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 مقدمــــة
 

 أ
 

لنص الشعري المعاصر عمى مختمف األجناس األدبية و غير األدبية و فتح اني     
خالل توظيفو من نواعو المختمفة من قص و رواية و مسرحية خاصة عمى السرد بأ

شخصيات و أيضا من خالل استثمار آلياتو من زمان و مكان و و لعناصر السرد 
لغتو و في مقدمتيا لغة الحوار التي تعد من اىم الخصائص التي يمتاز بيا المسرح 

 و القص بوجو عام .

 االحوار بنوعية الداخمي و الخارجي .و حاولو  فن  وظف الشعراء العرب منذ القدم   
، عبر الزمن  سانيةإنالتعبير من خاللو عن مكنونات النفس و ماتختزنو من تجارب 

 صورة اآلخر.. توكما استحضروا بواسط

تجسيد  يف والمعاصر  يىمية الحوار في بناء النص الشعري العربو نظرا أل    
 ختياري موضوعا ليذا البحث .ا.فقد وقع عميو  انفتاحو وخروجو عن النمطية 

لمشاعر الجزائري   ̋̋̋الميب المقدس ̋̋̋̋̋̋̋̋̋ستتم معالجة ىذا الموضوع من خالل ديوان      
 إالتناول كثير من الباحثين لشعر مفدي زكرياء ، من الفذ مفدي زكرياء ، فعمى الرغم 

سات التي مست جانب الحوار في اندرة الدر  - وفي حدود إطالعي  -أنني أعتقد
 شعره .

 الذي نطرح من خاللو جممة من التساؤالت أىميا :

 *ما مفيموم الحوار و الحوار الشعري ؟.

 و ما الفرق بينو و بين الحوارية ؟.* 

 * ما مدى انفتاح النص الشعري عمى السرد و الدراما ؟.

 بعاده ؟.أو ما ىي  ؟ ״اللهب المقدس״*مانوع الحوار المييمن في 

 حواراتو.؟ ية* ماىي األدوات التي وظفيا مفدي زكرياء في شعر 



 مقدمــــة
 

 ب
 

 ىذا البحث بــ : شعرية الحوار في ديوان الميب المقدس سمۇو من ىنا 

  ىمبأ اإلحاطةمدخل الفي مدخل و فصمين .حاولت في  جاء البحث     
 .بيذا البحث كالشعرية و الحوار و الحوارية و الحوار الشعري  اليامةالمصطمحات 

 .ان نواع الحوارات الواردة في الديو أفي حين خصصت الفصل األول الستنباط    

لى توظيف التناص إاما الفصل الثاني فقد عالجت فيو جماليات الحوار فتطرقت    
 المغة الشعرية و الرمز الشعري في الحوارات الداخمية و الخارجية في الديوان .

 .ليياإوتوجت البحث بخاتمة ضمت بعض النتائج التي تم التوصل    

كما استعنت  تحميميفيما يتعمق بالمنيج المتبع في ىذا البحث فقد كان المنيج ال و   
سموبي في مرحمة استقصاء جماليات الرموز الصورة ايضا ببعض مفردات المنيج األ

 ليو .إو التناص و ما 

 ىميا :أواستعنت في ىذا البحث ببعض المراجع و الدراسات   

 ديوان الميب المقدس لمفدي زكرياء

 تاب الشعريات و السرديات ليوسف وغميسي.ك

 سموب لعبد السالم مسدي .سموبية و األوكتاب األ

 تحميل القصة لمصادق قسومة. قو كتاب طرائ

في العصر الحديث  العربي دبين الفارسي و كتاب فن الحوار و المناظرة في األ
 .حمزاوياللمحمد عبيد 



 مقدمــــة
 

 ج
 

في مقدمتيا ضيق الوقت  يأتي,  و اعترضت سبيل البحث مجموعة من الصعوبات  
و ندرة الدراسات المتعمقة بالحوار الشعري بصفة عامة و بشعر مفدي زكرياء  بصفة 

 خاصة .

جوادي »متنان الى األستاذة المشرفة خالص اإلو تقدم بجزيل الشكر أو في الختام   
   عمى كل ماقدمتو من دعم و توجيو .  «ىنية
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 (  poétiqueالشعرية )  -1
المواقف  اآلراءقتصار بعض اموضوع الشعرية و حول  اختالف و جيات النظر إن   

ماىية  إلىعمى جانب دون آخر و صعوبة تحديده بدقة ، دليل عمى صعوبة الوصول 
تعريف واحد وواضح و ذلك ألن منافذىا  إعطاءالشعرية و ضوابطيا و قوانينيا و 
بيذا المصطمح قدر المستطاع و ستكون  اإللماممتعددة .وسنحاول في ىذا المبحث 

 االنطالقة من 
  : المفهوم المغويأ/ 

 أي ما(   1 )'' َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت ََل ُيْؤِمُنونَ جاء في التنزيل قولو تعالى " 
يعممكم .و جاء كذلك في لسان العرب ال بن منظور " أن الشعر كالم كم وما ييدر 

" الشعر التربص المحدود بعالمات ال  : يوىو منظوم القول ، وقال األزىر  العرب ،
 (  2يتجاوزىا و قائمو شاعر" )

 فمفيوم الشعر لغة يدور حول العمم و الدراية ، وىذا العمم يجمع معرفة قوانين المغة  

 القارئ أي المتمقي . األثر لدىإلحداث  و ضوابطيا 
 : صطالحياالأما ما جاء في التعريف ب/ 
لكن الجديد فيو ىو المفيوم الذي  إن الشعرية ليست بالمصطمح الحديث بل قديم ،  

 .عميو  صار يشتغل
الشعرية ال تعني االقتصار عمى النص الشعري باعتباره مشروعا نيائيا و زاخرا  إن ››

باعتباره انعكاسا آليا لبنية ذىنية متصورة بل ىو مفيوم  إليومجرد النظر  كما ال يعني
 يقمص مسافة التوازي بين الحديث : التجسيد 

 

                                                           
   (909األنعام ،اآلٌة ).سورة    1

 .545،ص9ابن منظور : لسان العرب دار بٌروت ،لبنان ،ط . 2
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النصي و التجريد الذىني بحيث يصبح موضوع الشعرية ىو استنطاق خصائص  
 (1) . ״الخطاب الشعري من خالل النص

فمازالت الشعرية تثير جدال واسعا في الدراسات األدبية الحديثة الغربية والعربية بسبب   
تعد من  مرتكزات المناىج ›› إذ  مايكتنفيا من التباينتعدد معانييا و تنوع تعريفاتيا و 

النقدية الحديثة التي تسعى إلى كشف مكونات النص األدبي و كيفية تحقق وظيفتو 
المبدع الحكم  استطاعقوانين التي الو الجمالية أي أنيا تعني بشكل عام  االتصالية

ىويتو الجمالية و منحو الفرادة األدبية  إبرازنصو ،و السيطرة عمى  إنتاجبواسطتيا في 
(2) 

أي أننا نجد أن الشعرية ىي األساس في المنيج النقدي الحديث و التي تسعى   
ي داخمو أي لذاتو وفي حد ذاتو و كذلك إلى تحقيق كشف جوىر النص األدبي ف

 تحقيق الكثير من الفنية الجمالية و المتعة ووظيفتيا اإلتصالية 

الدراسة المنيجية التي تقوم عمى عمم المغة لألنظمة التي تنطوي ›› فالشعرية ىي     
دراسة األدبية أو اكتشاف األنساق الكامنة التي العمييا النصوص األدبية ،وىدفيا ىو 

 (3) .العممية التي تفيم بيا أدبية ىذه النصوص إلىوجو القارئ ت

ويقصد بيذا القول أن الشعرية نصية ال تحميل اآللية ،وبقدر ما يصيب النص من   
غير قميل من التغيير أيضا،ألنيا تستنبط قوانين النص من النص  ئتغيير.سيمحقيا ش

 ذاتو. 

 

 

                                                           
محمد فتوح أحمد :مفارقات الشعرٌة ، دار غرٌب لطباعة و النشر و التوزٌع ،القاهرة مصر  . 1

  9،ص9009ط(،9)
 .91،ص 9090)ط( دار نٌنوي ،دمشق،سورٌا، جاسم خلف الٌاس : شعرٌة القصة القصٌرة جدا  ٌنظر:. 2
 . 94ص نفسه،المرجع  . 3
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 الشعرية عند الغرب : 1/1

أولت الدراسات الغربية اىتماما  بالغا بيذا المصطمح ، ومن بين النقاد و الدارسين   
 الغربيين الذي اىتموا بموضوع الشعرية :

 ( Romon Jacobsen) جاكبسونرومان / 1

أن ››    فرد ليا كتابا و سماه " القضايا الشعرية " إذ يقول فيوألقد تحدث عنيا و    
 (1‹‹ )بت وىو يتغير مع الزمن محتوى مفيوم الشعر غير ثا

ال محدودية في محتوى ماىية الشعر .فيو متغير زمني  أن إلىيقودنا ىذا الكالم   
 .يصعب عمينا التثبت بو 

موضوع الشعرية يتعمق باالختالف النوعي الذي يفصل فن المغة عن ›› ويرى أن   
تحتل  أنشعرية الحق في مللمسموكات المفظية ،فإن  األخرىالفنون األخرى وعن األلوان 

