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٦:  النحل
 



    
إن الحمد هلل أوال وأخيرا، الذي منَّ عميَّ من فضمو وبركاتو 

ولطالما لجأت إليو في . وتوفيقو فأتممت بو ىذه الدراسة
النائبات فمم يردَّني، ولطالما طرقت بابو في الشدائد فكان 
لي نعم المعين، سبحانو وتعالى ال إلو إال ىو نعم المولى 

 .ونعم النصير

وبعد حمد اهلل والثناء عميو، فإنني ال أجد من الكالم ما 
أعبر بو من عظيم شكري وامتناني إلى مشرفي وأستاذي 

محمد فيصل معامير، الذي لم يتوان لحظة واحد في تنبييي 
رشادي، حيث كانت توجيياتو بناءة طوال رحمة البحث . وا 

 .فبارك اهلل فيو وأطال في عمره 

كما أتقدم بخاص الشكر والعرفان إلى أساتذتي الكرام في 
 .     كمية اآلداب والمغات بجامعة محمد خيضر بسكرة



 .آثرنا أن نريح القارئ ونسهل عليه القراءة؛ لذا حاولنا وضع لوحة للمفاتيح تيسرا له

 مفتاح رموز البحث

 الرمز معناه
 تح تحقيق

 تر ترجمة

 ب.د دون طبعة

 ت.د دون تاريخ

 ط.د دون طبعة

 مج مجلد

 ط طبعة

 ع عدد

 ج جزء

 ص صفحة



 



 :مقدمة

 

 أ
 

لقد كان الشِّعر سَّيد فنون القول قديما، وقد ظلَّ كذلك حتى زاحمتو في ساحة 
والشِّعر منذ أقدم عصوره قائم عمى كيفية التَّشكيل والتَّصوير، فيما . المنافسة فنون أخرى

الجوىر الدائم الثَّابت في الشِّعر، ميما تعددت مدارسو واختمفت نظرة النقاد إليو، فكلُّ 
بداع  .قصيدة ىي بحد ذاتيا تشكيل وتصوير وا 

والدارس لمتَّشكيل في شعر محمد صالح زوزو، يجد نفسو قارئًا ألىم عناصر 
يقاع وعاطفة وخيال، والتَّشكيل الفنِّي ىو تفكير وطريقة عرض  التجربة الفنِّية، من لغة وا 

 .وتعبير

التَّشكيل : وبناًء عمى ما تقدم فقد وقع اختياري لدراسة ىذا الموضوع الموسوم ب
وكان السبب " وطن ال يقبل القسمة" الفنِّي في شعر محمد صالح زوزو من خالل مدونتو

من تخصيص ىذه الدراسة في شعره ىي محاولة الكشف عن القيم الجمالية من حيث 
التجديد، كما أنَّ ىذا االختيار كان بدافع أنَّ ىذا النوع من الشِّعر يحتوي عمى جماليات 

وفنيات تجمع بين المُّغة والصورة واإليقاع، وأما الدافع الثاني فيو مواكبة شعره ألىم مرحمة 
 .في تاريخ الجزائر عنينا بيا العشرية السوداء

كانت ىذه  العوامل دافعا إلى اختيار دراسة شعر محمد صالح زوزو التِّي يمكن من 
لتماعات داللية، ونبض إبداعي جمالي  خالليا الكشف عما يتضمنو شعره من وىٍج فنِّي وا 

 :ولذا كان عمى البحث أن يجيب عمى جممة من التساؤالت، منيا
 ما التَّشكيل الفنِّي؟

 وما ىي أدواتو التِّي وظفيا الشَّاعر لمتعبير عن تجربتو؟
 وفيم تمثمت جماليات التَّشكيل في خطابو الشِّعري؟

ومن أجل مناقشة ىذه التساؤالت، تييكمت الدراسة في مقدمة ومدخل وفصمين 
 .وخاتمة ثم ُأتبع ىذا بثبت المصادر والمراجع 



 :مقدمة

 

 ب
 

مفيوم التَّشكيل ثم عالج الفصل األول الموسوم : وقد تناول البحث في المدخل
: بأدوات التَّشكيل الفنِّي تطرقت فيو إلى المُّغة والصورة، أمَّا الفصل الثاني المعنون ب

فقد تمَّ التركيز فيو عمى عنصرين يتمحوران حول الموسيقى .  في الديوانيالتَّشكيل اإليقاع
الداخمية والموسيقى الخارجية، ثم أردفت ىذا بخاتمة ليذا البحث لخصت لنتائج المتوصل 

أمَّا بخصوص المنيج المستيدف بو في ىذه الدراسة فيو المنيج الفني الذي يدرس . إلييا
أدوات التشكيل الجمالي من لغة وصورة وموسيقى ويبحث في مقوماتيا الفنية وطاقاتيا 

 .اإلبداعية  

 :وقد أفادت الدراسة من عديد من المصادر والمراجع أىميا

 . إسماعيلنعزالدي ( المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنويةيالشعر العرب)
 ابن منظور (لسان العرب )

 .عبد القاىر الجرجاني (دالئل اإلعجاز في عمم المعاني )
 تامر سموم (المغة والجمال في النقد )

 أحمد مصطفى المراغي (نعموم البالغة البيان والتبيي )

  (خصائص الحروف العربية ومعانييا )حسن عباس

أما عن الصعوبات التِّي واجيتني أثناء انجاز ىذا البحث فيي تعود بجزء كبير منيا 
 .إلى إشكالية االىتداء إلى المنيج المالئم ليذه الدراسة

فال يسعني إالَّ أن أشكر أستاذي محمد فيصل معامير الذي لم يأل جيًدا ... وبعد
في مساعدتي وتوجييي، طوال فترة البحث، فأفدت من مالحظاتو القيِّمة، مما كان لو أثر 

 التي أر. بيِّن في إنجاز ىذه الدراسة عمى صورتيا الحالية

جو أن تكون محاولة مفيدة عمى طريق الدراسة، فإن أصبت فييا شيئا من النَّجاح 
 .فيذا من اهلل ونعمتو، أما دون ذلك فيو ما قصَّرت فيو يداي
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 :ماهية التَّشكيل -

كثر استعمال مصطمح الشكل في الكتابات النقدية العربية المعاصرة، خصوصا 
إال إن  في تمك حركة التي واكبت الشعر الحديث منذ ظيوره في أواخر األربعينات،

استعمالو ىذا ليس دقيقا، وال يشير إلى مالمح مفيوم لشكل القصيدة، أو لمشَّكل الفني 
لقد استعمل الشكل واستعمل استعماالت غامضة ومتمبسة، وضع في الغالب، .بعامة

 (1).مقابل المضمون وكأنيا عنصر متناقضان

ومصطمح التشكيل بمعناه النائي والتنظيمي يكشف بوضوح عن العبقرية اليندسية 
 (2).لمشاعر وقدرتو عمى خمق أدوات لمفكر تزيد رىافة، ونفاذ من يوم ألخر

ويكمن استعمال الشَّكل كمصطمح نقدي، إشكالية كبيرة لم يعرفيا النقد العربي 
الحديث حقيا من األىمية، وتتبع من كون الشكل مصطمحا غربيا، لم يرد في المؤلفات 
النقدية القديمة، ولم يشأ الميتمون بالنقد حديثا البحث في مدى الفائدة التي تتأتى من 

استعمال ىذا المصطمح الوافد، في الكشف عن خصائص النص الشعري ومقوماتو من 
جية، وفي مدى التناقض الذي قد ينشا بين أصل المصطمح وحقل تطبيقو من جية 

 (3).ثانية

 :التشكيل لغة-أ

، تقول: شَشكَشلَش الشكلُل ''التشكيل في جذره المغوي العرب مأخوذ من  ىذا عمى شكل : المَشثَشلُل
 .(4)''صوَّره: تصوَّره، وشكَّمو: ىذا أي مثَشالُلوُل أي أشبو، وتَششَّكَشلَش الشَشييُل 

                                                           
، 1شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن اليجري، منشورات دار اآلداب، ط: ر الدينخجودت ف(1 )

 .14م، ص1984بيروت، 
2)www.arnafid.ae/arrafid/p20-8-2010.html,l05/06/2015, 08:18. ) 

.14، مرجع سابق، صشكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن اليجري  )3(  

  )4 .357، ص(شكل)، مادة11، مج(ت. د)، بيروت، (ط. د)لسان العرب، ، دار صادر، : ابن منظور (
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الشبوُل والِمثلُل، جمع أشكال وىيئة '':والشَّكلُل في متن المغة لمشيخ أحمد رضا يعني
حاصمة لمجسم بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار كالكرة أو حدود كممات في المضمعات 

الشَشكلُل في الحقيقة األَشنس : كالمربع والمسدس والصورة المحسوسة أو المشوىة، قال الراغب
 .(1)''الناس أشكال  وشكول: الذي بين المتماثمين في الطريقة ومنو قيل

: الشَّكلُل المَشثَشلُل والشكل أيًضا صورة الشيي المحسوسة والمُلتَشوىَشمَشة، وتشكل الشَّيي''
 .(2)''صوره: تصوره، وشكمو تشكيال

ىذه : شَشكَشلَش ىذا شكمو أي مثمو وقمت'':ويذكر الزمخشري في أساس البالغة
األشياي أشكال وشكول وىذا من ذاك وليس شكمو شكمي وىو ال يشاكمو وال يتشكالن،  

 .(3)''كما تقول تمثال وىي أشكال األمر ما يقول أشبو وتشابو

 : التشكيل اصطالحا- ب
مة بالمصطمح الجمالي  أمَّا الشكل والتَّشكيل في الفن، فمو مسار آخر وثيق الصِّ

الشَّكل الدال، ويعني بو الفنون البصرية، لتمك '':لمتَّشكيل، عرف كاليف التَّشكيل بأنو
 .(4)''التجمعات والتظافرات من الخطوط واأللوان التِّي شَشأنُليا أن تثير المشاىد

القدرة عمى التَّشكيل بأشكال متعددة، ومن معناىا '':وعرف أحمد التونجي التَّشكيل بأّنو
ىذا ظير الفن التَّشكيمي في الرسم والنَّحت واليندسة، لقدرة المواد التِّي يستخدمونيا في 

يضع أمامنا ''ومفيوم التَّشكيل عند سعاد عبد الوىاب التشكيل . (5)''التشكيل المرغوب

                                                           
.503، ص3م، ج2003، بيروت، 1معجم متن المغة، دار مكتبة الحياة، ط: أحمد رضا ( 1(  

الفتاح الحمو، التراث العربي سمسمة وزارة : تاج العروس من جواىر القاموس، تح: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (3 )
 . 270، ص29م،ج1997، (ب. د)، (ط. د)اإلعالم في الكويت، 

.365م، ص2006، بيروت، (ط.د)أساس البالغة، دار الفكرلمطباعة والنشر والتوزيع، : الزمخشري محمود( 3(  

م، 2010، إربد، عمان، 1جمالية التشكيل الموني في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث، ط:  ابتسام مرىون الصفار(5 )
  .57-56ص
.59المرجع السابق، ص ( 5(  
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عناصر التكوين لمقصيدة في حال تداخميا، بحيث تضع بناي، أي شكاًل لو جماليات خاصة 
 .)1(''بو تكشف عن المعنى أو الفكرة أو الموقف، بطرائقيا التِّي تنفرد بيا

شغمت في السنوات '' :ولضرورة التَّشكيل في القصيدة نجد صالح عبد الصبور يقول
األخيرة بفكرة التَّشكيل في القصيدة حتى بت أؤمن أنَّ القصيدة التي تفتقد التشكيل تفتقد 

الكثير من مبررات وجودىا، ولعل إدراكي لفكرة التَّشكيل لم ينبع من قرايتي لمشعر بقدر ما 
 (2)''نبع من محاولتي لتذوق فن التصوير

وحدة ثابتة، بل حركية ذات أوجو متعددة والسعي الدائم نحو التَّشكيل ''فمادة التَّشكيل
الفنِّي األسمى ىي من بين مفاتيح العممية التَّشكيمية الجامعة بين المكونات المَّفظية والشَّكمية 

 .(3)''داخل النَّص الشِّعري وخارجو

 :حدود التشكيل -

يتخمص مصطمح التَّشكيل عند عز الدين إسماعيل في التحام الشَّكل والمضمون، 
وتوافق الحركة النَّفسية مع العالم الخارجي، فترسم شعرية النَّص بتآلف الصورة والمُّغة 

 (4.)واإليقاع

القصيدة ليست مجرد ''ويجب أن تكون كل من العناصر منسجمة مع بعضيا البعض
مجموعة خواطر أو صور أو معمومات، ولكنيا بناي متدامج األجزاي، منظم تنظيما صارما، 

                                                           
، عمان، األردن، 1النص األدبي التشكيل والتأويل، دار جرير لمنشر والتوزيع، ط:  الوىاب العبد الرحمندسعاد عب (1 )

  .36م، ص2011

 .31م، ص1977، بيروت، لبنان، 2حياتي في الّشعر، دار العودة، ط:صالح عبد الصبور( 2) 
الصورة الشعرية وأسئمة الذات قراية في شعر حسين نجمي، دار الثقافة مؤسسة لمنشر والتوزيع، : عبد القادر الغزالي (3 )
  .107م، ص2004، الدار البيضاي،1ط
 عمي منصوري، إشراف، الماجستيررسالة  (مخطوطة) الموسيقى في شعر سميمان العيسى التشكيل :مسعودى بوعيس(4)

 .29م، ص2012-2011، ةجامعة باتن
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وقد يجد القارئ تناقضا بين ما اقره اآلن عن التنظيم الصارم لمقصيدة بحيث ال يند جزي منيا 
 .(1)''عن تناسقو مع بقية األجزاي األخرى

وتعتبر المغة عنصرا ميما وأساسيا في بناي القصيدة بشكل عام وبناي النص بشكل 
وىي قناة الشاعر األولى لتعبير عما يدور في خمجات نفسو، من مشاعر . خاص

كما تضفي عميو مادتيا . المغة تضفي عمى األدب صياغتيا المجردة''وأحاسيس
 .(2)''المحسوسة

والشَّاعر حين قيامو بعممية تشكيل لغة يجب أن يعطينا انسجاًما  بين المعاني 
المُّغة ىي الموجود الشِّعري الذي يحقق في المُّغة انفعااًل وصوتا موسيقًيا وبيذا ''. والصور

تعتبر المُّغة المكون األساسي التي تتكون منيا القصيدة الشِّعرية، وبواسطتيا يعبر الشاعر 
 . (3)''عن أفكاره وخيالو ومشاعره اإلنسانية 

إذن الشَّاعر أصبح العًبا ماىر، ينظر في كل األشياي بدقة فقد تخمص من فكرة 
أصبح يحاكم المُّغة وطريقتيا بوحيا عمى الصفحة . االستجابة لمداخل والتدفق العفوي والفطري

البيضاي، ليأخذ منيا مسو الجنوني الجديد الذي يماثل مس وجوده المتغير، المتخبط 
المتشظي، لم يعد الشِّعر إلياما والشَّاعر مميًما ييبط عميو الوحي أو يأتي إليو شيطانو 

بل أصبح الشعر صناعة وميارة باإلضافة إلى وجدانيتو التِّي تحكم حركة " وادي عبقر"من
 .(4)تشكمو في الوقت نفسو

                                                           
.   32 حياتي في الّشعر، مرجع سابق،ص( 1(  

التشكيل المغوي لمشعر  مقاربات في النظرية والتطبيق، منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب، :  محمد عبدو فمفل(2 )
 .9م، ص2013، دمشق، (ط.د)
، (ب. د)، (ط. د)لغة الشعر العربي الحديث مقوماتيا الفنية وطاقاتيا اإلبداعية، دار المعرفة لمنشر،: السعيد الورقي (3 )

 .5م، ص2009
، دار العمم واإليمان (قراية في تشكيل القصيدة الجديدة)االلتفات من النص إلى الخطاب : ينظر عبد الناصر ىالل (4 )

  .136م، ص2009، (ب. د)، 1لمنشر والتوزيع، ط
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ومن عناصر تشكيل القصيدة الصورة وتعتبر قناة الشاعر الثانية في بناي تجربتو 
أخذت الصورة في الشِّعر الحديث دوًرا رئيسي في بناي القصيدة حتى صارت ''الشعرية فقد 

 .(1)''إحدى أسس التركيب الشِّعري

وأىم ما يميز الصورة الشعرية الجديدة، اتجاىيا إلى االستغناي عن المعالم الحسية 
أن كل شعر جيد إنما ىو انسياب '' واالشتغال ببناي فني مستقل تستمد عناصرىا من الواقع

 (2)''.تمقائي لممشاعر القوية

ويرى عز الدين إسماعيل الصورة، في أساس بنايىا يعود إلى الشعور الوجداني من 
إخضاع الطبيعة لحركة النَّفس وحاجاتيا وعندئذ يأخذ الشاعر كل الحقُّ في تشكيل  ''خالل 

 . (3)''الطبيعة والتالعب بمفرداتيا وبصورىا كيفما شاي

 .فالصورة من بين وسائل الشَّاعر التِّي تشارك في بناي القصيدة وتجربتو الفنية والنفسية

والعنصر الثالث الذي يشارك في تشكيل بنية القصيدة الموسيقى، وقد أدرك شعراؤنا 
المعاصرون أىميتيا من حيث اثر قوتيا في تقديم صورة صادقة ومؤثرة في نفسية المتمقي، 
فشعراينا المعاصرون حاولوا أن يخرجوا من إطار الشكل القديم إلى شكل جديد تكون فيو 

الصورة الموسيقية لمقصيدة خاضعة خضوعا مباشر لمحالة النَّفسية أو الشعورية التِّي يصدرىا 
الشَّاعر، وبيذا تصبح القصيدة صورة موسيقية متكاممة، تتالقى فييا األنغام وتفترق ، محدثة 

 .(4)نوًعا من اإليقاع الكمي الذي يترك في نفس المتمقي أثره

ومنو تمكن أىمية الموسيقى في الشِّعر من خالل دورىا في تفجير الطَّاقة الدَّاللية،  
 .واإليحائية لمغة، وقدرتيا في الكشف عن طبيعة المشاعر التِّي تختمج نفسية وجدان الشَّاعر

                                                           
القصيدة العربية المعاصرة دراسة تحميمية في البنية الفكرية والفنية، دار المطبوعات الجامعية، :  كامميا عبد الفتاح(1 )
  .482م، ص2007، اإلسكندرية، (ط.د)

.123لغة الشعر العربي الحديث مقوماتيا الفنية وطاقاتيا اإلبداعية، مرجع سابق، ص  )2(  

 .52،ص(ت د، )، القاىرة، 4 غريب، ط مكتبة التفسير النفسي لألدب،عز الدين إسماعيل،:ينظر (3 )
.126 ص1981، بيروت، 3، دار العودة، ط(قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية)الشعر لمعاصر: عز الدين إسماعيل ( 4(  
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ومنو نستخمص أن التشكيل الفني لمقصيدة يتجسد في لغة وصور وايقاع والمعاني التي 
تحقق االنسجام داخل القصيدة، ألنَّ عممية التَّشكيل التِّي يقوم بيا الشَّاعر في القصيدة عممية 

نَّما ينفخ  صعبة ومعقدة ألن كاًل من عناصر المُّغة والصورة والموسيقى ليست حشًدا، وا 
الشَّاعر فييا روحو وعاطفتو وخيالو وأسموبو حتى تؤتي ثمارىا لممتمقي وتزداد حيويتيا 

