   194  02  ًا نحو أالك السمّ
  187 -186  04  أیها المهرجان هذا نشیدي  انـا المهرجـأیه
  171  02  المغرب العربي أنت جناحه  ارسـرون مـعش
  150  06  ماذا تخبئه یا عام شینا؟  رـي الجزائـوف
  131  02  ...قالوا نرید  ...دــوا نریـقال

  58  02  اقرأ كتابك  رــإن الجزائ
  34  02  وقال اهللا  اـت خیامهـوتح

ب ـدل صاحـن العـأم
  دارــال

  16  02  الذبیح الصاعد

  :إذ یقول الشاعر »أیها المهرجان هذا نشیدي «نجده في قصیدة  ومن نماذج ذلك ما     

ْح في سما الشمال هـالك    أیها المهرجان، في قدس الخضراء    ُل
  خْذ من الدار ِعبرة ومثـاال   ٍل   أیها المهرجان، فـي دار ُشْغـ

ا وخاال    ـس دارٌ  أیها المهرجان، تـون   أنت فیها تزور عمّ
  :إلى أن یقول

    1 ! واللیالي من الزمان ُحبالى    حیرى؟     أیها المهرجان، واألرض

  لیكشف لنا الشاعر أنه في خطاب ولقاء مع نفسه" أیها المهرجان"فتكررت عبارة 
  

                                                             
  .187 - 186الدیوان، ص 1
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  :المستوى التركیبي والصرفي: ثانیـا

 :المستوى التركیبي - 1

والجملة  )الفعلیة واالسمیة(یمثل المستوى التركیبي مستوى یدرس الجملة بأنواعها       
   الفعلیة هي التي تبدأ بفعل قد یكون ماضي أو مضارع أو أمر وعمدتها الفعل والفاعل 

والمسند  علاالسمیة هي التي یكون فیها المسند اسم ولیس ف والجملة. أو نائب الفاعل
  .یتصف بصفة ثابتة ال تتغیر

وقد نوع الشاعر في قصائد الجمل من اسمیة وفعلیة وكانت لكل منهما داللة، وقد       
والجدول . اخترنا بعض القصائد وقمنا بدراسة نسبة الجمل االسمیة والفعلیة فیها وداللتها

 : لكالتالي یوضح ذ

    
  

  

  



ص
الف

ـ
ل الثان
يـ

:
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58 
 

عنوان القصیدة
  

عدد الجمل 
االسمیة

  
عدد الجمل 

الفعلیة
  

نماذج من الجمل االسمیة
  

داللته
  اـ

نماذج من الجمل الفعلیة
  

داللتها
  

صاعد
الذبیح ال

  
09

  
18

  
- 

أنا إن مت فالجزائر تحیا
 

- 
صرخة ترجف العوالم منها

 

یا -
 

زبانا أبلغ رفاقك عنا
  

- 
األمل

  
- 

الخوف
  

- 
الوداع

  

- 
اشنقوني فلست أخشى حباالً 

 

- 
ضى الشعب بالجماجم یبني

م
 

- 
نسیت درسها فرنسا فلقنا فرنسا بالحرب

  

- 
الشجاعة

  
لا -

قوة والعزیمة
  

- 
النبل والجزاء

  

زنزانة العذاب رقم 
83

  
18

  
12

  

- 
یا سجن ما أنت؟ ال أخشاك

  

- 
سلوى

 !
أنادیك سلوى

  

- 
یا فتنة الروح، هال 

تذكرین فتى
  

-
صدي

الت
  

-
النداء

  
- 

التساؤل
  

- 
س، تطوي في مالءتها سرین

تغرب الشم
  

-
تنساب في ملكوت اهللا سابحة

  
- 

أنام مأل عیوني غبطة و رضى
  

-
التفاؤل

  
-

ضوع هللا 
الخ
تعالى

  
- 

الحیرة
  

على عهد العروبة 
سوف نبقى

  
06

  
09

  
- 

صُح منَك نُْطقاً 
لسان الحال أف

  
  - 

أنا في الجزائر خیر شعب
  

- 
التخییر

  
- 

الفخر
  

- 
ضحایا

تنزل عابقا بدم ال
  

- 
وته یا
 

قلب، فاألكوان نشوى
  

- 
حیوا في بني بغداد شعبا

  

- 
الظلم 

ضطهاد
واال

  
- 

ضیاع
ال

  
- 

المؤانسة
  

ماذا تخبئه یا عام 
ستینا

  
06

  
12

  
- 

ضى كم به خابت أمانینا
عام م

  
- 

الشر بالشر
...

