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مقدمة

مقدمة:
تعد القصيدة الشعرية بما تنيض عميو من قيم إبداعية ميمة ،من أكثر القضايا
األدبية ارتباطا بتمك الظواىر الفنية التي من شأنيا أن تسيم في بناء النص.
ولذلك ارتأينا أن تكون الزاوية التي نطل منيا عل

ى "ميمود خيزار" ىي لغتو الشعرية ،

بوصف القصيدة فن استعمال األلفاظ ،التي تخمق بنية حية وانسجاما متمي از بين عناصرىا ،
وىذا ما يحقق التأثير في القارئ من خالل تمك المغة الشاعرة التي تعكس شخصية المبدع،
وثقافة واقعو.
فيي ليست مجموعة من األلفاظ والحروف متجاورة اعتباطا ،بل إن الحرف الذي
مر في ذىنو مرات ومرات ،لتصبح القصيدة في ضوء ذلك
يستخدمو الشاعر يكون قد ّ
بناء تسيم كل حواس المبدع في تشكيميا ،فالمغة الشعرية تعمل عمى الزيادة في زينة

األلفاظ والعبارات ،وذلك بمنحيا أبعادا شعرية.
وقد كانت ميمة الدراسات النقدية عمى اختالف مشاربيا وتوجياتيا  ،ىو السعي إلى
قراءة البنية المغوية لمعمل اإلبداعي  ،بربطيا بفعالياتيا الجمالية في إنتاج النص األدبي ،
فالغاية واحدة ،وان اختمفت السبل.
وانطالقا من الفكرة التي تبن ى عمييا المغة الشعرية في مفيوميا العام واستنادا لممادة
العممية التي تم جمعيا ،تبمورت عدة إشكاالت عمدنا إلي طرحيا ولعل من أىميا:
ما األبعاد الجمالية والفنية في لغة ميمود خيزار؟ وما خصوصية المغة الشعرية في تجربتو
التي من ورائيا تُصنع خصوصية النص؟.
وكان اختيارنا ليذا الموضوع بالذات المغة الشعرية في المجموعة الشعرية "أزرق حد
البياض" الشاعر "ميمود خيزار" راجع إلى:
 ميولنا للشعر الجزائري المعاصر ،ألنو مشحون بالصور التجريدية والخيالية التي تحتاجإلى التأمل في فك شفراتو .
 باإلضافة إلى رغبتنا في إنصاف الشعر الجزائري المعاصر الذي يكتبو شباب المرحمةالراىنة ،وعدم تجاىل إنتاجيم.
أ

مقدمة:
وعمى ىذا األساس ضبطت خطة البحث عمى النحو اآلتي:
جاءت مستيمة بمقدمة كانت شاممة ومختصرة لموضوع دراستنا ،وبعد المقدمة قسمت
الخطة إلى مدخل وفصمين.
 تناولنا في المدخل الشعرية بين المفيوم والمصطمح ،مبرزين فييا األعالم الذين تناولوىابالدراسة ،وأخي ار حددنا مفيوم المغة الشعرية.
حد
 أما الفصل األول فكان بعنوان شعرية البنية اإليقاعية في المجموعة الشعرية "أزرق ّالبياض" ،تم فيو استثمار كل ما يحممو المفظ من طاقات إيقاعية عل

ى مستوي (الوزن

والقافية والروي) في اإليقاع الخارجي ،أما اإليقاع الداخمي فتناولنا فيو صفات األصوات
وجماليات التكرار.
 والفصل الثاني حمل عنوان شعرية االنزياح ومستوياتيا في المجموعة الشعرية "أزرقحد البياض " ،حيث بدأناىا بالكالم عن البنية الصرفية بقسمييا
األسماء ،كما تم التعرض فيو لمبنية التركيبية عن طريق رصد

 ،بنية األفعال وبنية
لمتقديم والتأخير إضافة

لمحذف ،محاولين تفسير صمتيا بحركية النص وذات الشاعر ،أما الخطوة الموالية فكان
محتواىا الحقول الداللية التي يمكن اعتبارىا المدخل األساسي في دراسة لغة المبدع
الشعرية ،كما تطرقنا إل ى تمظير الرمز في تجربة "ميمود خيزار" وتقسيمو إلى :رمز
طبيعي ،رمز ديني ،رمز صوفي ،رمز أسطوري ،ومحاولة تقديم قراءة وتحميل لنصوص،
وتبيان كيف وظف الشاعر ىذه الرموز ،والوقوف عمي أىم الدالالت .
وانتيي البحث بخاتمة جمعت مختمف النتائج التي توصمنا إلييا.
اتكأ بحثنا عمى المنيج األسموبي  ،لما فيو من فائدة  ،في استنطاق خصوصية المغة
الشعرية في الديوان محل الدراسة ،المعتمد عمى تقنية اإلحصاء.
وكان سندنا في ىذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع ،التي مكنتنا من تجاوز
الصعوبات والعراقيل التي تقف حاج از أمام الباحث منيا:

ب


مقدمة:
النظرية الشعرية لجان كوىن ،القضايا الشعرية لرومان ياكبسون ،الشعرية العربية أدونيس،
الحقيقة الشعرية لبشير تاوريريت ،الرمز والداللة في شعر المغرب العربي المعاصر
لعثمان حشالف ...
وال يخمو أي بحث من الصعوبات ،ولعل من بين أىم الصعوبات التي اعترتنا أثناء
البحث ،قمة الدراسات والبحوث في أعمال ميمود خيزار ،باإلضافة إلى غموض المفردات
الناشئة عن تكثيف المعني وتركيزه.
وفي الختام أتقدم بالشكر الخالص إل ى كل من قدم لي يد العون في إعداد ىذا
البحث من قريب أو من بعيد ،واخص بالذكر األستاذة المشرفة "

مودع عمجية "عمى

حرصيا ودقتيا في متابعة الموضوع والشكر ليا أيضا على دعميا ونصائحيا القيمة التي
أفادتني كثي ار في تصحيح البحث.
"ونسأل اهلل لنا ولكم النجاح والتوفيق ،والسداد والدرجات
الرفيعة ............آميـن" .



ت


مدخل :الشعرية بين المفهوم
والمصطلح.

 في مفهوم الشعرية. -اللغة الشعرية.

الشعرية بين المصطمح والمفهوم

مدخل:
 /1في مفهوم الشعرية:

إن الدراسات المعرفية ،تؤكد بأن الشعرية مقدرة إبداعية ،فيي مصطمح نابع من
الشعر تعود جذورىا إلى كتاب "فن الشعر" "ألرسطو" ،باعتباره أول كتاب أُعتمد لوضع
القوانين الخاصة بالكتابة والناظر لمصطمح الشعرية يكشف طبيعتيا المراوغة بسبب ما
مد وجزر ،سواء في الفضاء األدبي أو النقدي.
وقع عمييا من ّ
حيث تسعى " الشعرية" إلى أن تكون >> مكافئة لممصطمح الفرنسي ()poetique
أو االنجميزي ( ،)poeticsوكالىما منحدر من الكممة الالتينية (  )poeticaوالمشتقة من
الكممة اإلغريقية ) )poetiksبالصيغة التعينينة التي تداوليا الفرنسيون خالل القرن 16م
بمعني كل ماىو مبتدع مبتكر خالل (  )inrentifأو بصيغة االسم المؤنث ( )poietike
المتداول خالل القرن السابع عشر بالمفيوم الذي حطو "أرسطو" في كتابو "فن
الشعر" >>1،وىي مرتبطة بفنية العمل الشعري وجمالياتو <<.

2

فال شك من أنيا فرس جامح ،تحتاج إلى صبر وطول بال لكشف أغوارىا وفك
شفراتيا ،وىذا ما أظيرتو كتابات "جون كوين"" ،رومان ياكبسون" ،و"تزفيطان تودوروف"
في الشعرية الغربية ،وكمال أبو ديب" و" عمي أحمد سعيد الممقب بأدونيس" و"عبداهلل
الغذامي" وآخرون في الشعرية العربية الحديثة.

 -1يوسف وغميسي  :الشعريات والسرديات قراءة اصطالحية في الحدود
الجزائر( ،د.ط) ،2006 ،ص .14

والمفاىيم ،دار أقطاب الفكر  ،قسنطينة ،

 -2محمد درابسة  :مفاىيم في الشعرية دراسات في النقد العربي القديم  ،دار جرير  ،أربد ،األردن ،ط، 2010 ،1ص
.15
6

الشعرية بين المصطمح والمفهوم

مدخل:
 –1-1الشعرية الغربية:

- 1جون كوين ()JEAN COHEN
- 1
- 1
عرف "جون كوىن" الشعرية بقولو >> :الشعرية عمم موضوعو الشعر  ،<<1باعتبار
ّ

أن الشعرية مشتقة من الشعر ،والشعر جزء من المغة ،ولكنو مع ذلك يورد شعرية غيره

التي تتجاوزه إلى "الفن األدبي ،وربما اإلبداع المفظي"  ،2فالشعرية التي دعا إلييا ،شعرية
أسموبية تقوم عمى مبدأ "االنزياح".
ونجد" كوىن" يرى بأن االنزياح >>ذو طابع تعميمي يمس كل مكونات القصيدة
لتتحول بذلك إلى انزياح عن القاعدة ،ويكون االنحراف أكثر ظيو ار في المغة الشعرية،
الشيء الذي يضفي عمى النص صفة الشاعرية ،مما يجعميا لغة متراصة تتسم
3

بالغموض ،فينعتيا كوىين "بالمغة العميا" <<.

إذن فكل خروج عن القاعدة و القانون ىو انزياح عند كوىين ،ولقد اىتم بو نظ ار
لدوره الجمالي الذي يساىم في لفت انتباه المتمقي والتأثير فيو وبالتالي توصيل الرسالة
التي يريدىا الخطاب.
فالكممات ال تكتسب صفتيا األدبية والشعرية إال بقوتيا وصالبتيا ،فعمى المغة نقميا
إلى الفعل والتأثير ،بدءا من المحظة التي تتحول فييا الحقيقة إلى شيء متكمم تضع
مصيرىا الجمالي بين يدي المغة :سوف تكون شعرية من خالل القصيدة أو شعرية من
خالل النثر " ،4فكوىين" حدد خصائص الشعرية من خالل عمم األسموب الشعري وذلك
جو
عن طريق المقابمة بين المغة النثرية والمغة الشعرية :فالشعرية ال تتوافر إال بتوفر ّ
اإلبداع والكممة الراقية المؤثرة في النفوس.

 -1جون كوىن  :النظرية الشعرية بناء لغة الشعر  -المغة العميا  ،تر  :أحمد درويش  ،دار غريب لطباعة والنشر  ،القاىرة
مصر( ،د.ط)، 2000 ،ص .29

 -2يوسف وغميسي :المرجع السابق ،ص.17
3

 -جون كوىن :المرجع نفسو ،ص .35

 -4ينظر ،المرجع نفسو ،ص. 17
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مدخل:

والسمة األساسية التي تميز المغة الشعرية ىو انفالتيا من قانون التعقيد ،وذلك عن
طريق >> تحطيم البنية القائمة عمى التقابل ،والتي تعمل داخميا الداللة المغوية ،إنيا
تطمق سراح المعنى من الصالت الداخمية التي تربطو بنقيضو ،وىي الصالت التي تتشكل
منيا مستوى المغة ،والتي تجسد مستوى المغة( ،الالشعرية) في الخطاب <<  ،1والمقصود
من ىذا ىو الخروج عن المألوف وعن العبارات الجاىزة ،لتدخل المغة بذلك إلى حيز
المفارقة.
من خالل ما تقدم يتضح لنا أن شعرية جان كوىين ،شعرية محدودة النطاق
الىتماميا بالشعر >> ،فالشعر طبقا لنظرية االنزياح ليس نث ار يضاف إليو شيئا آخر بل
إنو نقيض النثر ،وبالنظر إلى ذلك يبدو وكأنو سالبا تماما ،أو كما كان نوعا من أمراض
المغة<<.

2

 -2-1-1رومان ياكبسون(:)ROMAN JACOBSEN
يرى "ياكبسون" الشعرية من منظور عممي بحت متأث ار بالمبادئ المسانية من خالل
قولو >>:يمكن تحديد الشعرية باعتبارىا ذلك الفرع من المسانيات الذي يعالج الوظيفة
الشعرية في عالقاتيا مع الوظائف األخرى لمغة،وتيتم الشعرية بالمعنى الواسع لمكممة،
بالوظيفة الشعرية ال في الشعر فحسب حيث تييمن ىذه الوظيفة عمى الوظائف األخرى
لمغة ،وانما تيتم بيا أيضا خارج الشعر ،حيث تعطي األولوية ليذه الوظيفة أو تمك عمى
حساب الوظيفة الشعرية << 3،فمقد ربطيا جاكبسون بعمم المسانيات معتب ار مجال الشعرية
ىو االستعمال الخاص لمغة.
لذا فإن الموضوع الرئيسي لمشعرية عنده ىو >> تمايز الفن المغوي واختالفو عن
غيره من الفنون األخرى ،وعما سواه من السموك القولي ،وىذا ما يجعل الشاعرية مؤىمة
 -1جون كوىن :المرجع السابق ،ص369

 -2حسن ناظم  :مفاىيم الشعرية – دراسة مقارنة في األصول والنيج
لبنان ،ط ،2003 ، 1ص.117

 ،المؤسسة العربية لدراسات والنشر  ،بيروت ،

 -3رومان جاكبسون :قضايا الشعرية ،تر:محمد المولي ،ومبارك حنون ،دار توبقال ،المغرب ،ط 1988،1ص24
8
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مدخل:
بموضع الصدارة في الدراسات األدبية،

1

فيي ال تقف عند حدود الظاىر بل تنفذ إلى

جوارح الكممات لتمزق أحشائيا و تستنبط مغزاىا.
"فرومان جاكبسون" يرى أن العمل األدبي >>مرىون بالوظيفة الشعرية التي تستطيع
العثور عمييا في الخطابات كافة ،وليذا يقول أن الشعرية ليست لمشعر وحسب ،إنما
لمخطابات األدبي << 2،وقد تفطن إلى ىذه المسألة وىو بصدد الحديث عن الوظائف
اإلبالغية لمغة ،ومن خالل تركيزه عمى المغة الشعرية واىمالو لباقي الوظائف األخرى.
فمقد درس "جاكبسون" المغة داخل النموذج االتصالي ،فكسر النموذج التقميدي
"لبوىمر"  bühlerو القائم عمى ثالث وظائف لغوية ،وجعميا ست وظائف ،ترتبط كل
منيا بأحد عوامل االتصال،وفق الخطاطة التالية:
السياق
العوامل :المتكمم

السامع

رسالة
اتصال
قانون(أو شفرة)

الوظائف :االنفعالية

طمبية

إشارية
شعرية
شارحة

 -1عبد اهلل الغذامي :الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية  ،المركز الثقافي العربي  ،بيروت ،لبنان ،ط2006 ،6
ص22

 -2مشري بن خميفة :الشعرية العربية مرجعياتيا وابداعاتيا النصية ،دار حامد ،األردن ،ط، 2006 ،1ص25
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مدخل:
1

ما وراء المغة.

ترتبط الوظيفة االنفعالية(التعبيرية) بالمرسل ،بالمرسل،حين يعبر مباشرة عن موقفو
مما يتكمم عنو ،والطمبية بالمرسل إليو و تدخل فييا الجمل التي ينادي بيا المرسل عمى
المرسل إليو ،والشارحة تيدف إلى إقامة االتصال ،أما اإلشارية فيي تحدد العالقة بين
المرسمة و الشيء الذي ترجع إليو ،فيي مرجعية ،و ترتبط وظيفة ما وراء المغة باستعمال
الوظيفة الشعرية يتم فييا التركيز عمى
المغة كوسيمة و مادة لمدراسة في الوقت نفسو ،ف
وسيل .
ة
الرسالة في ذاتيا ،فتصبح غاية في ذاتيا و ليست

2

ونجده أيضا اىتم بالتعادل حينما تحدث عن الوظيفة الجمالية القائمة عمى إسقاط
محور الداللة عمى محور التركيب من خالل قولو:

>> الوظيفة الشعرية تعرض مبدأ

التعادل في محور االختيار عمى محور التأليف والتركيب [ ].....أي إسقاط محور
االختيار االستبدالي الذي يعتمد عمى التشابو والتخالف عمى محور التأليف السياقي
المعتمد عمى التجاوز المكاني << ،3فالوظيفة الجمالية تكمن أىميتيا في تحديد العالقات
الموجودة بين الرسالة وذاتيا ،فإذا ركزت واىتمت الرسالة بذاتيا ،برز جماليا تمقائيا.
وفي األخير خمص الدارسون إلى أن ما يجعل من األدب أدبا ،ليس األدب و إنما
األدبية ،و ليس الشعر و إنما الوظيفة الشعرية ،التي تجعل الخطاب األدبي متمي از عن
كافة الخطابات ،إذ تصل إلى قمة جبروتيا و سطوتيا في الخطاب الشعري باعتباره أكثر
انحرافا عن القواعد.

 - 1ينظر ،فاطمة الطبال بركة :النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون ( دراسات ونصوص) ،المؤسسة الجامعية
لدراسات والنشر ،لبنان ،1993 ،ص .65

2

 -ينظر ،فاطمة الطبال بركة :المرجع السابق ،ص .67-66

 -3صالح فضل :النظرية البنائية في النقد األدبي ،دار الشروق ،القاىرة ،ط ،1998 ،1ص260
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مدخل:

 -3-1-1تزفيطان تودوروف (:)TZVITAN TODOROV
ال يختمف "تودوروف "كثي ار عن" جاكبسون" في تحديد مفيوم الشعرية ،ففي كتابو
"الشعرية" يقول >> :ليس العمل األدبي في حد ذاتو ىو موضوع الشعرية ،فما تستنطقو
خصائص ىذا الخطاب النوعي ،الذي ىو الخطاب األدبي [ ]...فإن ىذا العمم ،ال يعني
باألدب الحقيقي بل باألدب الممكن ،و بعبارة أخرى يعنى بتمك الخصائص المجردة التي
تصنع فرادة الحدث األدبي ،أي األدبية << ،1أي أن موضوع الشعرية ليس في األعمال
المحققة الممموسة ،بل يسمط الضوء عمى األدب المجرد ،و ال تقتصر ميمتيا عمى كشف
القواعد الجمالية المنجزة في النص اإلبداعي ،و لكنيا تقوم بابتكار الجديد.
فشعرية "تودوروف "ىي >> مقترحات لتوسيع المقوالت التي تسمح لنا بقبض عمى
الوحدة و التنوع في األعمال األدبية في آن واحد .فموضوع الشعرية يتشكل في األعمال
المحتممة ،أكثر مما يتشكل في األعمال الموجودة <<.

2

و"تودوروف" بتركيزه عمى النظرية األدبية ،نجده قد حدد مجاالت (الشعرية) في
ثالث نقاط ىي:
 >> .1تأسيس نظرية ضمنية لألدب.
 .2تحميل أساليب النصوص.
 .3تسعى الشعرية إلى استنباط الشفرات المعيارية التي ينطمق منيا الجنس
3

األدبي ،و بذلك فإن الشاعرية تحتل مساحة كبيرة في عمم األدب<<.

"فتودوروف" يركز عمى النظرية الضمنية لألدب ،من خالل الكشف عمى القوانين
الجمالية التي ينطمق منيا األدب ،و ذلك عن طريق تحديد النقاط المشتركة بين النص

 -1تزفطان تودوروف :الشعرية ،تر :شكري المبخوت ،ورجاء بن سالمة ،دار توبقال ،المغرب ،ط ،1990 ،2ص.23
 -2حسن ناظم :المرجع السابق ،ص.33

 -3عبد اهلل الغذامي :المرجع السابق ،ص.23
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مدخل:

الموجود عمى الورق و المقوالت اإلبداعية المضمنة.

1

وكخالصة ،نجد أن" تودوروف" قد وظف الشعرية في خدمة المغة ،من خالل
العموم المتعمقة باألدب وذلك عن طريق البحث عن أدبية الخطاب األدبي وفنياتو
الجمالية ،أي التركيز عمى النصوص األدبية التي تشعرنا بالقوة و المتعة عند قراءتيا.
 -2-1الشعرية العربية:
تأثرت الشعرية الغربية بعمم المسانيات ونعكس ذلك عمى الشعرية العربية ،فظيرت
العديد من المؤلفات التي حاول من خالليا النقاد العرب تحديد مفيوم الشعرية ،و حتى
نحدد مالمح الشعرية العربية الحديثة سنحاول ذكر البعض عمى سبيل المثال ال الحصر.
 -1-2-1أدونيس:
يعتبر "أدونيس" الشاعر قبل الناقد ،و الناقد قبل الشاعر في آن واحد ،كونو وظف
الشعرية في عممو الفني بإتقان ،و قد ظير ىذا في كتابو "الشعرية العربية" ،حيث نظر
مر بيا الشعر العربي.
إلييا نظرة تطورية تاريخية ،وفق المحطات التي ّ

"فأدونيس" تناول الشعرية من خالل التركيز عمى المغة المجازية حيث جعل من

الغموض عين الشعرية ،ومن التشابو جمالية النص ،ولقد تجسد ذلك في قولو:
>>فالجمالية الشعرية تكمن باألحرى في النص الغامض ،المتشابو أي الذي يحتمل
تأويالت مختمفة و معاني متعددة  ،2<<،أي أن خصوصية النص األدبي تكمن في
الغموض ،ليجعل منو نصا متعدد االحتماالت (لكثرة العتبات النصية).
وبالتالي يرى >> :أن كتابة الشعر ىي قراءة لمعالم و أشيائو [ ]...وسر الشعرية
أن تظل دائما كالم ضد الكالم ،لكي تقدر أن تسمي العالم وأشيائو أسماء جديدة ،إذ أن
المغة ال تبتكر الشيء وحده ،وانما تبتكر ذاتيا فيما تبتكره ،والشعر ىو حيث الكممة
 -1ينظر بشير تاوريريت :الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي وأفق النظرية الشعرية ،دار ارسالن ،دمشق ،سوريا،
ط ،2008 ،1ص.37

 -2أدونيس :الشعرية العربية ،دار اآلداب ،بيروت( ،د .ط) ،1989 ،ص .76
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مدخل:

تتجاوز نفسيا مفمتة من حدود حروفيا ،حيث الشيء يأخذ صورة جديدة ،ومعنى
آخر<< 1.فالنظرية الشعرية منحصرة في الغرض و اليدف الذي يرمي إليو الشعر.
في ىذا كمو >> ،كانت شعرية الحداثة تتخطي النموذجية والمرجعية وتتحرك في
يجدد باستمرار صورة األشياء،
مما
ّ
أفق التوكيد عمى الغرابة و ّ
التفرد ،واإلبداع البادئّ ،

ويجدد أيضا طرق استخدام المغة ،وطرق الكتابة الشعرية
وعالقة اإلنسان بيا،
ّ

2

<<.