 . وبالتَّالي تأثيرىا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اللغة الشعرية -

 . المعجم الشعري -1

 .حقل األمل و األلم: أوال

 .حقل الحزن: ثانيا

 حقل الطبيعة: ثالثا

 :الصورة الشعرية بين القدماء و المحدثين -

 .الصورة الشعرية في المنظور القديم: أوال

 .الصورة في المنظور الحداثي: ثانيا

 :عناصر تشكيل الصورة: ثالثا

 .البالغة -1

 التشبيه -1-1

 االستعارة -1-2

 الكناية -1-3

 الرمز -2

 صالتنا -3
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 : المغة الشعرية
 :تأسيس -

غنى عف البياف أفَّ الشعر ظاىرة لغوية في وجودىا، وال سبيؿ إلى التأتي مف جية 
لغة التي تتمثؿ بيا عبقرية اإلنساف، وتقـو بيا ماىية الشعر إلى أف الشعر فعالية لغوية 

في المقاـ األوؿ، فيو فف أداتو الكممة، لذا فجوىر الشعرية وسرىا في المغة ابتداء 
بالصوت ومرورا بالمفردة وانتياء بالتركيب، ومف ىنا كاف الشعر بنية لغوية معرفية 

 (1).وتحميؿ بنية المغة الشعرية يسمح بالكشؼ عف حيازة الشاعر الجمالية لمعالـ.جمالية
المُّغة ليست مجرد أداة لمتعبير أو توصيؿ رسالة مجيزة '': ويقوؿ مصطفى ناصؼ

المغة تولد معاني لـ يكف ليا مف َقبؿ وجود، المغة ليا فاعميتيا المقررة، وىذه : مف قبؿ
الفاعمية تعنى بعبارة أخرى، أفَّ التَّمييز البسيط بيف اإلشارة والتعبير أقؿ مف أف يوضح 

 .(2)''مشكمة المعنى في الشِّعر خاصة
إفَّ الشَّاعر يستخدـ ىذه األلفاظ ألفَّ الَنزعات الّتي يثيرىا الوضع '' :ويقوؿ ريتشاردز

الذي يوجد فيو الشَّاعر تتألؼ عمى إيجاد ىذه الصورة دوف غيرىا في وعيو، كوسيمة 
 .(3)''لتنظيـ التجربة

إذف المُّغة الشِّعرية ىي تمؾ الحادثة التِّي تمتمؾ بيف يدييا أعمى إمكانية لموجود 
اإلنساني والتعبير عف تجربة الشَّاعر ووجدانو، وعاطفتو، فالمُّغة الشِّعرية تتمتع بقيمة 

 .تعبيرية عالية عف تجربة الشَّاعر ورؤيتو وتطمعو

                                                           
محمد عبدو فمفؿ، التشكيؿ المغوي لمشعر  مقاربات في النظرية والتطبيؽ، منشورات الييئة العامة السورية :رينظ (1 )

 .13ـ، ص2013، دمشؽ، (ط.د)لمكتاب، 
فمسفة الجماؿ في النقد األدبي مصطفى ناصؼ نموذجا، ديواف المطبوعات الجامعية الساحة :  رمضافت كري(2)

 . 150، ص ( ت.د)، بف عكنوف، الجزائر، ( ط.د)المركزية، 
، القاىرة، 1 طالنشر،ولغة الّشعر دراسة في ضرورة الّشعرية، دار غريب لمطباعة : ة عبد المطيؼس محمد حما(3)

  .651ـ، ص2006
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يعود إلى نظاـ المفردات وعالقاتيا بعضيا ببعض،  '':فجماؿ لغة الشِّعر كما يقوؿ أدونيس
 .(1)''وىو نظاـ ال يتحكـ فيو النحو، بؿ االنفعاؿ والتجربة

لذا فالشَّاعر في محاولة مستمرة لمكشؼ عف الجوانب الجديدة في الحياة والكّشؼ 
عف صور ىذه الجوانب داخؿ وعيو الفردي والجماعي وصورتيا المنصيرة مع مكونات 
واعية، يحاوؿ باستمرار الكشؼ عف لغة جديدة، فكؿ تجربة ليا لغتيا الخاصة مف حيث 

عالقتيا لظروؼ معينة وأفكار وتصورات وقضايا تتشَّكؿ باستمرار تشَّكاًل يتناسب مع واقع 
 .الحياة المتَّغير

ومما قمناه ندرؾ أفَّ المُّغة الشِّعرية عبارة عف حركة داخؿ النَّص الشِّعري تحطـ 
قوانيف المُّغة المعيارية، وبما أنَّيا العنصر األوؿ الذي يصادفنا، فإنَّيا أوؿ شيء ينبغي 
عمينا الوقوؼ عنده لذلؾ سنحاوؿ في ىذا إلقاء الضوء عمى المغة الشعرية في ديواف 

لمّشاعر محمد صالح زوزو، مف خالؿ دراستنا لممعجـ الشِّعري " وطف ال يقبؿ القسمة"
وىذا لمكشؼ عف الحقوؿ الداللية التي يمكف اعتبارىا المدخؿ األساسي في دراسة لغة 

 .المبدع

 :المعجم الشعري- 1

لكؿ شَّاعر لغتو التي تشَّكؿ معجمو الشِّعري، والمعجـ الشِّعري ىو مجموعة الكممات 
التي نجدىا تتكرر داخؿ نَّص ما، كمما تكررت ىذه الكممات أو مرادفتيا شكمت لنا المعجـ 

ويتـ إثرىا تحديد معنى النَّص وموضوعو عمى اعتبار أفَّ لكؿ نص . الشِّعري لمشَّاعر
معجمو الشعري، وحقمو الذي يدور في فمكو، وال يمكننا تحديد ىوية ذلؾ النَّص بدوف 

 .(2)''فالمعجـ الشِّعري يؤدي دوًرا رئيسيا في الكشؼ عف عالـ النَّص'' المعجـ
                                                           

.14 في التشكيؿ المغوي، مرجع سابؽ،ص( 1(  

جماليات التشكيؿ قراءة في نصوص معاصرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، :  محمد فوزي مصطفى(2 )
 .129ـ، ص2012، اإلسكندرية، 1ط
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في الوقت الذي تتـ فيو عممية '' : المعجـ الشِّعري بقولو) (Parfieldيعرؼ بارفيمد
اختيار األلفاظ وترتيبيا بطريقة معينة، بحيث تثير معانييا،أو يراد لمعانييا أف تثير خياال 

 (1)''جمالًيا، فإفَّ ذلؾ ما يمكف أف يطمؽ عميو المعجـ الشِّعري
ويشكؿ المعجـ الشِّعري عنصًرا ىاًما في بنية الخطاب الشِّعري، بؿ ىو المستوى 
األساسي في بنائو المغوي الفنِّي الشعري، وال يمكف تأسيسو دوف ذوؽ الشَّاعر، ألنيما 
شيئاف مرتبطاف ولكف استعماؿ مفردات معنى لدى شاعر معيف يشير إلى أفَّ حالتو 
النَّفسية وراء ىذا االستعماؿ، لذلؾ كاف لكؿ شاعر فناف معجمو الشِّعري وىو تكوينو 

 .الثقافي وقدرتو الخاصة في التقاط المفردة التِّي تعبر عف معاناتو
ويجب األخذ بعيف االعتبار دراسة أي معجـ شعري، أنَّو ليس ثمة معجـ شعري 

نَّما ىناؾ معجـ شعري متطور  وحيد في كؿ زماف وفي كؿ مكاف ضمف لغة ما، وا 
ومحكـو بشروط ذاتية وموضوعية فالشَّاعر الواحد يكوف لو معاجـ بحسب المقاؿ والمقاـ، 

 (2)فحديثنا عف المعجـ الشعري يجب أف يدخؿ ضمف ىذه البنية
ويبدو لمف يدرس متف خطاب محمد صالح زوزو الشِّعري أف ىذا الخطاب مسكوف 
بذاكرة المعجـ الشِّعري، وىذا المعجـ تفاعؿ معو الشَّاعر ووظفو في نصوصو المقروءة 
ومف ثـ تولدت فاعمية الخمؽ الشِّعري وبعد ولوج وتقصي لتوظيؼ الشَّاعر محمد صالح 
زوزو لممعجـ الشعري، تراءت لنا إمكانية تقسيمو دالليا، إلى حقوؿ والحقؿ الداللي ىو 
مجموعة مف الكممات التِّي ترتبط داللتيا وتوضع تحت لفظ عاـ يجمعيا، ولكي يفيـ 

معنى يجب أف نفيـ مجموعة الكممات المتصمة بيا دالليا، بمعنى أف الكممة ىي محصمة 
ويتضح أف الديواف يعج بعدة حقوؿ . (3)عالقاتيا بالكممات األخرى داخؿ الحقؿ المعجمي

                                                           
الجذور واألنساغ دراسات نقدية في جديد القصيدة العربية المعاصرة، دار كنوز المعرفة : خالد سميماف مصطفى (1 )

 .162ـ،ص2008، عماف، 1العممية لمنشر والتوزيع، ط
، بيروت، لبناف، 3، المركز الثقافي العربي، ط(استراتجية التناص)محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعري:  ينظر(2 )

 .62ـ، ص1992
.80-79ـ، ص2006، القاىر، 6أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، عالـ الكتب، ط:  ينظر( 3(  
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حقؿ األلـ واألمؿ، حقؿ الطبيعة، حقؿ الحزف، ونجدىا متفاوتة : داللية، ومف ىذه الحقوؿ
 :الحضور والتأثير في مختمؼ قصائد الديواف ويمكف تتبعيا بالشكؿ التالي

 :حقل األلم واألمل: أوال
في حياة اإلنساف محطات يتوقؼ عندىا، ورّبما تغير مف وجيتو وتعاممو مع الوجود 

 ومنو (1)''إفَّ لحظة الفرح تولد، فكرة ولحظة الحزف تولد قصيدة''واستجابة لممقولة الشائعة 
 .  حقؿ التوجع، حقؿ العذاب، حقؿ الموت: يمكف تقسيـ حقؿ األلـ إلى حقوؿ فرعية

 (جدوؿ يوضح حقؿ األلـ واألمؿ: )(1)الجدوؿ
 حقؿ األمؿ حقؿ األلـ

عمى مستوى 
 العنونة

 عمى مستوى العنونة عمى مستوى القصائد
عمى مستوى 

 القصائد
 

 
حقؿ 
 التوجع

حقؿ 
 العذاب

 حقؿ الموت
 
 

 
 

                                                           
، األردف، عماف، 1تقنيات التعبير في شعر نزار قباني،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط:  برويف حبيب(1 )

 .53ـ، ص1999
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 :حقل األلم  - أ
 : حقل العذاب -

ومما يالحظ عمى حقؿ العذاب كاف لو حضوٌر بارٌز في القصيدة فكميا تدؿ عمى 
ولقد جاء ىذا المعجـ الشِّعري . األلـ بنسبة عالية، وَمردُّ ىذا يعود إلى طبيعة الموضوع

ليعبر عف الذات  المتألمة بفعؿ معاناتيا في األوقات الحرجة، ولذلؾ جاءت مفردات ىذا 
  "مواسيم القنص"الحقؿ متنوعة لتعبر عف العذاب والتوجع والموت حيث ينفتح الديواف بػ 

 َيْزَداُد الظُِّؿ ِفي الَمواسِّْيـِ 
 َيْزَداُد الُبَكاء بالشَِّييؽ
 (1)َيْزَداُد الُعبوُر بالَعوّيؿ

إفَّ المّعاناة والمأساة التِّي يعيشيا الشَّاعر في أرضو، جعمت ألفاظو مرآة تعكس 
" العويؿ"ماينتاب الشَّاعر مف أحاسيس ومشَّاعر مضطربة بالعذاب ومف ىذه األلفاظ 

حالتو النَّفسية  (النحيب والشييؽ): فربما قصد الشَّاعر مف وراء قولو" نحيب"، "الشييؽ"
 .المتوترة والقمقة

 :حقل الموت- 

 ."لما بعد التشويه... صور"كاف لو حضوًرا بارًزا وأحسف ما نمثؿ بو قصيدة 
 ماذا أْبِصُر لو ُتْسِعفني الدُّموعُ .... آه

اُص   الُنباُح و الَرصَّ
 (2)والكالُب التِّي اَل َتُجوع

                                                           
، ديدوش مراد، ( ط.د)وطف ال يقبؿ القسمة، دار ىومو منشورات اتحاد الكتاب الجزائرييف، : ومحمد صالح زوز (1)

.  8، صـ2004الجزائر، 
. 61ص: المصدر السابؽ (2)
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، "الرصاص"، "النباح"، "الدموع: "إف احتواء ىذا المقطع عمى مجموعة مف األلفاظ
المشحونة بأثر المأسَّاة تظير لنا حجـ المعاناة الداخمية، التِّي كابدىا "... الجوع"، "الكالب"

 .لخصت كؿ آالمو وجراحو" الدموع"الشاعر حمال لمأساة وطنو فمفظة 
 :حقل األمل- ب

ذا كاف في القصيدة مفردات تدؿ عمى األلـ والمعاناة كما رأينا ذلؾ في النَّص، فإفَّ  وا 
بر"، "الغد"، "األطفاؿ"، "األحالـ: "ىناؾ ألفاظا ودواال تدؿ عمى األمؿ والحياة " الصَّ

 "جموس القرفصاء"ونضرب مثاال قصيدة 
 ِريَحا ِبأْعنَّاِؽ الغَّد... َأْزَرُع األْطَفاؿَ 

 (1)ُأشِّْيد الَواِقؼ والَموُقوؼَ 
رغـ األوضاع التِّي يعيشيا الشَّاعر إال أنَّنا نجده يقيف في وجود أمؿ، فرغـ القساوة 

فإفَّ ريح البراءة وأجواء الطفولة تحيؿ إلى أمؿ مف جية ومف جية أخرى إلى نقاء 
 .وصفاء

 : حقل الحزن: ثانيا
، "وطف ال يقبؿ القسمة"لقد كثرت األلفاظ الدَّالة عمى الحزف واالغتراب، في ديواف 

 . وىذا راجع آلالـ الواقع المعيشي وفي الوقت نفسو تحمؿ آمااًل حية لغد جديد
 (جدوؿ يوضح حقؿ الحزف: )(2)جدوؿ

 حقؿ الحزف
 عمى مستوى القصائد عمى مستوى العنونة

 الصراخانشطارات في موجة / 1

                                                           
 .  37ص: مصدر السابؽوطف ال يقبؿ القسمة،  (1)
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 مورقة
 

 !...دعيني أمضي/ ... 2

 

البوح ... مقاطع / 3
 السيبوسي

تفريغ اإلنس تشويو / 4
 العطب

 الميؿ
 غائب
 الحداد
 شَّاحب
 النَّحيب
 أحتضف

يجيش، يزىؽ، الخوؼ، 
 يعوي

فالتكثيؼ المستمر ليذه األلفاظ داللة عمى أفَّ الشَّاعر أراد التعبير عف مأساتو في 
 "انشطارات في موجة مورقة "الحياة وخير مثاؿ قصيدة

 وَيْبَقى الَمّيُؿ مقبرة لمَعزاءِ 
 وَمْحَبرة لمشَُّعَراءِ 
 (1)وِشراًعا لمسَّفْينةِ 

نالحظ أف الشَّاعر يحس بأنَّو وحيد وحزيف ال أنيس لو، فمفظة الميَّؿ دالة عمى 
 .الحزف، وىي تعبر عف صديقو 

 :  حقل الطبيعة : ثالثا
 (جدوؿ يوضح حقؿ الطبيعة: )(3)جدوؿ

 حقؿ الطبيعة
 عمى مستوى القصائد عمى مستوى العنونة 

                                                           
.  65، صمصدر السابؽوطف ال يقبؿ القسمة،  (1)
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البوح ... مقاطع/ 1

 السيبوسي
 
 قسمة... الوطف / 2

 الحيرة عمى التأويؿ
تفريغ اإلنس تشويو / 3

 العطب
 
 
 
 مواسيـ القنص / 4

 حقؿ الحيواف حقؿ الطبيعة
 سنابؿ 
 السيوؿ

 
 موجة 
 الريح

 الرمؿ 
 قمر
 انير

 الطيف
 البحيرة
الوحؿ 
 سحاب
 سماء

 اإلعصار

 الطيور
 فراشة
 الذئب

 
 

 غراب 
 النمؿ

 
 
 

 الذباب 
 البجع

 الصقور

 
إف المتأمؿ في حقؿ الطبيعة يجد فيو حقوؿ فرعية حقؿ الطبيعة وحقؿ الحيواف، وألفَّ 
الشَّاعر يصؼ الظروؼ، والبيئة التِّي عايشيا مما يعزى كمفو بالطبيعة، وشغفو بالذوباف 

 . في جماليا
  

 



"مةوطن ال يقبم انقس" أدوات انتَّشكيم انفنِّي في ديوان   :                   انفصم األول  

21 
 

 :  حقل الطبيعة–أ 
، "الرِّيح"، "الماء"، "السيوؿ"، "السَّماء: "نممح في األلفاظ الدالة عمى الطبيعة

الخ التَّي تناوليا في الديواف ىي ألفاظ لـ يكف يقصد بيا الطبيعة لذاتيا بؿ كاف "... القمر"
 . يرمز بيا إلى الوطف، وىي ألفاظ تجسد انتماء الشَّاعر لألرض التِّي عاش في كنفيا

 "مواسيم  القنص" في قصيدة" محمد صالح زوزو: "يقوؿ
 !...َعِجمي َيا سََّماُء 

 واْقِصِفي سََّحابِؾ في َدِمي
 َفمست الَجِريَمةُ 

 ولست الِنَياية واالبتداء
 ولِكنَّيا اأَلرُض  َعَشش ِفْييا الَخَواء

 وَأغَرقت في الَمَتاه... َفأْجيضت ِطيَنيا 
 (1)....ُنُفوَس اَلبشَّر

اخب لذاتو المتألمة، تمفيا  فالشَّاعر ىنا جعؿ ذاتو مسكنا لأللـ ليبرز لنَّا المد الصَّ
، كميا ألواف يستعيف بيا الشاعر إلبراز "السَّماء"، "الطيف: "متاعب الواقع بجممة مف الرموز

 .واشتركت ىذه األلفاظ في إبراز معاني األلـ والحزف والمعاناة. مشَّاعره
إّنيا الطبيعة الحزينة التِّي ألبسيا الشَّاعر قتامة دواخمو فكانت معاداًل موضوعًيا 

 .لمعاناتو الذاتية والوطنية
 
 

                                                           
. 10 ص مصدر سابؽ،  وطف ال يقبؿ القسمة،(1)
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 :حقل الحيوان- ب
يعتبر حقؿ الحيواف في ديواف الشَّاعر معبر بصورة جمية عف طبيعة حياتو حيث 

الخ ىذه الحيوانات التِّي تحيؿ عمى الفوضى "...غراب"، "فراشة"، "الطيور:"وظؼ الشَّاعر
 .واألوضاع الداخمية والخارجية وتطبع أشعاره بطابع التشاـؤ والسوداوية

 "قسمة الحيرة عمى التأويل... الوطن"يقوؿ في قصيدة 

 َتَكَسرْت َفَراشَّة َعمى َموَجة َسابَعة
فراُء َكاأَلْصدَقاءِ   صَّ
 (1)َيْخِطُؼ َأبَصارىا َماؤَىا