 !
واألیام تجربة

  
  

- 
األسى

  
- 

التوعد
  

- 
الثقة

  

- 
زرعتم الحقد في الدنیا 

افد
ئكم هذا الزمان

  
- 

ض بالقسط الموازینا
لم تلق في األر

  
- 

ثرنا على الظلم
  

- 
الفتنة

  
- 

ضیاع
ال

  
- 

االعتراف
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من خالل مالحظتنا لهذا الجدول نستنتج أن الشاعر قد استخدم الجمل الفعلیة أكثر       
، حیث دلت الجمل الفعلیة على الحركة والتحول، وفي هذا إثبات االسمیةمن الجمل 

وقد اكتشفنا رغبة الشاعر الشدیدة في هذه القصائد في التخییر  المضطربةلنفسیة الشاعر 
أما الجمل االسمیة فكانت بنسبة قلیلة حیث أفادت الثبوت و االستقرار ووظفها الشاعر 

  ینها وبین الجمل الفعلیةباستخدام متكامل ب االنفعاللتصویر حركة 
  :اخترنا نماذج من بینها وللجمل االسمیة والفعلیة منطلقات وظیفیة تنطلق منها، وقد      

   المغري العربي أنت جناحه «قصیدة« 

 ).اإلیمان(جملة اسمیة خبریة مثبتة  أنت أقدس موسم ... عشرون مارس -

 ).الطلب والنداء/ (النداء یا  حرف/ جملة اسمیة إنشائیة  یا شعب تونس  -

   لذهبنا نحالف الشیطانا «قصیدة«  

 ).دالة على الحزن والملل(جملة اسمیة إنشائیة  یا بیانا صمْدَت خمسین عامًا  -

دالة على / ( أمریة / جملة فعلیة إنشائیة  ابعث الشعر، كالتسابیح تعزفه السمآ  -
 ).الطلب

 ).األمل(یة خبریة مثبتة جملة فعل أفاضت، على النفوس شعاعًا  -

وبهذه النماذج البسیطة نكون قد وضحنا بعض المنطلقات الوظیفیة في هذا       
المستوى التركیبي، حیث ساهم في بناء القصائد بناءًا نحویا أدى إلى جعلها ذات داللة 

فادة   .وإ

 :المستوى الصرفي - 2

العلم الذي یبحث فیه عن إحكام بنیة الكلمة العربیة من  «یعد علم الصرف هو      
  .1»واالشتقاقحیث التجرد والزیادة والصحة واالعتالل والجمود 

  
                                                             

  .10، ص2002، )د ط(، دار غریب، القاهرة، "أصول البناء وقوانین التحلیل"علم الصرف : صبري متولي 1
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  :أبنیة األسماء - 1- 2
  :اسم الفاعل -1- 1- 2

  :ویشتق اسم الفاعل من الفعل كما یلي     
  "فاعل"من الفعل الثالثي على وزن : أوال
  .غیر الثالثي اشتقاق اسم الفاعل من: ثانیا

  :وقد ظهر اسم الفاعل في بعض القصائد كما یلي     
  حتى تستقیل جزائر... فال عز  «قصیدة !« 

  ـوزنـال  لـم الفاعـاس
  لـفاع  اكمـح
  لـفاع  اسمـب
  ةـفاعل  ارعةـف

  من یشتري الخلد؟ إّن اهللا بائعه «وفي قصیدة !!« 

  وزنـالـ  اسـم الفاعـل

  فاعلـة  هائمـة

  فاعلـة  حالمـة

  فاعـل  خـاشع

كان تكرار اسم الفاعل في هذه القصائد طفیف، وهو دال على حركة والحدث       
  .»قل یا جمال «إذ یقول الشاعر في قصیدة . والتجدد

  1األخطاء نلتحم كاهلً وكم على    كم ُألفٍة صدقت، من بعد تفرقٍة   

  
                                                             

  .303الدیوان، ص 1
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  :اسم المفعول -2- 1- 2
یصاغ اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول، وهو یدل على صفة متجددة ولیست      

ویأخذ  ني للمجهول الثالثي وغیر الثالثيیأخذ اسم المفعول من الفعل المب «ثابتة وهو 
  .1»من المعتدي والالزم 

  :ومن أسماء المفعول الظاهرة في بعض القصائد ما یلي     
  ـوزنـال  ولـاسم المفع  دةـوان القصیـعن
  ولـمفع  روفـمع  ..یا بني أمي..هنیئا

  ولـمفع  وعـمتب  معجزة الصانع
  ولـمفع  وصـمقص  وتعطلت لغة الكالم

  ولـمفع  ولـمعس  رـالمارد األسم
  ولـمفع  وقـموث  بـسنثأر للشع

، مما : خالل هذا الجدول نالحظ أن استعمال الشاعر لـ من      اسم المفعول نادرًا جدًا
  .یدل ذلك على أن الشاعر لم یتقید بهذه الصفات الدالة لكل من اسم المفعول