 (2‹‹ )الموقع األول من بين الدراسات األدبية 

ىي الوظيفة التي تركز عمى الرسالة مع عدم ›› وقد تطرق في تعريفو ليا بأنيا   
ونممح تعريفيا في تحديد جاكسبون مجال الشعرية  إىمال العناصر الثانوية األخرى ،
المسانيات ،أي بوصفيا الدراسة المسانية لموظيفة  أفانينبوصفيا عمما قائما بذاتو ضمن 

فكل  وفي الشعر عمى وجو الخصوص ، الشعرية ىي سياق الرسائل المفظية عموما ،
وال تكاد تغيب عن أية رسالة لكنيا  رسالة لفظية عند جاكبسون تكون بيذه الوظيفة ،

 (3‹‹.)بدرجات متفاوتة 

                                                           

99،ص9،9988محمد الولً و مبارك حنون ،دار توبقال ،المغرب ط :تررومان جاكسبون :قضاٌا الشعرٌة  .9   
 .94المرجع نفسه ،ص  . 2
بٌروت   الطاهر بومزٌر : التواصل اللسالً و الشعرٌة ، الدار العربٌة للعلوم ،ناشرون منشورات االختالف . 3

 59،ص9،9007لبنان ،ط
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شعرية ىي التي تحدد العالئق الموجودة ىنا يوضح جاكبسون من خالل قولو ىذا أن ال
 إىمالبين الرسالة و ذاتيا بإعتبار الرسالة المفظية ىي الوظيفة المرتكز عمييا دون 

 العناصر الثانوية .

مجال الشعرية  أنالشعرية بعمم المسانيات معتبر ››كما ربط " رومان جاكبسون "    
الخاص لمغة بحيث تخرج الكممات فييا عن داللتيا العجمية لتؤدي دورا  االستعمالىو 

فإنو اعتبار الشعرية جزءا ال  »يضفي عمى العممية الشعرية قيمة فنية و جمالية :يقول
 معرفة يفترض الشعرية مجال في بحث كل فإن ولذا      (1) «يتجزأ من المسانيات 

 شيء كل قبل يمزم فيو إذا ،و لفظي فن الشعر ألن ،ذلك لمغة العممية بالدراسة أولية
 . لمغة خاصا إستعماال

                                                           
 97، ص 9090، 9لتوزٌع ،عمان ، األردن ،طلنشر و ا رالجرٌ دارسة :مفاهٌم فً الشعرٌة ،ٌمحمود درا.1
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سانيات الذي يعالج الوظيفة م" يؤكد عمى أن الشعرية قسم من الكذلك نجد "جاكسبون    
ذلك  » صقول بيذا الخصو يإذ القة الوطيدة بالوظائف األخرى الجمالية الشعرية ذات الع

 الفرع من المسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في عالقتيا بالوظائف األخرى لمغة 

 (1.)«و تيتم الشعرية بالمعنى الواسع لمكممة 

" وقد جعل  الشعرية مرتبطة بجيوده المسانية ،حيث وضع نظرية اسماىا بنظرية    
ة المغوية وتقوم ىذه النظرية التبميغ أو التواصل ، وفييا جعل الوظيفة الشعرية ىي الوظيف

عمى ستة عناصر وىي العناصر المكونة لمحدث وىي بالطريقة اآلتية : المرسل 
destinateur  المرسل اليو ،destinataire  الرسالةmessage  االتصال الصمة ،

contact   السياق ،contexte  والشفرةcode   وكل عنصر تتولد لو وظيفة لغوية،
 (2ذي يبرزه مخطط جاكبسون الشيير " )عمى ىذا النحو ال

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 997.998،ص9090بشٌر تاورٌرٌت :الحقٌقة الشعرٌة ،عالم الكتاب الحدٌث ،أرٌد،. 1
م منشورات ،مخبر السرد العربً ٌحدود المفاهل_ ٌوسف وغلٌسً :الشعرٌات و السردٌات ، قراءة اصطالحٌة فً ا  2

 09،ص 9006جامعة منتوري ،قسنطٌنة ،
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 السياق الوظيفة المرجعية       

 

 

 

 

 

 المرسل إليو                     المرسل        

 الوظٌفة اإلفهامٌة             الوظٌفة اإلنفعالٌة

 

 

 

 

 الصمة الوظيفية اإلنتباىية      

 

 الشفرة الوظٌفٌة المعجمٌة        

 

 1مخطط لموظيفة الشعرية     

 

 

 

 

                                                           

-90،ص الشعرٌات و السردٌات ،ٌوسف وغلٌسً  
1
  

 الرسالة

 الوظيفية

 الشعرية
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 وما ييمنا من ىذا المخطط ىو الوظيفة الشعرية، التي عمى الخطاب األدبي إذن   

الشعرية ىي دراسة لمميزات و الخصائص األدبية التي يختص بيا خطاب لغوي ما ونجد 
الدراسة المسانية لموظيفة الشعرية في  سياق الرسائل  »جاكبسون يصف الشعرية بأنيا 

 (1. )«المفظية عموما وفي الشعر خصوصا

 v.todorov (1131)تودروف تزفيطان : /2

إلعادة النظر في أنماط التعامل مع النص األدبي وفيم  ›› جاءت شعرية تودروف   
تأويل و النقد و بيان الظاىرة األدبية عموما ، كما عنيا بتحديد الفروق الشعرية و ال

 (2‹‹ .)عالقتيما البنيوية ، وفتح قضايا ليذه األخيرة 

ىنا يعتبر أن والدة الشعرية بنيوية تدرس الخصائص العامة األعمال األدبية و تحطم    
 مبدأ التقاطعية بين الشعر و النثر .

أن الشعرية ال تولي اىتماما وال شأن لألدب الحقيقي بل تسمط الضوء  ىنا يرى تودروف
، وىي األسس التي انطمق منيا  األدبيةعمى األدب الممكن أو المترفع و بيا تصل إلى 

 .الشكالنيون الروس لوضع حد لمموازن بين العمم و التأويل

مى ىذا النحو بين متوازن القائم علالشعرية جاءت فوضعت حدا ››كما يرى أيضا أن    
التأويل و العمم في حق الدراسات األدبية وىي بخالف تأويل األعمال النوعية ،ال تسعى 
إلى تسمية المعنى بل معرفة القوانين العامة التي تنظم والدة عمل ولكنيا بخالف ىذه 

 (3‹‹.).....الخ  االجتماعالعموم التي ىي عمم النفس و عمم 

  

                                                           

.90، ص9006قسنطٌنة ، السرد العربً ،جامعة منتوري،،الشعرٌات و السردٌات ،. ٌنظر :ٌوسف وغلٌسً  .9   
  2 94جاسم خلق الٌاس :شعرٌة القصة القصٌرة جدا،ص.
91، ص  9بقال ، طو: الشعرٌة ، الترجمة ، شكري مبحوث و رجاء بن سامٌة ، دار ت فتزفٌطان تودرو.1   
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الشعرية قاسما مشتركا بين النصوص الشعرية و النصوص النثرية و  وقد عد تودروف 
 رالشعرية عنده تستفيد و تستثمر كل العموم المتعمقة باألدب يقول "الطاى›› ليذا فان 

قد حاول تودروف في إطار الشعرية أن يقدم تصورا متكامال ›روانية" و بيذا الخصوص 
،وذلك إليولمجنس األدبي الذي ينتمي  انطالقا من الخصوصيات المجردة األدبيلمنص 

لكون الشعرية عند تودروف تيتم بالبحث في الخصائص العامة لألدب بوصفو نظاما 
رمزيا ، يستعمل نظاما موجودا قبمو ىو المغة ، و ال تنظر إلى النص إال بوصفو تجميا 

 (1‹‹.)لبنية مجردة و عامة 

 ألدبية الفنية التي تجعل النص يرقىىنا نجد تودروف يرى أن الشعرية مجاليا المغة ا

 و يتميز عن الكالم و النصوص العادية . 

 وحسب تودروف فإنو عمى الشعرية أن تجيب عمى عدة أسئمة جوىرية يمكن ترتيبيا

 كما يمي : 

ماىو األدب ؟ و ذلك بالنظر الى األدب كوحدة داخمية و نظرية ،او بالتحديد  ( أ
 و االجناس االخرى . تقاطع الحاصل بين الخطاب االدبيال
ماىي الوسائل الوصفية الكفيمة بتمييز مستويات المعنى و تحديد مكونات النص  ( ب

 (2االدبي ؟.)