فالمالحظ عمى حقؿ الطبيعة ثراء مفرداتو وتنوعيا، وىذا يعكس شدة اتصاؿ الشَّاعر 
 .بالطبيعة

 :تركيب
إفَّ الذي يمكف أف نسجمو كمالحظات عمى ما شاع مف المعجـ الشِّعري في نصوص 
محمد صالح زوزو طغياف حقؿ األلـ، بصورة الفتة وىذا راجع لمفترة التٍّي عاشتيا الجزائر 
بعد عشرية اآلالـ والدماء واألحزاف، ليذا كاف النتاج الشِّعري لصيؽ بظروؼ الوطف وواقع 

حيث نجد الشَّاعر منكسر الحاؿ ليذا الواقع، فكمماتو توحي بظممة في أعماؽ . الشعب
النَّفس وحرقة ومرارة يتجرعيا القمب، وكؿ ىذه األحاسيس أثمرت خيبة أمؿ جمية وواضحة 

 . تبرزىا ألفاظ القصيدة ومعانييا
 

 
                                                           

. 17ص ، مصدر السابؽ وطف ال يقبؿ القسمة،(1)
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 :الصورة الشعرية بين القدماء و المحدثين
الصورة الشعرية إبداع فني، قد تصدر قراءتو عف محددات سابقة ويتكوف إبداعيا 
عادة تأويميو بأخيمة غير  في وعي خاص وىذا بفيـ األشياء ومحاولة استشراؼ الواقع وا 

واثر ذلؾ فالصورة تركيب فني بياني ذو إيحاءات جمالية وقراءتيا وعي تأويمي .تقميدية
 (1).يتخذ مف أبعاد جممة الصورة وفضائيا النصي

مف أىـ مكونات النسؽ الشعري الجميؿ، وىي رافد يمد التجربة الشعرية ''فالصورة 
بطاقات تعبيرية قادرة عمى شحف السياقات بمجموعة مدىشة مف األشكاؿ التصورية، التي 

تتشكؿ في أساسيا مف نسيج شبكة العالقات المتداخمة بيف الدواؿ المنسجمة المتناسقة 
 (2)''والمتآلفة 

ىي المرآة التي تعكس الخصوصية والوجو اإلبداعي لمشَّاعر فحسب ''إذف الصورة 
 (3).''بؿ إنيا تحمؿ سمات المرحمة الشِّعرية التي يعد الشاعر جزء منيا

الصورة الشعرية ىي رسـ قوامو الكممات المشحونة ''وليذا يرى سيسؿ دي لويس أف 
 (4)''باإلحساس والعاطفة

                                                           
رحمف غركاف، قصيدة الشعر مف األداء بالشكؿ إلى أشكاؿ األداء الفني، دار الرائي لمدراسات والترجمة :  ينظر(1 )

 .101ـ، ص2010، دمشؽ، 1والنشر،ط
 نبيؿ خالد أبو عمي، قسـ إشراؼ،ماجستيرالبنية الفنية في شعر كماؿ أحمد غنيـ رسالة :  خضر محمد أبو جحجوح(2 )

 .9، صـ2010المغة العربية، الجامعة اإلسالمية غزة، 
 ـ،1994، 1الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: بشرى موسى صالح( 3)

 .13ص
، دار الرشيد لمنشر، إبراىيـأحمد نصيؼ الجنابي، مالؾ ميري، حسف : الصورة الشعرية، تر:  سيسؿ دي لويس(4 )
 .23ـ، ص1976، بغداد، (ط.د)
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 .نجد الصورة ليا أىمية بارزة وما دؿ عمى ذلؾ تنوع تعريفاتو
 :الصورة الشعرية في المنظور القديم: أوال

الشؾ في أف الصورة مف حيث ىي وسيمة التعبير موجودة منذ القدـ، ولعؿ أوؿ 
النصوص التي المست مفيـو الصورة في نقدنا القديـ ما ورد في قوؿ الجاحظ وىو 

 (1).يتحدث عف الشعر بأنو ضرب مف النسيج وجنس مف التصوير
يبدو أنو يقصد بالتصوير األلفاظ صياغة حاذقة تيدؼ إلى تقديـ المعنى تقديما ''

 (2)''حسيا وتشكمو عمى نحو صوري أو تصويري
ونجد جابر عصفور قد استشؼ ثالثة مبادئ التي يشير إلييا مصطمح 

التصوير،أحيانا كثير يستخدـ الكممة ليشير بيا إلى مجرد الصياغة والتشكيؿ، وىنا يصبح 
التصوير مرادفا لمصنع، ويصبح الفعؿ صور مرادفا لمفعؿ صنع وتصبح كممة الصورة 
مرادفا لمشكؿ أو الييئة، وفي مرات أخرى يستخدـ الجاحظ الكممة ليشير بيا إلى عممية 

المخادعة أو التشكيؿ المخادع، حيث يقدـ شئ عمى شئ أخر وىنا يترادؼ التصوير مع 
 .(3)التخييؿ وفي مواضع أخرى يشير إلى توىـ الكائنات أو األشياء غير حقيقية مثؿ الجف

ولـ يستخدـ ىذا . (4)''يعد التصوير الجاحظي خطوة نحو التحديد الداللي''لذا
المصطمح في نقدنا القديـ، فقد اىتـ ىذا النقد بوسائؿ الصورة الفنية وأشكاليا البالغية 

 .فعالجوا التشبو واالستعارة والكناية 

                                                           
.13 ص ،ـ2003 ،، عماف، األردف(ط.د) الصورة الفنية في شعر الشماخ، وزارة الثقافة، ، محمد عمي ذياب:ينظر ( 1(  

.21الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، مرجع سابؽ، ص  )2(  

، بيروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط: ينظر(3 )
 .258-257ـ، ص1992

13 مرجع سابؽ، صالصورة الفنية في شعر الشماخ، ( 4(  
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فيذا أبو ىالؿ العسكري يذكر الصورة في أقساـ لتشبيو إذ جعؿ مف أقسامو تشبيو 
  .(1)الشئ صوره ، وتشبييو لونا وصورة

كما ذكر ابف األثير كممة الصورة وىو يعد أقساـ التشبيو األربعة وجعميا مقابؿ 
ما تشبو صورة بصورة...المعنى فقاؿ تشبيو معنى بمعنى   .(2 )وا 

وطور عبد القاىر الجرجاني مفيـو الصورة عندما وجد فيو حال إلشكاليتيف واجييما 
النقد العربي قبمو، وىاتاف اإلشكاليتاف ىما المفاضمة بيف المفظ والمعنى، وتكرار المعاني 

حيث ال يرى أف نظـ الشعر ىو اختيار لأللفاظ كما قاؿ الجاحظ بؿ ىو . عند الشعراء
 .(3 )اختيار ونظـ لممعاني كما يختار الرجؿ األصباغ

نَّما سبيؿ ىذه المعاني، سبيؿ األصباغ التِّي عمؿ منيا الصور والنُّقوش في ثوبو '' وا 
الذي نسج إلى ضرب التخيير والتدبر في أنفس األصباغ وفي مواقعيا ومقاديرىا وكيفية 
مزجو ليا  وترتيبو إياىا إلى ما لـ ييتد إليو صاحبو، فجاء نقشو مف أجؿ ذلؾ أعجب 
وصورتو أغرب، كذلؾ حاؿ الشَّاعر والشَّاعر في توخييما معاني النَّحو ووجوىو التِّي 

 (4)''عممت أنَّيا محصوؿ النظـ
وبيذا كانت الصورة الشعرية مف أبرز مالمح القصيدة العربية حيث عرفيا القدماء، 

 .كما عرفيا المحدثوف واف اختمفت مصطمحاتيـ وتطورت مفاىيميـ
 

                                                           

.13 مرجع سابؽ، صالصورة الفنية في شعر الشماخ، :ينظر  )1(  

13المرجع السابؽ، ص :ينظر ( 2(  

 14المرجع نفسو، ص: ينظر(3 )
، بيروت، 1محمد رشيد رضا، دار الكتب العممية، ط: دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، تص:  عبد القاىر الجرجاني(4 )

  .70ـ، ص1988لبناف، 
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 :الصورة في المنظور الحداثي: ثانيا
ىي الجوىر الثابت والدائـ في الشِّعر، قد ''يرى الناقد جابر عصفور الصورة الفنية 

تتغير مفاىيـ الشِّعر ونظرياتو فتتغير بالتالي مفاىيـ الصورة الفنية ونظرياتيا، ولكف 
االىتماـ بيا ظؿ قائما ما داـ ىناؾ شعراء يبدعوف، ونقاد يحاولوف تحميؿ ما أبدعوه 

دراكو والحكـ عميو  .(1)''وا 
وذىب بعض الباحثيف إلى أف مصطمح الصورة مف المصطمحات الوافدة التي ليس 

فقد ذىب زكي مبارؾ إلى أف الصورة الشعرية فف جديد في . ليا جذور في النقد العربي
نقد الشعر وفي الموازنة بيف الشعراء، وقد زعـ أنو ىو الذي حدد ىذا الفف وضبط المراد 

 .(2 )منو وكشؼ ما يعتروه مف الغموض
أما عف طبيعة الصورة '' أما جابر عصفور فإنو يرى الصورة مف زاويتيف مختمفتيف 

ذاتيا فقد نظرت إلييا مف زاويتيف تراعي كؿ منيا جانب مف جانبي الصورة في مفيوميا 
القديـ، يتوقؼ الجانب األوؿ عند الصورة باعتبارىا أنواعا بالغية، ىي بمثابة انتقاؿ أو 

أو لعالقة - كما يحدث في التشبيو واالستعارة بأنواعيا- تجوز في الداللة لعالقة المشابية
تناسب متعددة األركاف كما يحدث في الكناية أو أضرب المجاز المرسؿ، ويعالج الجانب 

 .(3 )''الثاني طبيعة الصورة باعتبارىا تقديما حسيا لممعنى
لتكوف بذلؾ الصورة شكاًل فنيا تتآزر فيو عناصر مختمفة ومتآلفة، لتعبر عف التجربة 

الشِّعرية وأىمية األلفاظ والعبارات وتجعميا رأس ىذه العناصر والصورة عند بدر فقد 

                                                           
 .7الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، مرجع سابؽ، ص(1)
 .17 مرجع سابؽ، صالصورة الفنية في شعر الشماخ،:ينظر (2)

.10الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، مرجع سابؽ، ص  )3(  
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عنصرا ميـ مف عناصر بناء القصيدة فضال عف كونيا الشكؿ الراقي لمغة ''أصبحت 
 . (1)االنفعالية والعاطفية والواقع

والواقع أفَّ معظـ نقادنا العرب المعاصريف الذيف أدركوا أىمية مبدأ الجمع والتقريب 
إفَّ في الصورة ''في الصور الشِّعرية، فيي عند عز الديف إسماعيؿ الحقؿ الخصب 

الشِّعرية تتجمع عناصر متباعدة في المكاف والزماف غاية التباعد لكنيا سرعاف ما تتألؼ 
  .(2)''في إطار شعري واحد

إف الصورة كائف لو ما لمكائف الحي مف مواد مكوناتو ''ويؤكد عبد اهلل عساؼ 
وصفات مميزة، مواد الصورة ىي الواقع والفكر والعاطفة والالشعور والخياؿ، وصفاتيا 

 .(3)''...كثيرة منيا الرمز اإليحاء التكثيؼ، الغموض
إذف الصورة ىي األداة التِّي نستطيع مف خالليا الحكـ عمى أي شَّاعر، وتبقى 

ولكف الشَّاعر لديو القدرة في صوغ ىذه المعاني . المعاني موجودة لدى العاـ والخاص
خراجيا وذلؾ ما يسمى بالصورة الفنِّية لى جانب . بطريقتو الخاصة مف خالؿ تجربتو، وا  وا 

ما عرضنا مف مفاىيـ وتعريفات نجد ىناؾ تعريفات أخرى كثيرة لمصورة في الدراسات 
نظرية وتطبيقية اتخذت مف دراسة الصورة الفنِّية مجاليا، وىي عمى كثرتيا ووفرتيا ال 

يظير االختالؼ حوؿ كونيا لوحة فنية تتعاوف الكممات عمى إخراجيا بما ليا مف طاقات 
 .حسية أو إيحائية

                                                           
، دمشؽ، 1في تقنيات التشكيؿ الشعري والمغة الشعرية، رند لمطباعة والنشر والتوزيع، ط: ثائر المنارى:ينظر (1)

 .  58ـ، ص2010
.161الشعر العربي المعاصر، مرجع سابؽ، ص ( 2(  
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وطف ال يقبؿ "وعمى ىذا األساس سوؼ نعتمد في دراستنا لمصورة الشعرية في ديواف 
 .التشبيو، االستعارة، الكناية، الرمز، التناص: عمى خمسة أنواع مف الصور وىي" القسمة

 
 :عناصر تشكيل الصورة: ثالثا

 :البالغة- 1
 :التشبيه 1-1

 :تأسيس
 ألقولي فّنيـ ُيمّثؿ الّذي بالّشعر ناىيؾ العرب، كالـ في كبيًرا حّيًزا يحتؿُّ  الّتشبيو

والقومي، وىذا االىتماـ راجع إلى شيوع ىذا الموف البياني وجريانو في فنُّوف الكالـ فضاًل 
عف وجوده في القرآف وأحاديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أكثر األنواع البالغية جذًبا 

ثارة لإلعجاب، والتشبيو ىو تصوير شيء بشيء أخر لوجود عالقة بينيما '' لالنتباه وا 
 .(1)''تسمى عالقة مشابية
وعرفو جابر . (2)''ىو إلحاؽ أمر بأمر بأداة التشبيو لجامع بينيما''وُيعرؼ أيًضا 

التشبيو عالقة مقارنة تجمع بيف طرفيف، التحادىما أو اشتراكيما في صفة أو ''عصفور 
 .(3)''...حالة أو مجموعة مف الصفات واألحواؿ

فالتشبيو عند البالغييف قائـ عمى ربط عالقة مشابية، وىي االشتراؾ في صفة أو 
أكثر بيف ركنيو المشبو والمشبو بو بواسطة أداة قد تكوف مذكورة وقد تكوف مقدرة، فتختمؼ 

                                                           
، (ت.د)، القاىرة، (ط. د)الكافي في البالغة البياف و البديع والمعاني دار التوقيفية لمتراث، :  أيمف أميف عبد الغني(1)

 . 42ص 
، (ب. د)، 10 البياف والبديع، دار الفرقاف لمنشر والتوزيع، طأفنانيا عمـالبالغة فنونيا و:  فضؿ حسف عباس(2)

 . 17، صـ2005
 . 172 ص، مرجع سابؽ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب(3)
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تبعا لذلؾ داللة الصورة التشبييية، والعالقة بيف طرفي التشبيو ليست عالقة اتحاد أو 
نَّما ىي عالقة مقارنة  (1)تفاعؿ وا 

ومما يثير انتباه الدارس وىو يتفحص مدونة الشاعر محمد صالح زوزو ىو كثرة 
شيوع التشبييات ألفَّ التشبيو يقـو بتقريب الداللة لممتمقي، وىذا التشبيو يقـو عمى أربعة 
عناصر المشبو، والمشبو بو، ووجو الشبو، واألداة وقد يحدث أف يستغني الشَّاعر عف 

 .بعض ىذه األركاف مما يزيد مف قوة التشبيو الذي يرمي إليو
 "حطام الوهج"مف ىذه التشبييات قوؿ محمد صالح زوزو في قصيدة 

 َوِجِيَي اآلفَّ وشَّاحٌ 
 َوَوْجُو الِجَباؿِ 
 (2)ُتَراِبي َقديـٌ 

ذكر ىنا المشبو وىو " بالوشاح"جعؿ الشاعر في ىذا المقطع تشبييا بميًغا شبو وجيو 
ولـ يذكر األداة ووجو الشبو، فيو يشبو وجيو بالوشاح " الوشاح"الشَّاعر وذكر المشبو بو 

فالشَّاعر ىنا كاألوشحة التِّي تحمؿ . وذكر الوشاح كوسيمة لتعبير عف انتماءه لوطنو
 .شعرات االنتماء، وجاء ىذا التشبيو لتعبير عف انتماء الشاعر لوطنو

 ".خطوات حتف"ونجد أيًضا صورة تشبييية في قصيدة 
 :حيث يقوؿ 

يْح َمْدَخالً   َجَعمُت ِفي الرِّ
 ِلُكؿ الَقَضايا

                                                           
  .248 ص،ـ1983 ،ا، سوري1 طع، والتوزي  المغة والجماؿ في النقد العربي، دار الحوار لمنشر،تامر سمـو:  ينظر(1 )
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 (1)َقِضَيِتي كالَقَدـِ اليَزْيَمةِ 
في ىذا البيت شبو الشَّاعر قضيتو وما يحتوييا مف أسرار بالقدـ اليزيمة ىنا نالحظ 

الشاعر ذكر المشبو والمشبو بو واألداة، ووجو الشبو، إذف فيو تشبيو مرسؿ ألنو ذكر 
 :عناصره األربعة

 وجو الشبو + المشبو بو+ أداة التشبيو+ المشبو
 قضيتي    الكاؼ         القدـ        الضعؼ

والعالقة ىنا بيف قضية الشَّاعر والقدـ ىو اشتراكيما في الضعؼ، وىذا التشبيو 
يكشؼ عف مدى تحصر الشَّاعر لقضيتو، ويبيف مدى حزنو و يقدـ لنا صورة لمشيد مؤلـ 

 .المتمادي الذي يتمدد في نفس الشاعر
 : في قولو"مواسيم القنص"ونجد صورة تشبيييو أخرى في قصيدة 

 وشَّْكُؿ وَجِيي ِحَذاءُ 
 (2)َيْبَتمُع الَمَدى اأَلْزرؽُ 

فذكر المشبو وىو وجيو وذكر المشبو بو وىو " وجيو بالحذاء"الشَّاعر ىنا شبو 
 .الحذاء ولـ يذكر األداة وبالتالي فيو تشبيو بميغ

جاء التشبيو ىنا متسقا مع طبيعة تجربة الشَّاعر ومالمح الواقع مبرزا الجانب 
الشعوري المنصير في نفسو، والمختزف في وعيو وال شعوره، أراد الشَّاعر مف ىذا التشبيو 

ألفَّ الحذاء . البميغ أْف يصور مدى محنتو لوطنو وحممو قضيتو في مشيد مفعـ بالمرارة
ْف كاف مشبيا بو في ىذا السياؽ بوصفو دااًل عمى محور ألـ ال ينتيي، إال أنَّيا تتساوؽ  وا 

                                                           
 .22وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص (1) 
 .7المصدر السابؽ، ص (2)
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مع الحالة الشعورية حيث تشكؿ معمما بارًزا رمزًيا وحقيقًيا، رمزيا في بنية التشبيو، وحقيقيا 
 .بحيث أنَّيا تصاحب الحالة الوطنية
 : يقوؿ فييا"انشطارات في موجة مورقة"وصورة تشبيييو في قصيدة 

 وَيْبَقى المَّْيؿ َمْقَبرة ِلْمَعَزاء
 َوْمَحَبرة لمشَُّعراءِ 
  .(1)وِشَراًعا لمَسِفْيَنة 