فالشعرية العربية تجعل الكممة تعمو عمى ذاتيا ،ليصبح الشعر تجاو از لممعنى المباشر.
 -2-2-1كمال أبوديب:
الشعرية عند "كمال أبوديب" تعني الفجوة أو مسافة التوتر حيث اعتبرىا
>> خصيصة عالئقية ،أي أنيا تجسد في النص شبكة من العالقات التي تنمو بين
مكونات أولية سمتيا األساسية ،أن كال منيا يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون
شعريا ،لكنو في السياق الذي تنشأ فيو ىذه العالقات و في حركتو المتواجشة مع مكونات
أخرى ليا السمة األساسية ذاتيا يتحول إلى فاعمية خمق الشعرية ومؤشر عمى
وجودىا<<3،ومعنى ىذا أن صفة الشعرية تنتج عن طريق البحث في العالقات المتولدة
بين مكونات النص.
ويقول أيضا >>:الشعرية ليست قضية شكمية أو لعبة تمنح جواز سفر لدخول عالم
الشعر لقصائد أو عصور تحولت المغة فييا إلى زخرفة<<.4
فالشعرية والشعر ىما

>> جوىريا نيج في المعاينة ،طريق في رؤيا العالم،

واختراق قشرتو إلى لباب التناقضات الحادة التي تنسمخ في لحمتو وسداه ،وتمنح الوجود
 -1المرجع نفسو ،ص .78
2

 -أدونيس الشعرية العربية المرجع السابق ،ص.95

 -3بشير تاوريريت :الحقيقة الشعرية عمى ضوء المناىج النقدية المعاصر و النظريات الشعرية( -دراسة في األصول و
المفاىيم) ،عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن ،ط  ،2010 ،1ص .343

 -4نور الدين السد  :الشعرية العربية -دراسة في التطور الفني لمقصيدة العربية حتى العصر العباسي
المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر( ،د.ط) ،1995 ،ص .9
13

 ،ديوان
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مدخل:

اإلنساني طبيعتو الضدية العميقة << ،1فالشعرية ىي تفجير لمقول الشعري ،حيث تقوم
برصد خيال المتمقي و اإلطاحة بو في عوالم مثالية ما ورائية في عشية الوجود القائمة
عمى متضادات األنا و اآلخر.
كما نجد "كمال أبوديب" يرى أن الشعرية قد تتحقق من خالل الخروج بالمغة من
مستواىا العام إلى مستواىا الفني إذ يقول >> :إن استخدام الكممات بأوضاعيا القاموسية
المتجددة ال ينتج الشعرية بل ينتجيا الخروج بالكممات عن طبيعتيا الراسخة إلى طبيعة
جديدة ،وىذا الخروج خمق لما أسميو (الفجوة :مسافة التوتر) <<  ،2لذا فإن خمخمة الوزن
ال يؤدي في نظره إلى ،انعدام الشعرية ،فالخروج بالكممات عن كل ظاىرة نصية يعد
خمخمة لمنظام ،وىذه الخمخمة تكشف عن الطاقات الشعرية واإلبداعية في النص ،والذي
يؤدي إلى غياب الشعرية ىو انتفاء الفجوة :مسافة التوتر .3
فشعرية عند "أبوديب" ىي شعرية لسانية العتماده عمى لغة النص حيث أرادىا بيا
كسر بنية التوقعات لذلك نجده يقول " كسر بنية التوقعات"  ،4أي الخروج عن كل ماىو
متوقع من طرف القارئ ،وىذا ىوسر العممية اإلبداعية.
 -3-2-1عبد اهلل الغذامي:
تتجمى شعرية "عبد اهلل الغذامي" في عدم اقتصارىا عمى الشعر فقط بل تتعداه
إلى النثر حيث يقول >>:بدال من أن نقول (الشعرية) مما قد يتوجو بحركة زئبقية نافرة
نحو (الشعر) ،وال نستطيع كبح جماح ىذه الحركة لصعوبة مطاردتيا في مسارب الذىب
 ..نأخذ بكممة (الشاعرية) لتكون مصطمحا جامعا يصف (المغة األدبية) في النثر

1
2

 المرجع نفسو ،ص .9 -حسن ناظم :المرجع السابق ،ص .185

 -3ينظر ،بشير تاوريريت :الحقيقة الشعرية ،المرجع السابق ،ص .347
 -4حسن ناظم :المرجع نفسو،ص.185
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مدخل:

والشعر<< ،1فعبد اهلل الغذامي يصفيا بالشاعرية ألنو أراد أن يرفعيا عن احتماالت
المالبسة مع غيرىا.
ونجده يوغل في تعريفو بالقول >> الكميات النظرية عن األدب ،نابعة من األدب
نفسو ،وىادفة إلى تأسيس مساره ،فيي تناول تجريدي لألدب مثمما ىي تحميل داخمي
لو<< 2،ومن ىنا تتوجو الشاعرية نحو األسموبية ،من خالل وظيفتيا المتمثمة في إظيار
جمالية النص ،وطاقاتو اإلبداعية ،عن طريق خرق قواعد المغة العادية

>>فيي فنيات

التحول األسموبي ،إذ أن النص ومن خالل بنيتو القائمة عمى المجاز واالستعارة والرمز،
يصبح نصا شعريا ،ولذا تصبح وظيفة الشعرية وميزتيا ىي االنحراف عن المغة العادية،
وىي استعارة النص ..حيث ينحرف النص عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي

<<،

وبذلك تصبح وظيفة الشعرية عنده نوع من العدول واالنحراف عن المألوف.
فشعرية "عبد اهلل الغذامي" تختمف عن شعرية "أدونيس" و" كمال "أبوديب" ،فيي
شعرية انفتاح ،و جماليا كامن في تفاعل المتمقي و انخراطو في بناء المعنى ،و من ىنا
فيي دعوة إلى حياة القارئ و فتح النص عمى باب واسع من القراءات ،فتحو عمى عدة
نصوص موازية لمنص األدبي ،أو بعبارة أخرى دعوة صريحة لموت المؤلف ،و فتح
النص عمى تأويالت عدة ،بحثا عن الجمالية اإلبداعية ،ألن المغة الشعرية تعمد دائما
عمى تحرير طاقتيا التي تفاجئ القارئ ،فتأسر مشاعره و تيز خيالو ،عندئذ تبدأ رحمة
المطاردة بين القارئ و النص المنقود ،الذي يسعى دائما إلى فك شفراتو ،و بذلك يتحول
النص الشعري إلى مجرة من المدلوالت الالنيائية بين أحضان القارئ.
 /2المغة الشعرية:

-1عبد اهلل الغذامي :المرجع السابق ،ص.22

2

3

 -عبد هللا الغذامي ،المرجع السابق ،ص .23

 محمد د اربسة :المرجع السابق ،ص .2515

3

الشعرية بين المصطمح والمفهوم

مدخل:

المغة ىي أسموب حياة ،وتمثيل إبداعي لقدرات المبدع ،فيي ذلك الوعاء الذي يحمل
مشاعر الشاعر وأحاسيسو ،وبيا يكشف عن طاقاتو التي تمنح النص قوة االستمرار
والحيوية ،والديمومة.
ولقد اىتم الدارسون بكممة الشعرية ،مما أدى إلى مراعاة ىمزة الوصل الرابطة بين
الشعر والمغة ،باعتبار أن المغة الشعرية ىوية ورمز اإلبداع الشعري >> فيي تمك الحادثة
التي تمتمك بين يدييا أعمى إمكانية الوجود اإلنساني ،والتعبير عن تجربة الشاعر
الوجدانية و عاطفتو << 1،فالشعرية مزيج بين الفنون وتجارب الشاعر التي عاشيا مكونة
لو طريق حافل بالمعاني ،تنير دربو كمما أراد أن ينسج منيا نصا إبداعيا.
ونستطيع القول بأن المغة الشعرية حسب "أحمد مصطفى تركي" في كتابو الموسوم
بعنوان شعرية الغموض ىي >> :كل األلفاظ و الكممات بدون استثناء ،ىي ىوس الشعر
والسعي عمى تفجيرىا في ذاتيا وخمق لغة شعرية ،ىي ميمة الشاعر الساحر الذي يحول
النحاس إلى ذىب << ،2فيذه حقيقة أخذىا الشعراء بعين االعتبار في العصر الحديث
وبنو عمى أساسيا قصائدىم ،ألن لكل كممة شعرية طاقة وقدرة عمى اإليحاء بما ال
تستطيع الكممة العادية الوصول إليو.
والمغة الشعرية أيضا عند "بشير تاوريريت" من خالل مصنفة الموسوم بعنوان :آليات
>> وىي بذلك الممكة القادرة عمى خمق

شعرية الحداثية عند "أدونيس" يقول فيو:

الالواقع << ،3والمقصود ىنا أن الشاعر الماىر ىو الذي يندمج فييا بوجدانو وفكره حتى
يروض المغة ،والتي تمنح النص خصوصية شعرية.

 -1سممان عموان العبيدي  :البناء الفني في القصيدة الجديدة  ،عالم الكتب الحديث  ،أربد  ،األردن ( ،د.ط)  ،2011 ،ص
.27

 -2أحمد مصطفى تركي  :شعرية الغموض في الخطاب النقدي العربي المعاصر -إشكالية الوعي و الوعي المضاد ،
دار غيداء ،عمان ،األردن( ،د.ط) ،2013 ،ص .20

 -3بشير تاوريريت :آليات شعرية الحداثية عند أدونيس ،عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن ،ط  ،2011 ،1ص82
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مدخل:

ولمغة دور ىام في بناء القصيدة الشعرية >>عمى النحو الذي يضعيا في مجال
المغامرة وحيز التمرد [ ]...و في الوقت الذي تدخل فيو المغة بروحيتيا الجديدة ،واندفاعيا
العالي ،في صناعة النسيج النصي ،فإنيا بالضرورة تتحول إلى لغة ثانية [ ]...تتحدى
وتشاكس و تبتعد كثي ار عن حدود المغة األولي <<.

1

فيذه الميزة ىي التي تستيوى القارئ ليتذوق النص ويتمذذ بالمغة ،فيبدأ باليدم قصد
إعادة البناء الستنطاق الجوانب الخفية لإلبداع.
أما فيما يتعمق بجوىر المغة الشعرية ،فقد تبنى "جاكبسون "مفيوم "شموفسكي" القائل
>>إن جوىر المغة الشعرية ليس في التنميق وانما في تمك النوعية التي تنعش الفكر والتي
يقوم الشعر بواسطتيا بفصل صورة ،أو موضوع متداول من سياقو المعتاد ليحولو إلى
شيء جديد << 2،أي أنيا ال تقف عند حدود المنطق ،بل تالمس الجوىر وتوغل في
األعماق لتستنبط ما يتجاوز الفكر والعقل.
ويرى "السعيد الورقي" من خالل مدونو لغة الشعر العربي الحديث بأن المغة
الشعرية >> ىي كل مكونات العمل الشعري من ألفاظ وصور ،وخيال وعاطفة ومن
موسيقى ،ومن مواقف بشرية تتشكل ما تسميو بالمضمون البشري <<  ،3وبذلك ترتسم لغة
الشعر>> في إطار إنتاجيا التشكيمي والبنيوي خطا تعبيريا خاصا ،يتمخض عن فرادة
أسموبية ال تتحقق في أي طراز إبداعي آخر << 4،فالشاعر قد يستخدم كممات ميضومة،
لكنو يكسبيا داللة مغايرة عن المألوف والمتوقع ،فتنطق القصيدة بشيء ولكنيا ترمي إلى
أشياء أخرى.
1

 -محمد صابر عبيد  :عضوية األداة الشعرية فنية الوسائل و داللية الوظائف في القصيدة الجديدة  ،دار مجدالوى

عمان ،األردن ،ط ،2007، 1ص67

2
3

 بشير تاوريريت :الحقيقة الشعرية ،المرجع السابق ،ص .305 -السعيد الورقي  :لغة الشعر العربي الحديث مقوماتيا الفنية و طاقاتيا اإلبداعية

 ،دار النيضة العربية  ،بيروت ،

لبنان ،ط  ،1984 ، 3ص .67

4

 -محمد صابر عبيد  :العالمة الشعرية قراءة في ثقافات القصيدة الجديدة  ،عالم الكتب الحديث  ،أربد ،األردن ( ،د.ط)

 ،2010ص .101
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الشعرية بين المصطمح والمفهوم

مدخل:

وقد عدىا الشعراء بالمغة اإلبداعية الطافحة لمشاعرية

>>والرؤية التأممية في عناصر

الطبيعة ،<< 1مع احتفاء لغوي ينحت األلفاظ ،ويقطع الجمل لتتوالي في ىدير مندفع
عمقا لمفظة الغامضة ،والمظممة في الذات اإلنسانية ،وفي ذلك استثمار جمي إلحدى
إمكانات النص الشعري ،...فالمبدع يتعامل مع المغة عمى أساس أنيا لغة استكشاف
وبعث أي أنيا تبعث في النفس األمل والحياة .
ويري "حبيب بوىرور" في كتابو الموسوم تشكيل الموقف النقدي ،موظفا قول " نزار
قباني" الذي أطمق عمى المغة الشعرية اسم المغة الثالثة فيقول:

>> بعد أن كانت المغة

الشعرية إقطاعية ،وطبقية ،ومتجبرة ،ومتكبرة ،وغميظة ،وثقيمة الدم ،عممتيا فن العالقات
العامة ،وطريق الحوار الديمقراطي ،وأجبرتيا عمى النزول إلى المقاىي والمطاعم الشعبية
والشوارع الخمفية ،واالختالط بالبروليتاريا ،وباختصار كنت أول من أعمن تأميم الشعر قبل
أن يؤمم جمال عبد الناصر قناة السويس <<" ،2فنزار "ىنا يؤكد عمى أن الشعرية في
عموميا تعيش بيننا في بيوتنا ومقاىينا وشوارعنا وىي ليست مجرد كممات مدفونة بين
أوراق القواميس >> ،إن المغة الشعرية كمغة الزمة تكتفي بذاتيا وبعناصرىا ،تبنى عالما
شعريا تجعل عناصره األولية وقد اتخذت من وحدة األضرار حقال لمعبة المغوية<< .

3

ويري "بشير تاوريريت" من خالل مؤلفو الحقيقة الشعرية أن المغة الشعرية يحكميا
قانون يؤطرىا ويوضح منياجيا بقولو:

>>فالقانون األول يقوم عمى أساس التجربة

الباطنية ال الظاىرية ومعنى ذلك شعرية المغة تتحقق في السياق الداخمي لمنص ،وتتولد
دالالت نصية ،الن قانون المغة الشعرية يرتكز عمى التجربة الداخمية عكس المغة العامية

 -1يوسف وغميسي :المرجع السابق ،ص.126

 -2حبيب بوىرور :تشكيل الموقف النقدي عند أدونيس ونزار قباني  ،عالم الكتب الحديث  ،أربد  ،األردن  ،ط 2008 ،1
ص247

3

 -بشير اتوريريت :آليات شعرية الحداثية عند أدونيس ،المرجع السابق ،ص85
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مدخل:

العادية ،التي تستند إلى التجربة الخارجية <<  ،1ومعنى ىذا أن السياق ىو الذي يغذي
المفظة بمعان جديدة غير تمك التي نجدىا في القاموس.
فيي بذلك قراءة راسية لصفحات الوجود الالنيائية برؤية مغايرة واذا كانت الثورة
تغيير وتحويل ،فالمغة الشعرية كذلك  ..تكشف عن اإلمكان ،أو عن الممكن ،أو عن
االحتمال ،أي عن المستقبل وبأن المستقبل ال حد لو ،فان المغة الشعرية تبعا لذلك تحويل
أي تحويل لمعالم وتغير دائم لمواقع ولإلنسان.

2

يتضح مما سبق أن لمشعرية حضور وصدى بالغ األىمية ،من وراء األفكار
والرؤى التي تزعميا النقاد الغربيون والعرب

.

وأول ما يالحظ عمى الشعرية الغربية أنيا امتازت بالضبط والتحديد ،إذ جاءت
شعرية "جان كوىن " مرتبطة بمصطمح (االنزياح) ،بينما نجد "رومان "جاكبسون "يربطيا
بالنموذج االتصالي ،أي (الوظائف المغوية) ،في حين يري "تودوروف" أن تحديد الشعرية
يحد من فعالية األدب ،لذلك نجده يذىب إلى أبعد من ذلك عندما
بالشعر ال يكفي ألنو ّ
بحث في الخصائص العامة لألدب.

أما الشعرية

العربية فامتازت بعدم الضبط والتحديد ،ألن لكل ناقد قوانينو وقواعده الخاصة" ،فأدونيس"
دعا إلى حصر سمة الشعرية في حدود النص ،و"كمال أبو ديب" تنشد شعريتو إلى
عميا عمى الخطاب األدبي بصفة عامة،
االنفتاح كونو لم يحصرىا في نطاق الشعر بل ّ

في حين جاءت شعرية عبد اهلل الغذامي تدعو إلى ميالد القارئ ،وفتح النص عمى باب

اءات
واسع من القر .
والحظنا أيضا أن التجربة الشعرية ىي التي تفرض عمى الشاعر قاموسا معينا من
المفردات بسميائيتيا المغوية المختمفة ،وأن لمغة الشعرية أصداؤىا الخاصة ولعبتيا التي
تعمق معرفة الذات بنفسيا ،من خالل تفجير لغة تميل إلى التمسك بقواعدىا ووظائفيا.
 -1بشير اتوريريت :الحقيقة الشعرية ،المرجع السابق ،ص347

 -2ينظر ،بشير اتوريريت :آليات شعرية الحداثية عند أدونيس ،المرجع السابق ،ص87
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الفصل األول :شعرية البنية
اإليقاعية في المجموعة
الشعرية أزرق حد البياض.

 تعريف اإليقاع. -أنواع اإليقاع.

الفصل األول:

شعرية البنية اإليقاعية في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض

 /1تعريف اإليقاع:
كانت إشكالية اإليقاع مف أكثر إشكاليات الحداثة الشعرية ،برك از في القرف العشريف
حتى أف اآلراء لـ تزاؿ إلى اآلف ،كلـ تفيـ مف ىذه الحداثة سكل ككنيا نقطة مكسيقية
تحكلت مف الشعر البحكرم إلى شعر التفعيمة ،كىذه اإلشكاليات تنحصر كبشكؿ أكثر
تعقيدا عمى مفيكـ اإليقاع.
ككاف أكؿ مف استعمؿ مصطمح اإليقاع عند العرب ىك "ابف طباطبا العمكم " في
كتابو "عيار الشعر" لما قاؿ >> :كالشعر المكزكف إيقاع يطرب الفيـ لصكابو ،كما يرد
عميو مف حسف تركيبو ،كاعتداؿ أجزائو << ،1فاإليقاع ىنا مرتبط بالشعر المكزكف الذم
يحصؿ منو الطرب.
كما يؤكد ابف فارس >> أف أىؿ العركض يجمعكف عمى أنو ال فرؽ بيف صناعة
العركض كصناعة اإليقاع ،إال أف صناعة اإليقاع تجمع الزماف بالنغـ ،كصناعة
العركض تقسـ الزماف بالحركؼ المسمكعة<< .2
فابف فارس يربط اإليقاع بالزمف كالنغـ ،أما العركض فربطو بالزماف كالحركؼ
المسمكعة.
أما في الدراسات الغربية فإننا نجد "آ آم ريتشاردز" "  "a richardsيذىب إلى أف
اإليقاع ينشأ عف عاممي التكرار كالتكقع ،كتتجسد آثاره في نتائج التكقع

>> سكاء كاف

ما نتكقع حدكثو بالفعؿ أك ال يحدث ،كعادة ما يككف ىذا التكقع الشعكرم في تتابع
المقاطع عمى نحك يييئ الذىف لتقبؿ تتابع جديد مف النمط دكف غيره << .

3

 -1ابف طباطبا :عيار الشعر ،تح  :طو الحاجرم ،محمد زغمكؿ ،المكتبة التجارية ،القاىرة( ،د.ط) ،1956 ،ص

.04

 -2ابف فارس :الصاحبي في فقو المغة كسف العرب في كالميا ،تج :السيد أحمد صقر ،احياء الكتب العربية ،بيركت،

 ،1978ص.238

 -3مصطفى سعدني :التغريب في الشعر العربي المعاصر ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية( ،د.ط) ،1988 ،ص
.124
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فينشأ عف ذلؾ خرؽ ألفؽ تكقعات المتمقي أك خيبة الظف ،التي يكلدىا سياؽ
المقاطع ،كىذا المفيكـ أقره "صمكئيؿ تيمر ككلردج" "samuel taylor coleridge
في القرف التاسع عشر حيف أرجعو إلى عامميف >> أكليما التكقع الناشئ عف تكرار
كحدة مكسيقية معينة فتعمؿ عمى تشكيؽ المتمقي كثانييما المفاجأة أك خيبة الظف التي
تنشأ عف النغمة الغير المتكقعة ،كالتي تكلد الدىشة لدل القارئ <<.1
أما "تكماس ستيرنز إليكت" "  "thomas stearns eliotمف خالؿ المحاضرة التي
ألقاىا سنة (  )1942يرل أف مكسيقى الشعر ليست شيئا يكجد منفصال عف اؿـ عنى >>
فالمعنى في الشعر يتطمب مكسيقى الشعر ،حتى نفيمو الفيـ الكامؿ كحتى نتأثر التأثير
الكاجب لو [ ،]...إف الشعر يحاكؿ أف يحمؿ معاني أكثر مما يستطيع النثر أف يؤديو،
كأف مكسيقى الشعر ىي التي تمكنو مف الكصكؿ إلى تمؾ
المعاني<< .

2

أما عند المحدثيف العرب فنجد أف أىمية اإليقاع ازدادت منذ أف لفت "تكماس
إليكت" انتباه النقاد كالشعراء إلى أف اإليقاع يكمف في ألفاظ الشعر ،مف تجاكز العالـ
الكعي كالكصكؿ إلى العالـ الذم يجاكز حدكد الكعي المرتبطة باأللفاظ المنثكرة.

3

فاإليقاع عنصر أساسي في الشعر دكنما حاجة إلى عنصر مكازم مف العناصر
الشعرية األخرل ،كبانتشار الفكر البنيكم أصبحت البنية اإليقاعية إحدل المستكيات
اليامة في بنية النص الكمية ،تتعانؽ مع البنية الداللية ،كتتكزع منيا مفاتيحيا حتى
أصبح كؿ تطكر في الدالالت كظركؼ الحياة التي تنبع منيا ىذه الدالالت يجب أف
ينعكس عمى البنية اإليقاعية لمنص الشعرم  ،4ألنو ليس ثمة فصؿ بيف شكؿ التجربة
 -1ابتساـ أحمد حمداف :األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي ،دار القمـ العربي ،سكريا ،ط ،1
 ، 1978ص .21

 -2محمد النكييي :قضية الشعر الجديد ،دار الفكر ،مصر ،ط ،1971 ،2ص .20 -19
-3

ينظر ،محمد النكييي :المرجع نفسو ،ص .31-30

 -4ينظر ،أدكنيس :مقدمة لمشعر العربي ،دار العكدة ،بيركت ،لبناف ،ط ،1971 ،1ص .103
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الفصل األول:

الشعرية كمضمكنيا ،بؿ ذابت إحداىما في األخرل مف خالؿ االلتحاـ الحاصؿ بيف
البنية الداللية كالبنية اإليقاعية.
كنجد "العربي عميش" يذىب إلى أف اإليقاع ىك >> المراكغة كاإليياـ في طريقة
إصابة المساف المنشد لمعناصر الصكتية المترتبة في السياؽ التعبيرم تستمذ األذف
مسمعو ،حتى إذا انتظمت اإلنتظاـ اإليقاعي القائـ عمى االستكاء كاالعتداؿ كاالنسجاـ،
كاطمأنت إلييا نفسية األعراب ،كاتخذكىا نمكذجا لسانيا بالغيا ،بالمباركة كالتمجيد
باعتباره تحفة لسانية<<.

1

كما أف اإليقاع ىك >> الجانب األكثر تفمتا مف كعي الذات المنشئة كليس ذلؾ
لمشيء إال لككنو في طبيعتو متصال بتحسس المساف لممتتبعات التركيبة ،فتحصؿ
مجاذبات الحركؼ كالصيغ بشكؿ إتباعي تكاردم محمكؿ عمى تأجيج فكرة األحاسيس
كالمشاعر<<.

2

كاإلشكالية ال تقع عمى أصؿ المصطمح فحسب بؿ تتعدل إلى اإليقاع كعالقتو
بالكزف ،إذ نممح محمد فتكح يفرؽ بيف الكزف كاإليقاع باعتبار أف الكزف يرتبط بالصكت
مف حيث ىك ضمة أك فتحة أك الـ أك باء..إلخ أما اإليقاع فيرتبط بالصكت مف حيث
خصائصو السياقية كالدرجة كالمدل كالنبر كالتردد ...إلخ كمف ذلؾ تثبيت طريقة
3

التعميؽ بالصكت كتميز السياؽ الكارد فيو .

كبيذا يككف الكزف الشعرم لعناصر المغة كبنيتيا الداللية ىك الذم >> :يميز العناصر
الصكتية في الشعر عف العناصر الصكتية في المكسيقى <<  ، 4كالمقصكد مف ىذا أف
 -1العربي عميش :خصائص اإليقاع الشعرم بحث في الكشؼ عف آليات تركيب لغة الشعر ،دار األديب لمنشر
كالتكزيع ،كىراف ،الجزائر( ،د .ط) ،2005 ،ص .135
 -2المرجع نفسو ،ص .59 ،58

 -3ينظر ،محمد أحمد فتكح :الحداثة الشعرية ،األصكؿ ك التجميات ،دار غريب لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،القاىرة،
(د .ط) ،2006 ،ص .424

 -4جابر عصفكر :مفيكـ الشعر ،دار الكتاب المصرم ،دار الكتاب المبناني ،القاىرة ،بيركت ،ط،2003 ،1

ص.301
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العالقة الداللية سكاء عمى المستكل الصكتي أك المفظي أك التركيبي ىي إحدل دعامات
القصيدة العربية.
كلمشعر مكسيقى ذات أفكار >> ،فيي صكت العاطفة ك ُىداىا ،كما أنيا عنصر

أساسي مف عناصر الشعر ،كأداة مف أبرز األدكات التي يستخدميا الشاعر في بناء

قصيدتو ،فالمكسيقى في الشعر ليست جممة خارجية تضاؼ إليو ،كانما ىي كسيمة مف
أقكل كسائؿ اإليحاء<<. 1
كمف ىنا نمخص إلى أف اإليقاع ال ينتج عف الصكت المنفرد أك العنصر الشكمي
المعتمد عمى ذاتو ،كلكنو كليد النسيج المتآلؼ في عالقتو بأعضاء أخرل.
 /2أنواع اإليقاع:
 -1-2اإليقاع الخارجي:
ينيض اإليقاع الخارجي عمى خصائص إيقاعية محددة عمى نحك كاضح
>>كالكزف كالقافية كما ترتبط بينيما مف مقكمات

<< 2،كمعنى ىذا أف المكسيقي

الخارجية تعد الركيزة األساسية ،لمحكـ عمى شعرية النص مف عدميا في العمؿ
اإلبداعي.
 -1-1-2الوزن:
>> الكزف ىك حد مف حدكد الشعر كمقكـ أساسي ال يستغنى عنو ،ألف إيقاع
الكزف ىك الذم يساعد عمى النغـ كالطرب الناجميف مف االنتظاـ كاالعتداؿ كالتناسب في
التراكيب كىك سبب مف أسباب االلتحاـ أجزاء النظـ كالتئاميا مع تخير لذيذ الكزف <<،3
أم أنو تكافؽ الحركؼ مع بعضيا البعض.
 -1محمد إبراىيـ عكض :الصكرة ك اإليقاع في شعر بميد الحيدم ،دار العمـ ك اإليماف لمنشر ك التكزيع( ،د.ب) ،
ط ،2009 ،1ص .119

 -2سمماف عمكاف العبيدل :المرجع السابؽ ،ص .159

 -3عمكل الياشمي :جدلية السككف المتحركة (مدخؿ فمسفة بنية اإليقاع في الشعر العربي) ،مجمة البياف ،الككيت،
 ،1990ص .9
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فقد عرؼ عمى أنو >> نسؽ مف الحركات كالسكنات يمتزمو الشاعر في نظمو
الشعرم ،كقد اتبع الشعراء أنساقا مختمفة يطمؽ عمى كؿ منيا بحر ،كأكزاف الشعر القديـ
1

ستة عشر بح ار  ،كرد منيا في الشعر الجاىمي اثنا عش ار بح ار <<.