ن جماليات الفنون ›› عموما فإن     الشعرية تعني أساسا بجماليات النص األدبي ،وا 
نقدية عامة  من منظور الشعرية الحديثة باعتبارىا نظرية أدبية  االمغوية أصبحت نيج

س لمختمف اتجاىات ىذا التيار سخصوصا من جيود الشكالنين الروس الذين وضعوا األ
 (.3.‹‹)النقدي العام 

                                                           
  97ٌسة : مفاهٌم فً الشعرٌة ،ص امحمود در . 1
  5،ص9عٌون المقاالت ، الدار البٌضاء ، المغرب ، ط ، فعثمان المٌلود : شعرٌة تودر ٌنظر، . 2
 .9ص ، السابقالمرجع . 3
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وليذا  نستطيع أن نقول إن مفيوم الشعرية عند تودروف ىو التركيز عمى البيانات   
الكامنة في الخطاب األدبي ، أي شرح جوىر األدبية أكثر من شرح مغزى النصوص 

 الخطاب . كون موضوعتدبية ، فتكون المسانيات مختصة بالمغة بينما الشعرية  األ

نالحظ  مما سبق أن القاسم المشترك بين آراء النقاد كل من رومان جاكبسون ثم   
تزفيطان تودروف شأن تحديد مفيوم الشعرية ىو تجاوز في األعمال األدبية ىو موضوع 

لعمل األدبي سمة فنيا جماليا خوصوصيتو التي الشعرية و أن ىذا التجاوز يجعل من ا
لوضعي تميزه عن الكالم العادي الذي يمارس في الحياة اليومية أو من خالل الكالم ا

ونو  وليذا فإن اإلختالف بين ىؤالء النقاد بخصوص ما ىية ؤ التقريري المباشر الذي يقر 
مرجعيا تيم الفكرية و الثقافية . اختالفالشعرية يكمن في العودة إلى   

/ الشعرية عند العرب :2  

دائرة الشعر  فيلم يتخط الناقد حواجز الذوق العربي العام ، الذي كان يدخل كل الكالم    
الساحة األدبية العربية تسميات مختمفة  فيدون أن يبرز خصائص الممفوظ ، كما ظيرت 

الشعرية ، الشاعرية ›› لمسمى واحد ليذا المصطمح نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر 
،الشعر ، الشعرانية ، الشعري اإلنسانية ، فن الشعر ،نظرية الشعر ، عمم األدب األدبية 

ة بل حاول الكثير من الدراسات العربية عند حدود الترجماإلبداع ... إلخ ، ولم تتوقف 
 النقاد و الدارسين إعطاء مفيوم خاص ليا من بينيم :

الشعرية عند أدونيس : 2/1  

حاول أدونيس الوصول إلى جذور الشعرية عند العرب من خالل ربط ىذا       
إن جذور الحداثة الشعرية العربية خاصة  »المصطمح بالفضاء القرآني حيث يقول : 

الحداثة الكتابية بعامة كامنة من النص القرآني من حيث أن الشعرية الشفوية الجاىمية 
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تمثل القدم الشعري ، وأن الدراسات القرآنية وضعت أسسا نقدية جديدة لدراسة النص بل 
(1) «ابتكرت عمما لمجمال جديدا مميدا بذلك نشوء شعرية عربية جديدة .  

فقال : >>   كما قدم أدونيس و شكل عالقة أخرى بين الشعرية و الفكر عند العرب    
تتمثل في ثالث ظواىر تتصل األولى بالتقدم الشعري ، والثانية بالنظام المعرفي القائم 

عمى عموم المغة العربية اإلسالمية ، نحوا و بالغة  فقيا و كالما أما الثالثة تتصل بالنقد 
(2ي الفمسفي <<)المعرف  

يرى أدونيس أن الحداثة الشعرية "نشأت في مناخ أمرين مترابطين: تمثل البعد اإلنساني    
حساسية الو تمثل الوعي و  8الحضاري ، الذي أخد يتأسس في بغداد مع بدايات القرن 

في آن ، فاستخدام المغة العربية شعريا بطرق تحتضن ىذا التمثيل و تفصح عنو ، وقد 
تجاوز إشكالية وفي الوقت نفسو بنوع من التفاعل  بنوع من التعرض مع القديم أو نشأت

(3‹‹)مع رواقد من خارج ىذا القديم أي غير العربية   

أن تظل دائما كالما ضد الكالم  وسر الشعرية ىو »الشعرية فيقول:ر كما يتكمم عن س  
(4)«يدلكي تقدر أن تسمي العالم وأشياءه أسماء جديدة أي في ضوء جد  

الشعرية عند عبد السالم المسدي : 2/2  

الستثنائية أو عمى أساس أنيا لاألسموبية و األسموب الشعرية مرادفا  ويقدم في كتاب   
( عمى أن  ( poétiqueيترجم بيا بعضيم لفظة ›› فيقول  (poétique)ترجمة لمفظة 

ىذه الترجمة تحد من الحقل الداللي لألدلة األجنبية ذات األصل اليوناني ، و لذلك يعمد 
البعض إلى التقريب فيقول :"بويطيقا ". والسبب في ذلك أن المفظة ال تعني الوقوف عند 

                                                           

.57، ص  9989،  9الشعرٌة العربٌة ، دار األداب ، بٌروت ، لبنان ، ط ₌علً أحمد سعٌد أدونٌس   - 1  
.56المرجع نفسه ، ص   - 2  
56، ص  السابق المرجع   3  
78، ص  السابقالمرجع   - 

4
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، وقد يقتضي السياق أن نقول "  اممة لمظاىرة األدبية عموماحدود الشعر ، و إنما ىي ش
 (   1‹‹ )شائية " إن الداللة األصمية ىي الخمق و اإلنشاء اإلن
 la)    عمى أنيا اإلنشائية، أما األدبية  (poétique)فالمسدي يرجع مصطمح   

littérarité  )   فيي ما "بو يتحول الكالم من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية، و
وجو من المعرفة اإلنشائية قد ح أحيانا بصيغة عممية ، فيطمق عمى ميختص ىذا المصط

ىذا العمم تحديد ىوية الخطاب  "، و مداريوما و يكون موضوعيا "عمم األدب تتبمور
المغة والكالم " في  األدبي في بيئتو و وظيفتو ،فتكون نسبة األدبية إلى األدب كنسبة "

 (2‹‹.)ير سنظرية دوسو 
الروسية لتحول عناصر المغة من صفة "  واألدبية ىي اإلسم الذي تعطيو الشكالنية  

 الدال " إلى " مدلول " خارج عنو.
 الشعرية عند سعيد عموش : 2/3

وليس موضوع عمم األدب  عند ›› سون و يقول : بيعرفيا إنطالقا من تعريف جاك   
ون( ىو األدب بل ىو) األدبية ( ، أي ما يجعل من عمل عمال أدبيا يضعف من سب)جاك
مباشرة بين ظروف الكاتب و إنتاجو األدبي مما يسمح بتفسير دوافع اإلنتاج   سببيةمبدأ ال
 (3.‹‹)ذاتو  إنتاجوال 
فيذا المفيوم ال يظير بأنو بعيد عن ما أتت بو الشكالنية الروسية من االىتمام باإلنتاج    

 األدبي بغض النظر عن المؤلف و السبب و دوافع اإلنتاج.
مصطمحات ، مصطمحا آخر لطالما أرتبط باألدبية و الشعرية و كما يورد في معجمو لم   

نزعة مثالية تبحث في الخمفيات التشكيمية ، لإلنتاج ››ىو مصطمح الجمالية فيرى فييا 
 (4‹‹ .)األدبي و الفني تختزل جميع عناصر العمل الفني في جمالياتو 

                                                           

910،ص9006 5،ط األسلوبٌة و األسلوب ، دار الكتاب الجدٌد المتحدة ، بٌروت ، لبنان ₌عبد السالم المسدي  .9    
910ص  السابق،المرجع  .  2   
. 19، ص  9985  9معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة ، دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت لبنان ، ط :سعٌد علوش  .1   
69ص  ،المرجع نفسه  . 
4
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فتداخل عناصر العمل الفني  فالجمالية ىنا ىي اليدف الموجود في كل عمل أدبي ،  
 ىدفو ىو الوصول إلى جمالية العمل األدبي الفني.

                                                            الشعرية عند كمال أبو ديب : 2/4
ينبني تصور الناقد كمال أبو ديب لمشعرية عمى أساس وظيفة إيحائية أسماىا بالفجوة 

عن المرجع  االفجوة ىي الغياب الذي يخمفو النص الشعري بعيد )مسافة التوتر ( و
فاصل الذي يثيره انحراف المغة عن الاإلنساني لرؤية األشياء ، أما مسافة التوتر فيي 
ما ينتج الشعرية ىو الخروج بالكممات عن ›› حقيقتيا اإلخبارية و تحوليا و عمى ىذا يقول 

ىذا الخروج ىو خمق اسميو الفجوة ،أو مسافة طبيعتيا الراسخة إلى طبيعة جديدة ، و 
 ( 1‹‹)التوتر ، و خمق المسافة بين المغة المترسبة و المغة المبتكرة 

و نستنتج أن الشعرية عند كمال أبو ديب تقوم عمى محورين أساسيين ىما محور   
اسك العالئقية و محور الكمية ، فأما العالئقية فتعني ، أن النص ىو نظام متجانس و متم

نص إذا لم يكن متناسقا ال اليركز عمى مجموعة من العالقات التي تشكل ىذا النص ف
 يمكن أن يشكل نظاما لغويا .