  :اسم التفضیل -3- 1- 2
صفة تؤخذ من الفعل لتدل على أن شیئین اشتركا في  «یعرف اسم التفضیل بأنه       

  .2»صفة واحدة، وزادت إحداهما عن األخرى 
  3متضمنا معنى التفضیل في معینة " فعلى"أو " افعل"ویصاغ اسم التفضیل على وزن     

  :ومن بین أسماء التفضیل الواردة في بعض القصائد ما یلي       
  
  

                                                             
  .255، ص 2007، 1، دار المناهج، األردن، ط الواضح في القواعد النحویة واألبنیة الصرفیة: محسن علي عطیة 1
 1إبراهیم، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط  ، ضبط عبد المنعم خلیلجامع الدروس العربیة: مصطفى الغالییني 2

  .145، ص 1، ج 2006
  .276، ص المرجع السابق: محسن علي عطیة 3
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  ـوزنـال  لـاسم التفضی  دةـوان القصیـعن
عش مع الخالدین یا 

  شیخ وانعم
  فعلى -فعلى  أجدى -أولى

  لـأفع  ألهـب  التحیات أیها اإلمام
  أفعـل  أصـدع  إرادة الشعب تسوق القـدر

  أفعـل  أكـف  !! أال إن ربّك أوحى لهـا
  فعلـى  أهـوى  83زنزانة العذاب رقم 

  أفعـل  أحـدث  ...وقـال اهللا

خالل مالحظتنا لهذا الجدول نجد أن الشاعر لم یوظف اسم التفضیل بشكل  من      
  »قالوا نرید «حیث یقول الشاعر في قصیدة . كبیر

  أبوابها؟ أم موطني ودیـاري؟   ماذا أرى؟ جنات عدن فُتِّحت    
  1لرب العرش عقبى الدار؟ أولى   أم أّن رب العرش جّل جالله    

على تخییر الشاعر إلعطائه حق األولویة لرب العرش ) أولى(اسم التفضیل  یدل      
  أال وهو اهللا عّز وجل

وذلك   ونخلص إلى أن الشاعر قد وظف اسم الفاعل بكثرة مقارنة بغیره من األبنیة     
الفاعل یكون قد  السمإلثبات الشاعر وجوده المستمر وقیامه بالفعل فهو عند استخدامه 

  ."أنا"ر المتكلم استخدم ضمی

  

  

  

                                                             
  .116الدیوان، ص 1
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 :أبنیة األفعال - 2- 2

  :الصحیح -1- 2- 2

وللفعل  1»األصلیة صحیحةالفعل الذي تكون أحرفه  «یعرف الفعل الصحیح بأنه      
  .مضعَّفال -3. المهموز -2. السالم -1: ث أقسام وهيالصحیح ثال

  :المعتل -2- 2- 2
             : وهو ما اعتلت بعض أصوله ویشتمل على خمسة أنواع وهي      

  .اللفیف المقرون -5. اللفیف الفروق -4. الناقص -3. األجوف -2 .المثال -1
  .والجدول التالي هو الذي سنورد فیه بعض من النماذج للقصائد تكثر فیها األفعال     

  ةــالدالل  مــالقس  وعــالن  لــالفع  دةــالقصی

  الذبیـح الصاعـد
  و االستمرار الحركة  صحیح سالم  ماضي  امـق
  اإلعادة والتكرار  معتل ناقص  مضارع  وـیتل

  الخـوف  صحیح سالم  مضارع  ترجف

  ...وقـال اهللا
  الطهـارة  صحیح سالم  ماضي  زكت
  االستمـرار  صحیح سالم  مضارع  یلتحق

  عدم الثبـات  صحیح سالم  ماضي  زتـه

نشـید بـنت 
  الجزائـر

  االستمـرار  ماضي ناقص  ماضي  ُت ـقُمْ 
ُت    الحركـة  ماضي ناقص  ماضي  َغَدوْ
  الهـروب  صحیح سالم  مضارع  تَزَكْت 
  الطلـب  معتل ناقص  ماضي  اـَ َدع

من خالل هذا الجدول نرى أن تكرار األفعال الماضیة والمضارعة قد اختلفت       
األفعال الماضیة كانت غالبة على األفعال  ولكن. نسبتها من قصیدة إلى أخرى

المضارعة، حیث دلت على الثبات والسكون الشاعر الذي كان یعاني من حالة نفسیة 
                                                             

  .40، صجامع الدروس العربیة: مصطفى الغالییني: ینظر 1
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          :حیث الحظنا ذلك في بعض من نماذج للقصائد والتي من بینها. متأججة
  :إذ یقول الشاعر »الذبیح الصاعد «قصیدة 