أما فيما يخص أكثر البحكر تكاتر في المجمكعة الشعرية نترجميا في الجدكؿ
اآلتي ،الذم اخترنا منو بعض القصائد كنماذج:
عنكاف القصيدة
جدراننا

بحرىا

نسبتو

البحر المييمف

الكامؿ،الرجز ،الكافر

الكامؿ

%52.17

أزرؽ حد البياض

الكامؿ ،الكافر

الكامؿ

%48.38

تمؾ تمؾ الصكر

الكافر ،الكامؿ

الكافر

%57.14

صكتؾ

الكافر،الكامؿ،المجتث

الكامؿ

%14.86

لف أقكؿ

الكامؿ

الكامؿ

%100

قاؿ

اليزج،الكامؿ ،الرجز

اليزج

%54.16

(الشكؿ)01
*المستكم الداللي:
كبإلقاء نظرة إحصائية عمى بعض قصائد المجمكعة (ينظر إلى الشكؿ رقـ

)1

يتضح أف البنية العركضية المييمنة عمى قصائد المجمكعة ىك بحر الكامؿ الذم يبنى
عمى التفعيمة األساسية "متَفَ ِ
اعمف" بنسبة تكاتر قدرىا  ،%224.42كيسمى كامال >> ألنو
ُ

يصمح لكؿ نكع مف أنكاع الشعر ،كليذا كاف كثي ار في كالـ المتقدميف كالمتأخريف
كىك أجكد في الخبر منو إلى اإلنشاء كأقرب إلى الشدة منو إلى الرقة<< .

2

 -1حسني عبد الجميؿ يكسؼ :التمثيؿ الصكتي لممعاني دراسة نظرية ك تطبيقية في الشعر الجاىمي ،دار الثقافة
لمنشر ،مصر ،ط  ،1998 ،1ص . 29-28

 -2غازم يمكت :بحكر الشعر العربي ك عركض الخميؿ ،دار الفكر ،لبناف ،ط ،1992 ،1ص .36
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شعرية البنية اإليقاعية في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض

كلعؿ غمبة ىذا البحر عمى قصائد الشاعر يرجع إلى مدل مسايرتو إلى نفسية
الشاعر ،مع الحرية التي ينشد إلييا

>>حيث أصبحت مكسيقى القصيدة الشعرية

مكسيقى نفسية بالدرجة األكلى  ،ترتبط ارتباطا كثيقا بحركة النفس كتمكجاتيا ،كبحركة
االنفعاؿ كذبذبتو<<.1
كىذا الجك المشحكف بدرجة عالية مف المشاعر يتجسد عمى مستكل البحر الكامؿ
بما يتكفر عميو مف انسيابية كغنائية في الممارسة لمتجربة الشعرية ،كبما يتيحو مف
إمكانيات لمتعبير ك التأكيؿ.
أما المرتبة الثانية فكانت مف نصيب البحر الكافر بنسبة  % 57.14كاستطاع
الشاعر مف كرائو أف يصكغ أفكاره ك يبث آىاتو ك انفعاالتو.
كمف الظكاىر اإليقاعية الالفتة لالنتباه في مدكنتنا ،تداخؿ البحكر ك األكزاف في
حد البياض  ،)..كالتغيير في
نطاؽ القصيدة الكاحدة  ( :قصيدة جدراننا  ،قاؿ  ،أزرؽ ّ
الكزف مرده تغيير في نفسية الشاعر كينعكس ىذا التغيير عمى نفسية المتمقي >>فالتغيير
في الكزف يصاحبو تغيير في كيانَِنا ،بكصفنا شركاء في صناعة فضاء متكامؿ لتجربة
القصيدة<<.

2

كفي رأينا أف التحكؿ مف الكامؿ إلى الكافر إلى ، ...ال يمغي انسجاـ اإليقاع في
المجمكعة الشعرية.
كلعؿ ىذا التنكيع جرل ليناسب المكعة كاألسى كالحزف العميؽ الذم يسيطر
عمى الشاعر ،ك بما يثير في نفكسنا مف أحاسيس كمشاعر كنحف نق أر القصيدة.
كنكشؼ عف البحر عف طريؽ التقطيع الذم يسمح لنا باستخراج التفعيالت كما
تحممو مف زحافات ك عمؿ :
مثاؿ مف قصيدة "في مثؿ ىذا اليكـ" :
 -1السعيد الكرقي :المرجع السابؽ ،ص.202
 -2محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية -حساسية اإلنبثاقة الشعرية
األكلى -جيؿ الركاد كالستينات ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ (د.ط) ،2001 ،ص.224
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َصا ِبعُ َن ِ
ارِه
أَ َكمَ ْت أ َ

1

0//0/ // 0// 0 ///
متَفَ ِ
اعمـن
ُ

متَفَ ِ
ـن
اعمُ َ
ُ
ِم ِّني...
0/0 /
فَ ْعمُن

ينتمي ىذا المقطع إلى بحر الكامؿ ذك التفعيالت ( ُمتَفَاعمف ُمتَفاعمف ُمتَفاعمف ).

إذ نممح عمى مستكل ىذا البيت أف التفعيمة األساسية قد خضعت لتغير ،حيث تحكلت

( ُمتَفَاعمف) إلى (فعمف) كىذا التغير يسمى الحذد  ،كالحذد نكع مف العمة كىك >> حذؼ
الكتد المجمكع مف آخر التفعمية << .

2

الكامؿ

البحر
التفعيمة المتغيرة

مفَ ِ
اعمُف
َ

ُمتْفَاعمف

نوع التغير

الكقص

االضمار
)الشكؿ(02

1
2

 الديكاف ،ص .20 -محمد عمي الياشمي :العركض الكاضح ك عمـ القافية ،دار القمـ لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ( ،د.ط)،1991،

ص.76
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الفصل األول:

مثاؿ مف قصيدة "صكتؾ" :
ات ِم ْن َي ِد ِه
تَتَ َ
ط َاي ُر ال َكمِ َم ُ

0/// 0//0/// 0//0///
فاعمُن متَ ِ
متَ ِ
فاعمُن ُمتَفَا
ُ
ُ

ش ٍ
ش ٍ
ات
ات  ...فَ َار َ
فَ َار َ

1

0/0/ 0// 0/0/ 0//
اعمن
عمن ُمتْفَ ْ

ُمتْفَا

ينتمي المقطع إلى بحر الكامؿ ،فتغيرت تفعيمتو ( ُمتَفَاعمف) لتصبح ( ُمتْفَاعمف) كىذا

التغير يسمى اإلضمار ،كاإلضمار نكع مف الزحاؼ كىك >> تسكيف الثاني المتحرؾ<<
البحر

الكامؿ

التفعيمة المتغيرة

ُمتْفَاعمف

نوع التغير

2

اإلضمار
( الشكؿ )03

كبالعكدة إلى قصائد المجمكعة الشعرية نسجؿ كثافة لمتدكير ،باعتبار أف التدكير
مظير عركضي يؤكد مبدأ التشابؾ بيف األبيات الشعرية في القصيدة المعاصرة ،التي
تيدؼ إلى أف تككف كحدة متكاممة تأخذ عناصر بعضيا بأطراؼ بعض.
فجاء تعريفو في المعجـ االصطالحي بمعنى >> :أف يشترؾ شط ار البيت في كممة
كاحدة ،كيككف بعضيا في الشطر األكؿ ،كبعضيا في الشطر الثاني ،كيسمى
البيت مدكر<< .

3

 -1الديكاف ،ص .60

 -2محمد عمي الياشمي :المرجع السابؽ ،ص.75

 -3أنكر أبك سكيمـ :معجـ المصطمحات العركض كالقافية ،دار البشير لمنشر ،عماف ،األردف( ،د.ط) ،1991 ،ص
.56
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*المستكم الداللي:
كاف التدكير مف أبرز التقنيات التي سعى إلييا الشاعر "ميمكد خيراز" في
تفجير طاقاتيا الفنية كاستثمارىا في تجسيد إبداعاتو الشعرية ،كمف أمثمة التدكير
قصيدة "لف أقكؿ" التي جاءت عمى بحر الكامؿ:
ِ
ِ
اح
ل َي ُق ْل لَك اَْلتُفّ ُ

/0/0/ 0 // 0 ///
ُمتْفَاع

وسا
س َيظَ ُّل َم ْح ُب ً
َك ْم َ

0/0/ 0//0/// 0 /
لن

ُمتْفَا

ومتَّيماِ ...بتَ ْب ِرَ ِة اَْل َك َ ِم ِم َن اَْل ّن ِب ِ
يي
َ ُ ََ

/ 0//0 /// 0//0 /// 0// 0/// 0 //
م

عمن
س ْك ِر ِفي.
شى اَْل ُّ
َوقَ ْد تَفَ َ

1

0//0/ 0/ 0// 0//
تَفَاعمن

تتحرؾ ىذه القصيدة في إطار محكـ بالتدكير ،كىك تدكير يربط أجزاء كؿ مقطع
ليجعؿ منو كحدة إيقاعية متكاممة ،إذ يتصؿ السطر األكؿ عركضيا بالسطر الثاني،
كالسطر الثاني بالسطر الثالث ،كىكذا ،فمك لـ نقـ بالكصؿ بيف األسطر ألحسسنا بخمؿ
عركضي أك داللي.

 -1الديكاف  ،ص .25
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كبيذا الشكؿ تككف ىذه اآللية قد أسيمت بصكرة مباشرة في تغذية القصيدة
بالمركنة كاالنسيابية التي منحيا التدكير لمسطر الشعرم ،فأصبح يمتد دكنما ضابط
إيقاعي ممزـ ،ليستحكذ عمى الكثير مف أجزائيا.
كنجد الشاعر "ميمكد خيزار" يستخدـ ىذه التقنية

>> ليجنح إلى التعبير المحتدـ

الذم يرتفع فيو الحس الدرامي ،كيحقؽ ىاجس الفناء <<.

1

كالقارئ ليذه األسطر الشعرية تككف قراءتو عمى نفس كاحدة إلى الحد الذم يصبح
فيو االستمرار في القراءة مجيدا ،كبخصكص ىذا المكضكع يقكؿ صابر عبيد >> :ليس
اليدؼ منو الحفاظ عمى بينة البيت ،بقدر ما ىك سعي إلى ىدـ ىذه البنية مف خالؿ
كصؿ نياية الجممة الشعرية بأكؿ الجممة ،فتصبح القصيدة أك المقطع نفسا كاحدا،
2

كتكقؼ القارئ قبؿ تماـ المقطع أك القصيدة المدكرة يحدث الكسر العركضي <<.
 -2-1-2القافية:

تعتبر القافية عنص ار أساسيا مف عناصر اإليقاع المكسيقي في القصيدة الشعرية،
>> فقد لعبت دك ار في تثبيت أكزاف الشعر ،بؿ كانت الدرع الحصينة الكاقفة لكؿ
المحاكالت اليدامة في سبيؿ زعزعة مكركث الشعر كتحطيـ أضاللو البنائية << .

3

كيمكف القكؿ إف القصيدة المعاصرة قد ألغت الدكر المكسيقي الرتيب لحركؼ
الركم ،لكنيا ظمت محافظة عمى القافية ،ىذه الجارية السيدة -كما يسمييا فكتكر
ىيجك 4،كالتي تعد قيمة مكسيقية ال يمكف ألم شعر أف يخمك منيا خمكا نيائيا.
كفي تعريفيا نجد "الخميؿ بف أحمد الفراىيدم" (ت

170ىػ) يرل أف القافية ىي:

>>الحرفاف الساكناف المذاف في آخر البيت ،مع ما بينيما مف الحركؼ المتحركة ،كمع

 -1حسف اؿغرفي :حركية اإليقاع في الشعر العربي ،إفريقيا لمنشر ،بيركت ،لبناف( ،د.ط) ،2001،ص.133

 -2محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،المرجع السابؽ ،ص.160
 -3أحمد محمد الشيخ :في عمـ القافية ،منشكرات الجامعة ،السابع مف أبريؿ ،1993 ،ص .7

 -4ينظر ،أحمد محمد فتكح :الرمز ك الرمزية في الشعر المعاصر ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر ،ط  ،3ص .128
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الحرؼ الذم قبؿ الساكف األكؿ ،كتككف بذلؾ مرة بعض كممة كمرة كممة ،كمرة
كممتيف ،1<<.كبيذا تعد القافية جزءا ميما مف أجزاء اإليقاع لو جمالو كأثره في النفس.
كبإلقاء نظرة إحصائية عمى أكثر القكافي شيكعا في المجمكعة الشعرية نمحظ
الشكؿ التالي:
نكعيا

نسبتيا

عنكاف القصيدة

القافية المييمنة

رماد أبي

0//0/

متداركة

%51.06

قاؿ

0/0/

متكاترة

%62.5

في مثؿ ىذااليكـ

0/0/

متكاترة

%64.15

لف أقكؿ

0//0/

متداركة

%73.33

جدراننا

0/0/

متكاترة

%96.56

أزرؽ حد البياض

0//0/

متداركة

%45.16

تمؾ تمؾ الصكر

0/0/

متكاترة

%50

رؤيتي

0//0/

متداركة

%45

صكتؾ

0/0/

متكاترة

%60.46

(الشكؿ)04
*المستكل الداللي:
يثير ىذا الجدكؿ ىيمنة القافية المتكاترة عمى أغمب قصائد المجمكعة بنسبة
 ،%356.67كمف أمثمتيا قصيدة " جدراننا":
ُج ْد َار ُن َنا ِف ْي َنا
ِ
اا
تَ َعالى َن ْخمَعُ اَْأل َْب َو َ

َن ْخ ُر َج َن ْحوَنا

 -1تكفيؽ الزيدم :أثر المسانيات في النقد العربي الحديث مف خالؿ نماذجيا ،الدار العربية لمكتاب ،تكنس ( ،د.ط)،
 ،1984ص.65
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ش َّم لَ ْحم اَْأل َْر ِ
ض.
لِ َن ُ
َ

شعرية البنية اإليقاعية في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض
1

استخدـ الشاعر في ىذا النمكذج القافية المتكاترة المكصكلة بحرؼ مد (فينا

األبكاب) ،مع تغير حرؼ الركم ليتضح لنا بكضكح كجو المفارقة الرافضة لمكاقع ،إنيا
غربة الشاعر التي تؤمف بقيـ ليست ىي القيـ السائدة في مجتمعو.
كتأتي بعد ذلؾ القافية المتداركة بنسبة

 ،%214.55لعبت ىي األخرل دك ار في

تبميغ الحالة الشعكرية التي أرادىا الشاعر.
أما الطابع المميز لمقكافي التي استخدميا الشاعر ىك التنكيع بينيا داخؿ القصيدة
الكاحدة ،حيث نجد جميع قصائد المجمكعة الشعرية تنكعت قكافييا ،كمف أمثمتيا قكلو في
قصيدة "صكتؾ":
ِ
صوتُ ِك
في َن ْي ِر َ
ستَ ِح ُّم اَْل َّ
س
تَ ْ
ش ْم ُ
قَ ْب َل ُد ُخوِل َيا

ِب ِغ َ لِ َيا ِس َّار.

2

نالحظ في ىذا المقطع الشعرم نكعيف مف القكافي ،فمف القافية المتداركة في

السطر األكؿ إلى القافية المتكاترة في السطر الثاني ،ك ىكذا تنكعت القافية مف سطر
آلخر مع تنكع حرؼ الركم.
جكا
كىذا التنكيع في القافية ينـ عف ميارة الشاعر في التكظيؼ ،كما أنيا تضفي ّ

عمى القصيدة بإبعاد الممؿ كالرتابة عف األسماع كيككف ذلؾ عف طريؽ التجديد في
النغـ.

 -1الديكاف ،ص .33

 -2المصدر نفسو ،ص.59
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 -3-1-2الروي:
الركم ىك >>الحرؼ الذم تبنى عميو القصيدة ك تنسب إليو ،فيقاؿ قصيدة رائية،
دالية ، <<1..كجميع الحركؼ اليجائية تصمح أف تككف ركيا ما عدا األحرؼ التي
ليست مف أصؿ الكممة ،بؿ ىي زائدة عمى بنية الكممة.
كسندرج في الجدكؿ حركؼ الركم ،أما خصائصو سندرجيا مثمما صنفيا حسف
عباس.

2

حرؼ الركم المييمف

عدد تكاتره

خصائصو الصكتية

عنكاف القصيدة
رماد أبي

التاء (ت)

%27.65

ميمكس انفجارم

قاؿ

الياء (م)

%29.16

التاء (ت)

%30.16

ميمكس انفجارم

لف أقكؿ

الباء (ب)

%33.33

مجيكر انفجارم

جدراننا

التاء (ت)

%26.06

ميمكس انفجارم

أزرؽ حد البياض

الراء (ر)

%16.12

انفجارم

تمؾ تمؾ الصكر

الياء (ق)

%28.57

ميمكس

قالت إمرأة

الباء (ب)

%31.25

مجيكر انفجارم

رؤيتي

التاء (ت)

%30

ميمكس انفجارم

صكتؾ

اليمزة (ء)

%25.57

في مثؿ ىذا اليكـ

احتكاكي

انفجارم

(الشكؿ)05

1

 -الخطيب التبريزم :الكافي في العركض ك القكافي ،تح :حساف عبد اهلل ،مكتبة الخانجي لمنشر ،القاىرة ،مصر،

ط  ،1994، 3ص .117

 -2ينظر ،حسف عباس :خصائص الحركؼ العربية كمعانييا ،منشكرات إتحاد كتاب العرب( ،د ط)( ،د ت)،
 ،1948ص.91
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*المستكل الداللي:
تنكعت حركؼ الركم في المجمكعة الشعرية "أزرؽ حد البياض" فأحدثت نغما
مكسيقيا يبعد الممؿ عف نفس القارئ ،كمف حركؼ الركم المسيطرة في المجمكعة
الشعرية نجد حرؼ التاء (ت) أكثر تكاترا ،خاصة في قصيدة "رماد أبي" كفي "مثؿ ىذا
اليكـ" ك "جدرننا" ك "رؤيتي" حيث تقدر مجمكع نسبتو ب

 ،%113.78ثـ يميو حرؼ

الباء (ب) ك كاف تكاتره بنسبة  ،%64.58في كؿ مف قصيدة "لف أقكؿ" كقصيدة "قالت
إمرأة" ،كمف ثـ يأتي حرؼ الياء (ق) بنسبة  ،%28.57في قصيدة " تمؾ تمؾ صكرة"،
ليحتؿ الراء (ر) المرتبة األخيرة بنسبة  %16.12في قصيدة "أزرؽ حد البياض".
كمف أمثمة حرؼ الركم التاء(ت) :يقكؿ الشاعر في قصيدة "في مثؿ ىذا اليكـ":
ات
َُّم ِ ّن اَْل َغ َارَ ....م َ
1
وت
َو لَ ْم تَ ُع ْد تَ ْب ِني ُى َنا َك اَْل َع ْن َك ُب ُ

استخدـ الشاعر حرؼ الركم التاء (  )4مرات ،ليعبر عف الضبابية كاالضطراب

جك مممكء بالمفارقات ك المتناقضات.
كالغمكض في ّ
كفي قصيدة "رماد أبي" يقكؿ:

ِفي اَْل َب ْد ِ  ....أَ ْي ُك ُر

ص َب ْة
ُيتّ َْم القَ َ

ِ
ِ
وا
ُّم َك َو َ
ير اَْل ُّقُ ْ
اىا ....ل َك ْي تَص َ
ُع ُيوًنا َع ْميا َ

شواقَ َيا
تُوِق ُد أَ ْ
ِ
ش
يستَ ْف ِرَد اَْل َو ْح ُ
ل ْ
2
ريا.
ِب َق ْم ِا اَْل َغ ْ
1
2
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إف كانت المغة الفنية عند الشاعر كالصكر الشعرية المتحركة تشد القارئ ،كتقتحـ
مخيمتو ،باعتبارىا أضحت لديو رؤية متبصرة ،كتمؾ الصكر المطعمة باإليحاءات ( بيت
القصبة) ،فال يدرؾ قيمة اآلباء إال مف خبر مناحي اليتـ كاكتكل بالغياب.
كما أننا نمحظ في ىذه األبيات استخداـ نكعيف مف الركم ،كما حدده العرب
القدماء (متحرؾ ،ساكف) ،كاف كاف النكع األكؿ قد حظي بحظ أكفر إال أف النكع الثاني
يمكف أف نفسر مجيئو برغبة الشاعر في إضفاء جك مميء بالصمت كالسككف ،لممحاكاة
كاقع الحياة.
إذف فالمكسيقى الخارجية بما فييا مف تفعيالت البحر كقكافي كحركؼ الركم،
>>تعطي جماال كعذكبة لمقصيدة ،فيي التي تخمؽ الجك كىي التي تكحي بالظالؿ
الفكرية لكؿ معنى << ،1كبالتالي ىك قاعدة يبنى عمييا النص الشعرم.
 -2-2اإليقاع الداخمي :
ىك مف المستحدثات في التعامؿ اإليقاعي ،كيصطمح عميو بكحدة الصكت أك النغـ التي
يككف منبعيا عناية الكاتب بانتقاء كاختيار ألفاظ خاصة ،ترتكز عمى المقاطع الصكتية
الداخمية كمدل انسجاميا كالتناغـ الذم تحدثو في األذف كالنفس عمى السكاء.
فاإليقاع الداخمي ىك >> المكسيقي الناتجة عف مخارج الحركؼ كتآلؼ األلفاظ
كالكممات<< 2.كمعنى ىذا أنو جرس المفظة ككقعيا عمى السمع .

 -1محمد ناصر :الشعر الجزائرم الحديث اتجاىاتو كخصائصو الفنية ،دار المغرب ،اإلسالـ لمنشر ،بيركت ،لبناف،
ط ،1995 ،1ص.197

 -2المرجع نفسو ،ص.192
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الفصل األول:

 -1-2-2صفات األصوات:
تعتبر األصكات ظاىرة محممة بدالالت كايحاءات فيي

>> تمؾ العممية الحركية

ذات األثر السمعي ،كىي مف أداء المتكمـ في نشاطو المغكم العادم اليكمي ،كمما ينطؽ
في كالمو أصكات لغكية مسمكعة<<.1
كسنحاكؿ الكشؼ عف نكعية األصكات مف ناحية الجير كاليمس كاالحتكاؾ
كاالنفجار ،كدكرىا في بناء الداللة.
 -1-1-2-2األصوات المجيورة:
األصكات الميجكرة قم >>األصكات التي ينحبس جرياف النفس عند النطؽ
بالصكت ،لقكة االعتماد عمى المخرج ،كالجير ىك ما ييتز معو الحبالف الصكتياف
2

كحركفو ثمانية عشر ،تدؿ عمى صفات القكة << .

كقد كردة األصكات المجوكرة في قصيدة "صكتؾ" عمى النحك التالي:
الصكت المجيكرة

عدد تكاتره

نسبتو

ب

14

2.28%

ج

3

1.77%

د

9

5.32%

ذ

3

1.77%

ر

27

15.95¨%

ز

3

1.77%

ض

4

2.36%

 -1عبد الغفار حامد جالؿ :الصكتيات المغكية دراسة تطبيقية عمى أصكؿ المغة العربية ،دار الكتاب
الحديث ،القاىرة  ،ط ،2009 ،1ص.79

 -2أحمد رزقة :أصكؿ المغة العربية أسرار الحركؼ ،دار الحصاد لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،سكريا ،ط،1
 ،1993ص.90
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الفصل األول:
ظ

1

0.59%

ع

8

4.37%

غ

4

2.36%

ؿ

56

33.13%

ـ

22

13.01%

ف

15

8.78%

المجمكع

169

100%

(الشكؿ)06
*المستكم الداللي:
بالعكدة إلى الجدكؿ رقـ ( )6الذم يمثؿ نسبة كركد األصكات المجيكرة في قصيدة
"صكتؾ" نستنتج أف األصكات المجيكرة المستعممة كانت بنسب متفاكتة ،كأف صكت
الالـ ىك الصكت المسيطر ،فقد تكرر 56مرة ،أم بنسبة  %33.13كىك>> حرؼ
مجيكر يحمؿ داللة التماسؾ كالمالصقة <<.