أما الكمية إذا كان جزء يعتبر عنصرا فعاال في بنية النص ، فإن ذا الجزء لوحده ليس   
 تغيير و تحويل النص من داللة إلى أخرى بل إن النص مرتبط بالشمولية لكاف 

بأن الشعرية بنيوية ، ألنو يعتقد بأنيا مرتبطة بنية داللية  و ليذا يؤكد )كمال أبو ديب( "
 (2‹‹ )فالذي يحدد النص ىي البينة السطحية و العميقة 

 

 

                                                           

.18، ص  9999،  9فً الشعرٌة ، مؤسس األبحاث العربٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط ₌كمال أبودٌب  .  1  
18المرجع نفسه : ص  .  2  
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 الشعرية عند عبد المالك مرتاض : 2/5

إنيا مجرد تمقي شعور بالجمال يقمع النفس و يغذي القمب قياسا ››  فيعرفيا بقولو :   
بالقارئ  ، أما  قياسا بالناقد فيي عنده البحث عن العناصر المشكمة ليا ، و مكونات 

التأثير فييا ).....( فميس أدبية األدب مجرد ما تممحو في النص ثم ال شيء بل إن ىذه 
ىي ألتماس عمة تأثيرىا و سر استبداليا  األدبية يجب أن تتصرف إلى مظاىر أخرى

 (1‹‹. )باإلعجاب 

و الجمالية التي  الشعرية ، أو األدبية مرتبطة بالجمال أنيرى عبد المالك مرتاض   
ك إلى ما ينقل الخطاب لتفعميا في النفس لدى المتمقي ، أما لدى الناقد فيجب أن يتجاوز ذ

 ق النص و باطنو ال ظاىره .العادي  إلى خطاب إبداعي من خالل دراسة عم

 / الحوار2

 مفهوم الحوار: /أ 

عبر بو عن يتي سيسندىا الكاتب إلى شخصياتو ليعتبر الحوار أىم طرائق التعبير ال   
 األحداث المحيطة بو . و و مكانو و زمانو حالو

وقد عرف منذ أقدم العصور باعتباره ضرورة التواصل بين الناس أما كمصطمح أدبي     
( لكنو لم يظير في الكتب إال في بداية القرن 12ظير في المغة الفرنسية منذ القرن ) فقد

السادس عشر بمعنى أحاديث فكرية و فمسفية ، و قد جاء أحيانا كتأمالت في الحياة و 
الموت و ما يتصل بيا من قضايا ، و قد تستعمل ىذه الكممة في أوسع المعاني أحيانا 

صل و التفاعل و تبادل التأثر و التأثير و ىذا ما يفيم من اتو لمتعبير عن جميع ضروب ال
العبارات التالية : حوار الحضارات و الحوار الثقافات ، حوار الشرق و الغرب ، حوار 

                                                           

.97...." ، ص أٌن لٌالي) ألف ، ٌاء ( ، دراسة سٌمٌائٌة تفكٌكٌة لقصٌدة " :عبدا لمالك مرتاض  . 1  
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الفرد و المجتمع . حتى ذىب بعض الدارسين إلى كل نشاط إنساني  ىو الحوار بيذا 
 (1المعنى )

أدبية مثل :)المسرح ، القصة ، الرواية ، الشعر ....(  ألوانو الحوار موجود في عدة    
و في المسرحية مثال يعد أىم عناصرىا ، لما لو من دور كبير في الكشف عن بقية  

العناصر األخرى ، فيو أىم تقنية تحقق التواصل بين الشخصيات و المتفرج ، لذلك نمحظ 
ىمية البالغة ارتأينا أن نتعمق األ اأن نجاح المسرحية مربوط بنجاح حوارىا  و نظرا ليذ

 في مفيومو أكثر ، و ذلك من خالل إعطاء البحث في معناه المغوي و االصطالحي .

 الحوار لغة:

وأصل ىذه الكممة في المغة العربية من مادة )ح ، و ، ر ( و الحوار في المعاجم    
، و أحرت لو  ردهـ عميو جوابو  رالعربية ىو الجواب فقد جاء في لسان العرب و أحا

 بكممة و االسم من المحاورة و الحوير نقول " سمعت حويرييما رجواب و ما أحا

 . حوارىما  

إلى جوابا و ما  أحارالتجاوب و نقول كممتو فيما  ـ المجاوبة و التحاور  ـوالمحاورة    
ستنطقو رجع إلى حويرا و ال حويرة و ال محورة وال حوارا . أي ما رد جوابا و استحاره أي أ

 و يتحاورون أي يتراجعون الكالم .

مراجعة النطق و الكالم في المخاطبة، و المحورة من المحاورة بالمصدر  ـوالمحاورة 
 (2كالمشورة من المشاورة.)

َقاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَك ِمْن ›› وفي التنزيل العزيز قال تعالى   
 (3‹‹)ثُمَّ ِمْن ُنْطَفة  ثُمَّ َسوَّاَك َرُجاًل  ُتَراب  

                                                           

999، ص د س( )، ط(دل القصة ، دار الجنوب ، تونس ، )تحلٌ طرائقٌنظر ، الصادق قسومة ،  -  1  
. 989، ص  9، مج  9997،  9لسان العرب ، دار صادر ، بٌروت لبنان ، ط :ور نظابن م .  2  
.17 اآلٌة  سورة الكهف .  3  
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تراجعوا الكالم بينيم و تجادلوا  و في القرآن الكريم ورد ذكر الحوار مرة  ـ تحاوروا    
( فيم 1‹‹ )َوالمَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ المََّه َسِميٌع َبِصيرٌ ›› قولو تعالى :  في أخرى

 .  مالكاليتحاورون  أي يتراجعون 

كما اتفق مجمع المغة العربية في المعجم الوسيط أن الحوار يعني الجواب رده .و قالو   
 (.2تراجعوا الكالم بينيم ") -و تحاوروا  -سألو فمم يجد جوابا، حاوره محاورة حوارا "وكذا 

الجواب و كذلك الرد أو المخاطبة فنجد ىنا ان كممة  :كممة الحوار في كممتين و تدور  
 الحوار قريبة جدا من التعريف المتواضع عميو ، أي األخذ و العطاء بين اثنين و أكثر .

و الحوار في العربية ىو الجواب ، و االسم المحاورة ، و تعني المجاوبة و التحاور = 
  .التجاوب، حاوره محاورة و حوارا جاوبو

تبادل الحديث و المجادلة و الكالم  ـ و في المنجد في المغة العربية المعاصرة : الحوار 
 حوار بين متخاطبين .

 (3)المحاورة ( المجاوبة و ) التحاور( التجاوب ) 

أورد الفيروز أبادي في قاموسو المحيط أن الحوار بفتح الحاء أو كسرىا يعني مراجعة و  
             وا الكالم بينيم ...تراجع المنطق . و تحاوروا =

 (4و التحاور ىو التجاوب )    

يتضح من خالل ىذه التعاريف المغوية أن الحوار يعني التجاوب أو تبادل الكالم بين    
 المتخاطبين لتحقيق التواصل.

                                                           

.9سورة المجادلة أٌة  .  1  
. 905، ص  9979،  9، ط 9المعجم الوسٌط ، دار المعارف ، مصر ، ج :إبراهٌم أنٌس و آخرون .  2  
999،ص41،9008منجد فً اللغة واألعالم ،دار المشرق ،بٌروت ، لبنان ، ٌنظر ، ال .1  
69، ص  9999،  9، بٌروت ، لبنان ، ط 9الفٌروز أبادي : قاموس المحٌط ، دار الكتب العلمٌة ، ج . 4  
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 : الحوار في اَلصطالح

والمراد بو في االصطالح  ، ىو ضرب من الخطابة يدور بين شخصين أو أكثر في    
قصصي أو ممثمين أو أكثر عمى خشبة المسرح و ىو يعتمد أساسا عمى ظيور الالعمل 

ألشخاص مختمفين و ىذا ما يجعل الكالم ينسجم لأصوات أو صوتين عمى أقل تقدير 
 (1بطريقة تثير اإلىتمام و اإلعجاب .)

تمثيل لمتبادل الشفاىي و ىذا التمثيل يفترض ›› عرف لطيف زيتوني الحوار بأنو و ي  
كان موضوعا بين قوسين أم غير موضوع  ء(. سوا2‹‹.)عرض الكالم الشخصيات بحرفية 

بين قوسين لتبادل الكالم بين الشخصيات أشكال عديدة كاالتصال و التبادل و المحادثة 
 المناظرة و الحوار المسرحي ...

لكي نتمكن من الحديث بصفة دقيقة عن :›› "  قائال orecckioniيؤكد أوركيوني "   
الحوار و ال يتعين فقط افتراض حضور شخصين عمى األقل يتبادالن األدوار ، و ليشيد 
ان حضور سموكيما غير الكالمي ، وجودىما في المحادثة ، و لكن يتعين عمييما تحديد 

 (3.‹‹)أقواليم بأنفسيما 

و المالحظ أن أركيوني في قولو ىذا ال ينفي إفتراض  من شخصين في الحوار ،و لكن  -
 يتطمب من كال الطرفين أن عدد كالميما بأنفسيما أثناء عممية الحوار .

 / أنواع الحوار :ب

 : " monologueداخمي " الالحوار 

                                                           

فن الحوار و المناظرة فً األدبٌٌن و الفارسً و العربً فً العصر الحدٌث دراسة  :محمد عبٌد الحمزاوي :ٌنظر .9

.1، ص9009، 9مقارنة، مركز اإلسكندرٌة للكتب ، مصر، ط   
. 79، ص  9009،  9معجم مصطلحات نقد الرواٌة ، مكتبة لبنان ، ط: لطٌف زٌتونً  . 2  
،  1ط    التداولٌة ، منشورات اإلخالف الجزائر ، تحلٌل الخطاب المسرحً فً الضوء نظرٌة :عمر بالخٌر  .4

991، ص  9001   
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ددة  فمثال يقوم ويعد أول نوع من أنواع الحوار ، إذ يتميز بطابعو و وظائفو  المتع  
بالكشف عن ىوية الشخصيات و سموكيا ، و طبائعيا و نواياىا ...... كما يستخدم لتقديم 
المحتوى النفسي لمشخصيات فضال عن تقديم المحتوى النفسي لمكاتب ذاتو ، و اإلفصاح 

 عن دواخمو .