  وداً ـًا وزنـمعاصم ّدتـمُه، و     وا  ـفي الجهاد آدم ح شاركت 
  ندن، وفي الحرب ُغصنها األملودا    ـ  أعملت في الجراح، أنملها اللّ 

  ـداأمًة حــرة، وعـزا وطیـ    الشعب، بالجماجم یبني  فمضى
ِف البقاء رصی      ـاألح صبَّهامن دماٍء، زكیة،    داـــرار في مْصرَ

ـهونظاٍم    داـــریر كالوحي، مستقیمـًا رشیـ     ــ  ورة الحـث تخطُّ
ذا الشعب،  ، و  هبَّ    ا    ـالرزای داهمتهوإ   1.وداـالرك عافمستصرخًا

فعال الماضیة هي أغلب من األفعال ومن خالل هذه األبیات الشعریة نجد أن األ     
  .المضارعة والتي دلت على أن الشاعر في حالة نفسیة صعبة

األخیر نخلص إلى أن كل من المستوى التركیبي والصرفي ساهما في إحكام بنیة  وفي    
  .القصیدة داخل الدیوان وضعوا إیقاعا مركبا ومتناغما
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  المستوى الداللي: ثالثا
 :الحقول الداللیة - 1

ظهرت الحقول الداللیة حدیثا عند الغرب وتحدیدا عند علماء اللغة بسویسرا وألمانیا       
  .وفرنسا
قطاع متكامل من المادة اللغویة  «هو  "ستیفن أولمان"والحقل الداللي عند العالم       

  .1»یعبر عن مجال معین من الخبرة 
من ذلك أن الحقل الداللي یتكون من مفردات اللغة التي تكون معجما  ومقصده      
  .داللیا
وقد اخترنا حقوال بارزة لفتت  "مفدي زكریا"وقد تعددت الحقول الداللیة في شعر      

  :انتباهنا وهي كالتالي
 .حقل الدول -

 .حقل األلفاظ الدالة على السیاسة -

 .حقل األلفاظ الدالة على الحب -

 .الدالة على العنفحقل األلفاظ  -

 .حقل األلفاظ الدالة على الدین -

وسنوضح ذلك من خالل جدول یشتمل على بعض القصائد التي كانت تشتمل على هذه 
  :الحقول الداللیة

  

 :حقل الدول  - أ

  ةـالصفح  دولـــال  دةـوان القصیـعن
                                                             

ص   2010، 1سیده، الینابیع، دمشق، ط نظریة الحقول الداللیة في كتاب المخصصین البن : رزاق جعفر الزرجاوي 1
113.  



 دراسـة تطبیقیـة                                                                    :يـل الثانـالفص
 

- 66 - 
 

  17 - 10  فرنسا -الجزائر  دـح الصاعـالذبی

 تلمسان -مصر -الجزائر  كـرأ كتابـاق
  جرجرة

63 - 64 - 65 - 67  

  117 -116  الجزائر -رباط -المغرب  ...دـوا نریـقال
وف ـعلى عهد العروبة س

  ىـنبق
مراكش  -المغرب -بغداد

  فرنسا -الجزائر
121- 122- 123  

  142 -141  الجزائر- إفریقیا -نیویورك  رـة العصأكذوبـ
  148 -147  الجزائر -المغرب -إفریقیا  رـارد األسمـالم
  173 -172  المغرب - الجزائر -تونس  العربي أنت جناحه المغرب

  176 -175  مصر -الجزائر -لبنان  اـلذهبنا نحالف الشیطان

ألمانیا  -المغرب -بیروت  إرادة الشعب تسوق القدر
  تونس

247- 248  

أفي السموات عرش أنت 
  تنشده

  222 -220  الجزائر -المغرب -القدس

إذ أنه . أن الشاعر كون بهذه الدول معجما سیاسیا من خالل هذا الجدول نالحظ     
ذكر هذه الدول من باب الشؤون السیاسیة التي تسود الدول العربیة والحروب األهلیة التي 

  .تفرق العرب فیما بینهم

  :»رسالة الشعر في الدنیا مقدمة  «ومن بین نماذج ما نجده في قصیدة      

  

  

  
هم ــك – فیحاءا ـی -ُت باهللاـآمن ْدَن في َح   ٍج ـمُ ِم ـخّل   اـ، ذكرانالفیحاءرَ
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ح.. الجزائروفي    اـو الحلَق أشواقا وتحناتـتهف  ٍم  ـكم یا شعُب، من رَ
  أوطانا. دون األرض. مغناك. یا دارُ     ذتـفاتخ...ر تأبى الـذلومن ضمائ