1

مف أمثمتو قكؿ الشاعر :
صوِتي
ُك َّل َ
ُك َّل َم ْوِتي

اجع ِتي
ُك َّل فَ َ

َعمَى َب ِ
الع ار
اا َ

ِ2

 -1حسف عباس :المرجع السابؽ ،ص .40
 -2الديكاف ،ص .61
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يخبرنا بكؿ صراحة ك بساطة كىدكء  ...بكممات مكجزة ،في ألفاظيا كاسعة في
معانييا ،عمى اإلصرار كالتحدم مف أجؿ بمكغ اليدؼ.
أما صكت الراء الذم تكرر  27مرة ،أم بنسبة  % 15.97فيك صكت كاضح
سماعيا>>جرسو يفيد تكرار الحركة كالحدث ،كيرسـ صكرة صكتية لمتجدد الفعؿ <<.

1

يقكؿ الشاعر:
ِ ِ
ص ْوتُ ِك
في َما َ

ِ ِ2

شتو
يض ِب َدا ِ َو ْح َ
ص اَْلقَ َم ُر اَْل َم ِر ُ
َي ْرقُ ُ

فالتكرار عمى مستكل( يرقص ،القمر ،المريض) يقابمو تكرار المعنى إذ يرسـ الراء

صكرة صكتية لمتجدد الفعؿ كتكرار الحدث.
 15مرة ،أم بنسبة  8.87 %كىك

في حيف نجد أف الصكت النكف قد تكرر

صكت يمتاز بقكة الكضكح كسيكلة االنتشار ،كظفو الشاعر في كممات أىميا ( نير،
نام ،نبيذ ،نار ،ينثر ،)...فيك مف األصكات التي تحمؿ

>> خاصية االنبثاؽ كالنفاذ

كالصميمية <<  ،3لذلؾ لجأ إليو الشاعر إلبراز مظاىر الحزف كالحرقة التي يعيشيا.
أما صكت الباء تكػػرر  14مرة ،أم بنسبة  ،8.28%كفي المقابؿ نمحظ صكت
الظاد تكاتر مرة كاحدة ،أم بنسبػة

 ،0.59%كىي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع نسبة

األصكات المجيكرة األخرل ،كصكت الظاد مف األصكات التي تحتاج إلى مجيكد كبير
أثناء النطؽ بيا ،ليذا عمد الشاعر إلى عدـ اإلكثار منو.

 -1عثماف حشالؼ  :الرمز كالداللة في شعر المغرب العربي المعاصر (فترة االستقالؿ)  ،منشكرات التبييف
الجاحظية  ،الجزائر ،2000 ،ص .155

 -2الديكاف ،ص.60

 -3حسف عباس :المرجع السابؽ ،ص .28
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 -2-1-2-2األصوات الميموسة:
ت >>ىك الذم ال ييتز معو الكتراف

الصكت الميمكس عند عمماء األصكا

الصكتياف كال يسمع بيا رنيف حيف النطؽ ،ففي اليمس الكتراف الصكتياف يرتخياف كال
1

ييتزاف <<.

كفيما يمي عرض لألصكات الميمكسة الكاردة في قصيدة "صكتؾ":
الصكت الميمكس

عدد تكاتره

النسبة المئكية

ت

39

25%

ء

11

7.05%

ؼ

10

6.41%

ق

10

6.14%

ؽ

16

10.25%

ؾ

13

8.33%

س

15

9.61%

ح

9

5.76%

ط

4

2.56%

خ

6

3.84%

ش

7

4.08%

ص

14

8.97%

ث

2

1.28%

المجمكع

156

100%

(الشكؿ)07
 -1عبد الفتاح عبد الجميؿ :األصكات المغكية ،دار الصفاء ،عماف ،األردف( ،د.ط) ،1994 ،ص .118
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*المستكم الداللي:
يكضح الشكؿ رقـ (  )7نسبة كركد األصكات الميمكسة في قصيدة "صكتؾ" كالتي
بمغ عددىا  156صكتا ،ككاف صكت التاء مف أكثر األصكات تكات ار إذ سجؿ
39مرة  ،بنسبة

 ،%25كالتاء مف األصكات التي تكحي بالفقداف كالحرماف

كالضياع ،فالشاعر مف كراء صكت التاء استطاع نسج نص مستميما إياه مف
التجربة الذاتية.
كنجد صكت السيف قد تكرر بنسبة كبيرة في باقي قصائد المجمكعة الشعرية حيث
بمغت نسبتو  ،%9.61كظفو الشاعر باعتباره مف ألطؼ األصكات الميمكسة ،بإضافة
إلى أنو صكت يدؿ عمى تأزمو الحالة النفسية بشكؿ يتناسب مع تجربة الشاعر
المأساكية ثـ تأتي بعد ذلؾ األصكات الميمكسة األػخرل ،كبنسب متفاكتة.
كيجدر بنا اإلشارة إلى أف السمة البارزة في الجدكليف السابقيف ىك كركد ىذا الكـ
اليائؿ مف األصكات المجيكرة إذ بمغ عدد انتشارىا في قصيدة "صكتؾ"  196مرة ،كىي
كمية صكتية ىائمة مقارنة باألصكات الميمكسة التي بمغ عددىا

 156مرة ،كىذا أمر

طبيعي ألنو اليمس يدؿ عمى الصمت كالسكينة أما الجير فيدؿ عمى الرفض كالتحدم.
 -3-1-2-2األصوات االحتكاكية:
تعد األصكات االحتكاكية لكنا آخر مف ألكاف البناء الصكتي،

>> إذ تحدث عند

التقاء عضكم النطؽ ،التقاء غير محكـ يسمح لميكاء المندفع مف الرئتيف بالمركر مع
إحداث نكع مف الحفيؼ الحتكاكو بأعضاء النطؽ كالسيف ك الصاد << .

1

ك في ما يمي جدكؿ إحصائي يبيف نسبة كركد األصكات االحتكاكية في المجمكعة
الشعرية:

 -1عبد القادر عبد الجميؿ :األصكات المغكية ،دار الصفاء ،عماف ،األردف ،ط ،2010 ،1ص .149
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الصكت االحتكاكي

عدد تكاتره

نسبتو

س

15

16.66

ؼ

10

11.11

ق

10

11.11

ش

7

7.77

ج

3

3.33

خ

6

6.66

ص

14

15.33

ز

4

3.33

غ

4

4.44

ذ

3

3.33

ث

2

2.22

ض

4

4.44

المجمكع

82

100%

(الشكؿ)08
*المستكم الداللي:
تكاترت األصكات االحتكاكية ك التي بمغ عددىا  13صكتا ب 82 :مرة،
حازت فييا السيف عمى نسبة  %16.66أم بتكاتر 15مرة ،لتمييا الفاء ك الياء
بنسبة  ، % 11.11كالمقابؿ ذلؾ نجد أف الثاء احتمت المرتبة األخيرة بنسبة قدرت
بػ ،%2.22 :كىي أقؿ نسبة مقارنة باألصكات االحتكاكية األخرم.

40

الفصل األول:

شعرية البنية اإليقاعية في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض

 -4-1-2-2األصوات االنفجارية
الصكت االنفجارم ىك >> الصكت الشديد ،الذم يحبس مجرل اليكاء الخارج مف
الرئتيف حسبا تاما في مكضع مف المكاضع ثـ يضغط اليكاء ،ك يطمؽ صراح مجراه
فجأة ،فيندفع محدثا صكتا انفجاريا<<.

1

كفيما يمي جدكؿ إحصائي يمثؿ نسبة كركد األصكات االنفجارية في قصيدة
"صكتؾ":
الصكت االنفجارم

النسبة المئكية

عدد تكاتره

ء

11

10.37%

ت

39

36.79%

ب

14

13.20%

ؾ

13

12.26%

د

9

8.49%

ؽ

16

15.09%

ط

4

3.77%

ظ

1

0.94%

المجمكع

106

100%

(الشكؿ )09
*المستكم الداللي:
إف األصكات االنفجارية حازت فييا التاء عمى نسبة  ،36.79%أم بتكاتر 39
ثـ يمييا القاؼ بنسبة  ،15.09%أم بتكاتر  16مرة ،ك بالمقابؿ نجد أف الطاد قد حازت

 -1رابح بكحكش :البنية المغكية لبردة البكيصرم ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر( ،د.ط) ،1993 ،ص. 19
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عمى نسبة  ،%3.77ك بتكاتر  4مرات ،حيث إف المرتبة أخيرة كانت لحرؼ الظاد
بنسبة .%0.94
أما إذا عدنا إلى المقارنة بيف األصكات االحتكاكية الذم قدر تكاترىا ب 82مرة
م التي قدرة ب106:مرة ،نجد أف نسبة األصكات االنفجارية في
كاألصكات االنفجار ة
المدكنة أكثر مف نسبة األصكات االحتكاكية ،كىذا األمر ال يمكف اعتباره اعتباطيا
بمجرد تفكؽ صبغة عمى صبغة ،فيذه األصكات كىي مجتمعة ليا دالالتيا كقيمتيا
التعبيرية التي تؤدييا داخؿ السياؽ النص ،كالشاعر بطبيعة الحاؿ أجاد في المزاكجة بيف
المكنيف لما ليما مف استرساؿ يساعد عمى التعبير عمى مختمجات النفس المختمفة.
ار
-2-2-2التكر :
يعد التكرار آلية مف آليات التعبير الشعرم ،ذات كظائؼ ال تقؿ أىمية عف اإليجاز فيي
ظاىرة يمكف دراستيا في النص األدبي بغية الكقكؼ عمى خصائص ىذا النص ،كابراز
طبيعتو األدبية ،كاستخالص مدل قدرة ىذه اآللية عمى التعبير عف مشاعر األديب ،نظ ار
لكجكد فكرة أك قضية أرىقت كاىمو.
فالتكرار>> أسمكب تعبيرم يصكر اضطراب النفس ،كيدؿ عمى تصاعد انفعاالت
الشاعر ،كىك منبو صكتي يعتمد عمى الحركؼ المككنة لمكممة في اإلشارة كعمى
الحركات ،إذ بمجرد تغيير حركة يتغير المعنى كيتغير النغـ <<.

1

كيعتبر شاعرنا "ميمكد خيزار" مف بيف أقمية الشعراء اىتماما بالتكرار إذ تتركز
مجمكعتو الشعرية "أزرؽ حد البياض" ،عمى التكرار الصكتي ،كالمفظي.
كنحف فيما يمي عارضكف لبعض ىذه النماذج لنبيف الغاية الفنية كالداللية المستفادة
مف ىذا التكظيؼ.

 -1عبد الرحماف تبرماسيف :البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر ،دار الفجر ،القاىرة ،ط،2003 ،1
ص.192
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الفصل األول:

 -1-2-2-2التكرار الصوتي:
التكرار الصكتي ىك>> :عبارة عف تكرير حرؼ يييمف صكتيا في بينة المقطع أك
1

القصيدة <<.

كحيف بحثنا عف مكسيقى الحرؼ في قصائد "ميمكد خيزار" نجد كثي ار مف الظكاىر
الصكتية التي تجسد ىذا المنحى الفني ،ففي قصيدة "جدراننا" يقكؿ:
ُج ْد َارنُ َنا ِف ْي َنا
ِ
اا
تَ َعالي َن ْخمَعُ اَْأل َْب َو َ

َن ْخ ُر َج َن ْح َوَنا
ِ َّ
شم لَ ْحم اَْأل َْر ِ
ض.
لن ُ َ َ

2

لقد نجح الشاعر في استغالؿ الداللة المكسيقية لتكرار الحركؼ ،عمى المستكل

النفسي العميؽ مف خالؿ أصكات المد ،كىذا المد يتضح جميا قبؿ حركؼ الركم المنكعة
(ف ،ب )...كنالحظو أيضا في الكممات المكزعة في جسد ىذا المقطع الشعرم (جدراننا
تعالي )..كالتي خمقت لنا تذبذبات إيقاعية كألحانا ىادئة كحزينة ،كتأثيرات نفسية متعددة
عممت عمى جذب الممتقى بكاسطة النغـ كالمكسيقى المتكررة.
كمف حركؼ اليمس التي كردت في المجمكعة قكؿ الشاعر في قصيدة "رماد أبي":
َىتَفَ ْت ع ِ
اشقَ ٌة
َ
ِ
وح" ؟
" َيا َىيه اَلُُّر ُ
شِ
ط ِر
ال ِم ْن اَْل ِع ْ
َوأَْلقَ ْت ِب َ
ات"
ِفي طَ ِر ْ
يق "اَْل َب َي ْ

3

 -1حسف اؿغرفي :المرجع السابؽ ،ص.82
 -2الديكاف ،ص.33

 -3الديكاف ،ص.15 -14
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الفصل األول:

إف الحرؼ المكرر كالمسيطر عمى ىذا المقطع ،ىك حرؼ التاء الذم تكرر (

)5

مرات ،كالذم أضفى إيقاعا صكتيا كدالليا ،يكشؼ عف دالالت كايحاءات تعكس صك ار
شعرية ذات أبعاد نفسية مختمفة.
كلمجرس المكسيقي لأللفاظ تأثير عمى المتمقي ،كىذا راجع لمطبيعة الصكتية
لمحركؼ ،مع تناسب الحالة الشعرية لممبدع ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر في قصيدتو
"في مثؿ ىذا اليكـ":
ت...
َخ َر ْج ُ

اس ِمي
َم ْج ُر ً
وحا ِب ْ

س ِدي
قَ ْب َل أ ْ
َن تُ ْمقَى َعمَى َج َ

س
اَْل َم َ ِب ُ
ِ
س
َواَْل َم َ م ُ
وت.
َواَْل ُّن ُع ُ

1

كرد السيف ( )4مرات في ىذا البيت ،كىك حرؼ ميمكس مرقؽ ،أنشأ لنا الترديد
جك مشحكف برصيد مف المشاعر النفسية النابعة مف عمؽ الذات التي
الصكتي لو ّ

تتصارع مع االنكسار كالخداع.

كمف األصكات الميجكرة قكؿ الشاعر في قصيدتو "لف أقكؿ":
ستَقُو ُل أُ ِ َني ٌة:
َ

شفَ ِ
ت ِم ْن اَْل ِّ
اه...
َب ِرْ ُ

يت اَْلمَ ْي َل
َوقَ ْد أَِب ُ
ِفي ِج ْف ِّني أ َْرَممَ ٍة  ...تَُبِّرُر َب ْرَد َىا ...

2

 -1الديكاف  ،ص.21

 -2المصدر نفسو  ،ص.26
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يبرز لنا في ىذا المقطع حرؼ ميجكر ىك الراء الذم تكرر (  )5مرات ،أضفى
عمى األبيات نكع مف االنسجاـ كالتآلؼ داخؿ تركيبيا ،كقد كاف استخداـ الشاعر ليذا
فعاؿ في إضفاء طاقة تصاعدية عالية ،تنـ عف
الصكت الميجكر في بنية النص دكر ّ

عدـ التكتـ كسخط عمى الكاقع.
 -2-2-2-2التكرار المفظي:

التكرار المفظي ىك >> :عبارة عف تكرار كممة تستغرؽ البيت الشعرم أك
القصيدة<<.

1

ككاف الشاعر حريصا أف يجعؿ مف ىذه الكممات قكة فاعمة تتماشى مع طبيعة المجمكعة
الشعرية ،كمف النماذج المتضمنة لتكرار المفظي قكلو في قصيدة "جدراننا":
ُى َنا ...س ُن ِ
ضي ُ قُْبمَتَُنا
َ
س َن ِسي ُل ِم ْن ُح َّمى ِلًى ُح َّمى.
ُى َناَ ...

2

نالحظ في ىذا المقطع الشعرم تكرار لفظة (ىنا) كىك تكرار لـ يكف ُم ِمال ،كانما

أحدث تجانسا لفظيا ،كايقاعا حركيا ،كجرسا تتمذذ األذف لسماعو.

حمى) المتجاكرة أفقيا ،كىك تكرار لـ يحدث
كفي المقطع نفسو نجد تكرار لكممة ( ّ

خرقا جماليا عمى مستكل القصيدة ،كانما شكؿ كحدة صكتية كمكسيقية ذات إيحاءا
خمقت تكحدا شعكريا في نسيج النص.
أما في قصيدة "رماد أبي"نجده يقكؿ:
يا
ساَل اَْل َحمِ ْ
ساَلَ ...
َو َ
فَ َج َر اَْل ُرضَّعُ

اا اَْلمَ ْي ُل.
َ
ش َ

3

1

 -حسف اؿغرفي :المرجع السابؽ ،ص.82

3

 -الديكاف ،ص.15

 -2المرجع نفسو ،ص.82
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تحقؽ ىذا التكرار عمى مستكل الفعؿ (ساؿ) الذم جاء عمى صيغة الماضي
المكرر مرتيف ،حيث سعى الشاعر مف كراء ىذا التكرار أف يقدـ ترجمة لمكجداف ،كأف
يعمؽ الحالة النفسية الغامضة ،بغية التكضيح ،كاإلفصاح كاإلفياـ ،لتكصيؿ ما يشعر بو
بصدؽ إلى المتمقي.
كبيذا يشكؿ التكرار في القصيدة المعاصرة

>> نظاما خاص داخؿ كياف القصيدة،

يقكـ ىذا النظاـ عمى أسس نابعة مف صميـ التجربة كالمستكل الذم عمقيا كثراىا،
كقدرتيا عمى اختيار الشكؿ المناسب الذم يكفر لبنية التكرار أكبر فرصة ممكنة لتحقيؽ
التأثير ،مف خالؿ فاعميتو التي تتجاكز حدكد اإلمكانات النحكية كالمغكية ،...لتصبح أداة
1

مكسيقية كداللية في آف كاحد معا << .

كقد اتضح مف خالؿ النماذج السابقة أف لإليقاع أىمية كبرم في بناء الداللة
العامة لمعمؿ الشعرم ،كفي مدل إظيار الكشيجة الرابطة بيف ما لنغـ القصيدة كايقاعيا
مف صمة بأحاسيس الشاعر.
فاعتماد الشاعر عمى اإليقاع الخارجي مف (كزف كقافية كركم) ،ينـ عف دالالت
عاشيا
.
كاضحة تدؿ عمى اضطرابات نفسية ،ناجمة عف تجربتو الشعرية التي
أما اإليقاع الداخمي فيك إيقاع ال تؤلفو المكسيقي العركضية المباشرة ،بؿ يؤلفو
إحساس الشاعر العميؽ ،بتجاكر الحركؼ التي تصنع مف تجاكرىا صدا بالغ األىمية ،
ينفذ إلى األغكار ،مف خالؿ ترديد كممات كأصكات متعددة ساىمت في خمؽ طاقة
إيقاعية ذات قيمة جمالية ،كدكرة انفعالية تبدأ كال تنتيي بانتيا ء السطر الشعرم.

 -1محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بيف الداللية كالبينة اإليقاعية ،المرجع السابؽ ،ص .184 -183
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الفصل الثاني :شعرية
االنزياح في المجموعة
الشعرية أزرق حد
البياض.
 شعرية البنية الصرفية والتركيبية. -شعرية البنية الداللية والرمزية.

الفصل الثاني :شعرية االنزياح ومستوياتيا في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض
 /1شعرية االنزياح:
 -1-1تعريف االنزياح:
ال يمكف الحديث عف الشعرية دكف الحديث عف أكثر المفاىيـ ارتباطا بالشعرية
خاصة تمؾ التي تناكلتيا الدراسات كالتي دارت حكؿ الشعرية المسانية ،1كأكثر المفاىيـ
ارتباطا بالشعرية ،ىك"االنزياح" باعتباره يدرس المغة الشعرية عمى أنيا لغة مخالفة لمكالـ
العادم كالمألكؼ.
م ػ ىح " ,زاح الشيء يزيج
االنزياح في المغة ،جاء في لساف العرب مف الجذر " ىز ػ ى

زيحا  ,كزكيكحا كزيحانا كانزاح ذىب ك تباعد <<.2

عرؼ مفيكـ االنزياح بمصطمحات متعددة  ،كذلؾ لتبايف النظرة إلي مفيكـ
كقد ٌ

كاختالؼ االتجاىات كالتيارات ,فأكرد المسدم طائفة مف االقتراحات المقدمة كتسميات
كاصطالحات بديمة عنو ،كاضعا أماـ كؿ كاحد منيا أصمو الفرنسي كصاحبو كتكرد
:الدراسة عمى سبيؿ المثاؿ
لفاليرم Le eartاالنزياح
الشناعة

Le scandale

االفحراؼ La deviation

لبارت
لسيتزر.

3

كسكؼ تحاكؿ ىذه الدراسة استقصاء ابرز مفاىيـ االنزياح عند القدماء كالمحدثيف .
*االنزياح عند القدماء:
 -1ينظر ،ربابعة مكسى :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا ،دار الكندم ،ألربد ،األردف ،ط ،2003 ،1ص .34
 -2ابف منظكر :لساف العرب ،مرجع سابؽ ،مادة (ز م ح) ،ص.552
3

ينظر ،عبد السالـ المسدم :األسمكبية كاألسمكب ،الدار العربية لمكتاب ،طرابمس،ط ،1979 ،3ص .101-9948

الفصل الثاني :شعرية االنزياح ومستوياتيا في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض
تحدث الجاحظ (ت  255ق ) عف االنزياح كلكف بمصطمح أخر أسماء الغرابة
إذا يقكؿ >>:إف الشيء مف غير معدنو اغرب ,ك كمما كاف أغرب كاف أبعد في الكىـ,
ككمما كاف أبعد في الكىـ كاف أطرؼ  ,ككمما كاف أطرؼ كاف أعجب ,ككمما كاف أعجب
كاف أبدع<< ،1أم أف الجاحظ يحب تجاكز المألكؼ إلى معاني جديدة تثير القارئ .
تعبير عف مفيكـ االنزياح ،ىك "العدكؿ" إذ كرد في أكثر
ا
كمف أبرز المصطمحات
كتب النقد كالمغة كالبالغة ،مثؿ كتاب "الخصائص" "البف جنى" (ت  )322ك"دالئؿ
اإلعجاز" "لعبد القاىر الجرجاني"(417ق) ،كغيرىا مف المؤلفات.
فابف جنى (ت )322يرم أف مصطمح "العدكؿ" مرتبط بمصطمح أخر ىك "االتساع"
كذلؾ مف خالؿ حديثو عف الحقيقة كالمجاز يقكؿ  >> :كانما يقع المجاز كيعدؿ إليو عف
الحقيقة بمعاف ثالثة ,كىي  :االتساع كالتككيد كالتشبيو<<.