. فيناك ولذلك عبر عنو الكتاب و الدارسون بطرق و أساليب و مفاىيم كثيرة و مختمفة  
من يرى بأن الحوار الداخمي ىو طريقة داخمية لمبوح و اإلفصاح عن مكبوتات النفس عن 
طريق التفكير و المالحظة الدقيقة و التأمل و استحضار الذكريات ، كما اعتبر أن ىذا 
 ( 1النوع من الحوارات ال يخضع ألي ترتيب منطقي و ىمو الوحيد ىو الترتيب العاطفي )

خطاب بدون سامع غير ممفوظ تعبر بوساطة الشخصية عن ››كما عرف كذلك بأنو     
أكثر مقاصدىا الصميمية ، أقربيا إلى الال شعور و ىي أفكار سابقة عمى تنظيم منطقو 
فيو شحن داخمي ينجم عن انشطار تعانيو الشخصية في لحظات تأزميا ، و من ثم فقد 

ا النفسية و الفكرية . والتي يراد التعبير عنو ، ساىم في إبراز مالمح الشخصيات و أزمتي
 (2‹)فالشخصية فيو التعبير عن أخص األفكار التي تمكن في أقرب موضع من الال شعور

كما أطمق عميو أيضا مصطمح المناجاة ، من ىؤالء عبد الممك مرتاض الذي قال     
اني خارجي لكنيما و الث بأنيا خطاب داخل خطاب أخر يتسم بالسردية ، فاألول داخمي

يمتزجان و يندمجان معا اندماجا تاما إلضافة بعد حدثي ، أو سردي أو نفسي إلى 
 (3الخطاب كما عرفت المناجاة بأنيا حديث النفس لمنفس و اعتراف الذات لمذات .)

                                                           

التداخل السردي فً المتن الحكائً،علً بن زٌدون للفنون المطبعٌة ،حً المجاهدٌن ، :ٌنظر زاغر نزٌهة  .9

.999،ص9،9090بسكرة،الجزائر ،ط   
،ص 9،9090و التوزٌع عمان ،األردن ط البنٌة السردٌة فً الشعر الصعالٌك ،دار الحامد للنشر: ضٌاء غنً لفتة .9

990.   
، ص  9995،  940ٌنظر عبد المالك مرتاض فً نظرٌة الرواٌة بحثا فً تقنٌات السرد ، عالم المعرفة ، العدد  .9

998  
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ىذا ما أكده محمد مصطفى أبو شوارب حين اعتبر أن المونولوج والمناجاة ليما نفس و   
س المعنى ، فكالىما عبارة عن خطبة طويمة إلى حد ما ، تمقييا الشخصية الداللة ، و نف

لنفسيا في صوت مسموع دون مقاطعة ، لتعبر فييا عن بعض أفكارىا الداخمية و دوافعيا 
(1) 

الباطني ، فيو ( فقد تطرق إلى أطراف الحوار (E.benvenisteأما إميل بنيفنيست   
لى طرفين )مخاطب و مخاطب ( ، فالحوار الداخمي الحوار الخارجي إ يحتاج يرى أنو كما

السامع شرط  األناأيضا يحتاج إلى طرفين ) أنا مخاطب و أنا السامع ( ويرى أن وجود 
المخاطب و ذا معنى  األناقول  أساسي في الحوار الداخمي ألن حضوره ىو الذي يجعل 

السامع أن يتدخل أحيانا بإعالن اعتراض أو بإلغاء سؤال أو  نالأل، و ذكر أنو يمكن 
 (2تعبير عن شيء )

كما عمق عمر بمخير في كتابو )تحميل الخطاب المسرحي ( عمى الحوار الداخمي لكن    
بطريقة مختمفة حيث اعتبره مثمو مثل الحوار العادي الستخداميا نفس التقنيات و قال عنو 

قابل يجمع في نفسو الوقت بين التساؤالت و اإلجابات أنو حوار موجو إلى كيان م
 (3واالعتراضات و كذا عناصر الحجاج و الشرح ... إلخ)

من خالل ىذا التعريف نستنتج أن الكاتب يريد أن يشرح و يفسر الحالة النفسية     
والدليل عمى ذلك نوبة القمق و التوتر التي تصيب الحوار  لمشخص أثناء حواره مع نفسو ،

 (4العادي من تساؤالت و إجابات و اعتراضات .)

إذا فالحوار الداخمي ىو يؤدي وظائف فنية و أبعاد داللية كثيرة فيو بمثابة اإلنارة     
 .الداخمية لمشخصية التي تكشف لنا الصراع الذي يدور داخميا 

                                                           

تعبٌرٌة دار الوفاء الالمدخل إلى الفنون النثر األدبً الحدٌث و مهاراته  :ٌنظر ، محمد مصطفى أبو شوارب  .9

69،ص9،9007ٌة مصر،طاإلسكندر   

960،969تحلٌل القصة ،ص ق ٌنظر،الصادق قسومة ،طرائ . 2  

95تحليل خطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ص : عمر بلخٌر  ٌنظر،. 3  

59المرجع نفسه ،ص  ،ٌنظر . 4  
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 :الحوار الخارجي   

ذلك الكالم الذي يدور بين الشخصيات بصوت ››أنو  فالحوار الخارجي يعرف عمى   
  ( 1‹‹.)مسموع و مباشر 

 الخارجية فقال :تكمم عن الحوارية  (M.Baktheine)وفي نفس الوقت نجد أن باختين 
وحده أدم األسطوري و ىو يقارب كالمو األول عالما بكرا  لم يوضع بعد موضع تساؤل  ››

وحده أدم ذاك المتوحد ، كان يستطيع أن يتجنب تماما ىذا التوحد الحواري نحو الموضوع 
لكالم اآلخرين .و ىذا غير ممكن بالنسبة لمخطاب البشري الممموس التاريحي الذي  مع 

                       (. 2.‹‹)ة و في حدود معينة فقط ..بطريقة اصطالحي ال يستطيع تجنبو إال

وىذا يعني أنو ال يمكن االستغناء عن الحوار الخارجي بالنسبة لمخطاب البشري ألنو      
باإلضافة إلى أنو من أبرز التقنيات المستعممة في  من أىم أشكال التواصل بين البشر

 األعمال السردية .

الحوارية و منطمق أن الحوارية تشمل الحوار مفيوم عميق و ىنا نفرق بين الحوار و من    
(dialogism)  و الفرق ىو : إن مصطمح الحوارية الذي يأخذ ىذه األبعاد فبطبيعة

الحال فإن المصطمح الذي يتشكل في الذىن كنقيض لمحوار ىو المونولوج لكن كما رأينا 
 (3رية في معناىما العريض .)فإن باختين يستعمل الحوار و الحوا

و لقد حدد باختين وجود التفاعل المفظي أو الحوارية بين المرسل و القارئ أي الممتقى    
بالمغة الروسية ، التي تترجميا جوليا  (slovo)تحديدا من الوحدة الدنيا متشكمة في 

 بالممفوظ  ، بينما نجد ىذا المصطمح عند تودروف  le mot كريستيفيا بالكممة 

                                                           

مقدمة لنٌل شهادة الماجٌستر فً النقد  براهٌم الكونً،مككرةإلر البتالبناء المسرحً فً الرواٌة  :موسى مبروك .9
  958،ص9009إشراف محمد عبد الهادي،جامعة محمد خٌضر بسكرة ، األدبً 

.مدانً مدور :الحوارٌة فً ثالثٌة أحالم مستغانمً ، مككرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستر فً أألدب الحدٌث و 9

5،ص9008رة ،المعاصر ،إشراف أمحمد بن لخضر فورار ،جامعة محمد خٌضر بسك   

.66ص9009باخثٌن،الناقد الحواري،ترأنور المرتجً،زاوٌة للفن والثقافة،أكدال، الرباط )د ط(،ٌنظر،مٌخائٌل  .1   
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l’énoncé   الذي يقدم تعريفة )بأنو فعل لفظي ذو وجيين ألنو محدد بطريقة متساوية
بين المرسل و الممتقي.( ، و نجد كريستيفا تقترب ليذا المعنى أكثر عندما عرفت الكممة 
)بأنيا ال تحمل معنى جامدا بل ىي تقاطع مجموعة من المجاالت النصية التي تعكس 

 (1لقارئ والسياق المعاصر ليذه الكممة.)رأي الكاتب و ا

تب إلى شخصياتو لتعبيريو بينما الحوار يعتبر من أىم طرائق التعبير التي يقدميا الكا  
و األحداث التي تحيط بو ، و قد عرف منذ العصور القديمة  عن حالو و مكانو و زمانو

ي المغة الفرنسية منذ باعتباره ضرورة التواصل بين كل بشر أما كمصطمح أدبي فقد ظير ف
( ، و بمعنى أحاديث 16( ، لكنو لم يظير في الكتب إال في بداية القرن )12القرن )

فكرية و فمسفية . و قد تستعمل ىذه الكممة في أوسع المعاني أحيانا لمتعبير عن جميع 
ضروب التوصل و التفاعل و تبادل  التأثر و التأثير مثال = حوار الحضارات و حوار 

 (2افات و حوار الفرد و المجتمع ..... الخ .)الثق

و من كل ىذا نستنتج أن الحوار و الحوارية يكمن الفرق بينيما في أن الحوار ىو   
موجود في عدة ألوان أدبية ، و ىو يعتبر أىم تقنية تحقق التواصل بين الناس ، أما 

الحوارية فيي وفقا لباحتين فيي من العناصر التي تمثل كل المغات . و لكن ىذه األبعاد 
الحواري لمغة أىمية لمخالفات الطبقية يا . فإن أعطى الجانب كميا يمكن تعزيزىا أو قمع

اإليديولوجية و كل االنقسامات داخل المجتمع . و ىنا نقول بأن الحوار ىو جزء من 
 الحوارية أي الحوارية تشمل الحوار و ىي مفيوم عميق و شامل منو .