"         المقبرة"كما صرح بالمشبو بو وىي " الميؿ"الشَّاعر ىنا صرح بالمشبو وىو 
بالمقبرة، ووجو الشبو " الميؿ"ونالحظ لـ يذكر األداة فبتالي ىو تشبيو بميغ، شبو الشاعر 

، جاء التشبيو ىنا ليدؿ عمى الخوؼ "المقبرة"و" الميؿ"الظممة والغموض واإلبياـ بيف : ىنا
 .والحزف والسكينة والموت

 :تركيب
وما نستخمصو مف ىذه التشبييات جاءت طبيعية ومف صميـ التَّجربة التِّي يكوف 
. فييا الشَّاعر واقعا تحت تأثيرىا  تمثؿ جزءا ال يتجزأ مف وعيو وحالتو النَّفسية والشعورية

فالشَّاعر وىو يصور بتشبييو يكشؼ لنا عف حقيقة الموقؼ الشُّعوري أو الفنِّي الذي عاناه 
والربط بيف طرفي التشبيو يكشؼ . أثناء اإلبداع ويرسـ لنا ذلؾ الموقؼ الشعوري أو الفنِّي

 .القيـ الجمالية التي امتمكت ذات الشَّاعر، وسيطرت عمى تصويره التشبييي
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 : االستعارة1-2
 :تأسيس

تعددت تعريفات االستعارة، ولعؿ كثَّرة ىذه التعريفات وتنوعيا يكشفاف عف الطمقات 
أنَّيا استعماؿ ''اإلبداعية ليذا الفف، وعمؽ أسراره و اتساع مراميو، واالستعارة في حقيقتيا 

المفظ في غير ما اصطمح عميو في أصؿ المواضعة التِّي بيا، التخاطب، ألجؿ المبالغة 
 (1)''في التشبيو

أفَّ تذكر أحد طرفي التشبيو وتريد بو الطرؼ ''وعرؼ السكاكي االستعارة بأنيا 
األخر، مدعيا دخوؿ المشبو في جنس المشبو بو داللة عمى ذلؾ بإثنائؾ لممشبو ما يخص 

 (2)''المشبو بو
 (3)''تشبيو حذؼ أحد طرفيو، ووجو الشبو وأداتو''وبيذا فاف أصؿ االستعارة 

والواضح مف ىذه التعريفات يكاد يكوف واحدا، أف االستعارة تقـو عمى استبداؿ شيء 
 .بآخر لعالقة المشابية، وال يمكف لنا ىنا أف نتغافؿ عف نظرة النقد الحديث ليا

إذ وقفوا عندىا بإجالؿ عظيـ فرأو فييا خمقا لمعاني جديدة مف خالؿ ارتيادىا عف 
نشائيا  المعيار االعتيادي، إذ أضحت وسيمة فضمى ليا دوٌر بارٌز في خمؽ الصور وا 

وعمى ىذا فإفَّ االستعارة تحمؿ خاصية فنية جميمة تتفجر مف خالليا إيحاءات عميقة، إذ 
 تكتسي رونًقا وتتبع بدالالت توقظ الذىف وتحرؾ اإلحساس، فاتخذت بذلؾ مقياس لمتفوؽ

                                                           
.66ـ، ص1981، القاىرة، (ط.د)عبد القادر حسيف، دار الشروؽ، : أصوؿ البالغة، تح: كماؿ الديف ميثـ البحراني ( 1(  

. 125ـ، ص2005، (ب.د)، 1الصورة البيانية في الموروث البالغي، مكتبة اإليماف بالمنصورة، ط: حسيف طبؿ ( 2(  

، ط: محمد دياب وآخروف ( . 94ـ، ص2012، بيروت، لبناف، 1دروس البالغة، دار ابف حـز 3(  
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وقد جاءت االستعارة في خضـ التَّشكيؿ الجمالي لدى الشَّاعر محمد صالح زوزو 
مبرزة خصب خيالو وقدرتو عمى تشكيؿ صوره مسخًرا  في ذلؾ إمكانيات التشخيص 

 .والتجسيد
 : التشخيص–أ 

فيذه .التشخيص خمع الحياة عمى الجامد، والظواىر الطبيعية واالنفعاالت الوجدانية''
الحياة التي قد ترتقي فتصبح حياة إنسانية تيب ليذه األشياء عواطؼ أدمية، وخمجات 

 .(1)''وكأف التشخيص تقنية تخضع لتحويؿ رمزي معيف. إنسانية

وقد استخدـ الشاعر التشخيص في ثنايا قصائده مسخًرا طاقاتو االستعارية النابضة 
 : في قولو"نشيج القناديل"بالحيوية والنشاط، ومف نماذج التشخيص قصيدة 

 ِمْف ُلَغٍة  َمْغُموَسةٌ 
 ِفي َدِمي

دِة   (2)... ِفي ُقموِبَنا الُموصَّ
في تكثيؼ الداللة التِّي تنفتح عمى " قموبنا الموصدة"أسيـ التشخيص في قولو 

مستويات تأممية واسعة، بحيث شخص الشَّاعر القموب وأقاـ عالقة تتناسب مع طبيعة 
وحذؼ المشبو " القموب"التجربة العاطفية التِّي تشخص حالتو النَّفسية، فصرح بالمشبو وىو 

 .، وىو تشخيص معنوي في صورة مادية"الباب"بو وىو 
 صدمة"في قصيدة " وطف ال يقبؿ القسمة"ونجد صورة استعارية تشخيصية في ديواف 

 " الرتاج

                                                           
(1) http:/ww. Rachidia.net ,05/06/2015, 22 :19.  
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 .(1)ألفَّ الَموَج َعشِّؽ نوًحا واألْشِرعة

وحذؼ المشبو بو " الموج"الشَّاعر ذكر المشبو " الموج عشؽ"ىنا تصوير تشخيصي 
 " العشؽ"أال وىو اإلنساف وأبقى عمى شيء مف متعمقاتو الذي ىو 

  يقوؿ"ذاكرة الحجر األزرق"وفي قصيدة 
 َوما َسوَؼ َيأِتي  ِخْنَجر ِفْيَنا

مير   (2)... َوَلْيؿ ِباَل ضَّ

وىو مف الطبيعة الصامتة صفة إنسانية، " الميؿ"في ىذه الصورة يضفي الشاعر عمى 
إذ يصور صمتو وسكينو عمى سطح األرض بإنساف بال ضمير ويأتي الجماؿ التصوري 

صفة إنسانية، ليكشؼ عما يعتريو مف قمؽ وحيرة،ويبقى " الميؿ"في إضفاء الشَّاعر عمى 
خياؿ الشاعر ىو الذي يدفعو إلى تفجير صورة إبداعية كيذه وربما أشار بذلؾ إلى قضية 

 .سياسية تجسدت في الظُّمـ  والفساد في تمؾ الفترة
 التجسيم- ب

ف كاف مصطمح التشخيص قد ناؿ قسطا وافر مف العناية حيف أوضحوا داللتو،  وا 
متنوع، فإفَّ مصطمح التجسيـ لـ يمؽ العناية ذاتيا إذ عبر عنو بعضيـ  وقدموا لو تطبيقات
مممح فني يعني إبراز المعنوي الذي ال يدرؾ بحاسة مف الحواس ''بالتجسيد ويعرؼ 

التجسيـ معناه شئ معنوي :والفرؽ بيف التشخيص والتجسيـ. الخمس في صورة حسية
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يتحوؿ إلى شئ مادي ممموس، أما التشخيص معناه منح صفة مف الصفات البشر الشئ 
 .(1)''المعنوي

 مف عالـ ة مستمدأجساماعنويات ـلؿ صالح زوزو وقد حدد الشاعر محمد
 : قولو"أبديرعشة شعاع من " في قصيدة ذالؾ ونممس ،المحسوسات

 ((2ِمْف َرْعشَّة شَُّعاع اَبِدي

 .الجزائري في رسـ صورة المعاناة الناتجة في المجتمع "رعشة شعاع"أسَّيـ التجسـ 
 وحذؼ المشبو بو "الّشعاع" فصرح بالمشبو وىو ر،حيث يرتعش الناس مف الخوؼ والقو

 برعشة اإلنساف "رعشة الشعاع" وبتالي شبو د، وىو الذي يرتعش ويرتع"اإلنساف"وىو 
فييا التجسيـ  ونجد صورة استعارية أخرى يظير.  جامدفي شيء الحس ة سـوأضفى

 : حيث يقوؿ"نشيج القناديل"وضًحا في قصيدة 
 (3)دى فَ َمر اؿحْ وي  َىَكَذا ُيْذَبُح الُعْشبُ 

ُجسد العشب في شكؿ " يذبح العشب: " في ىذا المقطع الّشعري نجد تجسيما في قولو
 . ولتزداد صورة العذاب وضوًحا، مشيد يجسد حجـ الجريمةإلبراز يذبح ويقتؿ وىذا إنساف

" صدمة الرتاج"نجده يقوؿ في قصيدتو  
 (4)ْجَراس ُتْجِيض َرِنْيَنَياألَ كَما ا

ا،  التِّي تجيض طفمووىي المرأة وحذؼ المشبو بو "األجراس"مشبو اؿذكر الشاعر ىنا 
شيء جامد أضفى عميو الشاعر سمة الجسد المادي المحسوس ومثمو بجسد المرأة " فاألجراس"

                                                           
(1) www.alfaseeh.com,05/06/2015,21:18.  

 .48 ص ، مصدر سابؽ، وطف ال يقبؿ القسمة(2)
 .42 ص المصدر السابؽ،(3)
 .55 ص المصدر نفسو،(4)
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 لممرأة، األصؿ وىي في "لألجراس" "تجيض"وقد استعار الشاعر فعؿ التي تجيض طفميا 
. تمؾ الحالةب تمر المرأة التي مف تو تحقيؽ لالستعار وىذا رنينا"األجراس"وجعؿ 

أطفاليا،  تجيض امرأة أمامنا حتى تبدت "األجراس" الشَّاعر في تجسيد أبدع فقد 
فعؿ مف   بذكر ربطيا بالمرأة وذلؾ مجسمة عندما"األجراس"فالصورة االستعارية قدمت 

 ".اإلجياض" وىي أفعاليا
 :تركيب

 :ومف خالؿ متابعتي لالستعارة في نص استنتجت
كثرة االستعارات في القصيدة، وكاف معظميا صورا تشخيصية وتجسيمية، فمحمد صالح 
زوزو يبدو أنَّو يميؿ إلى إلصاؽ الصفات البشرية بصورة فنية، وىو بذلؾ يضفي عمييا طابعا 

 .إنسانيا
غرؼ الشاعر مف االستعارة باعتبارىا مف أىـ وسائؿ التعبير الشِّعري بقدرتيا عمى 

تصوير األحاسيس الدفينة، وتجسيدىا تجسيدا يكشؼ ماىيتيا وِكَناَىا، بشكؿ يجعمنا ننفعؿ 
انفعاًل عميًقا، لما تضيفو مف حيوية ووضوح واختصار، واجتناب رتابة التعبير المباشر 

 . المألوؼ
ونستنتج مف ذلؾ أفَّ االستعارة قناة الشاعر الثَّانية التي شاركت في إنشاء صور 
جبار المتمقي عمى التأمؿ  بعذوبتيا التي تروؽ النفس، وأكثر قدرة عمى إثارة الخياؿ، وا 

 .والتفكير،  وتصوير معاني جديدة ثـ إنَّيا أقوى مف التشبيو في تحويؿ المعنوي إلى حسي
بفعؿ إمكانياتيا الكبيرة في جعؿ األشياء المرئية أو الممموسة أو المسموعة، تحرؾ 

 .النفس اإلنسانية شعورا بجماؿ النَّص
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 : الكناية1-3
 : تأسيس

تعد الكناية فًنا مف مظاىر الصورة  وتستمد داللتيا مف روح العصر وتقاليده وتعرؼ 
 (1)''لفظ الطمؽ وأريد بو الـز معناه،  مع جواز إرادة ذلؾ المعنى'': الكناية ب

فف مف التعبير توخاه العرب استكثار األلفاظ التِّي تؤدى ما يقصد مف ''وتعتبر الكناية 
( 2)''معاني، وبيا يتذوؽ في األساليب، ويزينوف ضروب التعبير، ويكثروف مف وجوه الداللة

وتنقسـ الكناية باعتبار المكنى عنو ثالث أقساـ، فإفَّ المكني عنو قد يكوف صفة وقد يكوف 
، ولقد تمكف محمد صالح زوزو في تعبيره الشِّعري أف يظير لنا (3)موصوؼ، وقد يكوف نسبة

 . الكناية بأقساميا بالمعنى الذي يريد توضيحو
 : كناية عن صفة-أ

 بحيث يقـو الذىف بادراؾ الصفة أو (4)''إخفاء الصفة مع ذكر الدليؿ عمييا''وىي 
، والضعؼ،  الصفات المذكورة إلى الصفة المكنى عنيا، والمراد بالصفة ىنا المعنوية الكـر

 "مواسيم القنص" وتتجمى ىذه الكناية في القصيدة 
 ....َواَل َأْشُكو َقْيَر الَنْبِض 

 (5)ِفي َصْدِري

                                                           
،دار الرائي -تنظير وتطبيؽ-نظرية البياف العربي خصائص النشأة والمعطيات النزوع التعميمي: رحمف غركاف (1 )

 .278ـ، ص2008، دمشؽ، 1لمدراسات والترجمة والنشر،ط
، بيروت، لبناف، 3عمـو البالغة البياف والمعاني والبديع، دار الكتب العممية، ط:  أحمد مصطفى المراغي(2 )

 .308ـ،ص1993
ـ، 1992، عماف، 1محمد بركات حمدي بوعمي، البالغة العربية في ضوء المنيج المتكامؿ، دارالبشير، ط :ينظر(3 )

 .49ص
94 الكافي في البالغة البياف والبديع والمعاني، مرجع سابؽ، ص( 4(  

 .9وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص (5)
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الشاعر ىنا استخدـ الكناية ليعبر عف قمة الوجع واأللـ الذي ينتابو وال يستطيع البوح 
بو، وكنى عف مأساتو وحصرتو التِّي يحتفظ بيا في صدره وتكمف بالغة ىذه الكناية بيذه 

 .الخاصية لوجود فييا إظياًرا وداللة لعظـ األلـ والوجع
 "لما بد التشويه.....صور "ومف الصور الكنائية قولو في قصيدة 

 ...َحَضارٌة ِمْف الزَجاٍج َمأُجور
 (1)َوَقواِرير ُصِدْئت

ىنا لسيولة انكساره، فيي بالتالي كناية عف اليشاشة " الزجاج"الشَّاعر يصور لنا 
 .والضعؼ

 كناية عن موصوف - ب
 "لما بعد التشويه... صور  "(2)''إخفاء الموصوؼ مع ذكر الدليؿ عميو''وفييا 

اُص   الُنَباُح واَلرصَّ
 (3)والِكاَلُب التِّي اَل َتُجوع

بيف لنا الشَّاعر في ىذه األبيات عف مدى عدوانية اإلرىاب، وشدة عدوانيتيـ ليذا 
الوطف، ففي ىذا التعبير كناية عف القمع واالستبداد، وتكمف بالغة ىذه الكناية في ىذه 

برازه في صورة محسوسة تزخر بالحركة،  فتزداد بيذه الخاصية  األبيات في تجسيد المعنى وا 
 .وضوحا ورسوخا في نفس

  يقوؿ "جموس القرفصاء"وفي قصيدة 
 ......إفَّ َىَذا الَيوـَ ِلي 

                                                           

.59وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص  )1(  

95ص  ، البياف والبديع والمعاني، مرجع سابؽالبالغة في  الكافي( 2(  

.61وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص  )3(  
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 (1)اأَلَسدِ .... وَما َتَبَقى ِمْف َنِصيِب 
ىذه كناية عف شجاعة الشعب، وقد " األسد...نصيب "في قوؿ الشَّاعر لو ما تبقى مف 

جاءت الكناية ىنا مشيرة إلى ىذا المعنى، ودالة عميو ومف ىنا تتجمى بالغتيا وأثرىا في ىذا 
 .''الشجاعة''المقاـ إلى قوة التأكيد والمبالغة في إثبات المعنى المراد بيانو آال وىي 

 كناية عن نسبة-جـ 
وفييا الموصوؼ يذكر معو شيء مالـز لو، وتذكر الصفة إلى ما الـز الموصوؼ، '' 

فة بالموصوؼ إثبات أمر ألمر، أو نفيو عنو   (2)''فيي إذف تخصيص الصِّ
 " انشطارات في موجة مورقة"ولنا أف نقؼ عند قصيدة 

 َوِقَطع ِمْف َلسَّع الثَّمج
 َدِعْيِو َيْحمـ ِبِشَفاه َتُعّض 

  (3)وُأْخرى تَُقبؿ َداِمَعة
الشَّاعر ىنا حزيف ومتألـ بيف آالمو وىذا ما نالحظو ىذا مف خالؿ أبياتو حيث قاؿ 

كميا كناية عف الحسرة والحزف والسكوف والموت، فبالغة ىذه " تعض"، "شفاه" "لسع الثمج"
 .الكناية المبالغة وذلؾ إلثبات المعنى المراد بيانو

 تركيب
نستنتج مما تقدـ مف الصور التي تعكس ذات الشَّاعر توظيفو بعض الصور الكنائية 

 .التِّي يسعى مف ورائيا إلى ترؾ التصريح منتيجا التمميح

                                                           

.38وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص  )1(  

ـ، 2008، بيروت، لبناف، (ط. د)جواىر البالغة في عمـ المعاني والبياف والبديع، دار الفكر، : أحمد الياشمي (2) 
 .297ص

 .63وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص (3)
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أفَّ جماؿ التعبير الكنائي جاء ليبيف لمناظر المتوسـ أف ال يكتفي بالسطح بؿ يحاوؿ 
 .استظيار نفسية الشَّاعر عف عمؽ 

كما نالحظ أفَّ الكناية أضفت عمى النَّص الشِّعري شكال حيويا فنيا يجعؿ التفاعؿ بينة 
وبيف المتمقي أكثر وضوحا وانسجاما، إضافة إلى ما تعكسو مف فكر المبدع ونفسيتو، لذا قد 

استعاف بيا محمد صالح زوزو في تعبيره عف خمجات الحزف والحسرة واأللـ وغيرىا مف 
 .المشاعر

 :الرمز- 2-
غدى الرمز موضوع جدؿ ونقاش مييمف عمى الصعيديف العممي واألدبي بشكؿ عاـ، 
ومف ثمة عمى مستوى الدراسات الشعرية الحديثة بشكؿ خاص، حتى صار مف الصعب 
اقتحاـ الحقؿ الشعري المعاصر وطرؽ بابو دوف اإللماـ بالرموز التي وظفيا الشعراء في 

 .قصائدىـ
وسيمة إيحائية مف أبرز وسائؿ التصوير الشِّعرية التي يبتدعيا الشَّاعر ''فالرمز 

المعاصر عبر سعيو الدائب وراء اكتشاؼ وسائؿ تعبير لغوية، يثري بيا لغتو الشعرية،  
ويجعميا قادرة عمى اإليحاء بما يستعصيو عمى التحديد والوصؼ مف مشاعره وأحاسيسو 

بعاد رؤيتو الشعرية المختمفة،  فالرمز إذف اكتشاؼ شعري حديث  (1)''وا 
المُّغة التي تبدأ حيف تنتيي لغة القصيدة أوىي القصيدة التي ''ويعرؼ أدونيس الرمز بأنَّو 