2

أما "عبد القاىر الجرجاني" (ت417ق) ،فاستعمؿ مصطمح "العدكؿ" في قكلو :
>>اعمـ أف الكالـ الفصيح ينقسـ قسميف :قسـ تعزم المزية كالحسف فيو إؿل الفظ  ,كقسـ
يعزل ذلؾ فيو إؿل النظـ  ,فالقسـ األكؿ الكناية ،كاالستعارة ،كالتمثيؿ ،الكائف عمى يد
االستعارة ،ككؿ ما كاف فيو عمى الجممة مجاز كاتساع كعدكؿ بالمفظ عند الظاىر <<

3

لقد أسيـ "عبد القاىر الجرجاني" مساىمة حقيقية في لفت االنتباه لممعاني الخفية ،
أم ما كراء المعني ،كعدـ االكتفاء بالظاىر ،عندما تحدث عف مفيكـ "معني المعني" إذ
يقكؿ في ذلؾ >> :الكالـ عمى ضربيف أنت تصؿ منو إلى الغرض بداللة المفظ كحده،
كذلؾ إذ قصدت تخبر عف زيد مثال بالخركج عمى الحقيقة كقمت (خرج زيد) ,كضرب أخر
1

-الجاحظ عمرك بف بحر :البياف كالتبيف ،تح :عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،مصر،

ط،4،1975ص. 90

-2ابف جنى أبك الفتح عثماف ،الخصائص ،تح :محمد عمي النجار ،دار اليدل لطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ج3
،ص.267

 -3عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز ،المرجع السابؽ ،ص 329
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ملؾ المفظ عمى معناه الذم يقتضيق
أف تصؿ منو إلي الغرض بداللة المفظ كحده ،كلكف د
مكضكعو في المغة ،ثـ نجد لذلؾ المعني داللة ثانية تصؿ بيا إلى الغرض ك مدار ىذا
األمر عمى الكناية كاالستعارة كالتمثيؿ <<. 1

*عند المحدثين:
يرتبط االنزياح "بجكف ككيف" الذم يحصرىا في مجاؿ الشعر ،حيث منح االنزياح
مساحة كاسعة كاىتماما كبي ار في بحثو عف لغة الشعر مستندا إلى األسمكبية الشائعة في
فرنسا التي مثميا "شارؿ بركنك" )" ،(Brounoماركزك"(" ،(Marouzeauكيرك" )kirou
) ،كخاصة أسمكبية "شارؿ بالي" ) ،(Charl Ballyكالتي اعتمدىا ككىف أساس مكضكعي
انطمؽ منو لتحديد كظيفة االنزياح  ،2بدليؿ ذلؾ قكلو>> :اؿشعر انزياح عف معيار ىك
قانكف المغة كلكنو ليس انزياحا عشكائيا أك اعتباطيا ،كبالتالي فالمغة الشعرية انحراؼ عف
المغة الشعرية ،إذ عدىا عبك ار مف المفيكـ إلى الصكرة ,فالعالقة بيف الداؿ كالمدلكؿ الثاني
تقكـ عمى الصكرة كما يعتقد أف االنزياح ىك كحده يزكد الشعرية بمكضكعيا الحقيقي <<.3
أما "عبد السالـ المسدم" نقؿ في كتابو األسمكبية كاألسمكب ،مفيكـ االنزياح عف
"ريفاتير" >>بأنو يككف خرقا لمقكاعد حينا كلجكء إلى ما ندر مف الصيغ حينا أخر ,فأما
في حالتو األكلى فيك مف مشمكالت عمـ البالغة  ،فيقتضي إذف تقيما باالعتماد عمى
أحكاـ معيارية ,كأما في صكرتو الثانية فالبحث فيو مف مقتضيات المسانيات عامة

 -1عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز ،المرجع السابؽ،ص .268

 -2سعاد بكلحكاش :شعرية االنزياح بيف عبد القاىر الجرجاني ك حاف ككىف ،مذكرة ماجستير في األدب العربي،
جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر.104 ،2012-2011 ،

 -3ينظر ،جاف ككىف :النظرية الشعرية ،المرجع السابؽ ،ص16-6
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كاألسمكبية خاصة<< 1،إذف النزياح عند "ريفاتير" ىك خرؽ لقكاعد الكالـ العادم كىذا
الخرؽ ينتج المغة الشعرية،
في حيف يرل الباحث أحمد كيس أبف االنزياح ىك >>استعماؿ المبدع لمغة
,مفردات كتراكيب كصكر ،استعماال ال يخرج بيا عما ىك معتاد كمألكؼ  ،بحيث يؤدم ما
ينبغي لو أف يتصؼ بو مف تفرد كابداع كقكة كجذب كأسر <<،2أم أف االنزياح ىك
الكصكؿ بالمغة إلي درجة اإلبداع كالتفرد.
كبعد استعراض آراء النقاد حكؿ مفيكـ االنزياح ,سكؼ تعرض ىذه الدراسة أمثمة مف
المجمكعة الشعرية (أزرؽ حد البياض) ،يتجمي فييا شعرية االنزياح .
 -1-1-1شعرية البنية الصرفية والتركيبية:
يتناكؿ في المستكل الصرفي ،أبنية الكالـ كما يعرض لتمؾ األبنية مف أحكاؿ كيقاؿ
في تعريفو >> عمـ يتكفؿ بدراسة الكممات كأشكاليا ،ال لذاتيا كانما لغرض داللي أك
لغرض صرفي يفيد خدمة الجمؿ كالعبارات << ،3أم انو مجمكعة مف األصكؿ كالقكاعد
التي تيدينا إلى معرفة األكضاع التي تأتي عمييا أبنية الكمـ في العربية.
كعرفو "عبده ألراجحي"  >> :بأنو كؿ دراسة تتصؿ بالكممة أك أحد أجزائيا كتؤدم
إلى خدمة العبارة أك الجممة << ،4فيك يرل بأف عمـ الصرؼ ىك عمـ أساسو الكممة.
كجاءت المجمكعة الشعرية "لميمكد خيزار" "أزرؽ حد البياض" غنية بأنكاع مختمفة
مف الصيغ الصرفية ،كىذا ما شيدتو بنية األفعاؿ ،كبنية األسماء.

 -1عبد السالـ المسدم :األسمكبيك كاألسمكب ،المرجع السابؽ ،ص103
 -2محمد كيس أحمد :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،دار مجدالكم ،بيركت ،ط ،2005 ،1ص7

 -3سامية راجح :تجميات الحداثة الشعرية في ديكاف "البرزخ ك السكيف"لمشاعر:عبد اهلل حمادم ،مذكرة ماجستير في
األدب العربي  ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،الجزائر ،2007، 2006 ،ص( ،101،مخطكطة).

 -4عبده الراجحي :التطبيؽ الصرفي ،دار المعرفة الجامعية ،األزريطة  ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ,1981 ,1ص.7
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كفي ىذه الدراسة سنتطرؽ إلى دراسة الصيغ التي تشكؿ ظاىرة بارزة في المجمكعة
الشعرية:
 -1-1-1-1بنية األفعال وداللتيا:
 -1-1-1-1-1الصيغ البسيطة:
إذا القينا نظرة أفقية عمي قصائد المجمكعة الشعرية ،فإننا نالحظ تعامؿ الشاعر
مع المغة تعامال جيدا مستفيدا مف تعدد صيغ األفعاؿ ،كاختار ما يناسب معانيو ،فستخدـ
الصيغ البسيطة بكؿ أنكاعيا ،إال أف الالفت لمنظر ىك سيطرة صيغة كطغيانيا عمي
السر ما يبرره .
صيغة أخرم ،كانحيازه ليذا النكع مف الصيغ فيو مف ٌ
أسفر اإلحصاء عف ىذه الصيغ الجدكؿ التالي:
الكزف

التكاتر

نسبتو في المدكنة

فى ىع ىؿ

193

68.68%

فى َّعع ىؿ

18

6.40%

فىاعؿ

19

6.70%

أى ٍف ىعؿ

36

12.81%

تى ٍف ٌعؿ

15

5.33%

(الشكؿ)10
*داللة فَ َع َل  :استأثر البناء( فى ىع ىؿ)مفتكح العيف بالحظ األكبر ،إذ بمغت نسبتو بيف األفعاؿ
الثالثية المجردة ب ،68.68% :ك ىي أعمى نسبة .
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ارتبطت ىذه الصيغة في المجمكعة الشعرية بأغمبية األفعاؿ المجسدة لمحركة ،مثؿ
(أرمي ،أعد ،خمع ،يضع ،تدمع ،نخرج ،)...كمف أمثمة تكرار ىذه الصيغة قكلو في
قصيدة " في مثؿ ىذا اليكـ":
َعمَى أَ ْنقَ ِ
اض أُ ْغ ِن َية

وت .
 ...تَ ُم ُ

1

وت" انزياح داللي تحدده الظركؼ التي تتناسب مع السياؽ ،ك
حدد الفعؿ" تَ ُم ُ

المقصكد بالمكت ىنا ىك مكت رمزم دؿ عمى مكت معنكم.

*داللة فَ َّعع َل  :صيغة " فى َّعع ىؿ" :بزيادة حرؼ مف جنس عينو ،أم (تضعيفو) كردت ىذه
أعمر،أف ٌكر يتٌـ،
الصيغة  18مرة ،بنسبة  ،6.40%كقد دلت عمى التكثير كالمبالغة ( ٌ
بكح )...كمف ذلؾ قكؿ الشاعر في قصيدتو" ًفي ًم ٍث ًؿ ىى ىذا اىٍلىيكـ":
عتٌقتٌ ،
يغنًىي:ةه
ىستىقيك يؿ أ ٍ
2
اح اَْل ُيتِْم ِم ْن" ِن ْك ِرْي ِزَىا".
تُ َجِّررُد َىا ِرَي ُ
ىف ىش نيئا ىما...ىي ٍذ يك يرنًي":
كقكلو كذلؾ في قصيدة":ك ىكأ ى
3
ِ
َح َازنُ ُو....
س ُد َىا اَْل َ ِرْي ِ فَ َّع
ُج ِج ْت أ ْ
تو ّ
أُ ْغن َي ٌة تَ َ

ت) ،إذ دلت
يج ًج ٍ
نالحظ في ىذه األبيات عدكؿ داللي مف خالؿ لفظة (تي َّعج ًريد ىىا،أ ٌ

عمى معنى التكثيؼ كالتضعيؼ المسمط عمى ذات الشاعر ،الذم سدت أمامو كؿ المنافذ
كالسبؿ ،فيك أمر يكحي بالمأساة التي يعيشيا كالم اررة التي يحس بيا.
*داللة فَ ِ
اعل :ك ىي صيغة ثالثية نسبتيا في المجمكعة  ،6.67%أم بتكاتر 19مرة كقد
جاءت في معظميا لمداللة عمى المشاركة( :المست،تقاكـ،صادفت،أناقش )..،كىذا ما
ىف ىش ٍينئا ىما ...ىي ٍذ يك يرنًي":
حدده قكؿ الشاعر في قصيدة "ك ىكأ ى
-1

الديكاف ،ص.19

 -2المصدر نفسو ،ص.20
 -3المصدر نفسو ،ص.47
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اف َ ٍ تُقَاوم َ وفَيا اَْألَب ِدي ِم ْن ِدف ِ
ض اَْلمَ ْي ِل ِفي ِج ْف ِني َن ِ
ص ِب ْي َح ِة...
ْيء اَْل َّع
اس َب ْع ُ
َ َ َ
ُن َع ُ
ُ
ففعؿ المقاكمة ىنا حدث بتشارؾ كؿ مف (النافذة)ك(الخكؼ) كاعتمد عمى الحركة
1

المتصاعدة التي أنتجت انزياحا دالليا.
*داللة أَف َْع ْل  :كىي صيغة ثالثية مزيدة بحرؼ ك نسبتيا في المجمكعة الشعرية

 36مرة

،كقد جاءت في معظميا لمداللة عمى المشاركة( ،أعطاؾ،أعطيت  ،)...كمف أكجو تكاتر
ً ًً
ب":
الح ٌ
ىذه الصيغة قكؿ الشاعر في قصيدة "م ٍف كتىاب ي
ام َأرَ ٌ أَ ْن َت ُّل
ص ِاد
الَ تَ ْنتَ ِظ ْر أ ْ
كل َ
الح َ
َن تَقُو َل لَ َك ْ

وء َع ْي َن ْي َك َك ْي تَ ْق َأرَ اَْلمَ ْي َل ...
َعطَ ْيتَ َيا َ
َولَو ُك ْن َت أ ْ
ض َ
ط ٍيتييىا" عمى كزف "أفعؿ" لمداللة عمى المشاركة ك المفاعمة  ،مف خالؿ
ىع ى
جاء الفعؿ "أ ٍ
2

انزياح داللي مستمر تبعا لسمؾ التراكيب المغكية التي تتضمف ىذا المفظ.

أما قكلو في قصيدة " ايكاركس":
اد إِلَى ِن َد ِ
اع ِ ...م ْن ُح َّعمى
شتْ ِني َكاَْل َي ِتيم َم َ الِ ُ اَِْْليقَ ِ
اى َ
اء اَْلِّررْي ِح آه ...تََن َ
ت اَْل َّعرَم َ
َسمَ ْم ُ
وأ ْ
3
إِلَى ُح َّعمى...
أسمىمت"  ،كىك انتقاؿ داللي مف
كشؼ لنا ىذا البيت عف معنى التحكؿ الفعؿ " ٍ

المادم إلى المعنكم ،حيث جسد لنا صكرة االنزياح.

فعل :تكزعت ىذه الصيغة حسب المعاني التالية:
*داللة تَ َّع
أ -المبال ة في الفعل:
ت" مف قصيدة "ايكاركس":
كمف األفعاؿ التي دلت عمى ىذا المعنى فعؿ "تىفى َّعح ىم ٍ
1
تَفَحَّعم ْت ر ِ
ون.
وحي  ...و َ ا َنتْ ِني اَْلظُنُ ُ
َ ُ
 -1الديكاف ،ص.49
-2المصدر نفسو ،ص.54
 -3المصدر نفسو ،ص.10
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ت" قد انزاح إلى التعبير عف المبالغة في األلـ الذم أصاب
يبدك أف الفعؿ "تىفى َّعح ىم ٍ

الشاعر كزادتو الخيانة ألـ عمي ألـ ،عمى سبيؿ .
 التَفَاعل :كىذا المعنى حممو في طياتو قكؿ الشاعر:

ف أََن ُو َال ُب َد ِم ْن َح َج ٍر لِ َك ْي تَتَ َّعكمَ ُم
َع ِر ُ
أْ
كرد الفعؿ (تىتى َّعكمى يـ) منزاحا عمى المعنى األصمي لمداللة عمي التفاعؿ كاستنطاؽ
يار. ..
اَْألَ ْن َ

ُ

2

الطبيعة .

 -2-1-1-1بنية األسماء و داللتيا:
سنتطرؽ في بنية األسماء إلى دراسة بنية الكممة ،كنقتصرىا عمى الصيغ الصرفية
األكثر شيكعا.

الصي ة

عدد تواترىا

إسـ الفاعؿ

56
26
108
36

إسـ المفعكؿ
الصفة المشبية
إسـ اآللة

( الشكؿ )12
 -1الديكاف ،ص.11
 -2المصدر نفسو ،ص29.
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نسبتيا
24.77%
11.50%
47.78%
15.92%
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 -1-2-1-1-1إسم الفاعل  :ىك >> كؿ كصؼ مشتؽ مف فعؿ [الزـ أك متعد ،مجرد
أك مزيد،صحيح أك معتؿ] ،يدؿ عمى ذات كصؼ قائـ بيذه الذات التي قامت بالفعؿ ،أك
صدر منيا الفعؿ،بشرط أف يككف الكصؼ قابال لممفارقة أك متغي ار (أم ليس كصفا ثابتا
1

الزما). <<1

كالدارس لممجمكعة الشعرية "أزرؽ حد البياض" ،يالحظ أف الشاعر استخدـ اسـ
الفاعؿ المشتؽ مف الفعؿ الثالثي كغير الثالثي بنسبة  ،24.77%كخير مثاؿ عمى ذلؾ
قكلو في قصيدة":ايكاركس":
َىواء َغ ِ
رئتْي
يد لِي َ
اح ِني لِ ُي ِع َ
ام ٌ
ض َي ْجتَ ُ
َ ٌ

2

ض) عمى كزف "فى ً
يتضح لنا في ىذا البيت انزياح في معنى كممة ( ً
اعؿ" ،إذ دلت
غام ه

عمى معنى الضبابية ،كعدـ الكضكح ،كقد استطاعت ىذه الكممة أف تبيف حالة الضياع
التي يعيشيا الشاعر.

كمف الصيغ التي كردت عمي غير كزف الفاعؿ ىي صيغة " يمك ًجعه" ،مف قصيدة

" عندم ما يبرر بعض أسئمتي":

ِ
ص ُمو ِج ٌ...
ُ ...موس ْيقَى َوَرْ ٌ
سبؽ اسـ الفاعؿ ( يمك ًجعه) لفضتيف (مكسيقى ك رقص) ،كالرقص في كاقعو يدؿ عمى
الفرح كالسعادة  ،فحيف نجد أف الشاعر أكسبو داللة مغايرة ك ىي اسـ الفاعؿ " يمك ًجع" ،
3

لينتقؿ بو إلى صكرة مف صكر االنزياح ،لتأكيد المعنى كالمبالغة فيو أحيانا ،كذلؾ عف

 -1صبرم المتكلي :عمـ الصرؼ العربي أصكؿ البناء ك قكانيف التحميؿ ،دار غريب ،القاىرة( ،د.ط ) 2002،ص.44
 -2الديكاف ،ص. 9
 - 3الديكاف ،ص.27
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طريؽ تحكيؿ صيغة فاعؿ لمداللة عمى الكثرة كالمبالغة في الحدث (حدة الرقص)  ،أم
أنو رقص خارؽ غير اعتيادم ،ألنو يبحث في سراب المجيكؿ عما يسمي بالحقيقة
الفنية ،كىي حقيقة الحقائؽ جميعا.
 -2-2-1-1-1اسم المفعول:
ىك>> اسـ يشتؽ مف الفعؿ المضارع المتعدم المبني لممجيكؿ ،كىك يدؿ عمى
كصؼ مف يقع عميو الفعؿ<<.

1

لقد كرد ىذا البناء في المجمكعة الشعرية بنسبة ضعيفة قدرة ب:

 ،%11.50كمف

يبرر بعض أسئمتي":
أمثمتيا قكلو في قصيدة "عندم ما ٌ
2
ِ
وب ُة اَْل َع ْي َن ْي ِن ِم ْث َل ا ْل َد ْم ِ .
ص َ
َىيا أ ُْرُكضي َم ْع ُ

كبةي) ،كىك
صى
تجسد لنا في ىذا البيت صكرة مف صكر االنزياح،مف خالؿ لفظة ( ىم ٍع ي

انزياح يحمؿ داللة التيو كاضطراب المشاعر بيف الفرح كالحزف كما أنيا يحمؿ معنى
الحدكث كالتجدد مثمتو( :مذبكحة،ممغمتيف،مشغكلة)....
كىذا بضبط ما أكده في قصيدة "ايكاركس":
ِ
َعالِي اَْل ُب ْر ِ .
س ِدي اَْل ُممَ َ
وو ...م ْن أ َ
وأ َْرِمي َى َك َ ا َج َ

4

تغير الحاؿ.
الممى ى
كث) جاء لداللة عمى االنكسار ك ٌ
فاسـ المفعكؿ ( ي

 -3-2-1-1-1صفة مشبية:

فيي>> تدؿ عمى صفة حدث ثابت في المكصكؼ ثبكتا مالزما لو <<3
لقد نالت الصفة المشبية في المجمكعة الشعرية الحظ األكفر إذا بمغت نسبة تكاترىا
ب 47.78% :أم  108مرة.
 -1عبده الراجحي :المرجع السابؽ،

ص.81

 -2الديكاف ،ص.9

 -4المصدر نفسو.9 ،
 -1علي جابر المنصور ،عالء هاشم الخفاجي :التطبيق الصرفي( تعريف األفعالواألسماء) ،دار العلمية -
للنشروالتوزيع(،دب)،ط،2002،1ص242
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كنجد الشاعر يكظؼ صيغة "أى ٍف ىع ىؿ" لمداللة عمى المكف المتمثؿ في (أبيض

أزرؽ،أسكد،أخضر.)...

كمف أمثمتيا في قصيدة "ككأف شيئا ما يذكرني":
تَماثُل ال َكمِم ُ ِ
اء...
يح ِفي َن ْ
ظ َر ِات ِك ال َ ْ
س ِب َ
ات لمتَ ْ
ض َر ُ
َ
َ

1

مالمح االنزياح في غاية الكضكح  ،يتكصؿ إلييا كؿ قارئ حتى كاف كاف عمى

درجة مف البساطة ،فمفظة (خضراء) حققت عدكؿ داللى مف المعنى المادم في المفظ
الذم يدؿ عمى المكف ،إلى عدكؿ داللي معنكم يدؿ عمى السالـ.
أما قكلو في قصيدة " قاؿ":
ت ِم ْن َم ْوِتي
َو َما ُع ِت ْق ُ
اي
َس ْ
َو ِم ْن َك ْرِم أ َ

وعمَى  ...يا َك ِتفَي اَْلمَ ْيمَ ِة اَْلسمر ِ
اء.
ََ
َْ

2

يترائ لنا جميا مف خالؿ كممة " السمراء" عمى كزف" فعالء" ،كالتي سبقتيا لفظة

"الميمة" كىي ليمة شديدة السكاد،فيك انزياح داللي كاضح دؿ عمى الخكؼ مف المستقبؿ
المجيكؿ.
كىكذا كاف لمصفة المشبية دكر كبير في إبراز اإلشارات كالدالالت الكبيرة كالتي
تحققت مف خالؿ السياؽ الشعرم.
 -4-2-1-1-1إ سم اآللة:
ىك>> إسـ مصكغ مف مصدر الثالثي  ،لما كقع الفعؿ بكاسطتو <3

 -2الديكاف،ص.48
 -2المصدر نفسو ،ص.17

 -1أحمد بف محمد أحمد الحمالكم ،شذا العرؼ في فف الصرؼ  ،دار الفكر ،عماف ،األردف  ،ط ،2000 ،1ص741
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فيك ما دؿ عمى كسيمة أك حاجة يتـ بيا فعؿ معيف ال يعمؿ عمؿ فعمو كيصاغ مف
المصدر لمداللة عمى األداة التي تستخدـ في إيحاء معنى ذلؾ المصدر كقد تكاترة في
المدكنة بنسبة  ،15.92%كمف ذلؾ قكلو:
يح ِم َن اَْلم ِب ْي ِت ِب ِح ْج ِر ر ِ
شفَي...
ف أَّن ُو َال ّب َد لِم َناي اَْل َج ِر ِ
اع َي ٍة لِ َي ْ
َع ِر ُ
أْ
َ
َ

1

عندما نق أر ىذا البيت الشعرم قراءة متأنية كاعية ال نقؼ عند حد المشاكمة ،كانما

نتعدل ىذا إلى مجمكعة مف االنزياحات في حركة مستمرة عبر الزمف ،بدالالت مشحكنة
بطريقة عقمية مدركة ،تعتمد عمى نشاط خيالي خالؽ ،عف طريؽ لمممة شتات الصكرة
الفنية بطريقة مغرية مميمة لخياؿ المتمقي.
كتكظيؼ الشاعر ليذه اآللة (النام) ،كاف مكفقا إذ اتحد مع المخزكف الداللي
لمديكاف القائـ عمى الحزف ،باعتبار أف النام صكت شجي مميء باآلالـ كاآلىات.
كما أف النام ىك القصبة المحمية ،عند إحداث الفجكات تتألـ ىذه القصبة شبييا
باإلنساف عند اكتكاءه سكاء كاف ذلؾ االكتكاء (مباشر أك غير مباشر) ،فيشعر باأللـ،
كاشترط المبيت بحجر راعية ،كالذم لو معاني الحب كالدفيء ،لكي ينسى أثر اليمكـ
كتباريح األسى.
بعد إحصاء كدراسة بنية األفعاؿ (الصيغ البسيطة) كاألسماء ،نالحظ أف الشاعر
استخدـ األفعاؿ أكثر مف األسماء ،ككاف العصب الحقيقي ليا ىك الفعؿ المضارع ليشكؿ
نكعا مف الدينامية كالحركية ،ثـ إف القصيدة التي تعبر بالفعؿ المضارع ىي التي تسكف
المستقبؿ ،مف خالؿ التماسو النفراج الكاقع ،كىذا بالضبط ما يصبك إليو الشاعر كيتمناه.
 -3-1-1-1التقديم و الت ير:
يعد التقديـ ك التأخير مف أبرز عناصر التحكيؿ ،ك أكثرىا كضكحا إذ فتح لممتكمـ
أبكاب االختيارات المتعددة في التعبير عف المعاني المختمفة.