وارية نفسيا التي تتخذ إن التعارض بين الحوارية و المونولوج يترتب عنو انشطار داخل الح
 أشكاال مختمفة.

                                                           

90ٌنظر ، المرجع نفسه ، ص   1  
999 ٌنظر ، الصادق قسومة ، طرائق تحلٌل القصة ، دار الجنوب ، تونس ، )دط( ، )دس( ، ص 

2
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و الحوار الخارجي الذي يكون بين شخصيتين أو أكثر ، ىو ايضا صوتان لشخصين 
مختمفين يشتركان معا في مشيد واحد ، يبين من خالل حديثيما أبعاد المواقف ، و يأتي 

ي من حوار في الغالب ليحقق أىدافا كثيرة يسعى إلييما الكاتب ،وال يكاد يخمو نص روائ
خارجي ، فيو نمط من أنماط التواصل بو ، يتبادل و يتعاقب األشخاص مواقعيم عمى 
نظام اإلرسال و التمقى و يكون شرطا قابال لمنطق ، و من ىذا يمكننا القول بأن الحوار 

 الخارجي ىو كل حديث تتبادلو الشخصيات فيكشف عن جوىرىا.

 : / أنماط الحوارج

 :النزاع حوار الصراع و 

وىذا النوع من الحوارات يقوم عمى مواجية مستمدة من الصدام والنزاع القائم عمى تيجم    
الصراع فيو يستيدف و ،أو كمييما يعتمد عمى اليجوم  و يتميز بعدوانية أحد أطراف الحوار

كما يعرف عنو أيضا أنو يبتدئ باختالف (  1).اإلى النيل من اآلخر سواء معنويا أو مادي
  .الشخصيات و ينتيي بنيل أحد الطرفين من اآلخربين 

 الحوار التعميمي :

و يخص مجال التربية و التعميم و يعتبر من أىم أنماط الحوار. و ىدفو ىو تنظيم     
 (2ضبط و تحديد العالقات داخل المؤسسات التعميمية و التربوية )

لحصول عمى أخبار إذن فالحوار التعميمي معناه سعي أحد طرفي الحوار إلى ا   
 معمومات معينة يممكيا الطرف اآلخر ، ويكون ذلك بعد تساؤل الطرف األول عنيا.

 

 
                                                           

91،ص 9004و منهجٌة التفكٌر النقدي ،افرٌقٌا الشرق ،المغرب )دط(، الحوار:حسان الباهً ٌنظر،   1  
94، ص  نفسه المرجع   2  
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 الحوار اإلقناعي )الحجاجي(: 

و ىو حوار وجيات نظر تتصارع فيما بينيا ، فمكل طرف وجية نظر يسعى لمتدليل عمييا 
(، ففيو تواجد الحجة إلى أن يقتنع أحد الطرفين برأي غيره أو يقتنع  1و اقناع األخر بيا .)

 اختالفيما بالطرفان 

 د / الحوار التناظري : 

ينبني عمى التعاون القائم عمى النقاش اليادئ و احترام المتناظرين لمقواعد المحددة من   
دعوى الطرف  ثمة فإن  الغرض منو ىو دفع االعتراضات التى يوردىا أحد الطرفين عمى

 (2اآلخر باعتماد أدلة معقولة و مقبولة و مقنعة .)

 الحوار التفاوضي :

ينبني عمى حسن التعامل و يرمي بالدرجة األولى إلى الظفر بفائدة أو مصمحة ›› 
شخصية وفقا لطريقة متفق عمييا ، و يصطمح عمييا كذلك عمى ىذا النوع من الحوار اسم 

 (3.‹‹)ادم المنفعة حوار الفائدة القائمة عمى تص

 : / الحوار و األجناس األدبية3

 : أ/ الحوار في القصة

يعتبر الحوار صورة من صور األسموب القصصي ، بل إنو أحيانا يكون أكثر حيوية  ›› 
من األسموب السردي الوصفي ، ولذلك كان من أىم الوسائل التي يعتمد عمييا الكاتب في 
رسم الشخصيات ، فضال عمى أنو كثيرا ما يكون الحوار السمس المتقن مصدرا من أىم 

بواسطتو تتصل شخصيات القصة بعضيا ببعض اتصاال  مصادر المتعة في القصة ، إذ
                                                           

91، ص  السابقالمرجع  :ٌنظر   1  
2 19، ص السابقالمرجع  :ٌنظر  

  

 الحوار السردي فً رواٌة أٌام إضافٌة آخرى لسلٌمان عباس مككرة مقدمة لنٌل شهادة الماستر تتقنٌا: وفاء بسٌسً  .4

  95،ص 9099فً األدب المعاصر ،سبٌعً حكٌمة ،جامعة محمد خٌضر بسكرة ،
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صريحا مباشرا ،و قد يستغل الحوار في تطوير األحداث القصة و استحضار الحمقات 
زع الحجب عن مشاعر الشخصيات نالمفقودة منيا إال أنو عممو الحقيقي في القصة ىو 

أحاسيسيا و عواطفيا المختمفة ، و شعورىا الباطني اتجاه األحداث أو الشخصيات 
األخرى  و ىو ما يسمى عادة بالبوح أو االعتراف ، و يعتمد الحوار لنجاحو عمى اندماجو 

أو متطفال عمى في صمب القصة حتى ال يتبين لمقارئ عنصرا دخيال مقحما عميو 
تيا كذلك ينبغي أن يكون الحوار طبيعيا سمسا و شيقا مناسبا لمشخصيات التي شخصيا

 (1‹‹)تتحدث بو و لممواقف التي يقال فييا ، كما ينبغي أن يحتوي عمى طاقات تمثيمية 

فينا نستنتج من أن الحوار يعتبر من أىم العناصر الميمة لمقصة إذ يدخل في ىيكميا   
سمات لمشخوص القصصية و يساعد عمى ربط أجزاء العام ، فيو يساعد عمى منح ال

القصة . إضافة إلى ذلك يبحث الحوار في بواطن الشخصيات و يترجم لنا ما يدور في 
 داخميا و يجب أن يكون الحوار متماشيا و طبيعة الشخصية و يوافقيا .

و  و يقضي أن يكون الحوار جزءا من البناء العضوي ، لو ضرورتو و حيويتو و حتميت›› 
و من ىذه الزاوية يكون الحوار في القصة وثيق الصمة بالسرد و الوصف و الحالة النفسية 
و فضاء القصة و رؤية الشخصية من ثم يولد االنسجام الذي يقود إلى نمو يحقق تميزا 

 (2في الفضاء و الرؤية معا )

ميزاتو و مو ال بد من وجود حوار في القصة فيو جزء من البناء العضوي ، وكل حوار   
خصوصياتو سواء بنسبة كبيرة أو صغيرة فيو يشكل التحام في البنية القصصية وال يمكن 
الفصل بينو و بين الوصف و السرد ألنو يساعد عمى بناء حدوث الموضوع )حكة( وفي 

 تطور الحدث و تصوير الشخصيات 

                                                           

دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة أصولها ،اتجاهاتها،منشأة المعارف جالل حزي و : محمد زغلول اإلسالم  .9

  15،16شركاؤه االسكندرٌة ص 

األردن ،المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر تزٌٌف السرد خطابات الشخصٌة الرٌفٌة فً : فاتح عبد السالم  .9

964،965،ص9،9090ط   
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 القصة .و تفكيرىا ، فالحوار في القصة يزيدىا صورة و وضوحا في ورؤيتو لما في 

 ب / الحوار في الرواية :

فالحوار في العمل الروائي ، فيو يؤكد عممية السرد و يجعميا  أدعى لمقبول  كما أنو ›› 
يوفر الفرصة لمكاتب لرصد المستويات المختمفة لمغة الواحدة ، إذ يسمح لكل شخصية  أن 

   (1‹‹.)استخــدام ألفاظ محميةتتحدث بمستواىا المغوي فالحديث عن الطبقة الشعبية يستدعي 
فينا نستنتج من ىذا القول أن الحوار في الرواية يعبر عن ثقافة الشخصيات و ما يتوافق 

 و يتماشى معيا.