ى ت ..وخانها الّصحُب في الُجّل ى، الشامفي   وما َعِدمَ خوانا، عونًا على الُجّل   1وإ

 :حقل األلفاظ الدالة على السیاسة   - ب

  ةــالصفح  ةـألفاظ دالة على السیاس  دةـوان القصیـعن
  28  وقــحق  83م ـزنزانة العذاب رق

  ...ال اهللاـوق
المجلس  -حكم -منظمة
قضیة  -انتخاب -الدولي

  سلطتنا
39 - 40 - 41  

  ...المـة الكـوتعطلت لغ
البیان  -المیثاق - األحكام
جبهة  -مجلس -العدل

  ندوة -سیاسة -التحریر

44 - 45 - 46 - 
47 - 48 - 50 - 51  

   مجلس-االنتخاب  راءـا حمـحروفه
  54 - 53  دولة -حكم -القضاء

ن ـي العالمیـأهدافنا ف
  ! ةـصریح

 تقریر المصیر -السیاسة
  144 -143  المیثاق -المجمع الدولي

وا ـذروا األحالم واطرح
  يـاألمان

  153 -152  المفاوضة -مؤتمر-السیاسة

من خالل هذا الجدول نالحظ أن الشاعر وظف عناصر سیاسیة في شعره، مما دل       
 ومن نماذج ذلك ما نجده في قصیدة . ذلك على نزعته السیاسیة وتفكیره الثوري السیاسي

  :إذ یقول الشاعر »حروفها حمراء «

ولي سفاه بـاالنتخابالَذ    ! اءـا الدمـفیهل ـفي بالد تسی    ًا    ـمُ

                                                             
  .289 - 288الدیوان، ص 1
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، عل        مـحك، دون لمجلسأيُّ معنىً    ؟اءـالقضه ـى یدیْ ـوطنيٍّ

وفُوه...نبغي استقاللنا نحن هُ الَحیاء...ما استطعتم    ... حرِّ   1...إن َصّد عنْ

 :حقل األلفاظ الدالة على الحب   - ت

  ةــالصفح  حـبة على الـاظ دالـألف  دةـوان القصیـعن

عاشق  -ولهان -الهوى  الرئاسة رائعجاللك یا عید 
  183 -182  قلب - الحب

  83م ـزنزانة العذاب رق
ي  -قُبَالً  - الحب ِن رُ  -دفئاً تَْغمُ
 -عشقواالهوى  -قلب

  یاروحي أحب -أهوى

21 - 22 - 25  
26 - 29  

من یشتري الخلد؟ إن اهللا 
  هــبائع

وحوضها  -التقبیل -الهوى
  272 -264  القلب  تدغدغ الورد -الحلو

  ..يـي أمـبن.. اـهنیئ
تیَّمنى بحبها  -نبضاِت 

یهیج الوجد  -تُغِري القلب
  أحبَّائي -أهوى یهواني

326- 327- 328  

أو   ظهرت ألفاظ الحب في قصائد الشاعر إذ تفادت ورودها من قصیدة إلى أخرى       
مما دل هذا على مشاعر و أحاسیس . حب، قلب، الهوى :أكثر، األلفاظ ورودًا هي 

الشاعر المرتبطة ببعده وصورها كصورة المرأة في شعره ومن نماذج ذلك ما نجده في 
  :إذ یقول الشاعر »جاللك یا عید الرئاسة رائع «قصیدة 

  .بـَص  عاشقبها  ولهاٌن بتونس   صاغ نظمها   نبضةهذي ...أتونس
اوده الذكرى،  لهمهو     ىـالمن بهوتهفو تُعَ  .2الحبالنجوى، ویسمو به  تُ

 :حقل األلفاظ الدالة على العنف  - ث

                                                             
  .53الدیوان، ص  1
  .183الدیوان، ص  2
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  ةــالصفح  العنف ة علىـاظ دالـألف  دةـوان القصیـعن

استعمار  -معسكر  أكذوبة العصر
  الطغیان -الصواریخ

142  

  لذهبنا نحالف الشیطانا
ثورة  -قصف -المدافع

  قتال -الظالم
175  

  نشیديأیها المهرجان هذا 
ثورة  -فتنة -االستالء

  188 -187 -186  قتال -الظالم

  سنثأر للشعب
تصعقه  -الظلم -مشانق
 تعصف - تنسف -النار
  یحرق دم -الرشاش -األلغام

200- 201- 202  

بنیت بروح شعبك عرش 
  ملك

البنادق  -التوجع -الجراح
  السالح -الموت

212- 213- 214  

یتضح لنا من خالل هذا الجدول أن الشاعر یعاني معاناة كبیرة جعلته یوظف هذه       
األلفاظ التي دلت على الحالة المزریة وعلى االنتكاسة النفسیة التي وصل إلیها الشاعر 