تتكوف في وعيؾ بعد قراءة القصيدة، أنَّو البرؽ الذي يتيح لموعي أف يستنزؼ عالما ال حدوه 
 (2)''لو

                                                           
، 4عف بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابف سينا لمطباعة والنشر والتوزيع والتصدير، ط :عمي عشري زايد(1)

. 104 ص ـ، 2002القاىرة،
. 160، صـ2005 لبناف، ، بيروت،6الساقي لمطباعة والنشر، ط زمف الشعر، دار :أدونيس (2)
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إفَّ الرمز عبارة عف شيء يقـو مقاـ شيء أخر، أو يدؿ عميو  ''Oxfordويذكر قاموس 
نَّما باإليحاء السريع أو بالعالقة العرضية أو بالتواطؤ ومف ذالؾ الحرؼ  ال بالمماثمة،  وا 

 (1)''المكتوب، الرسالة البريدية والشكؿ أو العالمة المتفؽ عمييا
فالرمز إذف لغة إيحائية يعبر بيا الشَّاعر عف أبعاد ال يستطيع اإلفصاح عنيا فيمجأ إلى 

 .الرمز كونو وسيمة يفصح بيا عف تجربتو
ونتيجة لما سبؽ ذكره نجد أف صورة الشِّعرية تستمد جمالياتيا ورونقيا، مف استحضار 

الشاعر لمرموز فيي تسيـ في إثراء النَّص الشعري بالغًيا وأسموبًيا وتمد بشحنات داللية 
 .عالية جًدا مما يجعؿ القراء يقبموف عمييا إقبااًل شديدً 

دليؿ " وطف ال يقبؿ القسيمة "استخداـ الشَّاعر محمد صالح زوزو الرمز في ديوانو 
عمى أفقو الواسع، وتفكيره العميؽ ونضج تجربتو عند توظيؼ الرمز في شعره، ألفَّ الرمز 

 .الشِّعري يرتبط بالتجربة الشعورية التِّي يعانييا الشاعر والتِّي تمنع األشياء مغزى خاصا
 "تفريع األنس تشويه العطب"نجد في قصيدة 

 ُىَنا َحْتًما
 (2)ُغَراٌب َيْثقُب َشِرْيَعُتيا

ليرمز بيا إلى الخراب والتشاـؤ مف األوضاع السائدة " غراب"الشَّاعر ىنا استخدـ كممة 
انشطارات في "ونجد الرمز أيًضا في قصيدة .وتتضح جماليتو في داللتو في عدـ وجود أماف 

  "موجة مورقة
 َوَيْبَقى اَلمْيؿ َمْقَبرَة ِلمَعَزاءِ 

                                                           
.22ـ، ص2009، دمشؽ، سوريا، 1جماليات الرمز الصوفي، التأليؼ والترجمة والنشر، ط: ىيفرو محمد ديريكي( 1(  

.13وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص  )2(  
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 وَمْقَبرة لمشَُّعَراءِ 
 (1)وِشَراًعا لمَسِفْيَنة

لالستعمار والذُّؿ والتخمؼ التي سقطت عمى أرض وطنو مف جراء " الميؿ"يرمز الشَّاعر 
 : يقوؿ"صور لما بعد التشويه"ونجد الرمز أيضا في قولو في القصيدة . اإلرىاب

 !... َخْيٌط ِمْف َضْوء َبِائٍس َيُشُد َحِبْيَبِتي 
 .....فَتَراِني َمْزُىوا 

 ....ُأْبِصُر ِبَعْيَنيِف ِمف ُجوعِ 
 ...َحَضارة ِمْف َزجاج َمأُجورٍ 

 ...وقَوارير ُصِدئْت 
 ...ُأْبِصُر ُعَمب اأَلْدِوَية وَأْقَرَص اأَلْسِبرْيف 

 ....الُحَقَف الُمْسَتورَدة 
 !... ُأْبِصُر َقْبَضة َصِغْيَرة َتُضـُ َعمى الشُُّموع 

 وأَما ِبَثدى واحدٍ 
 !... ُتدلى ِليف الُضُموعِ 

 َماَذا ُأْبِصُر لو ُتْسِعفني الُدُموُع ؟....آه 
اُص   ....الُنَباُح والَرصَّ
   (2)....والِكاَلُب التِّي اَل َتُجوع

ترمز ىذا الوطف، وىو حمـ السالـ يراود الشاعر  لينتظر أمال لغدا " حبيبتي"فكممة 
مشرًقا، وليتناس ماض كمو آالـ وخراب ودماء، وينتيي كابوس الدمار والتيو والضياع، وقد 

                                                           

.65وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص  )1(  

.61المصدر السابؽ، ص( 2(  
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" قوارير صدئت"عرضة لمتمؼ في أي لحظة ثـ رمز بعبارة، " الحضارة مف زجاج: "رمز ب
 .لضياع القيـ

وقد لجأ الشَّاعر إلى أسموب الرمز ألنَّو يممؾ طاقة ىائمة لخدمة الفكرة أو الموضوع 
الشِّعري، والفكرة التِّي يعبر عنيا بطريقة مباشرة تكوف ربما فاترة، إما حيف يستخدـ الرموز 

 .لمتعبير عنيا فيمكف أْف تصبح حيوية وموجز وأكثر تأثير مف جانب الوجداني
 :التناص- 3-

 جداًل نقدًيا شغؿ الحداثيف أغمبيـ قدر الجدؿ tertrxtualutyأشار مصطمح التناص
الذي أثار لو معظـ المصطمحات النقدية الحداثية المترجمة، وربما يكوف أحد أسباب الجدؿ 

انفراد : في العربية غرابة والمصطمح النقدي الذي نقمت وغموضو يعود إلى عدة أسباب أىميا
 (1)العمماء في وضع المصطمح
 أفَّ مفيـو التناص كاف أحد المفاىيـ (Marc Ongeno)وقد رأى مارؾ انجينو

 األساسية في كتاب، باختيف المركسية فمسفة المغة وكذالؾ عف كتاباتو عف ديستوفسكي
(Destoievski)ومف الثابت جوليا كريستيفا ،(Julia kristeva)  ىي أوؿ مف استخدـ

 tel Quel وتضافرت جماعة  مجمة 1967-1966المصطمح وأطمقتو في كتاباتيا عامي 
 (2)''وكريستيفا في  إشاعة المصطمح بيف النقاد (تيؿ كيؿ)

، (Hervé)ويمكف استخالص تاريخ التناص مف خالؿ كتابات كريستيفا، وأرفى
 :و أىميا . واف كاف أي واحد منيـ لـ يصنع تعريفا جامعا.....(Laurent)ولورانت

                                                           
التناص دراسة تطبيقية في شعراء النقائض جرير الفرزدؽ األخطؿ، دار كنوز المعرفة، : نبيؿ عمي حسنيف:  ينظر(1) 
 .26ـ، ص2009، عماف، 1ط
، (ب. د)، 1في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: رمضاف الصباغ (2)

  .337ـ، ص2002
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التناص فسيفساء مف نصوص أخرى أدمجت فيو تقنيات مختمفة وبصفة خاصة - 1
وقد . (1)، نصوص مع نص حدث بكيفيات مختمفة(الدخوؿ في عالقة)التناص ىو تعالؽ 

 تفريغ اإلنس''ورود التناص في بعض القصائد الشَّاعر محمد صالح زوزو نجده في قصيدة 
 : يقوؿ''تشويه العطب

 َتَفَحْص ِلَساَنؾ ِمْف الرَّمؿ والَفرحِ 
 ...َوَكِمَمات 

َـّ َتْرَكبو   .(2)(ِلَساُنَؾ ِحَصاُنَؾ )ُث
ىي تناص شعبي ألنَّو يضرب بو المثؿ، والشَّاعر استخدمو في "لسانؾ حصانؾ"فجممة 
 . نصو

 : يقوؿ''جموس القرفصاء''وكذالؾ نجد تناص في قصيدة 
 ...إلى اأَلبِد 

ـْ َيُعدْ )... ُمذ َقالوا َقوَلتُيـ   (...َرحَؿ وَل
ـْ َتِمدْ   (3)َحتَّى َعَصاُه التِّي ألَقاُه َل

والشَّاعر ىنا استميـ قصة سيدنا موسى عميو السالـ لما القي عصاه فتحولت حية،  
 .فالشَّاعر أشار إلى ىذه القصة وفؽ تجربتو الخاصة بواصفيا تجربة شعورية

ومما سبؽ نخمص إلى أفَّ نصوص محمد صالح زوزو قد أخذت حمة بصرية قربتو 
أكثر مف القارئ وجعمت منو مبدًعا ثَّانيا ليذا النَّص، ولقد تعدد الفضاء الطباعي النَّصي 

 .وتعددت تجارب الشَّاعر وتنوعت

                                                           
 .338في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، مرجع سابؽ، ص: ينظر (1)
 .12وطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص (2)
 .38المصدر السابؽ، ص (3)



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الموسيقى الداخلية: أوال
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 : تأسيس
يعد اإليقاع مف أصعب اآلليات المتحكمة في النَّص الشعرم، فما كاف الشعر يككف 

إلى جانب ما . لكال اإليقاع الذم يجعؿ منو خطابا ذا خصائص صكتية تميزه عف النثر
يحممو مف جماليات تتحدد في رحابة الخياؿ ككثافة الداللة كدؼء العاطفة كحسف تكظيؼ 

 .المغة
مف إيقاع المحف كالغناء كىك مف أف يكقع األلحاف كيبينيا '' كلئف عرؼ اإليقاع 

فالمراد بو أف في عمـ المكسيقى النقمة عمى النغـ في أزمنة محدكدة المقادير 
ما أكدع صدكر '' كقد تنبو األقدمكف إلى ما في الككف مف إيقاع فقاؿ الجاحظ(1)''كالنسب

صنكؼ الحيكاف مف ضركب المعارؼ كفطرىا عميو مف غريب اليدايا كسحر حناجرىا لو 
مف ضركب النغـ المكزكنة كاألصكات الممحنة، كالمخارج السجية كاألغاني المطربة، فقد 

  (2).''يقاؿ إف جميع أصكاتيا معدلة كمكزكنة مكقعة
ىك ىذه الجمالية التِّي تىٍندىسي داخؿ '': في حيف يعرفو عبد الممؾ مرتاض فيقكؿ

التفعيمة التي تقيـ عناصر اإليقاع، فتحمؿ السامع عف المتابعة كالتمذذ كالتذكؽ 
 . (3)''كالتمتع

إذف اإليقاع في الشعر ميزة عف  سائر الفنكف، فيك منبع سحر كسر جمالو تجده 
في المتمقي، فيأخذ بسمعو، كيتأثر قمبو، إلى حكاس النص الشعرم فيأنس لو، كيتفاعؿ 

 .معو
كقسمتو " كطف ال يقبؿ القسمة " كقد تناكلت في ىذا الفصؿ مف اإليقاع في ديكاف 

 .المكسيقى الداخمية كالمكسيقى الخارجية: إلى عنصريف
 

                                                           
اإليقاع في شعر الحداثة،دراسة تطبيقية عمى دكاكيف فاركؽ شكشة كابراىيـ ابك سنة كحسف طمب :  محمد سالماف(1 )

 ـ، ص2008، اإلسكندرية، 1كرفعت سالمة، دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، ط

المرجع السابؽ، ص ( 2(  

. 191ـ، ص2009، (ب.د)،3قضايا الشعريات، دار القدس العربي، ط: عبد الممؾ مرتاض ( 3(  
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 :الموسيقى الداخمية: أوال
 التي تنتيي إلى دالالت، كتحمؿ (1)كىي الصادرة عف أساليب تركيبة في بناء الجممة

 :شحنات عاطفية تؤثر في المتمقي ك مف أىـ مظاىر المكسيقى الداخمية في الديكاف نذكر
 :األصوات_ 1

فقد أثبت عمماء الصكت . الصكت ظاىرة طبيعية ندرؾ أثرىا قبؿ أف ندرؾ كنييا
بتجارب ال يتطرؽ إلييا الشؾ أف كؿ صكت مسمكع يستمـز جسـ ييتز،عمى تمؾ اليزات 

قد ال تدرؾ بمعيف، في بعض الحاالت كما اثبت كاف ىزات الصكت تنتقؿ في كسط غازم 
كسنقـك بدراسة األصكات المجيكرة .(2)أك سائؿ أك صمب حتى يصؿ إلى األذف اإلنسانية

 .كالميمكسة كالشديدة كالمتكسطة كالرخكة
 :األصوات المجهورة_

الجير ىك ذلؾ الرنيف المصاحب لمصكت نتيجة اىتزاز الحبميف الصكتيف، كىك ما 
كبعبارة أخرل ىك ما ييتز معو الحبالف الصكتياف اعتماد . يشبو الحد بعيد دكم النحؿ

 . (4)''ب، ج، د، ذ، ر،ز،ض، ظ، ع، غ، ؿ، ـ، ف''  كىي (3)عمى
  ...."دعني أمضي"... كسنكضح في الجدكؿ اآلتي تكاتر األصكات المجيكرة في قصيدة 

 (.جدكؿ تكضيحي لألصكات المجيكرة: )(4)الجدكؿ
 عددها في القصيدة األصوات المجهورة

 15 ب
 04 ج
 38 د

                                                           
.87قصيدة شعر، مرجع سابؽ، ص ( 1(  

.5،ص(ت.د)، (ب.د)،(ط.د) مكتبة نيضة مصر،األصكات المغكية ،: إبراىيـ أنيس ( 2(  

  .91-90، ص ـ1993،(ب.د)، 1ط، دار الحصاد لمنشر كالتكزيعأصكؿ المغة العربية كمعانييا، : ق ينظر أحمد رزؽ(3)
 ـ، 1998، (ب.د)، (ط.د)، منشكرات اتحاد كتاب العرب، خصائص الحركؼ العربية ك معانييا:  حسف عباس(4)
  .48ص
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 0 ذ
 15 ر
 0 ز
 9 ص
 1 ظ
 24 ع
 03 غ
 51 ل
 28 ح
 45 ن

 233 المجموع
 . % 30  صكت بنسبة مئكية تقدر بػ 233: قدرت األصكات المجيكرة ب:قراءة الجدول

 .كمف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف األصكات المجيكرة المييمنة في القصيدة ىي الالـ كالنكف
 :كمف األبيات التي برز فييا حرؼ الالـ قكؿ الشاعر

 لىٍيتى نىٍظمي يىٍحتىسي الشَّرىابى 
ميكعي... مٍف ديميكعي   بىٍؿ ضي

 سَّكؼى أٍمضي شىاحبى النيكر كحيدنا
يىاة كىالطىرٍيد  ثُّـى أىٍشقىى في الحى

(1) 
حرؼ مجيكر، يحمؿ داللة التماسؾ          ''سبع مرات، كىك  (الالـ)كرد حرؼ 

، استخدمو الشاعر ليبيف لشعب أف نظمو جاء مف أجؿ خدمة كطنو       (2)''كالمالصقة
 .كشعبو، فتمناه أف يككف إنسانان يحتسي كؿ آالـ الشعب 

                                                           

 (1)  .52 ص  مصدر سابؽ،كطف ال يقبؿ القسمة،   
.41خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، مرجع سابؽ، ص   (2) 
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 : أمَّا األبيات التي كثر فييا حرؼ النكف، تتجسد في قكلو
 لىٍيسى عندم سكل األىٍشعاير ميؤنسي

 ....أىٍكتيٍب .... دىٍعني 
 (1)أىٍمضي........دىٍعني 

مرات الذم يعطينا نغما  (6)نالحظ تكثيؼ الشاعر لحرؼ النكف في ىذه المقاطع 
 (2).مكسيقيا جميال تستريح لو األذف كتطرب لو النفس

 مرة، فكؿ منيما مف حركؼ 24 مرة ك العيف 38فقد تكرر  (الٌداؿ)أما حرؼ 
يدالف عمى  (العيف)ك (فالٌداؿ)الجير، استخدميا الشاعر لتالؤميما مع الحالة النفسية، 

الغضب كيدؿ تكرار العيف عمى اتساع دائرة الغضب كالكره ليذا اإلرىاب الذم اعتدل 
 :عمينا ظمما كبيتانا، حيث يقكؿ

 ال تىٍسألني دعني أكتبٍ 
 دىٍعني أىٍمضي

ٍمني عىٍف فيؤادً   الى تىسى
ٍعتي اٍلعيٍمرَّ ًفٍيوً   قىٍد أىضى
 الى تىميٍمني عىٍف قىصٍيدو 
كحى مٍنوي   قد نىسىٍختي الرُّ
 الى تينىاًدم عىٍف جرىاحو 
 قىٍد غىدت في الًصيىاحً 
 أمُّ جيرحو يىا فىتىاًتي
 قىٍد تىأكهى في السييىادً 

                                                           
53كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص  ( 1(

 

 .8ـ، ص1998، (ب.د)، 1التكرار اإليقاعي في المغة العربية، دار اليدل لمكتاب، ط:  سيد خضر(2 )
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 (1)قىٍبؿى مٍيالد الًحدىادً 
 :األصوات المهموسة_
ىي األصكات التي يحدث فييا جرياف النفس عند النطؽ بالحركؼ لضعؼ ''

كحركفو  ،(2)''االعتماد عمى المخرج ك بعبارة أخرل ىك ما ال ييتز معو الحبالف الصكتياف
  .(3)''ت، ث، ج، خ، س، ش، ص، ط، ؼ، ؽ، ؾ، ق ''  حرؼ 12

  "دعني أمضي" يكضح الجدكؿ اآلتي تكاتر األصكات الميمكسة في قصيدة
 (.جدكؿ تكضيحي لألصكات الميمكسة: )(5)الجدكؿ

 عددها في القصيدة األصوات المهموسة
 31 ت
 02 ث
 16 ح
 02 خ
 20 س
 70 ش
 04 ص
 02 ط
 12 ف
 06 ك
 16 ه

                                                           
.51 كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص( 1(  

مف الصكت إلى النص، نحك منيجي لدراسة نص شعرم، دار الكفاء لدنيا الطباعة :  مراد عبد الرحماف مبركؾ(2 )
 .49ـ ص2002، 1كالنشر، االسكندرية، مصر ، ط

.48 خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، مرجع سابؽ، ص ( 3(  
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 13 ق
 131 المجموع

.  %15.72 صكت ما يعدؿ 131: قدرت األصكات الميمكسة بػ :قراءة الجدول 
كمف خالؿ الجدكؿ نالحظ مف بيف األصكات الميمكسة التي تكاترت أكثر مف غيرىا، 

 :بصفة أكبر في قكلو" الياء " ككاف تكاتر حرؼ  (ق)
 قىٍد تىأىكىهى ًفي السُّيىادً 
 قىٍبؿى ًمٍيالًد الًحدىادً 

 ًحٍيفى يىٍمًضي دىٍعوي يىٍمًضي
موي .... الى تىٍسموي   (1).... الى تىسى

صكت ميمكس، يحمؿ داللة '' ك ىك مرات7كرد حرؼ الياء في األبيات 
 .(2)''االضطرابات ك االنفعاالت النفسية 

استخدمو الشاعر ليعبر بو عف الحزف، كقد عكس ىذا الحرؼ اضطراب الشاعر    
كنفسيتو كمشاعره المتفجرة كالبركاف فشكؿ مف خالليا أداة إيقاعية لمتعبير عف ذلؾ 