لعل ما يكسب الحوار أىمية استثنائية ، خاصة في لغتو و طبيعة ىذه المغة ىو أن كل ›› 
رة أو من خالل الراوي الذي قد ما في الرواية يقولو شخص واحد ، و ىو الروائي ، مباش

يكون ىو نفسو أو إحدى شخصيات الراوية ، عد الحوار الذي يقولو الروائي أو الراوي 
الشخصية المرسومة أو المفترضة أو المتخيمة ، أو الذي تمثمو ىذه الشخصية و الذي ىو 

ارئ كما أن كل ما في الرواية خطاب موجو إلى متمقى ىو الق   ليس شرطا لمروائي .
المفترض ، عد الحوار أيضا الذي ىو موجو إلى القارئ و إلى الشخصيات اآلخرى 

ىذا كمو يجعل من وضع الحوار وضعا غير عادي . المتخيمة المفترضة أو أوالمرسومة 
بالشخصيات المتكممة بو الموجو إلييا   افي الكتابة الروائية ، و في ارتباطو ارتباطا وثيق

 (2‹‹)أو ذلك و صحتو و مناسبتو  االستخداما يكتبونو من مدى دقة ىذ

بمعنى أن الراوي ىو  ىنا نجد الحوار في الرواية افتراضيا أكثر من عنصر الزم ،    
الذي يقوم مقام الشخصيات في الرواية ، فالحوار في الرواية موجو إلى المتمقي ألن الرواية 
في ذاتيا موجية إلى القارئ و ىو المتمقي و عمى كل حال فيو ىنا يعطي لمحوار صورة 

 آخرى جديدة و غير طبيعية عكس الحوار الموجود سواء في القصة أو المسرح.

                                                           

916-915،ص :9،9001المرأة فً رواٌة الجزائرٌة ،دار الهدى ، عٌن ملٌلة ،ط :صالح مفقودة  . 1  
99، ص 9007،  9مشكلة الحوار فً اللغة العربٌة عالم الكتب الحدٌث ،إربد ، األردن ط :نجم عبدا هلل كاظم  .9   
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فرض نمط حواريا يعبر عن وعي الشخصية و أفكارىا و رأىا عن طريق الكالم فيو ›› 
 (1‹‹)العامي المعبر عن المستوى اإلجتماعي و الثقافي لمشخصية 

المرجعيات  مىفالحوار في الرواية ممتصق بالشخصيات و يركز في ىيكمتو ع   
تعدد الواقعية التنوع  االجتماعية و التاريخية و الثقافية ، إضافة إلى ذلك ما يضيفو من

فيذا االختالف و التنوع الحواري يدل عمى نمط التفكير عند ىذه الشخصيات و كذلك ما 
يتماشى مع شخصياتيا ، فيو يرسم الشخصيات و يكشفيا و يحاول أن يحاكي و يقمد 

 الواقع قبل كل شيء. 

 المسرح : في ج / الحوار

و يظير الحرص في بناء الحوار دراميا ذلك ألن الحوار ىو األداة الرئيسية التي يبرىن ›› 
من خالليا الكاتب عمى مقدمتو المنطقية ، و يكشف بيا عن شخصياتو ، و يمضي بيا 
في الصراع و المؤلف يحرص أن يجعل فكرتو تحيط بالحوار أو يجعل الحوار يحيط  

سيطر الفكرة عمى الحوار و يظير بوضوح و يجير بيا بالفكرة ففي الحالة األولى ت
الشخصيات . أما الحالة الثانية فيتم استشفاف الفكرة بعد تأمل الحوار أو الموقف الذي 

 يجر بالفكرة بجالء بقدر ما 

يبدو الحوار بعيدا عن الفكرة في الظاىر . لكنو عمى الرغم من تفتت الحوار و تجزئتو 
ويكثفيا و يسوغيا بدراية و دقة ليمأل إحساسنا بعمق الفكرة و  لمفكرة ، إال أنو يضميا

 (2‹‹ )تغمغميا في الصورة الدرامية المتيشمة ظاىريا و اإلبتعاد عن إشعاع الفكرة 

                                                           

العالمة و ألرواٌة دراسة سٌمٌائٌة فً الثالثٌة أرض السواد لعبد الرحمن منٌف ، مجد الوي : غازي النعٌمً فصل  .9

998،ص 9،9009عمان ،األردن ،ط   

دي ناشكالٌة الحوار بٌن النص و العرض فً المسرح ،دارالك:منصور نعمان نجم الدلٌمً .9

90-99، ص 9،9998للنشروالتوزٌع،إرٌد،األردن،ط   
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فينا نجد الحوار  يعبر بدقة و وضوح عن باطن الفكرة و المضمون بكل سيولة رغم    
وضاع الموقف بعبارات ال  أكثربعد الفكرة عن البيان ، لكن بعد التدقيق و التأمل نجد قد 

 عالقة ليا بصمة الموقف أو صراع الحوار .

طمق عمى كالم الحوار ىو الكالم الذي يعم بين شخصيتين أو أكثر ، كما أنو ي››  
الشخص الواحد تجاوزا ، الحوار و يتميز الحوار في النصوص المسرحية ، بأنو يدفع إلى 
تطوير الحدث الدرامي و تجميتو ، و يعبر عما يميزا الشخصية من الناحية الجسمية و 

النفسية و االجتماعية و البيولوجية ، و يولد في المتمقي اإلحساس بأنو مشابو لمواقع عمى 
 ليس نسخة حرفية منو و يوحي بأنو نتيجة أخد ورد بين الشخصيتين المتحاورتين . أنو

فتميل بعض المسرحيات  و من ثمة توزيع في استعمال الحوار بين العامية و الفصحى،   
 (1.‹‹ )إلى استعمال المستوى العامي لمغة بوصفو النمط المستعمل في الحياة اليومية 

ي المسرح يأخذ الصورة األساسية ، فيو الذي يضيف الحدث ىنا نجد أن الحوار ف إذا  
المسرحي عمقا من خالل حوار شخصيات المسرحية ، فيو يعكس الشخص و يعبر عنو 

من خالل االتجاىات و ىو يؤثر أيضا في القارئ و كأن الشيء الذي يسمعو و يراه 
ية عادية و لغة أدبية متشابو إلى حد كبير بالواقع المعيش و تكون لغة المسرحية لغة عام

و ىذا الشيء الحوار فيو ال ينقص في المسرح أي شيء ، الن الحوار أبسط و أدق و 
 أوضح بالعامية.

و ىو من أىم الركائز التي يقوم عمييا المسرح ، و يبين لنا مميزات كل شخصية عن   
 .يحمييا من الكبح او نشاط اآلخرى و كذلك يبرز في المسرحية تفاعال

 

                                                           

المدخل إلى فنون النثر األدبً الحدٌث و مهاراته التعبٌرٌة ،دار الوفاء لدٌنا الطباعة و :محمد مصطفى أبو شوارب .9

69،ص 9،9007النشر ط   
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 الحوار في الشعرد / 

بما أن الحوار خاصة لصيقة بالفنون النثرية ) المسرح ،الرواية ، القصة ( بصفة دائمة     
و بقايا الدراما  إال أنو دخل الشعر من بابو األوسع ،ونجد أن المونولوج يرتبط إرتباطا

الشعرية من خالل الشخصية و ما يحتوييا " يمعب المونولوج دورا كبيرا ميما الدراما 
 (1و مشاعرىا الداخمية ".) أفكارىانتعرف من خاللو مالمح الشخصية و  الشعرية ،

القرن الماضي مع التجديد  أواخرلم يعرف المونولوج في ثقافتنا و فننا العربي إال في  
،ونجد ذلك  في شعر محمود  الذي طرأ عمى القصيدة العربية و اإلنقالب عمى التقميد

 يش و نزار القباني و غيرىما...درو 

وجاء في الكتاب المونولوج الدراما و الشعر بأن " في أدبنا العربي لم يشع استخدام   
اية العقد الخامس لمقرن العشرين مع بداية ما إال في ني ـبشكل معروف ـ المونولوج الدرامي 

التحرر من اإلطار التقميدي لمقصيدة يسمى بحركة الشعر الحديث حيث تمكنت من 
العربية حيث نجد أمثمة ناضجة  لذلك  الشكل في شعر بدر شاكر السياب،نازك المالئكة 

 (2" )،ثم تبعيم معظم الشعراء العرب كصالح عبد الصبور و أدونيس و البياتي

ومن أمثمة الحوار في الشعر نذكر ماجاء في ثنايا قصيدة " العباس بن األحنف " "   
تباريح اليوى" التي تروي األلم و المعاناة التي كانت سبب نياية حب الشاعر لمحبو بتو 

 : يقول "

 فقولي يا شمس غني ما الذي  

 (3قتمي ؟ اما لك من بقيا ؟) يسرك في                               

                                                           
 99،ص9997أسامة فرحات : المونولوج بٌن الدراما و الشعر ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب مصر ،)د.ط(  . 1
 .96المرجع نفسه ،ص . 2
 .90،ص9004د:شرح دٌوان العباس بن األحنف ،دار الكتاب العربً بٌروت ،لبنان ،مجٌد طرا.3
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 صور المغةظير الحوار في القصيدة المعاصرة بشكل الفت مشكال صورة أساسية من    
السردية التي شاعت في الشعر المعاصر ،و انتفع الشاعر بأنواع الحوار المختمفة التي 

ددت ظيرت في فنون السرد النثري الخارجي )الديالوج( و الداخمي ) المونولوج ( ،و تع
 (1الشخصيات المتحاورة و قد أدى ىذا بالقصيدة إلى الطول )

لقد تفاوتت قدرة الشعراء عمى توظيف الحوار في القصائد بين تجارب ناجحة و أخرى    
قدرة الشاعر و رؤيتو و نماذج ىذه التقنية كثيرة  جدا نذكر منيا قصيدة   باختالففاشمة 

 :يتوريفمقتل السمطان تاج الدين لمشاعر محمد ال

 كان السمطان يقود طالئعنا 

 نحو  الكفار 

 و كان ىناك بحر الدين 

 إلينا تاج الدين  أشارو 

 وأطل بعينو كالحام .