  :إذ یقول »سنثأر للشعْب  «ومن نماذج ذلك ما نجده في قصیدة 
  .سحقا هـتسحق، األلغامفرّجت به      ًال   ـان أهـذي كـسنثأر للشعب ال        

، ِعرضها األنقىأح دنّسو       قُدسها   سـدی سنثأر، للبنت التي   .المُ الحنَا
  .یحسبـه رزقـا. الرشاُش وفي فمه     نثأر، للطفل الرضیع، لو قد غداس

ات الحور،  یَ ـتوللُحبَل نهـا  ُشقّ لقـى  بُط   1.وللمرضعات الغید، أثْداؤهـا تُ

 :األلفاظ الدالة على الدینحقل   - ج

  الصفحــة  ألفـاظ دالـة على العنف  عنـوان القصیـدة

لیلة القدر  -المالئكة - یتلو  الذبیح الصاعد
صلوات  -المؤذن - معراجاً 

9 - 10- 11- 12 
13- 16 - 18  
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  اإلله - آدم - جبریل

 - رتیلها تسبیحا -ملكوت اهللا  83زنزانة العذاب رقم 
  یسجد

21- 25  

  !! ربك أوحى لها أال إّن 
فأخرجت  -زلزلت األرض

 -إن إبلیس أوحى لها - األرض
  رحماك

273 - 274  

زكت جّل  -تبارك -لیلة القدر  ...وقال اهللا
  31 -30  الحجابا   مالئك -جالله

حتى تستقیل .. فال عز
  ! الجزائر

 -سلیمان   عیسى -اإلعجاز
 -سبحان - إبراهیم آدم -موسى

  یسرا -آمنت العسر
306 - 309  

  

من خالل هذا الجدول صور لنا الشاعر صورة شعریة لم تخرج من إطار الدین      
اإلسالمي الذي دّل على أنه متمسك بالقیم الدینیة وهو ما یتضح في قول  وانطباعه

  .»حتى تستقیل الجزائر...فال عز «الشاعر في قصیدة 

  ! الثورة الكبرى، في لرحمنبا فآمنت  في الشك غارقا .. یارحمُن فكم كنت، 
بُّ  -ومْن قْلتها  را  ـوكم كنت بین الكاف والنون حائ   .راـجنبتني الُكف -یارَ

  .راـــظ الذكـه، یحفـبوعدَك لوال أن  ه  ـد ظنّ ـاد یفقـك. بـولبَّك شع
سد ـبأنك بع    هَصالتد ـعن التنزیلویقرأ في  ه ـ، تَْغمُ رـالعُ ُسرُ   1.ار ــی

نقول أنه باختیارنا لهذه الحقول الداللیة البارزة نكون قد كشفنا عن وفي األخیر یمكننا أن 
  .معجم الشاعر الذي اعتمده في شعره، حیث جعلها أكثر تعبیرا أو أعمق تأثیرا

 :العالقات الداللیة - 2
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إن مصطلح العالقات الداللیة مصطلح حدیث، یعني بدراسة العالقات بین الكلمات       
، إذ أن الكلمة ال یتضح معناها إال من ...واالشتمال، والتضاد من عدة نواحي، كالترادف،

  1.خالل مجاورتها للكلمات األخرى ضمن الحقل الذي تنتمي إلیه
فمن خالل هذا القول نستنتج أن العالقات الداللیة هي األساس في تصنیف الحقول       
 .الداللیة

  
 :عالقة الترادف  - أ

تضمن ثنائي، أي أن تتضمن كلمة معینة معنى كلمة ثانیة  «یعرف الترادف بأنه       
  .2»وتتضمن الثانیة معنى األولى 

وفي الجدول التالي سنوضح بعض الترادفات التي ظهرت في بعض القصائد وهي       
  :كالتالي

عنوان 
  القصیدة

  حةالصف  نموذج شعري  الكلمات المترادفة

زنزانة العذاب 
  یكویني= نيیلهب  83رقم 

  یلهینيالسیاط بها البالد أم 

               یكوینيأم خازن النار   
20  

=  الشامخات  فاشهدوا
  الشاهقات

  والبنود الالمعات، الخافقات

      الشاهقات الشامخاتفي الجبال  
71  

لُّ  الكفاْح ال نملُّ   الجهاد= حالكفا  نشید الشهداء مَ   84  الجهادال نَ

مْ   اهتفوا= انشدوا  عشت یا علم وا العَل ُ     75وارفع
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         واهتفوا.وانشدوا  

من خالل مالحظتنا لهذا الجدول نج أن الشاعر وظف الترادف لتأكیده للمعنى      
یضاحه لدى المتلقي یصاله وإ   .وإ