 . الحزف
يمكننا الكصكؿ إلى لكف مف التناغـ يعمؿ عمى ''" ق"كمف خالؿ جمالية صكت 

 .(3)''ضبط النغـ بيف المبنى ك المعنى ك المكسيقى

  كممَّا يالحظ مف خالؿ الجدكليف السابقيف جدكؿ األصكات الميجكرة ك الميمكسة، 
كغمبة األصكات %. 15.72 ، كالميمكسة كردت%30أفَّ حركؼ الجير كردت بنسبة 

المجيكرة بنسبة أكثر، فقد جعمت الشاعر يفصح عف ىكاجسو التي تنتابو مف خالليا، 
ليتنفس صدره المفعـ بالحزف ك األلـ، فمعَّمو بيذه الحركؼ يسكف قمبو ك تزكك نفسو، إلى 

                                                           
 .51كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص (1) 

.40خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، مرجع سابؽ، ص ( 2(  

، (ب.د)، 1البنية اإليقاعية في الشعر العربي، دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، ط: أبك السعكد سالمة أبك السعكد (3 )
  .144ـ، ص2009
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جانب أفَّ الصكت المجيكر يتصؼ بحركية قكية في اإلسماع كىذا يدؿ عمى رغبة 
ثُـّ إف الصكت الميمكس فيو . الشاعر في شد انتباه السامع باستخدامو األصكات المجيكرة

خفكت كضعؼ، كىذا يتنافر مع مشاعر الشاعر المتميفة ك عكاطفو الثائرة ك أحاسيسو 
 . المتدفقة

 :األصوات الشديدة_
ىك الذم يمنع الصكت أف يجرم فيو، كىذا ىك االنحباس المؤقت ''الصكت الشديد

الذم نحس بو في مخرج الحركؼ لحظة قصيرة جدا بسبب التقاء العضكيف التقاء محكما، 
فإذا انفجرا فجأة سمعنا ما يسمى، بصكت شديد أك ما يسميو األكركبيكف، بالصكت 

 .(2)''أ، ؽ، ؾ، ج، ؿ، د، ت، ب '' ، ك األحرؼ الشديدة ثمانية (1)''انفجارم
 (.جدكؿ تكضيحي لألصكات الٌشديدة: )(6)الجدكؿ 

  
 عددها في القصيدة األصوات الشديدة

 54 أ
 31 ت
 06 ك
 16 ج
 02 ط
 38 د
 13 ق
 15 ل

                                                           
.32 ـ، ص2010، عماف، 1األصكات العربية، دار جميس الٌزماف، ط :  إبراىيـ محمد السامرائي( 1(  
.90 أصكؿ الٌمغة العربية أسرار الحركؼ، مرجع سابؽ، ص( 2(  
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 175 المجموع
 ، %14 صكت، أم ما يعادؿ 175: قدرت األصكات الشديدة بػ :قراءة الجدول

األلؼ، التاء، : كمف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف أكثر األصكات الشديدة حضكرنا في القصيدة
  ..."دعني أمضي"... كمف األبيات التي تكاتر فييا حرؼ األلؼ بكثرة، في قصيدة
 الى تىٍسأٍلًني دىٍعًني أىٍكتبٍ 

 دىٍعًني أىٍمًضي
 الى تىسٍمًني عىٍف فيؤادً 
ٍعتي العيٍمرَّ ًفٍيوً   قىٍد أىضى
 (1)الى تىميٍمًني عىٍف قىًصيدو 

 مرات في األبيات  ككثر تكاتره الذم يكحي بعمؽ الكجع، كما 9كرد حرؼ األلؼ 
فيذه األبيات ترجمة .(2)يمنح ألؼ المد في القصيدة إيقاعا فينتقؿ معناىا إلى القارئ

 . لمشاعر نابعة مف صدؽ عميؽ
 "التاء " كمف األبيات التي كرد فييا حرؼ 

 قىٍد غىدىٍت ًفي الًصيىاحً 
ٍرحو يىا فىتىاًتي  أمُّ جي
 قىٍد تىأكَّهى ًفي السُّيىادً 
ًد الًحدىادً    (3)قىٍبؿى ًمٍيالى

 (4)''صكت شديد يحمؿ داللة الغمظة كالقسكة كالقكة ''  مرات كىك 4كرد حرؼ التاء 

                                                           
.51 كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص( 1(  

، 1أماؿ منصكر، أدكنيس كبنية القصيدة القصيرة دراسة في أغاني مييار الدمشقي، عالـ الكتب الحديث، ط: ينظر (2 )
 .163ـ، ص2007

.51كطف اليقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص ( 3(  

.56 خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، مرجع سابؽ، ص( 4(  
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استخدمو الشاعر ليبيف قسكة المستبد الذم حطـ كدمر كشرد كسفؾ دماء بريئة ليس ليا 
 .أم ذنب
 

 :األصوات المتوسطة_
 (2)''ؿ ،ف، ع، ـ، ر'' كىي (1)''التي بيف الشدة كالرخاكة '' ىي األصكات 

 (.جدكؿ تكضيحي لألصكات المتكسطة: )(7)الجدكؿ 
 عددها في القصيدة األصوات المتوسطة

 28 ل
 45 ن
 24 ع
 28 م
 15 ر

 137 المجموع
كمف . % 6.85صكت ما يعادؿ 137:  قدرت األصكات المتكسطة بػ:قراءة الجدول

الذم يتميز بتفخيـ  (ع)األصكات البارزة في القصيدة، ع، ؿ، ـ، ف كقد منح تكاتر صكت 
كقكة كقعو في األذف بإعطاء القصيدة إيقاعنا ك فخامة كقكة، يضاؼ إلييا حرؼ الراء كىك 

 كالذم أسيـ إيقاعو مع إيقاع الحركؼ (3)''حرؼ مجيكر يحمؿ داللة التكرار كالترجيع''
الخ فكؿ مف دالالت ىذه الحركؼ استخداميا الشاعر لمتعبير ...األخرل النكف، الالـ، 

النفسي عف دخائؿ المعنى بحيث يتكاكب إيقاع الكزف كالقافية كالحركؼ مع األحاسيس 
 .كالمشاعر بما يكلد لنا أنغما فريدة تتناغـ مع المشاعر المتأججة

                                                           
.49مرجع سابؽ، ص  خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، ( 1( 

.49المرجع سابؽ، ص ( 2( 

.84المرجع نفسو، ص( 3(  
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 : األصوات الرخوة_
كىي األصكات التي يككف جرياف الصكت مع الحركؼ لضعؼ االعتماد عمى 

المخرج كىي خمسة عشر حرفا ج، ق، خ، ح،  ق، ش، س، ص، ض، ظ، ث، ذ، ز، 
  (1)م، ك، ؽ

 (.جدكؿ تكضيحي لألصكات الٌرخكة: )(8)الجدكؿ 
 عددها في القصيدة أصوات رخوة

 16 ه
 16 ح
 02 خ
 04 ج
 20 س
 07 ش
 40 ص
 09 ض
 01 ظ
 02 ث
 0 ذ
 0 ز
 69 ي
 13 و
 12 ف

                                                           
.91أصكؿ المغة العربية أسرار الحركؼ، مرجع سابؽ، ص: ينظر ( 1(  
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 175 المجموع
التي تكاترت % 26.25 صكت ما يقارب 175 تقدر األصكات الرخكة بػ :قراءة الجدول

كمف بيف األبيات التي كاف تكاتر حرؼ . في القصيدة بصكرة كبيرة ك مف بينيا الكاك، الياء
  ..."دعني أمضي"... الياء بصكرة مكثفة قكلو في قصيدة 

                            الى تىسٍموي دىٍعوي يىٍمًضي 
                                  دىٍعوي يىٍكتيبٍ 

                            مىاعىسىاًني قىٍد أينىاًدم 
                            يىا قىكاًفي الًشٍعًر جيكًدم 

                            قىٍد تىكيكًني ًمٍف ثىميكدً 
 (1)                            أك سَّماءو بالجنكًد 

صكت رخك يحمؿ معنى االنفعاؿ '' مرات في األبيات السابؽ كىك 7كرد حرؼ الياء 
، كبركز ىذا الحرؼ جاء ليصفح عف انفعاؿ الشاعر داخؿ قكافي نظمو لتعزؼ (2)''المؤثر

 ". نظـ لمكطف " لحف األلـ تحت عنكاف 
كما نالحظ مف خالؿ دراستنا لألصكات، بركز األصكات الشديدة قدرت 

 صكت، كمنو نجد 137 صكت  كاألصكات المتكسطة قدرت 175األصكات الرخكة 175
تكاتر أنساؽ األصكات يحدث إيقاعا داخميا يكحى لنا أف الشاعر كاف في مكقؼ ضعؼ 

 .كحزف 
، ىذا ما جعؿ "الكطف " كيعمؿ تفكؽ األصكات المجيكرة لطبيعة القضية المعالجة 

 .الشاعر ينفعؿ مع كطنو فظيرت قكة التأثر في ألفاظو 
 
 

                                                           
.52كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص ( 1(  

.95خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، مرجع سابؽ، ص ( 2(  
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 :التكرار- 2
ىك احد عالمات الجماؿ البارزة كىك سيمة مف كسائؿ التعبير الفنية التي جنح إلييا 

، ليضفي عمى شعره إيقاعا داخميا جميال معبرنا عف ذات الشاعر  محمد صالح زكزك
سكاء أكاف المفظ متفؽ  أف يأتي المتكمـ بمفظ ثـ يعيده بعينو'' بمختمؼ تجاربو فالتكرار ىك 

المعنى أك مختمفا، أك يأتي بمعنى ثُـّ يعيده، كىذا مف شرط اتفاؽ المعنى األكؿ كالثاني، 
فإف كاف متحد األلفاظ كالمعاني فالفائدة في إثباتو تأكيد ذلؾ األمر ك تقريره في النفس، 

ف كاف المفظاف متفقيف كالمعنى مختمفا، فالفائدة في  ككذلؾ إذا كاف، المعنى متحدنا كا 
 . (1)''اإلتياف بو لمداللة عمى المعنييف المختمفيف

كتشير نازؾ المالئكة إلى ىذه الظاىرة في الشعر العربي، كترل بأف التكرار أسمكب 
إنَّو في الشعر مثمو . يحتكم عمى كؿ ما يتضمنو أم أسمكب آخر مف إمكانيات تعبيرية

مثؿ لغة الكالـ، يستطيع أف يغني المعنى كيرفعو إلى مرتبة األصالة، ذلؾ إف استطاع 
ال فميس أيسر مف أف  الشاعر أف يسيطر عميو سيطرة كاممة، كيستخدمو في مكضعو، كا 

يتحكؿ ىذا التكرار نفسو بالشعر إلى المفظية المبتذلة التي يمكف أف يقع فييا أكلئؾ 
 .(2)الشعراء الذيف ينقصيـ الحس المغكم كالمكىبة كاألصالة
تكرار األصكات كالكممات '' :كيذىب محمد مفتاح إلى تعداد فائدة التكرار فيقكؿ

 (شرط كماؿ  )كالتراكيب ليس ضركريا لتؤدم الجمؿ كظيفتيا المعنكية كالتداكلية، كلكنو 
كمع ذلؾ فإنو يقـك بدكر كبير في الخطاب الشعرم أك ما  (لعب لغكم  )أك  (محس  )أك 

 .(3)''يشبيو مف أنكاع الخطاب األخرل اإلقناعية
أمَّا التكرار عند محمد صالح زكزك فيك صكر الفتة لمنظر تشكمت في ديكانو ضمف 

كقد ظيرت في شعره بشكؿ . محاكر متنكعة كقعت في تكرار الحرؼ كالكممة كالعبارة
                                                           

، (ط.د)القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية، منشكرات العرب، :محمد صابر عبيد(1 )
 . 86ـ ص2001دمشؽ،

.231ـ ، ص1993، (ب. د)، 1قضايا الٌشعر المعاصر، منشكرات مكتبة النيضة، ط: نازؾ المالئكة ( 2(  

.39، مرجع سابؽ، ص(استراتجية التناص)تحميؿ الخطاب الٌشعرم ( 3(  



"وطه ال يقبل القسمة"التّشكيل اإليقاعي في ديوان:                          الفصل الثّاوي  
 

58 
 

كاضح كشكَّؿ منيا إيقاعات مكسيقية متنكعة تجعؿ القارئ يعيش الحدث الشعرم المكرر 
كتنقمو إلى أجكاء الشاعر النفسية، إذ كاف يضفي عمى بعض ىذه التكرارات مشاعره 

الخاصة، فيي بمثابة لكحات إسقاطيو يتخذىا ككسيمة لمتخفيؼ مف حدة الصراع الذم كاف 
يعيشو أك حدة اإلرىاصات التي كاجييا في حياتو، فكجد في التكرار غايتو كحاكؿ مف 

 .  خاللو أف يصنع كاقعنا جديدا، فكظؼ ىذه الصكر التكرارية
 :تكرار الحروف_
ليذا نجد محمد صالح . (1)''يعني بو تكرار الصكت الذم يحممو الحرؼ في كممة ''

قصيدة حطام " في: زكزك قد نكع في تكرار الحركؼ لييز إحساس المتمقي يقكؿ
 "الوهج 

ًة  ًريمى ًريًح بالجى ًر الجى ًفي الشَّجى                        كى
                       ًفرىاخه فىقىصٍت لتىميكتى 

                       كىفىنىيىا الزىغىبي 
كىاًبي                        كىفىتيىا الرَّ

افيوي تىٍشيىؽي بالمىطىرً  ٍفصى                        كصى
ًديعً ...                             تىيىاكٍت كىأكرىاًؽ ًعٍشؽو   دىاًؼء كى

 (2)...                       كىًظؿو ًاٍحتىكىاًني كىي أىًضٍيعى 

يتحدث الشاعر في ىذه األبيات عف الجريمة التي حمت بالكطف، كقد كاف لحرؼ 
 مرة دكر فاعؿ في إضفاء جك قاتـ كحزيف عمى مضمكف القصيدة  30األلؼ المتكرر 

ألف الشاعر في تكراره لحرؼ أك مجمكعة حركؼ، يككف ليذا مغزل يعكس شعكرا داخميا 
لمتعبير عف تجربتو الشعكرية، إلى جانب حرؼ األلؼ، تكرار حركؼ الكاؼ، الجيـ، النكف 

 .التي تكالت أصكات حركفيا عمى مسامع المتمقي لتكسك ىذا النص نغما مؤثر لمتمقيو 

                                                           
 .6التكرار اإليقاعي في المغة العربية، مرجع سابؽ، ص(1)

.45كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص ( 2(  
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، "الجريمة"، "الجريح"كتكافرت في ىذه األبيات ألفاظا عبرت عف تمؾ الجريمة مثؿ 
كاف ليذه األبيات دكران فعاالن في إكساء السياؽ جرسا مكسيقيا، ليفيد " الكفف" المكت"

 . المعنى تككيدنا مع الحالة النفسية التي تعتريو
 :  يقكؿ..."دعني أمضي"... في قصيدة  (ال النافية)كمف تكرار الحركؼ، تكرار 

                        الى تىٍسأىلًني دىٍعًني أىكتيبٍ 
                        دىعًني أىٍمًضي

                        الى تىٍسأىٍلًني عىف فيؤىاًد 
ٍعتي العيمرَّ ًفيوً                          قىٍد أىضى
كحى ًمنوي                          قىد نىسىختي الرُّ
                        الى تينىاًدم عىف ًجرىاحً 

يىاحً    (1)                       قىد غىدىٍت ًفي الصِّ
أربع مرات، ليعبر بيا عف كاقعو  (ال)في ىذه المقطكعة يكرر الشاعر حرؼ 

ليصؼ لنا ذلؾ الكاقع كرفضو لو، كاختيار الشاعر  (ال)المأسكم، فعمد الختيار حرؼ 
 .البعد المكاني كالنفسي

 :تكرار الكممة_
  كتشكؿ الكممة المصدر (2)ىك عبارة عف تكرار كممة تستغرؽ المقطع أك القصيدة

 محاكلة باعتباره الٌشاعر أسمكب عمى غمب قدك. األكؿ مف مصادر التكرار عند الشاعر
 ذىف في كتثبيتو المراد المعنى عمى الٌتأكيد في يفيد أٌنو حيث لمقصائد، مغاير إيقاع لخمؽ

كيتفؽ التكرار في غالبو عند .  فيذه الكممات قادرة عمى استيعاب ىمكمو كآالموالمتمقي
 .الشاعر مع الطبيعة النفسية

                                                           
.51كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص ( 1(  

ـ، 2001، بيركت، لبناف، (ط. د)حركية اإليقاع في الٌشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرؽ، : حسف الغرفي: ينظر (2 )
 .82ص
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 :تكرار األفعال - أ
كاف لمفعؿ حضكرا فعاالن عند الشاعر، لتزاحـ األحداث التي مرت بو في حياتو ككثرة 

المصائب كاليمـك التي كاجيتو، ألفَّ الفعؿ أكثر قدرة عمى التعبير عف ىذه التحكالت 

الزمنية بأشكاليا المختمفة، كلنقؿ تجربتو الخاصة لتثير إحساسا لدل المتمقي كتكسب 

 .الشاعر جميكرا متعاطفا

لقد سعى محمد صالح زكزك مف تكرار الفعؿ أف يجعؿ منو حدثا فعاال سكاء أكاف 
ماضيا أك مضارعا، ليستكعب جزئيات حياتو كآالمو بتناسب كتناسؽ في معنى الكممة 

 "مواسم القنص "في قصيدة : يقكؿ
                               يىزدىادي الًظؿي ًفي المىكىاًسـً 
                                     يىٍزدىادي البيكىاءي ًبالشًَّييًؽ 
                              يىزدىادى العيبيكري ًبالعىًكيؿً 

( 1) 

معاناة الشاعر في كطنو التي كقعت ليما قيرا بفعؿ ًقكل " يزداد " جسد الفعؿ 
خارجية فرضت عمييما تقبميا، كحمؿ ىذا الفعؿ في ثناياه التعذيب كاألسى الذم كرره 

، "يزداد الظؿ" بشكؿ متعاقب كمتكاؿ، فزداد عذاب الذات مف ىذه الحياة فعبر عنيا بقكلو 
كمف ىذه التكرارات لعبارات األلـ خمؽ لنا إيقاع " . يزداد العبكر بالعكيؿ"، "يزداد البكاء "

 .لمعاني متعددة 
  "النعامة استشراف الرمل " كيقكؿ أيضا في قصيدة 

ًريؼي  افيوي ًإذىا كىافى الخى                             نىخى
افيوي ًإذىا كىافى الشِّتىاءي                              نىخى
ًبيعي  ـي الرَّ افيوي ًإذىا البيسي                            نىخى
(2 ) 

                                                           
 .8كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص (1)

.30 المصدر السابؽ، ص( 2(  
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ليشير إلى الخكؼ الذم ينيمر في نفسيتو ألفَّ كثرة الخكؼ " نخاؼ " تكرر الفعؿ 
 . تكشؼ لنا عف الحالة التي يعيشيا الشاعر

 :األسماء - ب
جاءت األسماء الكاردة عند الشاعر لمكشؼ عف لحظة كجع التي يعشيا فيي مالزمة 