 -1الديكاف ،ص.29
59

الفصل الثاني :شعرية االنزياح ومستوياتيا في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض
يرل عبد القاىر الجرجاني أف التقديـ ك التأخير  >> :باب كثير الفكائد جـ
المحاسف ،كاسع التصرؼ ،بعيد الغاية ،ال يزاؿ يفتر لؾ عف بديعو ،كيفضي بؾ إلى
لطيفو ،كال تزاؿ ترل شع ار يركقؾ مسمعو ك يمطؼ لديؾ مكقعو ،ثـ تنظر فتجد سبب أف
حكؿ المفظ مف مكاف إلى مكاف  .<<1فيك إذا
راقؾ ك لطؼ عندؾ أف ٌ
قدـ فيو شيء ،ك ٌ
آلية يتـ فييا تقديـ ما أريد تسميط الضكء عميو ،ك تأخير الكالـ األقؿ شئنا.
كمف أشكاؿ التقديـ ك التأخير قكؿ الشاعر في قصيدة "قاؿ":
ِ
صالِ ِو
في أ َْو َ

أَ ْنفُــ ُخ
مؤخر

مقدـ

ِم ْن ر ِ
وحي
ُ
2
ِم ْن َن ِ
ي.
ار ْ

استيؿ الشاعر نصو بمركب غير تقييدم ،كغير إسنادم تمثؿ في تقديـ الجار
ك المجركر (في أكصالو) ،عمى الفعؿ ك الفاعؿ (أنفخ) ،ك الغرض منو االىتماـ باألمر
المقدـ ألف الشاعر غرضو ىنا أف ينقؿ لنا الحالة التي كصؿ إلييا ،كالتأكيد عمى حالة
جك مف األمؿ كالبيجة.
الرفض كعدـ الرضكخ لمكاقع ،بمحاكلة خمؽ ٌ
كنجده أيضا في نفس القصيدة يقكؿ:

ِ
َّعو ِء
لَ ْو...أ ِّرَني َعمَى َن ْي ٍر م َن اَْلض ْ
ِ
اء
َوِفي َ اك َرِتي َم ٌ
مقدـ

مؤخر

اي
ص ْ
َولَ ْو لَ ْم َي ْ ِل اَْل ّ
س ْح ُر َع َ

1

1

-عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ االعجاز ،تحقيؽ محمكد محمد شاكر ،دار مدني ،السعكدية ،1992 ،ص106

-2

الديكاف ،ص. 17

 -1الديكاف ،ص .18
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ماء) ،فأصؿ الجممة(
عمد الشاعر عمى تقديـ الخبر (في ذاكرتي) عمى المبتدأ ( ي

كماء في ذاكرتي) ،ككنو اسبؽ الجممة بعبارة (لك ٌأني عمى نير مف الضكء) ،لينتقؿ إلى
ه

انزياح آخر عمى مستكل االختيار الذم أحدث خرؽ عمى مستكل الداللة ،فنحف إذف أماـ

منافرة إسنا دية ،كالمنافرة تعتبر خرقا لمقانكف الكالـ.
أما قكلو في قصيدة "قالت امرأة":
ش ْرًا إلى ِج َي ِة اَْل َق ْم ِ
أَ ْن َت تَ ْ ُر ْ َ
ِ 1
مسس َمة.
ون َم ًعا لِ َ
َو ْح َد َك تَ ْ َى ُ لَ ِك َن ُي ْم ُي ْ
ش ِرُ َ

مقدـ

مؤخر

تأخر الفعؿ كالفاعؿ مف أجؿ تقكية الحكـ ،فالدنيا انعكست سمبا عمى تمؾ المرأة التي
تعاني فراؽ الحبيب أك الغربة ،كالكحدة التي تقاطعت مع الضياع كاالنكسار.
كنجده في قصيدة " جدراننا " يقكؿ:
و ُك َنا
َح ْي ٌ
2
وت
َ ْب َل ِ ْبمَ ِت َنا َن ُم ُ
مقدـ

مؤخر

قدـ الظرؼ عمى الفعؿ كالفاعؿ مف أجؿ إبراز حالة الشاعر الغارؽ في الحزف
كاألسى ،كمف أجؿ الداللة عمى الكضع كالزمف كبياف ىيئة المكت .
أما قكلو في قصيدة "أزرؽ حد البياض":
مقدـ
مؤخر

َب ْي َن َ ِم ْي ِ
ص اَْلفَ ْجر
ص ْد ِر اَْل َم ْو َج ِة
َو َ
يِ
وح
ض ْي ُ َ ْيطٌ اَْل ُّلر ِ
َ

وتَ ْدم ُ َ ...ع ْي ُن اَِْْل ْبرِ
َ
َ

1

 -1المصدر نفسو ،ص .43
 -2الديكاف ،ص.34
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فقكؿ الشاعر (بيف قميص البحر ك صدر المكجة) انزياح تركيبي خالؼ الصكرة
المثالية لألداء المغكم ،كالذم يمثؿ المعيار النحكم ،فقد خالفت عناصر التركيب تركيبيا
األصمي في السياؽ ،فتقدـ الظرؼ الذم حقو التأخير (بيف قميص )....عمى الجممة
الفعمية (يضع خيط الركح) ،كىك اختيار أسمكبي بحسب ما يراه مالئما لمتعبير عف معناه
المقصكد.
 -4-1-1-1الح ف:
الحذؼ ظاىرة لغكية نممسيا في جؿ المغات ،كال نستبعدىا في كؿ المغات
الختالؼ األحكاؿ ك المقامات ،كألف المغة العربية منحت المتكمـ حرية الحركة كاالتساع
في التغير ،فإف الحذؼ طريؽ آخر إلى تكليد اإليحاء كتكسيع الداللة ،كىذا ما شد انتباه
عبد القاىر الجرجاني فجعمو يعقد فصال عف الحذؼ يقكؿ فيو >> :ىك باب دقيؽ
المسمؾ ،لطيؼ المأخذ عجيب األمر ،شبيو بالسحر ،فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر أفصح مف
الذكر ،كالصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة ،ك تجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ ،كأتـ ما
تككف بيانا إذا لـ تبف<<.

2

كعرفو صاحب المكارـ بقكلو >> :إسقاط الصيغ داخؿ النص التركيبي في بعض
المكاقؼ المغكية ،كىذه الصيغ يفترض كجكدىا نحكيا ،لسالمة التركيب كتطبيقا لمقكاعد ،لـ
ىذه مكجكدة أك يمكف أف تكجد في مكاقؼ لغكية مختمفة <<.

3

أنواع الح ف في المجموعة الشعرية:
*ح ف عمى مستوى الحرف:
يقكؿ في قصيدة " عندم ما يبرر بعض أسئمتي":

-1

الديكاف ،ص.36

 -2عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز ،المرجع السابؽ ،ص .146

-1عمي أبك المكارـ  :الحذؼ كالتقدير في النحك العربي ،دار الغريب ،القاىرة( ،د.ط) ،2008 ،ص .200
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وتَ ّ َك ِري أَلَ ِمي إِ َ ا فَتَح اَْلصباح َنو ِ
اف َ اَْل َّع
ش ْر ِ
ستَا َن َيا
ق اَْل َح ِزْي ِن َو(إِ َ ا) َنفَّع َ
صافَ ُة فُ ْ
ص ْف َ
ض ْت َ
َ ََ ُ َ
َ
1
فَصح ْت ع ِ
مح وفة
سي َو َع َس اَْل َن ِش ْي ُد.
صاف ْي ُر اَ ْآل َ
ََ َ َ

*ح ف عمى مستوى الكممة:

كمف أمثمتيا قكلو في قصيدة "رماد أبي":
َىتَفَ ْت ع ِ
اشقَ ُة
َ
ِِ
وح" ؟
" َيا َى ه اَْل ُر ُ
ط ِر
َوأ ْلقَ ْت ِبشاَ ٍل ِم َن اَْل ِع ْ
ِفي طَ ِري ِ
ات"
ق " اَْل َب َي ْ

س ْب ُ َن ْ سَ ٍت إلى ِم َائو (ن مة)
َو َم َ
ش ْت َ

2

مح وفة

كيقكؿ في قصيدة " في مثؿ ىذا اليكـ":
ستَقُو ُل أُ ْغ ِن َي ُة
َ

اح اَْل ُيتِْم
تُ َجِّررُد َىا ِرَي ُ
ِم ْن " ِن ْك ِرْي ِزَىا"...

اف ...
بيتُ ِك اَْل َ
شفَّع ُ
أََنا ْ

ُم َك....
(أ َنا) أ ُّل

3

مح وفة

*ح ف عمى مستوى الجممة:
كمف أمثمتيا قكلو في قصيدة "قاؿ":
ت ِم ْن َم ْوِتي
َو َما ُعتِّر ْق ُ
 -1الديكاف ،ص.28
 -2المصدر نفسو ،ص.15
 -3الديكاف ،ص.22
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اي.
( َو َما ُعتِّر ْق ُ
َس ْ
ت) و ِم ْن َك ْرِم أ َ

1

مح وفة

أما قكلو في قصيدة "عندم ما يبرر بعض أسئمتي "
اس َن ِ
ِ
س ْت ِب ِو لِ ُن َع ِ
اف َ ٍ ُم َو ِ
ارَب ِة ِ ...ط َوا َل اَْلمَ ْي ِل.
س َ ُو ُل ) َما ن ْج َم ُة َى َم َ
(َ

2

مح وفة

كقد تـ ىذا الحذؼ بجميع أنكاعو ألسباب كظكاىر عناىا الشاعر كقصدىا باعتبار
أف الحذؼ طريؽ آخر إلى االتساع في المعاني عف طريؽ اإليجاز .
كلذلؾ نجد الشاعر في مجمكعتو "أزرؽ حد البياض" في محاكلة دائمة إلى تفجير
ذىف المتمقي كشحنو بأيقكنات تكقض فكره ،كال يككف ذلؾ إال بالحذؼ.
كىذا الحذؼ يفيـ مف السياؽ كالقرائف التي تدؿ عميو "فميمكد خيزار " ،كمف كراء ىذه
اآللية ،أكسب لغتو الشعرية القكة كالصالبة لمبحث عف حقيقة الذات انطالؽ مف المحذكؼ
إلى المعمكـ.

 -5-1-1-1شعرية البنية الداللية والرمزية.
 -1-5-1-1-1الحقول الداللية:
تعد نظرية الحقكؿ الداللية ،مف النظريات التي لـ تتبمكر بشكؿ كاضح إال في
العشرينيات ،ككاف اليدؼ مف ىذه النظرية ىك تصنيؼ المفردات مع بياف مدلكالتيا كالربط
بيف ىذه المفردات انطالقا مف العالقات الداللية المتكلدة في كؿ حقؿ مف الحقكؿ.

 -1المصدر نفسو ،ص.29
 -2المصدر نفسو ،ص. 43
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الحقؿ الداللي يعرفو "ستيفاف أكلماف" "  "ullmanعمى أنو >> :قطاع متكامؿ مف
المادة المغكية ،يعبر عف مجاؿ معيف مف الخبرة
>>مجمكعة جزئية لمفردات المغة<<.

<< .كيعرفو " ليكنز" "  "lyonsبأنو

1

كما نجد "أحمد مختار عمر" في كتابو المكسكـ" :بعمـ الداللة" يعرفو بقكلو" :
>>مجمكعة مف الكممات ترتبط داللتيا كتكضع عادة تحت لفظ عاـ يجمعيا ،كلكي نفيـ
معني كممة يجب أف نفيـ مجمكعة الكممات المتصمة بيا دالليا ،فمعنى الكممة ىك
محصمة عالقاتيا بالكممات األخرل داخؿ الحقؿ المعجمي <<.

2

كالحقؿ المعجمي "  "champ lexicalىك >>مجمكعة ألفاظ في النص تدكر حكؿ
مكضكع معيف ،يمييا المترادفات كاالشتقاقات ،بحيث يتألؼ مف مشتقات الجذر المغكم
لمكممة ،كالمترادفات كالمحكر المعنكم لكممة كالمحكر المجازم لكممة << .

3

فنظرية الحقكؿ الداللية  Semanticfieldsتعد مف أبرز الطرؽ الحديثة في عمـ
الداللة >>فيي ال تسعى إلى معرفة البنية الداخمية لمدلكؿ المكنمات [الكممات] فحسب،
كانما إلى الكشؼ عف بنية أخرل تسمح لنا بتأكيد أف ىناؾ قرابة داللية بيف مدلكالت عدد
معيف مف المكنمات <<.

4

كاليدؼ األساسي لمحقكؿ الداللية ىك

>> أف تككف كؿ كممة متخصصة في حقؿ

داللي معيف ،كالكشؼ عف عالقاتيا المعنكية مع بعضيا ،كعالقاتيا بالمصطمحات العامة
التي تتفؽ مع الكممة<<.

5

بحيث تقكـ بتنظيـ األلفاظ في حقكؿ داللية تجمع بينيا مالمح داللية مشتركة،
 -1عمار شمكام :نظرية الحقكؿ الداللية ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد الثاني،2009 ،
ص .40

-2
-3

أحمد مختار عمر :عمـ الداللة ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط ،1998 ،5ص .79

يكسؼ ماركف :المغة كالداللة (معجـ) ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،لبناف( ،د.ط) ،2007 ،ص .155

-1عبد الجميؿ :عمـ الداللة (أصكؿ كمباحثو في التراث العربي) ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،2001 ،ص
.80 -79

 -2ينظر ،برتى الحسف :الحقكؿ الداللية لممفردات القرآنية في عالـ األحياء كالجمادات ،ساحؿ العاج ،ص .10
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فيناؾ ألفاظ تتصؿ بالمحسكسات المتصمة كاأللكاف أك المحسكسات المنفصمة كاأللفاظ
األسرية ،أك األلفاظ التجريدية المتمثمة لما يدؿ عمى األفكار كالرؤل ،كؿ ذلؾ انطالقا مف
لفظ عاـ يجمع بيف ىذه األلفاظ الداخمية في الحقؿ الداللي المعيف.

1

كمف ىنا نجد أف الحقكؿ الداللية حقكؿ فيرسية داللية >> فيرسية لككنيا مؤلفة مف
كممات ،كداللية الرتدادىا كإلرجاعيا إلى العالقة بيف الداؿ كالمدلكؿ << 2كمعني ىذا أف
يضـ مجمكعة مف الكممات ذات السمات المشتركة التي تؤىميا الحتالؿ
الحقؿ الداللي ٌ

مكقع معيف مف الجممة ،كتجرم ىذه العممية بناءا عمى السمات الداللية االنتقائية التي
يتميز بيا اؿحقؿ اؿداللي.
أما فيما يخص "ميمكد خيزار" في

مجمكعتو الشعرية "أزرؽ حد البياض" ،فنجده

يخص مجمكعتو بمعجـ فني متميز ،يمكف القارئ مف الكقكؼ عمى جماليات المفظة
كالعبارة.
لذلؾ قمنا بالتركيز عمى أىـ الحقكؿ التي احتفى بيا الشاعر ،كىي كاآلتي:
 -1-1-5-1-1-1حقل الحزن:
شغؿ ىذا الحقؿ حي از كبي ار في المجمكعة الشعرية "أزرؽ حد البياض" ،إذ جاءت
معظـ كحدات النصكص في سياؽ الحزف كاألسى ،كارتبطت بكممات تعكس سمبية الشاعر
في نظرتو لمحياة.
كمف أمثمة ذلؾ:
* الوحدات الداللية:
حقؿ الحزف
-3
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األلـ

عزاء

خائف

الدمع

الفجيعة

منفى

المقيت

الضرير

الغماـ

الرماد

حمى

رماد

المآسي

الذبيح

حسرة

مكجع

مكت

المقيط
( الشكؿ )13

*التحميل الداللي:
يقكؿ الشاعر في قصيدة "إيكاركس":
ِ
ِ
ت أَصع ُدَ ...ى َك َ ا َكفَ ار َ ٍ
الجا ِ ِب َي ِة.
س ْك َار َن ٍة ِب َ
الض ْو ِءُ ...م ْحتَف َس ِب َم ْوت َ
شة َ
ور ْح ُ ْ َ
َ
ُ
ارِ ...في ممَ ٌك ِوتَيا العالِيِ ...
 ...م ِ
وغ ًس ِفي َّع
الن ِ
َج ِن َح ِتي...
س َْل ُ
ين َد َن ْو ُ
وح َ
ت َك َل أ ْ
ت َ
َ
َ
ُ
1
اء ...تَفَحَّعم ْت ر ِ
السم ِ
عمَى ج ِ
نون.
وحي ...و َ ا َنتْ ِني الظُّل ُ
َ َ َ
َ ُ
سد َّع َ

فالشيء الممفت لالنتباه في ىذا المقطع ،ىك الطريقة التي تعامؿ بيا الشاعر مع

كممة (مكت ،مكغال ،تفحمت ،خانتني) ،فقد دمجيا في كياف القصيدة ككساىا بقكة الفكر
كالمعرفة ،جاعال منيا كمتة كاحدة ،متالحمة في البناء كالمعنى ،ليصكر لنا الكىـ ،كعدـ
االنتماء ،كالصراع النفسي ،الذم يحيط بو.
أما في قصيدة "مف كتاب الصدؽ" يقكؿ:
س َم فَ ِج ْي َع ِتي ...
ص ْم ِتي ُكمَّع ُو ِأل َ
ْ
عيد َر ْ
احتَا ُ َ
احتَا مع ِج َزً ِألُ ْن ِق َ ما تَبقَى من يتَام ِ
شِ
ق.
الع ْ
ْ ُ ُْ
َ
َ َ
ِ 2
ِفي َبرِد األَ َغاني.

- 1
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يستعمؿ الشاعر كممت (صمتي ،فجيعتي ،يتاـ) كأداة لبياف مدل حزنو كتكتره
النفسي ،فيك يبحث عف طريؽ ليبث أحزانو كأشجانو باستعماؿ مثؿ ىذه األلفاظ فيي
كاشفة عف لحظة نفسية يشكبيا الخكؼ مف الكاقع كالمستقبؿ.
 -2-1-5-1-1-1حقل األمل:
يبني الشاعر ميمكد خيزار في عالمو الشعرم ،ما لـ يستطع بناءه في عالـ الكاقع،
متخذا مف حقؿ األمؿ مادة خصبة لإلنعتاؽ مف العادات كالتقاليد باإلضافة إلى الماضي
المرير ،كنجد مثال:
* الوحدات الداللية
حقؿ األمؿ
سالـ

الصفاء

انقاذ

الفجر

حمـ

الضحؾ

أغنية

الربيع
(الشكؿ )14

*التحميل الداللي:
يقكؿ في قصيدة "ككأف شيئا ما يذكرني":
ِ ِ ِ ِ ِ
س َي ِ
ض
الم ْق َع ُد ال َ ْمفِّريَ ...ح ْي ُ
انَ ...ح ْي ُ
و األ َْر ُ
ِّ ...رأني َ اى ٌ ل َحديقَة الن ْ
و َ
يد َ ِ
اشقَ ْي ِن مس ِ
و ُْبمَ ُة ع ِ
ِ
ِ
اك َرَ ال َن َي ِ
ار
وح ْي ُ
اف َرْي ِن تُِع ُ
تَ ْ
َ
مس َماءَ ...
ُ َ
ض َح ُك ل َ
ِ 1
الس َماء.
 ...إِلَى َ

-1
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إف األماف كالحب الذم ينشد إلييما الشاعر ،يأتياف مف كممة (تضحؾ ،قبمة)
فالضحؾ يدؿ عمى األمؿ كتجاكز الصعاب ،أما القبمة فجاءت لتعكس عمؽ الداللة فيي
عالمة عمى االنتقاؿ مف كضع راىف إلى كضع آخر بحثا عف الحمـ كاالستمرار.
كيقكؿ في مكضكع آخر:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الح ِّر .
س َرَّ ...ع
س َارُ في ُ
إن ال َ َ
َراى ْن ِب َما ف ْي َك م ْن فَ َر ِح ِب ُكمِّر َكَ ...راى ْن لتَ ْ َ
1
دي ِ
طسً...
س ُب َك األ ََب ُّل
وف ُي ْب ِقي َك َح ًيا َولَو لَ ْم تَ ُم ْت َب َ
س َ
الوح ُ
وما َ
َم ْك َ
يدَ ...
نممس في ىذا المقطع تعبي ار عف أمؿ في و
غد أفضؿ ،كمستقبؿ مشرؽ حيث نرل أف
الحب ،فرح)،
الشاعر متفائؿ ،لـ تنقطع آمالو كطمكحاتو ،كيظير ذلؾ مف خالؿ لفظة ( ٌ
فالحمـ ىك األمؿ الكحيد لمشاعر الذم مف كرائو يستطيع أف يحقؽ آمالو.
 -3-1-5-1-1-1حقل األلوان:
لطالما كانت األلكاف مصدر إلياـ لمشاعر المعاصر باعتبارىا حاممة لشحنة إيجابية
يستطيع التعبير بيا عف تجربتو الشعكرية ،ألف المكف يعد >>بنية أساسية ميمة في تشكيؿ
القصيدة الشعرية ،كركيزة ىامة تقكـ عمييا الصكرة الشعرية بكؿ جكانبيا ،مف الشكؿ إلى
المضمكف ،فالمكف يحمؿ قد ار كبي ار مف العناصر الجمالية ،كاضاءات دالة تعطي أبعاد
فنية في العمؿ األدبي عمى كجو الخصكص <<.

2

كتمثيؿ لذلؾ كاالتي:
* الوحدات الداللية:
حقؿ األلكاف

-2
2

أبيض

أزرؽ

بنفسجي

أسمر

أصفر

أسكد
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أخضر
( الشكؿ )15
*التحميل الداللي:
كمف أمثمتو:
األزرؽ لكف السماء في األساطير استخدـ لمتعبير عف اآللية ،ككككبي الزىرة
كالمشترم ،يرمز لمصفاء كالنضارة ،السالـ كاألماف ،اليدكء كالمكدة ,كيأتي في بعض
الثقافات ليرمز عمى العظمة كالممكية كالرقي كالعمؽ كالحكمة ،كما يأتي في ثقافات أخرل
1

رم از لمكراىية كالغدر.
كمثاؿ ذلؾ:

الب َي ِ
اض".
عنوان الديوان "أ َْزَر ٌ
ق َح ُد َ

2

إف ميزة الشاعر ىنا ،ال تكمف في اتكاءه عمى الداللة األصمية ،بقدر ما تكمف في

التفصيالت التي يضفييا كالصكر التي يخمقيا ،فاستعماؿ الشاعر ليذيف المكنيف (أزرؽ،
أبيض) ،كاختيارىما ليككنا عنكانا لمجمكعتو الشعرية" أزرؽ حد البياض" لـ يكف اعتباطيا،
كانما كانت الغاية مف ذلؾ ىك أف يأخذنا إلى عالـ كمو مفارقات كتناقضات ،فبزرقة البحر
كاحمرار الشفؽ تبدك الحياة جميمة لكف فييا الخكؼ كالشؾ كاالرتياب.
أما قكلو في قصيدة "قاؿ":
ش َبا ِب ْي َك لِ َكي تَ ْفتَ َح َع ْي َن ْي َيا
ت ال َ
وأَ ْغ َوْي ُ
الس ِد ِ
يم ِّري ال ِ ي
َعمَى َى َ ا َّع
وح عمَى أ َْبي ِ
ض ِو الفَ ِاد ِح
أَ ْ
ش َر َ
َ
الر ِ َ
ف ِب ُ
3
ِ
اي.
س َرِ َن ْ
م ْن َح ْ
-2
-3
-1
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كثي ار ما يقترف المكف األبيض بالصفاء كالطيارة كالبراءة ،كالسالـ كالتفاؤؿ ،فيك
يحمؿ داللة إيجابية ،كفي نفس الكقت قد يخرج إلى معنى التشاؤـ كالفناء ،كىذا ما أطمعنا
عميو المقطع السابؽ ،إذ اتخذ األبيض داللة سالبة ،القترانو بكممة "فادح" ،فالعبارات غير
لمعمىف بثكب الطير كالعفاؼ،
بريئة ،كاألبيض يختبئ مف كراءه الجرـ كالخطيئة ،تظير ى
كفي باطنيا جرح كألـ ،بسب الخطيئة.

 -4-1-5-1-1-1حقل الطبيعة:
خركج الشاعر مف الحقكؿ األخرل إلى حقؿ الطبيعة ،ألنو أقكل تأثي ار فجاء حامال
لدالالت إيجابية كأخرل سمبية ،نجد مثال:
*الوحدات الداللية:
مظاىر جغرافية طبيعية
أزمنة

سماء

الطبيعة

أرض

الصامتة
صمب

الرياح

النباتات

مائي

ككاكب

صباح

الزينة

األرض

طكفاف

أنيار

القمر

مساء

مثمرة

جباؿ

إعصار

مطر

الشمس

ليؿ

النخيؿ

عشب

البحر

النجكـ

النكر

البرتقاؿ

زىكر

سيؿ

الثمكج

الشتاء

زيتكف

الصنكبر

الحجر

الغيكـ

ربيع

قمح

القرنفؿ

اليكاء

الخريؼ

الرماف

البنفسج

السحاب

الصيؼ

الزنبقة

الغد
النيار
71

الفصل الثاني :شعرية االنزياح ومستوياتيا في المجموعة الشعرية أزرق حد البياض

( الشكؿ )16
*التحميل الداللي:
يقول الشاعر:
ِ
ص ْوتُ ِك.
في َناي َ

يح
الر ِ
ادهُ ِفي ِّر
الو ْع ُي ال َ
ش ِق ُّلي َرَم َ
َي ْنثُُر َ
" ُ ْ َيا ِرْي ُحَ ...ما أ َْبقَى لَ َك التَّع ِ
ارْي ُخ.

الس ِف ْي َن ِة...
ِم ْن إِ ْر ِو َّع
ِ 1
لِ ْم َع َزاء".

الشاعر يكظؼ داؿ (الريح) ليضفي بمكجبو طاقة تحكيمية تغيرية جذرية ،تقكـ عمى

زرع و
أمؿ جديد ،رغـ أف الريح في الشعر الحديث كالمعاصر تعبر عف اليالؾ كالتشتت
كالضياع ،إال أننا نجد الشاعر ييكسبيا داللة التطيير مف الحياة األكلى المبتذلة.
قصيدة "رماد أبي" يقكؿ الشاعر:

ِفي ِن َدِاء أَِبي
ِِ
ِ
العالِي.
في َ ِرْيفو َ
2
تََزّو َ ُ ...ك َّعل َّع
يل.
الن ِ ْ

لمنخمة داللة إيحائية تعكس ما بداخؿ اإلنساف ،خاصة كأنيا تبعث عمى التجدد

كالصمكد ،كاألصالة كالشمكخ كعزة النفس ،كما أنيا باعثة لألمؿ كالراحة ،كىذا بالضبط ما
عمؿ الشاعر عمى زرعو كبثو في سياؽ حديثو عف النخيؿ.
-5-1-5-1-1-1حقل الحيوان:

-1
-1
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يشتمؿ ىذا الحقؿ عمى أنكاع مف الحيكانات بإضافة إلى بعض الزكاحؼ كالحشرات،
كقد كظفيا الشاعر "ميمكد" بمعناىا الحقيقي كالمجازم.
نمثؿ ليذا الحقؿ كاآلتي:
* الوحدات الداللية:
حقؿ الحيكاف
أليفة

مفترسة

حشرات كزكاحؼ

حمامة

ذئب

فراشة

غزالة

قرد

النحؿ

طائر ،عصفكر

أفعى

يمامة

العنكبكت
(الشكؿ )17

*التحميل الداللي:
يقكؿ الشاعر في قصيدة "في مثؿ ىذا اليكـ":
مسم ِ
سيقُو ُلِ ُ ...
اء
ََ
ش ْك ًار ل َّع َ
ِ
امتَ ْي ِن
َعمَى ُ ُبول َح َم َ
ِب ُد ِ
َج ِن َح ٍةُ ...ى َما َ ْم ِبي َوَ ْم ُب ِك...
ون أ ْ
ات.
ثَُّعم إِ َّعن ال َ َارَ ...م َ
1
ِ
وت.
الع ْن َك ُب ُ
َولَ ْم تَ ُع ْد تَ ْبني ُى َنا َك َ

في ىذا المقطع لمحة إنسانية خالدة ،يمتزج فييا الحاضر بالماضي مف خالؿ

استدعاء حادثة غار حراء لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،كصحبو أبي بكر الصديؽ ،إنيا

-1
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الكد الذم
بالغار ،فشبو نفسو كمحبكبتو بالرسكؿ كصحبو ،كذكر بأنو لـ يعد ىناؾ مف ٌ

كاف في الغار بيف النبي كصحبو ،بؿ سادت القطيعة كاليجر بيف الراكم كمحبكبتو ،فيناؾ
قضيتاف متضادتاف جمع بينيما (الحمامتيف كالغار كالعنكبكت) ،فرؽ بينيما سكاد القمب

كضيؽ الصدر كانعداـ الصفاء ،فساد اليجر كالقطيعة.