 :عالقة تضاد  - ب

العالقة بین لفظین ال یشتمل أي منهما على اآلخر أي عكس  «یعرف التضاد بأنه       
  .1»ما هو الحال في الترادف 

وقد اخترنا بعض القصائد واستخرجنا منها العالقات الضدیة وهو ما یتضح في       
  :الجدول التالي

  

  
  الصفحة  نموذج شعري  الكلمات المتضادة  عنوان القصیدة

زنزانة العذاب رقم 
  منغلقو مفتوُح سیان عندي   منغلق ≠ مفتوح  83

        20  یاسجن بابك أم شدت به الحلق  

  نادى به جبریل في سوق الفدا  باع ≠شرى  اقرأ كتابك
           59  بنقدها وتبرعا وباع فشرى  

  ممات ≠حیاة   فاشهدوا
   مماتأو فحیاة نحن ثرنا، 

     وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر
  فاشهدوا

71  

   ولّى وجهه للغرب ال للشرق  الغرب ≠الشرق   قالوا نرید
       118  فغدا له سندا لخوض عمار  

   فرنسامن  الجزائروقد زعموا   فرنسا ≠الجزائر على عهد العروبة 
          ْزجها سفهًا وحمقار و   123  اموا مَ
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  سوف نبقى

  نائم و  سهرانفي الزوایا بین   نائم ≠سهران   أنا ثائر
             رى   124  ونحوى اللیل حیْ

أهدافنا في العالمین 
  ! صریحة

  یجد القوي من القوي مناصراً   الضعیف ≠القوي
   وتخیب آمال الضعیف ویجرم  

144  

ذروا األحالم 
  واطرحوا األماني

   ونحن بنو السالم فإن لجأنا  الحرب ≠السالم
    إلى الحرب فقسرًا واضطرار  

153  

من خالل هذا الجدول یتضح لنا أن التضاد دل في هذه المقاطع الشعریة على      
التعاكس، كما تنوعت داللته من قصیدة إلى أخرى وذلك لبغیة الشاعر في تأكید المعنى 

برازه بصورة أقوى   .وإ
 



  

  

  

  

  خـــاتــــمــــــــة

  

  

  
 

 



- 74 - 
 

وفي ختام هذا البحث وصلنا إلى جملة من النتائج و كانت مرتبة حسب األهمیة و هي 
  :كاآلتي

 .المركز هو نواة الدائرة و الهامش هو محیطها و لكل نواة محیطها الخاص -1
و الهامش من القوانین التي تفسر وفقها الكثیر من الظواهر الصوتیة و  المركز -2

 .إمكانیة حدوث المخالفة أكثر من المماثلة
ضعف العنصر اآلخر أال وهو الهامش و : یكتسب المركز قوته منعوامل عدة منها -3

عدم قدرته على تجوز كل العقبات التي تصله إلى المرتبة األقوى باإلضافة إلى ضعف 
 .قافة الهامشث
كان ظهور المركز و الهامش لیس مقتصرا على الكتابة العربیة بصفة عامة فقط بل -4

  .تعدى ذلك إلى الكتابة الثوریة الجزائریة
الشرق و الغرب، عربي و أعجمي، و : نظر العرب إلى اآلخر من خالل الثنائیات -5

ن من مظاهر ذلك المركز و الهامش، و ظهرت صورة الغرب في الشعر العربي و كا
فالعربي مكانته متدنیة و الغربي . اإلختالفات التي أقامها العربي على الدالالت المكانیة

مكانته راقیة، و من اإلختالفات أیضا تلك القائمة على تطور الفنون و اختالف قیمتها 
  .بین العرب و الغرب

دبیة و اإلحتكاك في اختلطت ثقافة المركز و ثقافة الهامش بإختالط األجناس األ-6    
  .العالقات الثقافیة نتیجة لتأثر و التأثیر بین الثقافتین

ان التجدید الحضاري للشرق ما هو اال مظهر من مظاهر الحضارة الغربیة و  -7    
  .امتزاج العرب بغیرهم من الغرب

تقابل للمركز و الهامش و تقابل لألنا و اآلخر،  تقابل الشرق و الغرب ما هو اال-8   
و ) المركز(حیث باتت هاته الثنائیات ثنائیات تقابلیة نشأت من جراء الصراع بین القوي

  .  في محاولة من الهامش للوصول الى مرتبة المركز) الهامش(الضعیف 
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ح من یمثل دیوان اللهب المقدس نموذج للصراع الذي یتضمن بنیات مختلفة تتض-9
خالل دراستنا األسلوبیة وفقا لتحلیلنا األسلوبي و للمستوى الصوتي ، و التركیبي ، و 