لو ثابتة، كنؤكد ذلؾ مف خالؿ صكر التكرار التي جاءت لتعمؽ إحساس الشاعر بيذا 
األلـ حتى إفَّ مسميات بعض القصائد قد أطمؽ عمييا أسماء تكحي بيذا اإلحساس مثؿ  

، يقكؿ محمد الصالح زكزك في قصيدة "حطاـ الكىج"، "نشيج القناديؿ"، "جمكس القرفصاء"
 ".لما بعد التشويه... صور" 

اصي ...                        النيبىاحي  ًبيبىًتي ...  كى الرىصى  ... كىحى
                      كىرىغبىةي الًكالىًب ًفي الحيبً 
(1) 

 :  كيقكؿ في نفس القصيدة
اصي  كى الرىصى  ...                      النيبىاح ي

 (2).                      كالًكالىبي الٌتي الى تىجيكع 
، "النباح"تتجمى داللة إيقاع األلفاظ في ىذه المقاطع مف خالؿ تكرار كممات 

، ليعكس ىذا التكرار بإيقاعو عمى ما يختمج في كجداف الشاعر "الكالب"، "الرصاص"
يقكؿ أيضا في . كليصؼ لنا النكبات التي مرت بيا الجزائر مف تخريب كترىيب كتدمير

  "نشيج القناديل " قصيدة 
اًف الى يىٍخًفقىاًف  نىاحى  ( 3)...كالى يىٍجيىشىاًف ... كالمٍيؿي جى

 : كفي مقطع أخر يقكؿ
                          أًلىٌشرىبى الىمٍيؿ
(4) 

                                                           
.60كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص ( 1(  

 .61المصدر السابؽ، ص (2)
.42 المصدر نفسو ، ص( 3(  

.43نفسو، ص ( 4(  
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مى شىيء إنَّما يدؿ عمى " الميؿ"تكررت لفظة  في ىذيف المقطعيف، كىذا إف دَّؿ عى
الظَّالـ كالسكاد كالخكؼ مف الميؿ لما يحممو مف إثارة الكٍرب، كانقباض النفس إٌزاء 

ألفَّ الميؿ يجرد اإلنساف مف قكتو الرئيسية كىي اإلبصار، بؿ يسمط عميو . المجيكؿ
 .(1)أعدائو، كما أنَّو يمثؿ الرتابة ك األلفة كانعداـ التغٌير

 :تكرار العبارة_
ال تقاس قدرة الشاعر عمى التشكيؿ المكسيقي باختياره لمحرؼ أك المفظ الذم يحمؿ 
دالالت نغمية فحسب، بؿ إفَّ القيمة الحقيقية تتبع مف تآلؼ مجمكعة األلفاظ في جمؿ 
متناسقة التراكيب، كىك ما نسميو بمكسيقى العبارة، حيث تنتظـ العالقات الصكتية في 

 .(2)مجمكعة ظكاىر لغكية بالغية سياقية بالتنغيـ
كتكرار العبارة كردت بشكؿ صكرو تحكـ تماسؾ القصيدة كنضرب مثاؿ في قصيدة 

  "البوح السيبوسي ...مقاطع "
                         ًلٍممَّرىًة األىًخٍيرىًة 

اًف اىٍلمىظىى                           أىٍرتىًمي بىاًكينا ًفي أىٍحضى
                         أىٍمتىًزجي ًفي غىٍبًش النًَّحٍيبً 

                         أىظَّؿي مىٍشديكىىا ًفٍي اٍلرًَّصٍيؼً 
اًء  اءً ...                         أىٍمنحي كىٍجًيي ًلممى  ًلٍمسَّمى

 لىؾى ...                         ثُّـى 
                           لممَّرىًة األىًخٍيرىًة 

ًة                             أىًلجي البىكابىات اٍلمىًزجى
اءً  ًة المى ٍرخى                            أىتَّكىغىؿ ًفي صى

                                                           
، منشكرات التبييف (فترة االستقالؿ)عثماف حشالؼ، الرمز كالداللة في شعر المغرب العربي المعاصر:  ينظر(1 )

  .12ـ، ص2000، الجزائر، (ط. د)الجاحظية، 
، 2تشكيؿ البنية اإليقاعية في الشعر المقاـك الفمسطيني، مجمة اإلسكندرية، ع: عبد الخالؽ محمد العؼ: ينظر( 2)

 .18ـ، ص2001
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 !؟؟ ... يىا أىًبي ....                           مىا شىكؿي الىمطىًر 
طىًر التىدىاًعيىًة ؟   !                          مىا شىٍكؿي الخى

ا بىيفى الشٍَّيكىًة كىاألىقىاًليـً ...                                كىالعىثىرىاًت   كيٍنتي ميكىزىعن
ة  ٍمجىالىتو مىبحيكحى                           تيالىًحقيًني جى

                          ًلٍممىرًَّة األىًخيرىًة 
                          أىركيضي الىًىثا
                          نىحكى السَّرىابً 

كًب الكىاًجمىةً                            نىٍحكى الدُّري
                          تطاردني عيكف العاىرات 

ٍمًفي                            تىٍرتىًعشي خى
تىقيكديىىا كىأىٍلًسنىةي العىاًبًريفى تىرتىًعدي ...                          أىٍحًذيىةي المىسىاًء 

(1) 
ثالث مرات فشكؿ منيا مساحات كاسعة " لممرة األخيرة " كرر الشاعر عبارة 

كفضاءات ممتدة داخؿ النص الشعرم، كتكرارىا يكحي بإصرار الشاعر كتأكيده عمى 
رفض اإلىانة كاالستيالب كرفع شعارات الحرية كىذه الشعارات طالما رفعيا أصحاب 

 .الكطف، كىك بفكره يريد أف يسجؿ ىذا الرأم كيدكنو ليبقى دليال عمى رأيو
كمما يالحظ في األخير أف التكرار جاء بشكؿ إيحائي يعكس مالمح رؤيتو النفسية 

التي تكشؼ عف مكقعو الحقيقي مف الكاقع كىذا مف خالؿ سياقات كبناءات شعرية متنكعة 
 .عمى مستكل الكممة أك الجممة 

كلقد حاكؿ محمد صالح زكزك أف يجعؿ مف صكر التكرار أداة جمالية تخدـ 
المكضكع الشعرم كتكشؼ عف إلحاحو كالتأكيد الذم يسعى إليو الشاعر، كلكف التكرار 
براز  عنده تأثر ببعض جكانب الحياة الشاعر الخاصة، لمكشؼ عما يدكر في ذىنو، كا 

أفكاره التي قد أصبحت ىي األخرل صكرة مف صكر التكرار فالمعاناة كاأللـ تبدك كاضحة 
                                                           

 (1) .34 – 33 ص  مصدر سابؽ،كطف ال يقبؿ القسمة، 
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في كؿ أنفاسو الشعرية ككأنَّو بذلؾ التكرار يكرر ىذه المعاناة في كؿ نمط تكرارم 
 . باختالؼ أشكالو 

 ة الخارجيالموسيقى: ثانيا
 يخضع أصميةىك المكسيقى المتأتية مف نظاـ الكزف العركضي، كالتي تمثؿ قكاعد 

 يبنى عمييا النص الشعرم، متمثمة في ةليا كؿ الشعراء، كبالتالي ىي قاعدة مشترؾ
.  ىما الكزف كالقافية إيقاعييفمستكييف 

 :الوزن-1
 أعظـ '' الشعراء لنظـ قصائدىـ فيكإليو يركف  الٌتي كسائؿ التعبير الفنيةىك أحد

. (1)'' بو خصكصية كىك مشتمؿ عمى القافية كجالب ليا ضركرةأكالىما حد الشعر أركاف
 الذم يشيد التأليؼ '' يمكف االستغناء عنو، فيك الذم الكيمثؿ الكزف العنصر الميـ 
 قد فألنو الحدس، أما العركض إلى يرجع فاألمركؽ ذٌ الذكؽ بصحتو أك العركض، أما اؿ

 .(2)''حصر فيو جميع ما عممت العرب مف أكزاف 
 المككنات إلى يضاؼ الٌشعر مككنات عناصر مف جكىرم عنصر''كعيًرؼ عمى أٌنو 

 الذم يقاس بو يمثؿ العنصر الميـ كمعنى ىذا أف الكزف (3)'' إيقاعو تشكؿ الٌتي األخرل
 عمى الكالـ ركنقا كجماال يضفي اإليقاع الذم ألنوالشعر فبدكنو ال يككف الكالـ شعرا 

 اختار الحداثيف ككؿ الشعراء "صالح زكزك محمد"" كنجد .كيحرؾ النفس كيثر فييا الطرب
.  في تعبيره، عف حاالت الحزف كاأللـ كتجاربو كحاالت أخرلةالتفعيؿ

. ، الكافر، المتدارؾ، الكامؿ زالرمؿ، الرج:  كمف البحكر التي كردت

                                                           
، (ط.د) محمد محي عبد الحميد، دار الجبؿ، :كنقده، تحكآدابو  العمدة  في محاسف الشعر : القيركانيبف رشيؽ (1 )

  . 134،ص1، جـ1981بيركت، 
يقاع الشعر العربي، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، النزىة الجديدة، ط: عبد الرحمف تبرماسيف(2 ) ، القاىرة، 1العركض كا 

  .79، ص ـ 2003
 ـ1994،اإلسكندرية ، (ط.د) ، الجامعية المعرفة الٌشعر،دار لغة في اإليقاعية المؤشرات الٌرحماف، عبد  ممدكح(3 )

 .11ص
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: بحر الرمل  -
 أسرع، إذا نسجتو ك قيؿ مف رمؿ في السَّيًر إذاالٌرمؿي مأخكذ مف رمىمتي الحصير '' 

 .(1)'' ستة أجزاءفكىك مبني عمى فاعالت
ييتغنَّى بو، كألفَّ الرَّمؿى نكع مف أنكاع الغناء كقيؿ سمي : كسمي ىذا البحر رمالن ألٌنو

، كانتظامو مثؿ رمؿ الحصير الذم يينسج بو يقاؿ (*)بيف األسباب (*)األكتادرمال لكجكد 
:   نسجو، أم طرائؽ النسيج كالكزف الصحيحإذارمؿ الحصير 

تيفٍ '' تيفٍ  فٍ تي فىٍاًعالى  فىٍاًعالى تيفٍ         فىٍاًعالى تيفٍ  فٍ تي فىٍاًعالى  فىٍاًعالى  (2)''فىٍاًعالى

 ٍ  دىٍعًنٍي أىٍكتيٍب )*(تىٍسأىٍلًنيٍ الى
ٍ تىٍسأىٍلًنٍي دىٍعًنيٍ  أىٍكتيٍب  الى

/0/0/0/0/0/0/0/0 
مفعكلف فاعؿ  مفعكلف

دىٍعًنٍي أىٍمًضٍي 
دىٍعًنٍي أىٍمًضٍي 

/0/0/0/0 
فعمف فعمف 

ٍمًنٍي عىٍف فيؤىٍاًد  الىٍ  تىسى
ٍمًنٍي عىٍف فيؤىٍاًدٍم  الىٍ  تىسى
/0//0/0/0/0/0/0 

                                                           
، مٌكة المكرمة، 2أحمد محمد الدايـ، المكتبة الفيصمية، ط: البارع في عمـ العركض، تح: أبك القاسـ عمي بف جعفر (1 )

  .157ـ، ص1985
 . ليستقيـ الكزف" ال تسألني" كذا في األصؿ كالصكاب إسقاط ىمزة الفصؿ( *)
 )//(.، كسبب ثقيؿ(0/)عبارة عف حرفيف كينقسـ إلى قسميف سبب خفيؼ: السبب( *)
 /(.0)/، ككتد مفركؽ(0//)عبارة عف ثالثة أحرؼ كينقسـ إلى كتد مجمكع: الكتد( *)

.152ـ، ص2004، عماف، 1عمـ العركض كالقكافي، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، ط: حميد آدـ ثكيني ( 2(  
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فاعمف فعمف مفعكلف 
ٍعتي قىٍد   اىٍلعيٍمرى ًفٍيًو أىضى
ٍعتي قىٍد   ٍلعيٍمرى ًفيًيي أىضى
/0//0/0/0//0/0 

فاعالتف  فاعالتف
 الى تىميٍمًني عىٍف قىًصيدو 
 الى تىميٍمًني عىٍف قىًصيًدفٍ 

/0//0/0/0//0/0 
 فاعالتف فاعالتف

كحى ًمٍنوي   قىٍد نىسىٍختي الرُّ
كحى ًمٍنييك  قىٍد نىسىٍختي ٍرري

/0//0/0/0//0/0 
 فاعالتف فاعالتف
 الى تينىاًدم عىٍف ًجرىاحو 
 الى تينىاًدم عىٍف ًجرىاًحفٍ 

/0//0/0/0//0/0 
 فاعالتف فاعالتف
يىاًح   (1)قىٍدغىدىٍت ًفي الصِّ
 قىٍد غىدىٍت ًفٍصًصياًحي

/0//0/0//0/0 
 فاعمف فاعالتف

                                                           

 (1) .51، ص ؽ كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر ساب
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فالرَّمؿ بتفعيالتو المتكررة، يبدك ذات نغـ سريع الحركة، كلجأ إليو الشَّاعر لتناسبو 
مع تجربتو الشعكرية الفياضة، ككجدنا الشَّاعر استخدـ ىذا البحر لكف كاف ىذا االستخداـ 

        (*)خارجا عف المعيارية مف خالؿ العمؿ التي مست بعض تفعيالت مثؿ عمة الحذؼ
ٍتيٍف، ) فىٍاعالتف، ) (*)، كعمة اٌلتشعيث(0//0/فىٍاًعميٍف، )أصبحت ( 0/0//0/فىٍاًعالى
( 0/0//0/فاعالتف ،  ) (*)، كعمة البتر(0/0/0/مفعكلف ، ) تحكلت إلى  (0/0/0//0/

 ( .0/0/فعمف،  )صارت 

 كما أف الشَّاعر اختار لقصيدتو  مكسيقى داخمية تجعمنا نحسُّ بذلؾ الجرس الحزيف 
متقاربة البناء كتصبُّ في " أضعت" ، "الجراح"، "الصياح" الذم ييمف عمى نفسية الشَّاعر 

حقؿ داللي كاحد أال كىك األلـ، إذ تتالحـ ىذه الكممات في ترتيبيا داخؿ النَّص الشعرم 
لتقدـ إيقاعا شامال بما يتخمَّمو مف أصكات تسيـ جميعا في الجك النَّفسي لمنَّص، كتمنح 

 .القصيدة بيعدا دراميا 
 :بحر الكامل والمتقارب -

مف الظكاىر اإليقاعية في شعر التَّفعيمة المزج بيف البحكر كىي إحدل مميزات 
الشِّعر الحر، كنالحظ استخداـ الشَّاعر ليذه الخاصية كمف بيف قصائده التي مزج فييا 

  " حطام الوهج" قصيدة 
 كىٍجًيي اآٍلفى ًكشىاحه 
ٍف   .كىٍجًو آٍلىأىفى ًكشىاحي

/0/0/0///0/0 
 متفاعؿ متفاعؿ
 كىكىٍجوي اٍلًجبىًاؿ

                                                           

 (*)  .إسقاط السبب الخفيؼ مف آخر الضرب: حذؼاؿ 
 (*) .جمكع كىك مف العمؿ التي تجرم مجرل الزحاؼالـ أكؿ الكتد حذؼ: ثالتشعي 
.إسكاف متحركة ك السبب الخفيؼ، حذؼ:البتر  (*) 
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 كىكىٍجوي ٍلًجبىاًلي
//0/0//0/0 

 فعكلف فعكلف
 تيرىاًبي قىًديـه 
 تيرىاًبي قىًديميفٍ 

//0/0//0/0 
 فعكلف فعكلف
 ًختىاميوي الشٍَّكؽي 
 ًختىاميوي ٍششىٍكقيك

//0//0/0/0 
 فعكؿ عكلف فع

كشىكؽ اٍلًبدىايىًة ًريحي السُّميكـً 
(1) 

ٍسسيميكًمي ٍششىٍكؽي ٍلًبدىايىًة ًريحي  كى
/0/0/0//0//0/0/0//0/0 

 فعكلف فعكؿ فعكلف فعكلف                             
ؿ كاف البحر الكامؿ المجزكء بتفعيالتو  ، أمَّا (ميٍتفىاًعٍؿ، ميتىفىاًعؿٍ  )ففي السَّطر األكَّ

األسطر الباقية انتقؿ فييا الشَّاعر مف ميتىفىاًعٍؿ إلى فىعيكٍؿ كىي تفعيمة بحر المتقارب 
المجزكء، فرغـ التغيير العركضيً إال أنو لـ يخرج عف داللتو األصمية كبقي محافظا 

 . عمييا
حطاـ "كالزمت الشَّاعر قضية كطنتو في العديد مف القصائد كمف بينيا قصيدة 

التي نيظمت عمى البحر الكامؿ، كالمتقارب، استخدـ الشَّاعر بحر الكامؿ الذم يدؿُّ " الكىج
عمى االستمرارية كالحياة ، فكطنو كاف سببا في تفجير مشاعره، كتجسيد لغتو الَّتي عبَّر 

                                                           
.45 كطف ال يقبؿ القسمة، مصدر سابؽ، ص( 1(  
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بيا بمغة يائسة حزينة، كمثؿ ىذه القضايا تحتاج إلى نفس طكيؿ، كنجد ذلؾ  في قكلو     
إلى       (0//0///ميتىفىاًعميٍف،  )، كقد تغيَّرت التَّفعيالت مف (كشكؽ البداية ريح السمـك )
 : ، كالعمؿ منيا(0/0///ميتىفىاًعٍؿ، )ك (0/0/0/ميٍتفىًاعٍؿ، )

 :العمل - 
ميٍتفىاًعٍؿ 0/0///ميتىفىاًعميٍف تحكلت إلى ميتىفىاًعٍؿ  (*)القطع -   .0/0/0/  كى

فكؿ ىذه التىغيرات تتناسب مع مشاعره الدفينة التي تالزمو كما تتالءـ مع شعكره 
الذم اخترؽ أكردتو، فقد أكسب بحر الكامؿ نغما مكسيقيا ىادئا، كما كفَّر لو ذلؾ 

 .استعماؿ بحر المتقارب المجزكء 
 (1)'فىعيكليٍف  فىعيكليٍف  فىعيكليٍف                   فىعيكليٍف  فىعيكليٍف  فىعيكليفٍ ''

، كألفَّ (2)''متدفؽ يحسُّ سامعو بالتحدُّر كالمتابعة كتكالي الكقع '' إيقاع ىدا البحر 
القصيدة تتحدث عف اضطراب الذَّات، ككجدنا الشَّاعر استخدـ ىذا البحر لكف ىذا 

االستخداـ كاف خارجا عف المعيارية مف خالؿ الزحاؼ كالعمؿ، الَّتي مسَّت التَّفعيالت 
 :المكجكدة في القصيدة كمف الزحاؼ الَّذم طرأ عمى التَّفعيمة 

 :الزحاف  -
 /0// صارت فىعيكؿي 0/0// فىعيكليٍف (*)القبض-
  :العمل -

  .0/0/فىعيكًلٍف صارت عيكًلٍف : التشعيث
كمف ىنا جاء إيقاع القصيدة ممتصقا بمعناىا ككذا الحالة النفسية لمشاعر، كمما 
يالحظ عمى ىذه القصيدة تكرار حرؼ الياء كىذه الياء كجد فييا الشَّاعر ضالَّتو في 