 -2-5-1-1-1العالقات الداللية:
تعد العالقات الداللية مصطمحا حديثا ،ك نقصد بو تمؾ العالقات التي تككف بيف
الكممات مف نكاحي مختمفة ،كالتضاد ك الترادؼ ...إذ أف الكممة ال يتضح معناىا إال
بمجاكرتيا كعالقتيا بالكممات األخرل ضمت الحقؿ الذم تنتمي إليو .1
أما دراستنا لمعالقات الداللية في ىذا

المجمكعة الشعرية ستقتصر عمى عالقتيف

ىما :التضاد كالترادؼ النتشارىما نكعا ما في قصائد الشاعر مقارنة بالعالقات الداللية
أألخرل .

 -1-2-5-1-1-1التضاد:
حبؿ
تعتبر ظاىرة التضاد مف مقكمات الشعر المعاصر حيث تجعؿ مف الكممات تى ى

كتتفجر بمدلكالت النيائية فيك >> نكع مف العالقة بيف المعاني ،بؿ ربما كانت أقرب إلى
الذىف مف أية عالقة أخرم ،فمجرد ذكر معني مف المعاني يدعك ضد ىذا المعنى إلى
الذىف ،كالسيما بيف األلكاف فذكر البياض يستحضر في الذىف السكاد ،فالعالقة الضدية
مف أكضح األشياء في تداعي المعاني << ،2أم أف التضاد يجمع بيف المفظيف ال يشمؿ
أم منيما عمى األخر
كقد اخترنا بعض القصائد ،كستخرجنا منيا العالقات الضدية سنعرضيا في الجدكؿ
التالي:
 -2ينظر ،أحمد محمد قدكر :مبادئ المسانيات ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ،1996 ،1ص.309
2

 -محمد داكد :العالقات الداللية داخؿ المجاؿ ،السبت 12.30 ،2015-04-18 ،ظي انر

.www.mohameddawood.com
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عندم ما ٌيبرر

الكممات المتضاد
ص ٍم ًت≠ ال ىك ىالًـ
ى

نمو شعري
ً
ص ٍم ًت ال ىك ىالًـ
م ٍف ى

عنوان القصيد

حد البياض
أزرؽ ٌ

خالدة≠ مكت

قالت امرأة

ب≠ تي ً
ؽ،
شر ي
غر ي
تى ي
ىشرقنا≠ ىغرنبا

ؾ...
ًع ٍش بً ىم ٍكتً ى
الخالً ىد ًة
لى ٍح ى
ظتى ى
ؾ ى

ب ىش ٍرقنا إًلىى
أ ٍىن ى
ت تى ٍغ ير ي
ؾ
الق ٍم ًب ىك ٍح ىد ى
ًجيى ًة ى
تى ٍذى ً
كف
ىي
ب لىكىنييـ يي ٍش ًرقي ى
َّعال ىم ًة
ىم نعا ...لًس ى

قالت امرأة

بت
ص ىدقىت≠ ىك ىذ ي
ى

ت...
ص ىدقى ٍ
ت ..ىك ىك ٍذ ٍب ي
ى

بعض أسئمتي

ككأف شيئا ما
....يذكرني

ككأف شيئا
ما....يذكرني

اغـ
اطع≠تىىن ي
تىقى ى

تىقىاطي ىع
ً
ب
ي
صىن ٍي ًف..ذ ٍئ ي
الغ ٍ
القيرفيص ً
اغ ىـ
اء..تىىن ي
ٍ ى
ً
ص ٍد ًرَّعي ًة
القى ىم ىرٍي ًف في ى
ً
اع..
اإليقى ً

كد ً
ىس ىكىد ٍي ًف ىع ٍف
يض ٍي ًف ىح ًد ي
األس ى
يف≠ ٍ
األب ى
يث األ ٍ
ٍ
اع ًة ًفي ًكتى ً
اب
الم ىج ى
ى

ككأف شيئا ما

األر ً
ض
ى
الس ىماء≠ ٍ

الحب
مف كتاب
ٌ

ىحَّعيا ≠تى يمت

....يذكرني

ىغ ٍرنبا...

الصفحة
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األ ٍىر ً
ؼ
ض ...ىخ ٍك ي
ض ٍي ًف ًم ىف
األ ٍىبىي ى
الجمي ً
كس إًلىى طى ىع ًاـ
ي
أىبًي

ؾ
ض ىح ي
ىح ٍي ي
ض تى ٍ
ث األ ٍىر ي
لً ٍمسم ً
اء..
ىى
ؾ ىحًّيا
كؼ يي ٍب ًقي ى
ىك ىما ىس ى
ت ىبطى نال...
ىكلىك لى ٍـ تى يم ٍ
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َّعيؼ≠ ال ٌشتى ً
الص ً
اء

صكتؾ

حً
اممىةن...لً يح َّعمى
ى
الص ٍ ً
ىكصا ىؿ
َّعيؼ أ ى
الشتى ً
ِّش
اء
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( الشكؿ )18

كشؼ التضاد عف الصراع القائـ بيف متناقضات الكاقع ،حيث يتحكؿ النص بمكجبيا
إلى حركة جدؿ تستكعب بيف طياتيا مفارقات الحياة.
كالغرض مف ىذا التضاد ىك تقكية الصكرة كزيادة المعنى قكة ككضكح.
 -2-2-5-1-1-1الترادف:
يعد الترادؼ مف أكثر العالقات الداللية كقكعا بيف ألفاظ المجاؿ الداللي ،نظ ار لتشابو
كتقارب كثير مف المالمح الداللية بيف ألفاظ المجاؿ الكاحد ،فالترادؼ ىك >> تكارد لفظيف

أك ألفاظ كذلؾ في الداللة عمى االنفراد أك بحسب أصؿ الوضع على معنى واحد من
جهة واحدة << .

1

وفي الجدول التالي سنوضح الترادفات التي ظهرت في بعض القصائد ،وهي
كاألتي:
تمؾ ...تمؾ الصكر

الكممات المترادفة
ٍأن ىكرتًني= تىب أر ً
ىت
ىى

عنوان القصيد

مف كتاب الصدؽ

ىش ىجف= ىعطىب

نمو الشعري
"لى ٍيتى ًؾ أ ٍىن ىك ٍرتىنًي
ٍت ًمِّشني"
ىكتىىب ىأر ى
الق ٍم ًب
ىكبً يك ِّشؿ ىما ًفي ى
ًم ٍف ىش ىج وف ...ىك ىما
الرك ًح ًم ٍف
ًفي ُّ

الصفحة
39
55

 -1راشد بف محمد بف ىاشؿ الحسيني :البنى األسمكبية في النص الشعرم( ،دراسة تطبيقية)،دار الحكمة ،لندف ط،1
 ،2004ص.180
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ستقكؿ...يا حب
انتظرم

ط وب..
ىع ى

ً
سكرة= الم ً
الم ٍك ًت
كت
ي ى
لي يس ٍك ىرةي ى
ى
الر ًح ٍيًـ ىعمىى
ى
ص ٍكتً ًو ...
ىم ىش ًار ى
ؼ ى
(الشكؿ )19

42

فظاىرة الترادؼ التي حبؿ ت بيا المجمكعة الشعرية" أزرؽ حد البياض"  ،فتحت
الفرصة أماـ الشاعر كي يحقؽ عالمو الشعرم الخاص ،إذ كاف ليا دكر جمٌي في تأكيد
كتكضيح المعاني التي يريدىا الشاعر أف تبقي في ذىف المتمقي.
 -3-5-1-1-1الرمــــــــــــز:
يعتبر الرمز مف التقنيات التي يكثر استخداميا في الشعر الحديث  ،إذ يشكؿ رؤية
ممتحمة تعرب عف كؿ تعبير انفعالي غير مباشر ،فيك مصدر قكة في المغة الشعرية
عندما يراد بو ،إثارة شيء مف الغمكض في ألفاظ القصيدة أك إيقاعيا ،كمف ىنا كاف
الرمز البكابة التي تدخؿ منيا المغة إلى عمؽ الحياة ،فيرل الشاعر ما ال يراه اآلخركف.
 -1-3-5-1-1-1الرمز ل ة:
تعني لفظة "رمز" في لساف العرب >> تصكيت خفي بالمساف كاليمس ،كيككف
تحريؾ الشفتيف بمساف غير مفيكـ بالمفظ مف غير إبانة بالصكت ،إنما ىك إشارة بالشفتيف
1

كالفـ<<.

اج ىع ٍؿ لًي ىآىيةن
كجاء في القرآف الكريـ في قصة سيدنا زكريا (عميو السالـ) [قىا ىؿ ىرب ٍ
الناىس ثىالىثىةى أىىي واـ إىالى ىرٍم ناز]  2؛ أم إشارة بنحك يد أك رأس ،كأصمو
تى
ؾ أىالى تي ىكمً ىـ ى
قاؿ ىآ ىي ي

التحريؾ ،فمما كرد في تأكيؿ الرمز في ىذه اآلية الكريمة ،أف زكريا (عميو السالـ) عكقب

 -1ابف منظكر (أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ) :لساف العرب ،ج ،5مادة رمز دار صادر ،كدار بيركت ،لبناف،
 ،1986ص .356

-2

سكرة آؿ عمراف ،اآلية .41
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حيف سأؿ اهلل آية؛ أم عالمة عمى أف البشارة بػ"يحي" إنما ىي بشارة مف اهلل رغـ مشافية
إيماء
المالئكة إياه بذلؾ ،فعكقب >> فأخذ عميو بمسانو ،فجعؿ ال يقدر عمى الكالـ إال
ن
1

أك إشارة<<.

إذف فالرمز عند العرب يكافؽ إلى حد ما معناه في القرآف:

>>فيك عبارة عف

حركات تقكـ بيا إحدل الحكاس (كالعينيف أك الشفتيف أك الفـ )...إلبانة كاظيار ما تخفيو
2

النفس ،كتستره الجكارح<< .

 -2-3-5-1-1-1الرمز اصطسحا:
السمات التي كظفت بشكؿ جمالي منسجـ في القصيدة
يعد الرمز إحدل أىـ ٌ

المعاصرة ،إذ ال نكاد نممح دراسة حكؿ الشعر إال كتخمميا فصال أك أكثر عف عالقة
الشعر بالرمز ،كمف أجؿ تحديد الداللة االصطالحية لرمز نقكؿ :أف "أرسطك" >> يعتبر
األشياء الحسية أكال ،ثـ التجريدية ،كأف

الكممات رمكز لمعاني األشياء ،أم لمفيكـ

3

الكممات المنطكقة رمكز لحاالت النفس ،كالكممات المكتكبة رمكز لمكممات المنطكقة <<.
كالرمز لغة تستطيع البكح بما ال تتحمؿ لغة المخاطبة البكح بو ،ألنو ال ينيض عمى
محاكاة الكاقع ،كانما ينطمؽ منو كيتجاكزه لتكليد عالقات جديدة مرتبطة بعالـ الشاعر،
كمف أجؿ ذلؾ نخصص الذكر عمى الرمز الشعرم الذم
دكف أف يمغيو ،إذ يبدأ مف الكاقع

>> يبدأ مف الكاقع ليتجاكزه

المادم المحسكس ليتحكؿ ىذا الكاقع إلى كاقع نفسي

كشعكرم تجديدم يينًد عف التجديد الصارـ <<.

4

-3

محمد جرير الطبرم :جامع البياف في تفسير القرآف ،سكرة آؿ عمراف ،األية  ،41جامع المعاجـ ،شركة العريس

-4

ناصر لكحيشي :الرمز في الشعر العربي ،عالـ الكتب الحديث ،قسنطينة ،الجزائر ،ط ،2011 ،1ص10

لمكمبيكتر.

-1

ىيفرك محمد عمي ديركي :جمالية الرمز الصكفي (النفرم -العطارة  -التممساني) ،دار التمكيف ،دمشؽ ،ط،1

 ،2009ص .21
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إف الرمز يجعؿ الشعر يعكد إلى قطرتو األكلى ،أم أنو ال يظير األشياء بصكرتيا
المحسكسة ،بؿ يعمؿ عمى بث مكجات مف المشاعر تدفع ،القارئ عمى أف يحس بأف
ىناؾ عالما آخر يتككف خمؼ ىذا العالـ المرئي.

1

كىذا التعريؼ لـ يتبمكر بشكؿ كاضح إال في العصر الحديث ألف الرمز في القديـ
كاف عبارة عف اإليجاز كىك أسمكب يتضمف التمميح كاإلشارة.
كفي العصر الحديث أصبح عبارة عف >> المغة التي تبدأ حيف تنتيي لغة
القصيدة ،إنو البرؽ الذم يتيح لمكعي أف يستشؼ عالما ال حدكد لو ،لذلؾ ىك إضاءة
2

لمكجكد المعتـ ،كاندفاع صكب الجكىر <<.

يتضح مما سبؽ أف الرمز محاكلة لكسر المغة المعتادة ،فيك كسيمة تعبيرية ال يمكف
أداؤه بكاسطة التصريح ،كتمثؿ الصكرة الحسية كحدتو األكلى ،كالذم يعطيو المعنى
ىك األسمكب ككيفية تكصيؿ ىذه الصكرة التي تقبع مف ركائيا المعنى الرمزم.

3

 -4-5-1-1-1أنواع الرموز:
-1-4-5-1-1-1الرمز الطبيعي:
يشكؿ الرمز الطبيعي أحد أىـ العناصر التصكير الرمزم،

>> فيك يشكؿ رؤية

الشاعر الخاصة تجاه الكجكد ،كيعمؿ عمى تخصيبيا ،كما أنو ييمكف الشاعر مف استنباط
التجارب الحياتية ،كيمنحو القدرة عمى استكناه المعاني استكناىا عميقا ،مما يضفي عمى

إبداعو نكعا مف الخصكصية كالتفرد <<.

-3
-4

4

رجاء عيد :المرجع السابؽ ,ص .106
فريد تابتي :الرمز في الشعر الجزائرم المعاصر ،الخطاب دكرية أكاديمية محكمة تعنى بالدراسات كالبحكث العممية

في المغة كاألدب ،دار األمؿ ,تيزم كزك ،الجزائر ،ع ،2008 ،3ص .174

-1
-2

ينظر ،أحمد محمد فتكح :الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر ،المرجع السابؽ ،ص .139
رشيدة أغباؿ :الرمز الشعرم لدل دركيش"الرمز الطبيعي" ،مجمة العالمات ،العدد ،26المغرب، 2006،ص.149
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كيقصد بو استعماؿ عناصر الطبيعة بما فييا مف شجر ،كماء ،كجباؿ ،كغيرىا ،كأتى
بيذا التقسيـ اإليطالي "أنبيرتك إيكك " (  )E.Ecoبعد تقسيمو لمعالمات إلى ثمانية عشر
نكعا.

1

يعد تكظيؼ الرمز الطبيعي في الشعر العربي بصفة عامة ،مف أكثر الظكاىر
الالفتة لمنظر ،كمف ذلؾ تكظيؼ الشاعر"ميمكد خيزار"لفظة الميؿ المرتبطة بالظالـ كالسكاد
كالكحدة ،كفي النص تتحكؿ إلى رمز يستكعب معاني الحزف كاألسى كالفشؿ كالسقكط
ك(االنييار)
مقكؿ الشاعر:
ِ
ِم ْن جر ِح َنِاف َ ٍ "مو ِ ٍ
صفٌ ٍ
يح...
ور َ ِب ٌ
ص مثل ُع ْ
اء الض ْ
َّعو ِء تَْرُ ُ
ارَية"َ ...أر َْيتُ َك يا ن َد َ
ُْ
ُ
َك ْدم ال َك َسِمَ ...عمَى رم ِاد المّ ِ
يل...
ََ
ُ
2
تَْزح ُ ِ
يح.
ندي َج ِر ْ
َ
ف مثْ َل ُج ّ

فالميؿ مرعب كمخيؼ ،ألنو مرتبط بالمجيكؿ ،كمرتبط بغياب النكر كالحرماف

كضياع الحؽ كالعدؿ.
كتبدك داللة "الميؿ" أكضح كأعمؽ ،عند الشاعر حينما ييقرف (الميؿ بالرماد) فالرماد

داللة عمى بقايا اليشيـ مف النار المتآكمة ،فاقتبس الشاعر (رماد الميؿ) لتعبير عف
ىشاشة الكجكد البشرم ،ففي سككف و
ليؿ أسكود فيو الكثير مف الخكؼ كالريبة ،تخرج

الضباع لتبرز أنيابيا كتكشر عف أحقادىا ،فالميؿ رمز لمفناء ،ألف الشاعر مكقف بقكة الميؿ
التدميرية.
كقد استخدـ الشاعر رمز طبيعي آخر متمثؿ في رمز "البحر" يقكؿ:
َب ْين َ ِم ِ
الب ْح ِر.
يص َ
-3

ينظر ،نسيمة بكصالح :تجمي الرمز في الشعر الجزائرم المعاصر ،إصدارات رابطة إبداع الثقافة ،دار ىكمة ،ط،1

 ،2003ص .102

-1

الديكاف ،ص .4
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الم ْو َج ِة.
َو َ
ص ْد ِر َ
ِ
وح.
الر ِ
َيضي ُ َ ْيطُ ُ

ين ِ
اْل ْب َرِ .
َوتَ ْد َم َُ ...ع ُ
ِفي َن ْو ِمي.
بح ِر.
َأر َْيتُ ِك تُمَ ِّرو ِح َ
ين إِلَى الَ ْ
ِبي َد ْي ِن و ِ
اى َنتَ ْي ِن.
َ
َ

الب ِ
الص ُ ِ
ارَد ِ .
وأ َْم َوا ِجو تَ ُم ُ
ور َ
وت َعمَى ُ

1

استطاع الشاعر أف يخمص البحر مف داللتو المعجمية ليممئو بصكر رمزية تكحي

بالقكة كالعظمة كالغمكض ،فيك يحتؿ مساحة ميمة بيف طيات المقطع الشعرم السابؽ،
كرمز نابض بالحياة.
كقد أكسبو الشاعر رمز الخمكد داخؿ الفناء كالمكت >> ،فالركح ستخمد كالمياه مف
ينابيعيا األصمية ،تشؽ مجراىا فتالمس األرض كتمتحـ معيا لتعانقيا مرة كاحدة مف
عمرىا [ ]..فالشاعر زرع حقكؿ األحاسيس في بيتو الشعرم السابؽ كسقاه بقكة الخياؿ
كالحدس ،ففـ ت كتكاثرت كتطاكلت أغصاف شجره الشعرم الكارؼ<<.

2

كما نجدقيختار شجرة الصفصاؼ التي مدت جذكرىا في حديقة إبداعاتو كرمز
طبيعي ،يقكؿ في قصيدة في مثؿ ىذا اليكـ:
اس ُك ُنوا ِّر
ان.
س َي َ
الن ْ
َاَل ْ ...

َيا أَوَال ُد.

س ُي َكمِّر ُم ا ْل َموتَى.
إِ َّعن فَتَى ُيقَا ُل لَ ُو "أَِبي" َ
َع َمى.
ت أ َا
ُر ِ ُ َّع
ص َ
َو ُك ْن ُ
اف ُي ْم ِقي ِظمَّع ُو اَْأل ْ
الص ْف َ

-2
-1

المصدر نفسو ،ص .37 ،36
فضيمة معيرش :الشاعر اإلنساف ميمكد خيزار ،كجنكف الكتابة بيف الصكفي كالحداثي ،مجمة مسار
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َعمَى أَ ْنقَ ِ
اض أُ ْغ ِن َي ٍة.

وت.
....تَ ُم ُ

1

فصفصافة "خيزار" في ىذه األسطر رمز لمحياة كاألمؿ المتجدد ،فيي معادلة

مكضكعية تختزف انكسارات الشاعر كحبو ،كآالمو ،كآمالو ألف الشاعر يؤمف بأف
الصفصاؼ يضمد الجراح كيمتد بجذكره ليبسط ظاللو فيزرع الفرح كالسعادة كالحياة.
 -2-4-5-1-1-1الرمز الديني:
إف تكظيؼ الرمكز الدينية في الخطاب الشعرم يعطي لمنص دالالت خصبة تحيمو
عمى مكركث حضارم زاخر ،كاستدعاؤىا في المحظة الراىنة يمثؿ التمسؾ بالماضي
المميء بالصكر المشرقة ألمتنا مف أجؿ معالجة الحاضر كانكساراتو ،كمحاكلة إقناع
المتمقي بداللة ىذه الرمكز سكاء كانت شخصيات أنبياء كرسؿ أك صحابة ،أـ شخصيات
دينية عرفت بمكاقفيا عبر الحقب الزمنية المتعاقبة.

2

كنعني بالرمز الديني >> :تمؾ الرمكز المستقاة مف الكتب السماكية الثالثة ،القرآف،
كاإلنجيؿ ،كالتكراة<<.

3

كقد شاع استخداـ ىذه التقنية في الشعر العربي المعاصر >> ،إذا لـ يجدكا حرجا
مف تقمص شخصيات األنبياء كالتعبير بيا عف حالتيـ النفسية كتجاربيـ الشعرية ،لذلؾ
فقد طاب لمشعراء أف يشبيكا فترة المعاناة التي يعيشيا الشاعر قبؿ ميالد قصيدة مف
قصائده ،بفترة الغيبكبة التي كانت تنتاب الرسكؿ أثناء الكحي <<.

4

كمف الرمكز الدينية التي كظفيا الشاعر ،قكلو في قصيدة "تمؾ ...تمؾ الصكر":
-2
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الديكاف ،ص .19

ينظر ،جكدة ناصر عاطؼ :الرمز الشعرم عند الصكفية ،دار األندلس ،دار الكندم( ،د.ب) ،ط ،1978 ،4ص
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خالد سميماف :أنماط الغمكض في الشعر الحر ،جامعة اليرمكؾ ،عمادة البحث العممي( ،د.ط)،1987 ،ص .43
عمي عشرم زايد :استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دار غريب لمطباعة ،القاىرة ،مصر،

 ،2006ص .77
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ِ
ش َر ُ ِم ْن َم ِائ ِك القُ ُد ِس ِّري.
ير تَ ْ
ال ّنواف ُ
ص ِ ...م ْن س ْك ِرَىا.
فَتَْرُ ُ
وتُ َ ِني.

1

القدسي ،فالماء رمز إلى ركح القدس كالشاعر
النافكرة ىي العيف التي تنبع مف مائؾ
ٌ
يكظؼ عادة مف عادات الديانة المسيحية كىي (المعمكدية) أم التبرؾ بماء المعبد ،حيث
ييكلد اإلنساف مرة ثانية مف الماء كالركح.