  الداللي

تعد البنیة اإلیقاعیة الداخلیة و الخارجیة مظهر من المظاهر المادیة الحسیة -10  
للنسیج الشعري الذي أوضح لنا مدجى تجلي ثنائیة المركز و الهامش من خالل األصوات 

  .صورة حیة" مفدي زكریا"التي جعلت من شعر المجهورة 

كان للمستوى التركیبي أثر كبیر في إنعكاس صورة الشاعر في مجمل قصائده من -11  
خالل الجمل االسمیة و الفعلیة و داللتها التي أضفت على القصائد طابعا اجتماعیا 

  ".مفدي زكریا"یوضح لنا مدى بروز سمات المركز و الهامش في شعر 

في المستوى الداللي على الحقول الداللیة و العالقات الداللیة " مفدي"تمد الشاعر اع-12
التي یرى فیها عنصر التضاد و التنافر و التي توضح بأن صراع المركز و الهامش هو 

  .صراع جدلي ال مفر منه

و ذالك لیدل على أنه یهتم بالقارئ و یبعده عن الملل " مفدي"تنوعت القافیة في شعر 13
ن تنوعت القافیة فكذالك الروي مما صنع إیقاعا صوتیا رنانا في الدیوان و   .الرتابة وإ

مع اللغة كمشروع لها ، ال تعامل الناظم الذي یكتفي باللغة في صورتها " مفدي"تعامل 14
دقیقا في  أن یكون" مفدي"األبجدیة أو كما في المعجم ، و أن الجسارة اللغویة لم تمنع 

  .اختیار اللفظة لما یوافق الحدث و لم تمنع الدقة أن تكون اللفظة موحیة

ذات جرس موسیقي یعطي الكلمة مدلولها من خالل التكرار الذي " مفدي"كانت لغة  -15
اعتمده لحروف أو لكلمات ساعدت على تولید المعنى من خالل ما تحدثه من جرس 

  .موسیقي بتوالیها و تتابعها
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أن یتفرد حین یبدع فهو الوجه اآلخر لشخصیته، فممیزات " مفدي"ستطاع الشاعر ا -16
  .شعره المتعلقة بالبناء الشعري جمیعها تسهم في تكوین أسلوبه

صورة حیة للعالقة الجدلیة بین اآلداب و األحداث، و هذه العالقة " مفدي"قدم شعر  -17
ب یتأثر و یؤثر، یأخذ و یعطي في الجدلیة للتفاعل األدبي بالواقع و التي تجعل األد

  ".مفدي"دیمومة مستمرة هي سمة اآلداب لبخالدة التي تحققت بجالء في شعر الثورة عند 

نموذج لألدب الرافض الذي لم یزده االضطهاد إال رفضا " مفدي"یعتبر شعر  -18
، الذي نشأ في بؤرة الصراع ومیدان المعركة، وجابه بصورة مباشرة الظلم و  العدوان متصلبًا

  .فأغلب قصائده الثوریة نظمت في السجون وفي الجزائر بصفة عامة

وبهذه النتائج المتحصل علیها من خالل هاته الدراسة نكون قد فتحنا آفاقا جدیدة لدراسات 
  . أخرى ، و الحمد هللا المستعان الذي أعاننا في هذا البحث
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  : ملخص

یظهر لنا في هذا البحث بأن ثنائیة المركز و الهامش هي ثنائیة تضادیة تجلت في الشعر 
ما وضحتة الدراسة األسلوبیة التي  خص و هوباأل" مفدي زكریا"الجزائري و في شعر 

اتبعناها في هذا البحث ،مما یتضح لنا من خالل خطوات التحلیل األسلوبي بأن الشعر 
  . الجزائري كغیره من أنواع الشعر العربي یؤثر و یتأثر 

ویهدف هذا البحث الى ابراز مدى تجلیات ثنائیة المركز والهامش والصراع القائم بینهما 
و الذي أعطي مفهوما لمعنى الثنائیة في " مفدي زكریا:"لـ )هب المقدس لال (في دیوان

 .الشعر الجزائري و هو معنى االختالف و الصراع و التباین 

Abridged: 

It shows in ths research that the bilateral center and the margin is 
in Algerian bilateral contr ariety poetand in poet of “Moufdi Zakaria” 
in particular , whieh it is explicited by the stylistic study we followed 
in this research , which is clear tous through the steps of stylistic 
analysis that the Algerian poet is like other types of Arabica poetry 
affects and is affected.  

This research aims to highlight the esctent of the manifestations 
bilateral center and the magin in the office of “the sacred flame “ 
for: “ Moufdi Zakaria” and that gives the concept of the meanig of 
the bilateral Algerian poetry which is the meaning of the difference 
and contrast. 