التَّعبير عف ألـ الكاقع، كىي كناية عف التكجُّع مف ذلؾ الكاقع، فالمتقارب أعطى لمنَّص 
                                                           

.حذؼ ساكف الكتد المجمكع مع إسكاف ما قبمو : القطع  (*) 
. 188، ص ـ1978، بغداد، (ط .د ) ،مفالعركض تيذيبو ك إعادة تدكينو، مطبعة العنا:  جالؿ الحنفي (1) 

 (2) .86، ص ـ1999، (ط .د ) ، بيركت،البناء العركضي لمقصيدة العربية، دار الشركؽ:  محمد حماسة عبد المطيؼ
.حذؼ الخامس الساكف : القبص  (*) 
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ميزة تصمح لمتَّعبير عف العاطفة الجيَّاشة ألف فيو رنة،  كنغمة مطربة جعمت الشَّاعر ينظيـ 
 .فيو شعره 

  :بحر الرجز والمتدارك -
            (الرجز، ك المتدارؾ  )مف خالؿ تقطيع أبيات القصيدة، فإننا نجد مزجان بيف بحريف 

افية كمثاؿ ذلؾ مف قصيدة   " البوح السيبوسي... مقاطع "كىما بحريف مف البحكر الصَّ
 ًلٍممىرَّة األىًخيرىةً 
ًتي  ًلٍممىٍررىة أٍلىًخيرى

/0/0//0//0//0 
 مستفعمف مفاعمف

اًني المَّظىى  أىٍرتىًمي بىاًكينا ًفي أىٍحضى
اًني اٍلمىظىى  .أىٍرتىًمي بىاًكيىٍف ًفي أىٍحضى

/0//0/0//0/0/0/0/0/0 
 فاعمف فاعمف فعمف فعمف فعمف

 ( 1)أىٍمتىًزجي ًفي غىٍبًش النًَّحيبً 
ٍبًش ٍننىًحيًبي  أىٍمتىًزجيك ًفي غى

/0///0/0/0//0/0/0 
 مفتعمف مستفعؿ مستؼ

 :عند تقطيع الجزء األكؿ نجد أف الشَّاعر استعمؿ بحر الرَّجز ككزنو الصَّحيح 
 .ميٍستىٍفًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف             ميٍستىفًعميٍف ميٍستىٍفًعميٍف ميٍستىفًعميفٍ 

فىاًعميٍف،  ) كتحكلت إلى (*)زحاؼ الخبف (0//0//مستفعمف،  )حيث أيصيبت تفعيمة  مى
كتحرَّؾ إيقاع ىذا البيت كفؽ صكرة أم ضمف تفعيمة مميئة بالحزف بحيث يصكِّر  (0//0//

                                                           
.33كطف ال القسمة، مصدر سابؽ، ص ( 1(  

 . حذؼ الثاني الساكف: الخبف)*( 
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كصبَّ فييا تجربتو الشُّعكريَّة " لممرَّة األخيرة"حالتو المكسكرة باأللـ مف خالؿ تكظيفو لعبارة 
لذا أنتجت تفعيمة الرَّجز إيقاعا متميزا ينسجـ مع آلية النَّص الشِّعرم، كعبَّر عف آالمو، 

 .تدارؾ ككزنوـ بحر اؿالشاعركفيَّ المقاطع المكالية استعمؿ كتجاربو الذَّاتية 
 (1)''فىاًعميفٍ   فىاًعميفٍ   فىاًعميفٍ                   فىاًعميفٍ   فىاًعميفٍ   ليفٍ عً فىا''

يتَّضح لنا الكزف جميِّا بعد التَّقطيع السَّابؽ، عمد الشَّاعر إلى المتدارؾ المجزكء، 
بتغيُّراتو طرأت عمى التفعيمة، كفقا لمحالة الشُّعكريَّة لمشَّاعر نجده ينفِّس عف تجربتو 

الشعرية مف نافذة زحاؼ القبض، كعمة القطع، ىذه التَّغيرات أتاحت لمشَّاعر التَّصرؼ في 
 :المادَّة المُّغكية المستخدمة في ثنايا ىاتو القصائد،  كنالحظ ىذه التَّغيُّرات تتمثَّؿ في

، إف ىذه  (0/0/ًفٍعميٍف ، ) ك صارت   (0//0/فىاًعميٍف ، )تغيُّر تفعيمتو  : عمة القطع
االنزياحات العركضية تشكؿ أبرز مستكيات التمرُّد اإليقاعي، كىذا ما يؤكِّد خركج الشَّاعر 
 عف الشركط  كالتقاليد المعركفة لمبحر كبدَّؿ منيا صكرا جديدة لـ يعيدىا العركض العربي 
كما نخمص إليو مف خالؿ دراسة الكزف الشِّعرم، أنَّو يعدُّ مف أحد الرَّكائز األساسية 

نات الرئيسية لمنَّص  لمقصيدة كال تقـك إالَّ بو، فال  شؾَّ أف الكزف الشِّعرم أحد المككِّ
 .الشعرم كليذا كاف اىتماـ الشُّعراء بيذا الجانب فيك بمثابة ركيزة أساسية لإليقاع 

 :القافية -2
تعد القافية الى مف ابرز الظكاىر الشعرية في بناء القصيدة العربية،فال شعر بال 

تنحصر في الجزء األخير مف البيت الشعرم، كىي أخر حرفيف '' كزف كقافية،فالقافية 
نما قيؿ ليا ''  كىي (2)''ساكنيف كما بينيما كالمتحرؾ الذم قبميما  أخر كممة في البيت، كا 

 .(3)''قافية ألنيا تقفك الكالـ 

                                                           
عادة تدكينو، مرجع سابؽ، ص (   )1 .236العركض تيذيبو كا 

  .133ـ، ص1997، (ب.د)، 1جامع الدركس العركضية، منشكرات جامعة ناصر، ط:  ناصر الدككالي(2 )
، بيركت، لبناف، 1أحمد راتب النفاخ، دار األمانة، ط:كتاب القكافي، تح:  أبك الحسف سعيد مسعيدة األخفش(3 )

 .3ـ، ص1974
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ليست القافية إالَّ عدة أصكات تككف في أكاخر األسطر               '' كيعرفيا إبراىيـ أنيس 
أك األبيات مف القصيدة كتكرارىا ىذا يككف جزءا ىاما مف المكسيقى الشِّعرية، فيي بمثابة 
الفكاصؿ المكسيقية يتكقع السامع ترددىا، كيستمتع بمثؿ ىذا التَّردد الذم يطرؽ اآلذاف في 

 .(1)''فترات زمنية منتظمة
كالشاعر الناجح ىك الذم تككف القافية عنده قد تشكمت، مف تعادالت صكتية تعطى 

لمقصيدة بعدا مف التَّناسؽ كالتماثؿ، يضفي عميو طابع  االنتظاـ النَّفسي، كالزَّمني، كما 
أنيا تحقِّؽ دكرا في اتساؽ النَّغـ العاـ الذم يييمف عمى فضاء القصيدة، كالقافية ليست 

كم أحد حركفيا كىك حرؼ تبنى عميو القصيدة نَّما الرَّ  .الركم، كا 
كمف خالؿ ما تقدـ ذكره حكؿ تعريؼ القافية يتضح أنو ال خالؼ بيف العركضييف 
في أفَّ القافية تقع في آخر البيت، كما يمـز عمى الشَّاعر االلتزاـ عمى تكرارىا عند نياية 

 " .كطف ال يقبؿ القسمة " كؿ بيت، كستناكؿ في ىذا العنصر أنكاع القافية في ديكاف 
 : القافية المتواترة- 
نجدىا في (2)''كتيطمؽ عمى القافية التي يككف بيف ساكنييا حرؼ متحرؾ كاحد''
  " دعني أمضي" قصيدة 

 الى تىٍسأىٍلًني دىٍعًني أىٍكتيبٍ 
 دىٍعًني أيٍمًضي

 الى تىٍسأىٍلًني عىٍف فيؤىادً 
ٍعتي العيٍمرى ًفيوً    (3)قىٍد أىضى

                                                           
  .244ـ، ص1952، (ب.د)، 2مكسيقى الشَّعر، مكتبة أنجمك المصرية، ط: إبراىيـ أنيس (1 )
ـ، 2014، (ب.د)، (ط.د)األساس الميسِّر في العركض كالقافية، دار ناشرم لمنشر اإللكتركني، : عباس تكفيؽ(4 )

 .62ص
  .51مصدر سابؽ، ص: كطف ال يقبؿ القسمة (3 )
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دة، (0/0 /)رمز ىذه القافية  لكف الَّذم تغيَّر ( أكتب، أمضي، فييي ) ، كىي مكحَّ
كم فييا  الَّذم أحدث تنكُّعو نغما مكسيقيا، يتمكف بتمكف عذابات  (ب، م، د،ق  )حرؼ الرَّ
 .الشَّاعر كآالمو 

  " حطام الوهج' كنجد كذلؾ في قصيدة 
 كىٍجًيي اآلفى ًك شىاحه 

 كىكىٍجوي الًجبىاؿٍ 
 تنرىاًبي قىًديـه 
ًختىامىوي الشٍَّكؽي 

(.1) 

 (ح، ؿ،ـ، ؽ  )استخدـ الشَّاعر في ىذه األبيات القافية المتكاترة، كبركم مختمؼ 

المتكرر، كىك صكت  (ج)، كقد ساعده حرؼ (شاحف، بالي، ديمف، شكقك  )كقافية 

مجيكر يتصؼ بحركة قكيَّة في اإلسماع، كىذا ما يدؿُّ عمى رغبة الشَّاعر في شدِّ انتباه 

السَّامع، ليكمئ بذلؾ إلى حالة الحزف المترسِّبة في ذاتو ، فالشَّاعر حريص عمى أف يككف 

إيقاع القافية كاضحا كمميزا في أذف المتمقي كىك بذلؾ يتفؽ مع أغمب الشُّعراء المعاصريف 

 .الَّذيف يعتمدكف عمى األصكات المجيكرة 

 
 : القافية المتداركة-

كنجدىا في (2)''اسـ خاص بالقافية اَّلتي يككف بيف ساكنييا حرفاف متحركاف''كىي 
 " البوح السيبوسي ... مقاطع " قصيدة 

 لممىرًَّة األىًخيرىةً 
                                                           

  .51كطف ال يقبؿ القسمة ،مصدر سابؽ، ص(1 )
  .62األساس الميسر في العركض كالقافية، مرجع سابؽ، ص (2 )
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 (1)أىٍركيضي الىًىثنا 
األلؼ ) ، كيركم مختمؼ (خيرتي ، الىثا ) ، كالمتمثِّمة (0//0 /)كرمز ىذه القافية 

 .الذم زاد في إحداث النغـ، كزاد مف معاناة الذَّات  (كالثاء 
 :تركيب 

كفي األخير نستنتج أف القكؿ الشِّعرم يككف بإيقاع خاص يضبطو الشَّاعر، كتجسِّده 
المكسيقى الدَّاخمية، كالمكسيقى : القصيدة بحيث ترتكز عمى عنصريف أساسيف ىما

الخارجية كتعد المكسيقى األداة الثَّالثة في عممية البناء الفني لمقصيدة العربية التي ال يتـ 
بدكنيا نجاح النَّص الشِّعرم، إذ إنَّيا تساىـ في إكساب النَّص قكة التأثير في المتمقي، 
فتطربنا بنغماتيا المنبثقة مف خالؿ تكرار الحركؼ، كالكممات، كاألكزاف كمنو نفيـ أف 

اإليقاع في الشِّعر لو مرمى يستكمؿ الشاعر غايتو، كذلؾ أنو يحرؾ في النَّفس انفعاالتو 
 .خفيةن كاىتزازا يشركنا في تجربة الشاعر مف خالؿ الغكص في أعماقيا 

 

 
 

 
 

                                                           
  .34مصدر سابؽ، ص:  كطف ال يقبؿ القسمة(1 )
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وبعد رحمة البحث في ثنايا الديوان، وبوصول البحث إلى خاتمتو كان جرًيا بنا 
 : أن نسجل أىم النتائج والمالحظات التِّي توصمت إلييا، وتتمخص فيما يمي

لقد حاول الشَّاعر تأسيس لغة جديدة لصيقة بالواقع والحياة اليومية، حيث كانت 
وقد شَّكل المعجم حضورا قويا في متنو . لغتو تجمع بين ألم النَّفس وألم الوطن

وطن ال " الشِّعري وذلك من خالل حقولو الدَّاللية التي جاءت مناسبة لموضوع ديوانو
 .وبعضيا يعكس المكنونات النَّفسية لمشَّاعر" يقبل القسمة

توظيف الشَّاعر الصور بشكل الفت لالنتباه، وىذا من أجل إضفاء عمق أكبر 
ومن جانب آخر جاءت الصور في ثوبين اثنين، الجانب الذَّاتي تمثل في . لممعنى

آالم الشَّاعر والجانب الموضوعي الذي تمثل في آالم الوطن، وجراحو في تمك 
العّشرية الدَّامية حيث أخذت الصور البالغية والرمزية حيًزا كبيًرا من جوانب التصوير 

 .الشِّعري

امتزاج الصور عنده بين التقميدية والرمزية وىذا بفضل ابتكاره لمصور التِّي جدد 
 .في بنائيا عمى ما يظير في نصوصو

. ىيمنة االستعارة في القصائد حيث جاءت معظم الصور تشخيصية وتجسيدية
 .فالشَّاعر يبدو أنَّو يميل إلى إلصاق الصفات البشرية بالصور الفنِّية

كما عبرت الكناية عن مقدرة الشَّاعر في تجسيد رؤاه والتمميح إلييا، ونقميا إلى 
 .المتمقي بأحمى صورة

كان اإليقاع من أبرز أدوات الشَّاعر لمتعبير عن آالمو بدقة، أمَّا فيما يخص 
اإليقاع الداخمي، فقد بدا لي أنَّ الغمبة لألصوات المجيورة عمى الميموسة، وىذا 

ينسجم مع رغبة الشَّاعر في شدِّ انتباه السامع والتأثير فيو، أما التكرار فشكل سمة 
في التَّشكيل اإليقاعي إذ زاد في حسن النَّص والتأثير في المتمقي، فيو يوحي 
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بدالالت نَّفسية انفعالية فالشَّاعر عندما  يوظف التكرار ينعكس ىذا عمى أىمية 
 .الكممة ومن ثم يؤكد قيمتيا الفنِّية

وفي األخير نجد أن الشاعر محمد صالح زوزو قد سار عمى نيج المحدثين 
في المزج بين البحور، إلى جانب ىذا اعتماده عمى البحور الصافية، وقد كان 

 .لبعض الزحاف والعمل دور مميز في إعطاء نغمة إيقاعية لشعره
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 ملخص

 .قامت ىذه الدراسة بتحميل مظاىر التشكيل الفني، في شعر محمد صالح زوزو

وكما ىو معروف أن الشعر منذ أقدم عصوره قائم عمى كيفية التشكيل والتصوير فيما 

الجوىر الدائم الثابت في الشعر، ميما تعددت مدارسو واختمفت نظرة النقاد إليو، فكل 

بداع  .قصيدة ىي بحد ذاتيا تشكيل وتصوير وا 

والدارس لمتشكيل في شعر محمد صالح زوزو، يجد نفسو قارئا ألىم عناصر 

يقاع وعاطفة  .والتشكيل الفني ىو تفكير وطريقة عرض وتعبير. التجربة الفنية، من لغة وا 

التشكيل الفني في شعر محمد صالح : وقد وقع اختياري لدراسة ىذا الموضوع الموسوم ب

كان بدافع أن ىذا النوع من شعره يحتوي " وطن ال يقبل القسمة"زوزو من خالل مدونتو 

يقاع، إلى جانب مواكبة شعره ألىم  عمى جماليات وفنيات تجمع بين المغة و الصور وا 

 .مرحمة في تاريخ الجزائر عنينا بيا العشرية السوداء

وقد كانت بداية ىذا البحث عبارة عن مدخل تمييدي لمفيوم التشكيل الذي يكون 

أدوات التشكيل "ثم كان االنتقال إلى الفصل حيث تناول . بالتحام المغة والصورة واإليقاع

تناول المحور األول المغة الشعرية وقد كانت لغة الشاعر لغة : من خالل محورين " الفني

رفض الواقع المعيش ، حيث نجد الشاعر منكسر الحال ومرارة يتجرعيا القمب، وكل ىذه 

 .األحاسيس أثمرت خيبة أمل جمية تبرزىا قصائده

 .ولقد كانت أالم الوطن ىي القطرة التي أفضت ينبوع المغة الحزينة



تطرقت فيو إلى الصورة الشعرية حيث تنوعت صوره من بيانية ورمزية :أما المحور الثاني

. لذا كانت الصورة من أىم وسائل التعبير الشعري بقدرتيا عمى تصوير األحاسيس الدفينة

فجاءت صوره من صميم التجربة التي وقع الشاعر تحت تأثيرىا وتمثل جزء ال يتجزأ من 

 .وعيو وحالتو النفسية

أما الفصل الثاني فجاء معنونا بالتشكيل اإليقاعي من خالل تتبع مظاىره الموسيقية، 

وبالنسبة لمموسيقى . فالموسيقى الداخمية تشمل عمى دراسة األصوات ودراسة التكرار

 .الخارجية تشمل عمى دراسة الوزن والقافية

ولبموغ ما ييدف إليو البحث فكان المنيج المتبع المنيج الفني الجمالي الذي يدرس أدوات 

 .التشكيل الجمالي من لغة وصورة وموسيقى ويبحث في مقاومتيا الفنية وطمقاتيا اإلبداعية

وفي األخير توصمت بعد تحميل مظاىر التشكيل في شعر الشاعر إلى عدة من النتائج 

 :كانت عمى النحو التالي

لقد حاول  الشاعر تأسيس لغة جديدة لصيقة بالواقع حيث كانت لغتو تجمع بين  -

ألم النفس وألم الوطن،وقد شكل المعجم حضورا قويا في متنو الشعري وذلك من 

'' وطن ال يقبل القسمة''خالل حقولو الداللية التي جاءت مناسبة لموضوع ديوانو 

 .وبعضيا يعكس المكونات النفسية لشاعر

 :وشكمت الصورة الشعرية من عدة مصادر -

 الواقع الجزائري وىو جزء ميم من مكونات صورتو الشعرية  -



شكل التشبيو عنصرا ميما، الن لو القدرة عمى التمثيل المعاني وتجسيد  -

ثارة الخيال  .األحاسيس، وا 

ىيمنة االستعارة في القصائد والتي أبرزت خصب خيال الشاعر، وقدرتو عمى  -

 .تشكيل الصور

 .كما سخرت االستعارات إمكانياتيا في التجسيد والتشخيص -

وظف الشاعر الرموز، وىذا ما ينسجم مع طبيعة تجربتو وليثري النص ويمنحو  -

 .كثافة تختزل الكثير من المعاني والدالالت ت في دوال تعبيرية

أما اإليقاع  كان من ابرز أدوات الشاعر لمتعبير عن أالمو بدقة، فكانت الموسيقى  -

 . الداخمية صوت يعبر عن مكوناتو الداخمية

نجد أن الشاعر قد سار عمى نيج المحدثين، كما أن المغة والصورة واإليقاع  -

اجتمعت كميا لترسم صورة الوطن في مرحمة خاصة من تاريخ الجزائر أال وىي 

 .     فترة العشرية السوداء