فإذا كاف الماء يعيد الحياة كيحكؿ اليابس إلى أخضر،كذلؾ ركح القدس تعيد إليؾ

الحياة كتعطيؾ القدرة لتفيـ اهلل ،فالحياة مميئة بالنقائض كالمصائب ،فذكر الشاعر ركح
القدس كرمز لمماء كالحياة ،كالطيارة ،كبيا يدرؾ اإلنساف خطاياه.
البد أف يراعي الشاعر عالقة الترابط بيف الرمكز التي يمجأ إلييا كما ترمي إليو،
كىذا بالضبط ما فعمو الشاعر

"خيزار" عندما لجأ إلى عالقة التشابو المتسترة التي لـ

يذىب إلييا مباشرة في استعراض أبيات قصيدتو ،كلكنو كجد فييا خمفية مشتركة ،يقكؿ في
قصيدة "البد مف الحمـ":
امرَ ٍُ ...ى َنا ِ
ِ
الس ِفي َن ِة ِم ْن ُج ُن ِ
يح َالَ ْت ُرْك َب ُة َأ
الر ِ
الح ْمِم ِْل ْنقَا ِ َّع
ون ِّر
الم ْرآ ُ
الَ ُب َد م ْن ُ
ض ّيقَ ٌة وي ْنقُصيا ا ْ ِ
َغ ِ
ش ُ ؟ َالَ ْت ِف ْك َرُ تَ ْنثَا ُل ِم ْن
الر ِ
ض َر ُار ُّل
الع ْ
ض ٌة َو َ
ام َ
َ َُ
وح ...أ َْي َن ُ
َغ َب ِ
ورٌ َح َممَتْ ُو ِفي َم ْزُم ِ
ور َع ْي َن ْي َياَ ...ولَ ْم َي ْر ِج ْ ...
ش ُّل
الس َؤ ِالَ ...
ص ِّرب َي ُة َم ْ ُر َ
إلى أف يقكؿ:

ض ِ
َحمُم ِفي ِغيا ِ يم ِ
اء...
اي َو ُر ْح ُ
ثُ َم اتَ َك ُ
الب ْي َ
ت أْ
امتي َ
َس ْ
َحمُ ُمَ ...ك ْم َ
ْت إِلَى أ َ
َ ََ َ
س ْ ُ
2
ِ
َن ي ِجيء المو ُ ِ
َحمُم أ ْ ِ
س ِ ...
الو ْ ُ
َيا طُوفَ ُ
ت أَ ْ َ
ت م ْن ِج َية َ
ض َر...أ ْ َ َ َ ْ
الب َن ْف َ
ير َ
َن َيص َ
ان ...أ ْ ُ

فالتمييد بذكر (السفينة ،الريح...إلى أف يقكؿ الطكفاف)  ،يؤدم بالتفكير المنطقي ال

محالة إلى التماس رمز سفينة نكح عميو السالـ كدليؿ عمى الكضع الراىف ،حيث نجده
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الديكاف ،ص .39
الديكاف ،ص .39
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يجسد السفينة في عبثية الكجكد ،ككأنيا امرأة غانية بقكلو (صبية م رور حممتو في
ِ
ض ِن ِ
ش َار  ) ...كيستمر بالحديث إلى
اْل َ
ام الفَ ْج ُر ِفي ُح ْ
مزمور عينييا ...ولم ْيرج َ ...وَن َ
أف ينادم الطكفاف ،كرمز إلنقاذ البشرية مف الميانة كالفساد ،ليخبره عف أحالمو كآمانيو

لعمو يرأؼ بحالو كيحقؽ لو كلك أمنية.
-3-4-5-1-1-1الرمز الصوفي:
يعرؼ ابف خمدكف التصكؼ بقكلو>> :ىك العككؼ عف العبادة كاالنقطاع إلى اهلل،
كاإلعراض عف زخرؼ الدنيا كزينتيا كالزىد فييا << 1.كىك حالة غيبكبة كدخكؿ النفس في
حالة متعالية عمى بقية األحكاؿ ،يذىب فييا الصكفي عف العالميف حيث يفقد إحساسو
2

العمي<<.
ا
بيما ،كيعقده مع مثاؿ أعمى كىك الذات

أما الشاعر الصكفي فيك >> :تعبير عف الحضكر كالغياب( :حضكر القمب لما
غاب مف كيانو بصفاء اليقيف) <<  ،3كالرمز الصكفي يككف لنا قناعا لتجربة الشاعر
الركحية ،كيصكر لنا مقاـ التمكيح كالتكحيد ،كما يصكر لنا جانب الحياة الكاقعية كما فييا
مف ظمـ كانحراؼ عف جادة الصكاب ،كنيج اإلسالـ القكيـ.

4

كيعد "ميمكد خيزار "مف بيف الشعراء المعاصريف الذيف كظفكا الرمز الصكفي ،لتعبير
عف حبو اإلليي  ،كتخذ مف رمز "الخمرة" ،معراجا لكصؼ شكقو كىيامو باهلل >> ،فيي
الفاصؿ بيف الكعي كالالكعي ،بؿ ىي إحدل الكسائؿ التي يمكف أف يستدعي بكاستطيا
في الالشعكر مف المخزكنات ،فالصكفي جعؿ العنصر الخمرم بديال أرضيا مكازيا
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نسيمة بكصالح  :المرجع السابؽ ،ص .124
قريف جميمة :الصكفية بيف العقؿ كالكشؼ ،مجمة الحقيقة ،العدد الخمس ،قسـ األدب العربي ،كمية اآلداب كاالغات،

جامعة محمد خيضر ،بسكرة،الجزائر ،جانفي ،2010 ،ص .1
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قريف جميمة  :المرجع السابؽ ،ص .1
عثماف حشالؼ :المرجع السابؽ ،ص .47
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لمكضكع السكر اإلليي ،كبدت الخمرة بديال رمزيا مناسبا بسبب تشابو كؿ مف آثارىا كآثار
1

السكر الصكفي <<.

يقكؿ الشاعر في قصيدة "قاؿ":
أ ِ
ص.
ُدر َك الرْ ٌ

و َ ْد طَ َّعوح سكر فَ ِ
السو ِ
ق.
اض ٌح ِب ُّل
َ
ُ ُ ٌ
لَ ْو ...أ ِّرَني َعمَى َن ْي ِر ِم ْن الضَّعو ِء.
ِ
اء.
َوِفي َ اك َرِتي َم ٌ
اي.
َولَ ْو لَ ْم َي ْ ُ ْل ِّر
ص ْ
الس ُح ُر َع َ
ص ّب َي الفَ ْج ِر.
تَ ...كمَّع ْم ُ
ُك ْن ُ
ت َ
2
َع ْن ُح ِّربي...

كيقكؿ في قصيدة "صكتؾ":

ِ
ط ِفي َن ِبي ٍ الضَّعو ِء.
سقُ َ
لتَ ْ
ِ 3
س ْك َرىِ ...با ِّرلن َداء.
َ

فالسكر تسببو
فالشاعر في ىذه األبيات يتغنى بالخمرة بذكر مفرداتيا (سكر ،نبيذ) ٌ

الضكء)،
الرغبة كرىبة مف لقاء اهلل ،كعندما يتحقؽ المقاء يسقط الصكفي في قمة السعادة ( ٌ

كيدخؿ في حالة غيبية مفعمة بحب الذات اإلليية ،كبما أف الضكء مصدر الذات اإلليية،
كمرتبط بالحياة كاالنتصار ،نجد أف الشاعر عمد إلى تكظيفو لميركب مف ىزيمة الكاقع
إلى انتصار الخياؿ( ،االنتصار المثالي اإلليي).
 -4-4-5-1-1-1الرمز األسطوري:
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نسيمة بكصالح :المرجع السابؽ ،ص .131
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األسطكرة يعرفيا الدكتكر "أنس داكد" بقكلو >> األسطكرة مجمكعة مف الحكايات
الطريفة المتكارثة ،مف أقدـ العيكد الحافمة بضركب مف الخكارؽ كالمعجزات التي يختمط
فييا الخياؿ بالكاقع ،كيمتزج عالـ الظكاىر بعالـ ما فكؽ الطبيعة مف قكل غيبية ،اعتقد
اإلنساف بألكىيتيا ،فتعددت في نظرة اإللية تبعا لتعدد مظاىرىا
1

المختمفة <<.

فالرمز األسطكرم ىك >> :تمؾ الرمكز المستقاة مف أساطير األمـ المختمفة ،مثؿ
اليكنانية كالفنيقية ،كاإلغريقية ،كاليندية ،كالكنعانية كغيرىا كنعني بذلؾ اتخاذ األسطكرة
قالبا رمزيا يمكف فيو در الشخصيات كالمكاقؼ الكىمية إلى شخصيات كأحداث عصرية،
كبذلؾ تككف كظيفة األسطكرة تفسيرية استعارية .كاألسطكرة في األصؿ ىي الجزء الناطؽ
في الشعائر أك الطقكس البدائية ،كىي بمعناىا حكاية مجيكلة المؤلؼ تتحدث عف األصؿ
كالعمة كالقدر ،كيفسر بيا المجتمع ظكاىر الككف كاإلنساف تفسي ار يخمك مف نزعة تربكية
2

تعميمية <<.

إف تكظيؼ الرمز األسطكرم في الشعر العربي محاكلة مقصكدة مف الشاعر
>>لإلرتفاع بالقصيدة مف تشخيصيا الذاتي إلى

انسيانيتيا األشمؿ كاألعـ []...

فاألسطكرة تكحِّشد الجزئي كالكمي ،كيندمج في كينكنتيا الذاتي بالمكضكعي ،كتتعدل الكعي
المفرد لتمتصؽ بالكعي الجمعي<< .

3

كأصبحت األسطكرة في األدب العربي مف أبرز الظكاىر الفنية التي جمبت إلييا
األنظار ،باعتبارىا قابمة لمتحكؿ كمالمسة الكاقع ،حيث كجد الشاعر فييا الكسيمة التي

-3

أنس داكد :األسطكرة في الشعر العربي الحديث نقال عف سامية عميكم :التناص األسطكرم في شعر سميح القاسـ

"مجمكعتنا" "أغاني الدركب" ك"إرـ" ،نمكذجا ،مجمة الكمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،العدد السابع ،قالمة،
الجزائر ،جكاف  ،2010ص .4
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محمد أحمد فتكح :الرمز كالرمزية في الشعر العربي ،مرجع سابؽ ،ص .288
رجاء عيد :المرجع السابؽ ،ص .198
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تمكنو مف المزج بيف الكعي كالالكعي ،بيف المنطؽ كالالمنطؽ ،إذا ىعرؼ كيؼ يحكليا
إلى نسيج شعرم.

كالشاعر"ميمكد خيزار" في الرمز األسطكرم

فجده مكظؼ أسطكرة "ايكاركس"

كأسطكرة "عشتار" ،كاألسطكرة الدينية "ابشالكـ".
فقد ضمف األسطكرة اإلغريقية " ايكاركس" في قكلو:
وس".
االس ُم" ...اي َك ُار ْ
ْ

ون.
والمَقَ ُ  ...ا ْل ُج ُن ُ
الر ِ ْي ِ
ِّرم َما تََبقَى لِي ِم ْن ا ْل َّع
ص...
ش ْم ِ َّع
ِ
َج ِنح ِة  ...وأَرِمي َى َك َ ا ج ِ
َعالِي ا ْل ُب ْر ِ .
لممَ ّو َو ...م ْن أ َ
َع ّد أ ْ َ
أُ
َ َ
َْ
سدي اْ ُ
الريح تَ ْ ِطفُِني إِلَى َ ا َك الفَ َ ِ
الحِّررِ ...مثْ َل َك َسِم أُ ْغ ِن َي ٍة.
ضاء ُ
َ ...ع َّعل ِّر َ َ
وح...
ط ٍن َوَال فَتْوى ِب َح ِّر
الب ِ
ِ ..ب َس َو َ
ق َ

1

قاـ الشاعر بامتصاص الرمز األسطكرم ككزعو في جسد القصيدة بكعي جاعال منو

مادة أساسية في البناء النصي  ،كىذا ما يينـ عف كعي الشاعر بأىمية الكممة الشعرية،
كقدرتيا عمى تأسيس رؤيا ثاقبة تعبر عف الحاضر.
فمف ال يعرؼ األسطكرة اإلغريقية

"ايكاركس" ،ذلؾ الفتى الذم أراد التحميؽ في

السماء كاليركب مف المنفى بجناحيف مف ريش الطيكر ،ألصقيـ لو كالده "ديادلكس"
بالشمع ،كقبؿ أف يضرب "ايكاركس" بجناحيو أكصاه أبكه بأف يسمؾ طريقا كسطا ك أال
لـ يستطع مقاكمة إغراء االرتفاع كجماؿ

ينظر إلى الشمس ،كلكف بمجرد أف ارتفع

عابئا بالشمع الذائب كالريش المتساقط ،حتى ىكل صريع العشؽ
الشمس ،فرنا إلييا غير ن
لمحرية.2

- 2
-1

الديكاف ،ص .9
ينظر ،ياسر عبد الخالؽ :األسطكرة اإلغريقية ايكاركس كمدلكليا ،األحد  13.30 2015/04/09ظيرا،
www.almjhar.com
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كىكذا يستدعي الشاعر "ايكاركس" كرمز لمحمـ كالحرية كالتحدم كعدـ قبكؿ الكاقع.
فالنص جاء حامال لعاطفة قكية ينساب منيا التمرد عمى العادات كالتقاليد ،كذلؾ مف
خالؿ قياـ الشاعر بالمجيكؿ البعيد الذم يعشقو كال يحققو ،كيتمناه فال يدركو ،كاستدعاء ق
"إليكاركس" يعبر عف مدل حرقتو كتعطشو لمحرية...
كالسؤاؿ المطركح ىؿ سيككف الكقت كفيؿ ليحقؽ أمانيو كيغير ما يجب تغيره أـ أف
أجنحتو ستنصير مثؿ أجنحة " ايكاركس" ألنو لـ يقدر نصيحة كالده كلـ يترؾ المسافة
الكافية بينو كبيف أشعة الشمس – الشاعر كاف كانت فكرتو كاضحة ككصكلو لمحقيقة
سيكمفو الكثير ،فأجنحتو لـ تكف ضعيفة ...بؿ " ايكاركس" لـ يعد العدة جيدا ،كلـ يسمؾ
االتجاه المناسب.

1

ق ؿألسطكرة البابمية نجده في لفظة "آلية الخصكبة" ،حيث يقكؿ:
أما تكظؼ
ِ ِ
مس َسِم.
وب ِة ...لِ َّع
ص َ
آلل َية اَْل ُ ُ
س ِادَ ...ع ِ
ارَي ًة.
ورِ اَْأل ْ
َج َ
ِبفَ َ
ع َدا ِم ْن ر ِ
شوى...
وح َيا ال ّن ْ
َ
ُ
ِ 2
َسم ِ
ال الدُّلعاء.
َوأ ْ َ

فقد أشار الشاعر في ىذا المقطع إلى أسطكرة "عشتار" البابمية ،آلية العشؽ

كالخصكبة ،كالجماؿ ،كربة الحياة  ،كسيدة اليالؾ كالدمار  ،رغـ ما تتميز بو "عشتار" مف
متناقضات ،إال أف الشاعر كجد فييا الكسيمة لممزج بيف العقؿ كالخياؿ

 ،كبيف الكاقع

كاألسطكرة.
كلقد تحكلت "عشتار" في ىذه األبيات إلى طاقة خارقة يستميـ منيا الشاعر صفاتيا
االيجابية مف " خصكبة كحياة " ،فبعد عقـ طاؿ أمده كخاب الرجاء مف البراءة ،يناجي آلية
الخصكبة ليجعؿ منيا كعاء لمحيكية ،كرمز لمتجدد كالحياة.
-2

ينظر ،فضيمة معيرش :المرجع السابؽ ،ص .2

-1الديكاف ،ص .61
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في حيف كظؼ الشاعر األسطكرة الدينية "أبشالكـ" في قصيدة " مف كتاب الصدؽ" ،إذ
نجده يقكؿ:
ِ ِ ِ ٍ
س ِفي َ ِ
ُّليا
الم َن َد ُّل
َىا أََنا َ ا أَ ُ ُ
ورٍَ ...يا أَي َ
ون أَِبي  ...أَي َ
ش َجني َك َياتف ض ْح َكة َم ْ ُر َ
ُّليا ُ
1
وم"...
يئ ُة" ْأب َ
ديق  ..أََنا َ ِط َ
ص ُ
ُ
الم َع ِّرم ُر َ ...يا َ
شالُ ْ
الح ْز ُن ُ

فمقد لجأ الشاعر إلى تكظيؼ األسطكرة ذات الصيت  :الفتى "ابشالكـ" كىك االبف

الثالث لسيدنا داكد عميو السالـ ،ككاف أكثر كسامة ،كمكر ،كطمكح مف إخكتو ،كلكف قذا
األمير الشاب المعتزـ ،أراد قكة كعرش كالده ،أراد بأم ثمف كاف أف يككف ممؾ إسرائيؿ،
في البداية قاـ األمير بقتؿ أخكقاألكبر أمنكف ،بعد أف أسئ معاممة أختو ثامار ،كبعد
بكر الشؾ الخفية عف قيادة حكـ ،كقكانيف داكد في جميع أنحاء
ذلؾ بدأ "أبشالكـ" بزرع ذ
المممكة ،كأخي ار اندلعت خطت "أبشالكـ" المشئكمة إلى محاكلة اغتياؿ كالده ،كخطؼ
2

المممكة بالكامؿ ،كاضطر داكد كأتباعو مف قتؿ "أبشالكـ".

ففي قذا المقطع جسد الشاعر فمسفة حزف ،كاحتراؽ صارخ ،يصمب عمى أبعاد
حب مستحيؿ لتغير كاقع متردم ،قذا الحب أكقعو في الخطيئة مثؿ خطيئة أبشالكـ ،الذم
كاف رم از لمشر كالفساد كالخداع.
لذلؾ جاءت بعض أجزاء المجمكعة الشعرية حافمتا بدرجة عالية مف الرصد لممحيط
الخارجي ،كانعكاس ذلؾ الرصد عمى معاناة الشاعر في الزمف الحاضر.
ككخالصة ليذا الفصؿ نجد أف الشاعر:
 قد استفاد مف تعدد صيغ األفعاؿ ،إال أف صيغة المضارع كانت سمة تطبع جمؿالشاعر ،فكاف التعبير بالفعؿ المضارع مناسبا في تشخيص المشاعر كبث الحركة
باإلضافة إلى قدرتو عمى استيعاب الماضي كبعثو مف جديد.
 -1المصدر نفسو ،ص.56
2
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 أما عمى صعيد دراسة البنية التركيبية كشؼ البحث عف األسمكب الذم اتخذه الشاعركسيمة لتعبير عف أفكاره ،مف خالؿ رؤية معينة أضفت جماال عمى تجربتو التي تنـ عف
دراية ،كابداع في آف كاحد.
 جاءت الحقكؿ الداللية عميقة اإليحاءات كالدالالت ،إذ نمحظ أف المفردة ال تتكقؼ عنديحتكييا
.
حدكد دقتيا الداللية ،كانما تكتسي ضالال كجماال شعريا في السياؽ الذم
 لقد تنكع حضكر الرمز في تجربة الشاعر ،فقد يك ًظفت أغمب أنكاع الرمكز إف لـ نقؿجميعيا ،كتمت االستفادة منيا كمحاكلة تمبيسيا معاني ليست ليا.
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خاتمة:
من أهم النتائج التي تحصلنا عليها ما يلي:
* المغة الشعرية عند "ميمود خيزار" كانت عميقة اإليحاءات و الدالالت ،بالتعبير عن
عالمو النفسي ،فخرج عن المألوف في المغة ،حيث عمق الداللة و فتح الباب أمام تعدد
القراءة و التأويل.
*جاءت لغتو مشرقة بومضات تأسر القموب في أفكارىا وصورىا ،في لغة تفجر في
دواخمنا كوامن الجراح التي ما تمبث أن تمتئم حتي تنفتق من جديد.
* كانت لغتو حاممة لوعي الشاعر وفيمو لمعالم ،وىو وعي قد يكون معقدا في أعماقو
ومميئا بمتناقضات الواقع.
* الشاعر متميز جدا في نقطة سعة ثقافتو ،فيو يوظف لغة حداثية بغض النظر ىل
أجاد أم ال فيذه سمة مميزة لشعره.
* كما أن القارئ ليذه المجموعة الشعريةيممس ثورة داخمية عارمة تجتاح الشاعر نتيجة
لما يعيشو من قمق نفسي وغربة وضياع.
* استعمل الشاعر المغة الدرامية التي تؤكد ارتباطو بالواقع من جية ،ومن جية أخري
رفضو ليذا الواقع.
* كان لإليقاع حضو ار قويا ال يمكن تجاوزه بأي حال ،ألنو يمثل جزءا ىاما من أجزاء
القصيدة ،وعنص ار من العناصر المشكمة لمشعرية النص ،وفاعال حيويا لمبناء الفني .
*صنع الشاعر مفارقة من األلفة تتجسد في تمقائية التعبير ،وغرابة التكوينات ،فيو
يتعامل ببساطة مدىشة مع النغم والموسيقي.
* فجاءت الموسيقى الخارجية كاشفة لمحالة االضط اررية التي عاشيا الشاعر وىذا بدليل
جوا موسيقيا مفعما بالحيوية.
تنقمو من بحر الكامل إلى بحر الوافر، ..خالقا بذلك ّ

* استخدام الشاعر البحور الشعرية ،وخرج عن البحر األساسي إلى بحور أخري في
نطاق القصيدة الواحدة ،من أجل التنويع اإليقاعي .

92

خاتمة:
* جاءت القافية في ىذا المجموعة متنوعة حسب الدفقة الشعورية لمشاعر ،وحالتو
النفسية ،وىكذا كانت اإلمكانات الصوتية في المدونة التي عززت عمى إبراز موسيقي
األلفاظ وشحنيا بدالالت تعبيرية إضافية.
* أما بخصوص الروي فقد كان ىناك استثمار واضح لمعظم أصوات المغة ،مع التركيز
عمى أصوات معينة ىي :التاء ،الراء ،الباء واليمزة...
* اعتمد الشاعر" ميمود خيزار" عمى (االنزياح ) لكسر الرتابة الموسيقية ،التي تحدثيا
البحور الشعرية ،فكانت الزحافات والعمل ..
* كشفت الموسيقى الداخمية عمى تعدد األصوات والحروف ،التي خمقت جوا موسيقيا
يبعث عمى األمل والتفاؤل ،فاتحةً بذلك مساحة لمتعبير عن خمجات نفسية كامنة في
الذات الداخمية لمشاعر.
* اعتمد الشاعر عمى التكرار كوسيمة تعبيرية ليا صمة بالناحية النفسية ،بإضافة إلى
خمق حركة إيقاعية داخل القصيدة ،تكسبيا صفة مرتكزة ناجمة عن لذة التوقع .
* تميزت البني الصرفية بكثافة الحضور لألفعال الثالثية ،خاصة مفتوحة العين وىذا
التنوع في التوظيف يؤكد الثراء المغوي عند "ميمود خيزار " .
* إن عممية التقديم والتأخير إلى جانب الحذف لم تأت اعتباطا ،إنما جاءت لتوحي
بالتمايز ،وتدفع المتمقي إلى المشاركة في العممية اإلبداعية ،وبالتالي يسيم في إنتاج
النص.
* كانت ميمة الشاعر في

حد البياض " ىي خمق التناغم
المجموعة الشعرية "أزرق ّ

والتجانس بين الحقول الداللية بيد أن التنافر بينيا بدي واضحا عند أول قراءة ،وبدمج
حقل األمل والحزن والطبيعة ،تولدت ثنائية متجانسة ومتكاممة ،أدت إلى إبراز قدرة
الشاعر عمى اختزال عدة عوالم داخل عالم جديد ىو (عالم المتخيل الشعري).
* الذ الشاعر لمرمز في محاولة لمتحرر من أسرار المادة ،والتوغل بالوعي اإلنساني إلي
أعمق معاني السمو.
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خاتمة:
وختاما نتمنى أن تكون ىذه الدراسة قد حققت أىدافيا ،وأجابت عمى إشكاليا
المطروح ،بتحميل المغة الشعرية

"لميمود خيزار " ،والكشف عن مختمف الجوانب الفنية

والفكرية ،وأىمية اعتماد الشاعر عمييا في تعميق تجربته الشعرية .
ولست ادعي الكمال فيما توصمت إليو من نتائج قد يشوبيا النقص ،ونرجو أن تكون
بداية لعمل موسع يدرس الموضوع ،فيصل إلى نتائج أدق تستحق التقدير والتتويج.
واهلل ولي التوفيق.
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:ممخص
 محممة بمدلوالت،" جاءت لغة المجموعة الشعرية "أزرق حد البياض" " لميمود خيزار
 تبحث في،وموسيقى متشظية

، وصيغ صرفية،ال نيائية تم التعبير عنيا بأسماء وأفعال

، ليدىشنا الشاعر في كل أجزائو ويمتعنا بصوره ورموزه التي تتدفق شاعرية فذة،المجيول
.مستفيدا من تجربتو الذاتية في الحياة
فيذه المجموعة الشعرية تشع بالضبابية إلحتواءىا عمى لغة تتميز بالتقطير الدقيق
جو مفعم بالجمالية واإلبداع وتكمن
ّ في انتقاء الكممات ذات األلوان والظالل في

. خصوصيتيا في الغموض الناشئ عن تكثيف المعنى وتركيزه

Résumé:
La langue de l 'inxrit poésique « bleu j'ugu'au blanc » à
« miloud khisar » est venu chargér des signifiers infinis , déjà
exprimer par des noms, des verbes, et expressions, on ajoutaut
une musique fragmentée , qui cherche l'inconnu, bour que le poète
nous surpris dans tous les porties et nous conrèincre pas ses
images et ses symboles qu'ils étaient pleins pas la poésie, il bénifie
de sa propre experienee dans la vie.
Cet inxrit est plein de la brume car il contient d'une langue qui
se caractérise par exacte dans le choix des mots qu'ils ont des
couleurs et des ombres à un entourage pein de beauté et de
création, sa spécificité se réalise par l'abstrait fondé sur
l'attensirrteé et la concentration du sens.