 ثم تنيد 

 ‹‹الحرب الممعونة ››

 يا ويل الحرب الممعونة 

 حتى الشوك المسود  أكمت

 (2‹‹ )لم يتبق جدار لم ينيد 

                                                           
 999،ص 9،9099أحمد زهٌر : القصٌدة الطوٌلة فً الشعر العربً المعاصر ،دار الحامد... للنشر و التوزٌع ،ط. 1
 994،بٌروت ، لبنان 4،ط9ٌتوري : األعمال الكاملة ،جفمحمد ال .2
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األنواع  الحوارية نظرا لييمنة الراوي عمى جميع ويعتبر ىذا النوع من الحوار أبسط   
 العناصر السردية في النص الشعري .

ونعثر في قصائد الشاعر محمود درويش عمى أشكال كثيرة من الحوارات  و مما ورد   
 منيا :

 الرماديون ركثر الحياديون و كث

 رمادي  أناقال البرتقال أنا حيادي و 

 قال الجرح : ما أصل العقيدة ؟ 

 أن تبقى و أمشي فيك كي ألغيك  قمت :

 كي أشفيك مني 

 (1فالسجن يتسع و البحار تضيق )

ما من شك في أن ىذا الحوار يمتاز بكثير من العمق بفعل  تعدد أصواتو صوت الجرح    
انو حوار ينطوي عمى رؤية تكسب القصيدة زخما و  الشاعر  وصوت البرتقال ... صوت
 روحا .

 

                                                           
 .990، دار الحرٌة للطباعة ، بغداد ، ص  9ال الكاملة ،جمحمود دروٌش : األعم.  1
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 / الحوار الخارجي :1

فيو يطغى عمى الحوار  ،تشيع الحوارات الخارجية بكثرة في ديوان الميب المقدس  
( 37الداخمي و من بين الحوارات الخارجية ما ورد في : قصيدة زنزانة العذاب )رقم 

 بنت الجزائر ..... أىوى فيك طمعتيا في قول الشاعر :

 تعرفنـي  اك ،شـيا سجن ، ما أنت ؟ ال أخ

 (1ـرق .)الغالبحر ، ال يحـدق بو  قمن يحذ                        

ىنا نجد الشاعر يخاطب السجن و يتحدث إليو و يقول لو بأنو ال يخافو و أنو يتحداه 
لمظمم و الشقاء ألن من لو خبرة في السباحة ال يخاف  او يخاطبو بأنو ليس مستسمم

 يغرق فيو . الالغرق في البحر و 

 في نفس القصيدة : لو كذلك نجده يقو 

 ق ـوح و منغمـسيان عندي ، مفت   

 (2ق .)يا سجن ، بابـك ، أم شـدت بو الحم                           

         التي وصل إلييا بسبب السجن لمحالةالشاعر ىنا يقول بأنو ال يبالي    
 داخمو أو خارجو.إن كان مختمف أشكالو و أنواعو فال فرق لديو بعذابو و 

 

 

 

                                                           

اللهب المقدس ، موقم للنشر ، المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة وحدة الرغاٌة ، الجزائر  :مفدي زكرٌاء   .1

  25، ص  2009)دط(،
25 نفسه ، صالمصدر   2 
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 وكذلك يقول :

 يا ليـل ! كم لك في األطـواء من عجـب !! 

 (1نســق ! .) نايا ليل ! حـالك حالي ، أمـر                         

 الظممةطول السير و  فيىنا نجد الشاعر يخاطب الميل و يحاوره ، و يشبو نفسو بو    
 ىمومو. تزداديطول عميو الميل و يكون ميموم عندما ظممة السجن  ىناو يقصد 

 وكذلك قولو في نفس القصيدة :

 سموى ، حديثك يا سـموى يباغمني 

 و الطرف يختان ، ال يدري بو الحدق .                              

 ـــباء تغمـــرني لطير ، كالصيأنفاسك ا

 رق .ـك العـدفئا ، و يسكرني من فرع                               

 سمراء ! خدرىا الباري ، و صــــورىا 

 ـك بي األرق.فتأرتشف ثغرىا ، يإن                                       

 ــي جاوبنـسموى ! أناديك سموى ! ىل ت

 (2ا ذلق .)ــميفإن لساني باسسموى ؟؟                                      

يتذكر ، و ىذه الذكرى تشغل الشاعر عن فنجد الشاعر يخاطب سموى محبوبتو      
و بعد كل ىذه  نفسو فييا ، فيشتاق إلييا . يقدم الذكريات العذبة و يطول في وصفيا

                                                           

27ص مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ،  .
1
  

27، ص  .المصدر نفسه  2  
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المناجاة ، نجده كذلك يعود إلى وعيو و يجد أن ما يغريو في محبوبتو إنما ىو 
 الجزائر  ييوى في طمعتيا إال طمعة الجزائريتيا أي أنو يمجد فييا صفات الجزائر ، فيو 

و نجد الحب الذاتي يصطدم بالحب القومي ، فذاب االثنان في حب واحد يخدم   
بعضو البعض ، فيو أقدم عمى الموت ليمنح ليما الحياة معا ، و قد تفككت لديو 

صورة الحبيب في صورة الوطن المعذب ، وال يتالشى إال لتموح من جديد في وطن حر 
 في قولو :نزيو و متعاون و ىذا كمو يتجمى 

 ــتيا ........ أىوى فيك طمعبنت الجزائر 

 (1ـمق .)يك من أوصافيا خفكل ما ف                               

 وكذلك نجده يقول : 

 ــــتي جن ! لو أفمت ناصيو أنت يا س

 (2رق )طوط النار أختــرأيتني ، لخ                             

العدو ، قوات  نعو من اختراقالو بأنو ىو الذي م يخاطب الشاعر السجن و يقول  
 إخوانوولو كان قد أطمق سراحو و أفمت ناصيتو . ليب لنصرة وطنو المفدى و شارك 

 .و اخترق خطوط المعارك الحمراء 

يأمر اهلل تعالى الشعب بمحاربة الظالمين  :و في قصيدة وقال اهلل " نجده  يقول 
 المعتدين "

 ــــريا ـكن يا شعب ح  وقال اهلل :

 ! جنـابـاعمى من ظل ال يرعى                               
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 و قال الشعب : كن يا رب عونا     

 ـــابا !عقعمى من بات ال يخشى                              

 فكان و كان ، من شعب ، ورب      

 (1ـابا !!)ـــعجالقرار أحدث العجب                              

يكون  أنمن ال يراعي لو شيئا و عمى محرب لاهلل سبحانو و تعالى يدعو الشعب    
، و ىنا بأمر اهلل تعالى بشن ثورة عمى  جناناحربا عمى الظالم و الغاشم الذي ال يرعى 

المستعمر و يحارب الظالمين المعتدين . و نجد الشعب يرد عمى اهلل سبحانو و تعالى 
 عونا عمى من ال يخافو و يخشاه  ون لجوابو بأن يكو 

سبحانو و  هلل)كن( الثانية فيي موجو  بينما)كن( األولى تفيد االستعالء و االلتزام ،  إن
 .الدعاء تعالى و ىي تحمل معنى

                        :الكالم " ......... يقول الشاعروفي قصيدة  " وتعطمت لغة 
 الة يا ثورة التحرير ، أنت رســـــ

 أزلية ، إعجـــازىا ، اإلليـــــام .                                              

 لك في الجزائر ، حرمة قدســــية 

 (2و بكل قمب في الوجود ، ىيــــام )                                               

الشاعر يخاطب الثورة و يعتبرىا رسالة أبدية و دائمة و تعجز اإلليام ، أي أن الثورة 
 رسالة لمنظام الغاشم الذي ال يخشى أي شيء.

 و كذلك في القصيدة نفسيا يقول :
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 يا )جبية التحرير ( أنت رجاؤنا           

 إلى المصير زمــــــام  وعمى يديك                                                      

 شقي طريق الخالدين ، و سطري     

 ( 1ـوام .)ــبدم الشيادة ، فالدماء ق                                

الشاعر يخاطب جبية التحرير عمى أنيا ىي منفذىم الوحيد و عمى يدييا يقرر 
 مصيرىم أي أنيا ىي المنفذة و المساعدة في تقرير المصير.

 القصيدة نفسيا يقول "وفي 

 ـوا  صيا معشر المستعمرين ، ترب  

 (2ـيام. )وا المطامع .... فالسحاب جـو دع                                

قد يكون طمعو فالسحاب  لمتريث وترك يددىم ويفالشاعر يخاطب المستعمر الغاشم    
 كاذبا.

 :يقول  نفسيا و في القصيدة

 ـة ـم، كراالعرب الكــرام يا أمة 

 (3ام .)لك في الجزائر ، حرمة و ذمـ                                 

بأن ليا كرامة كبيرة في الجزائر تمتمكيا بحرمة  العربية الشاعر ىنا يخاطب أمتو  
نزاىة أي أنيا في بمدىا ال تحتاج إلى كفيل يكمفيا أو يقف معا بحرمتو و نزاىتو، أكثر 
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حب ألمتو الحبيبة و الكريمة ليا في حضنيا أي حضن أميا من بمدىا المعز و الم
 .التي ىي أرض الجزائر . أرض الحب و الشجاعة و بالد الشيداء و المجاىدين 

 . يقول :صيدة  " أقرأ كتابك " ..و في ق

 يا مصر ! أخت الجزائر في اليـــوى !

 (1حرمة لن تقـــطعا !) لك في الجزائر ،                                 

                  الشاعر يخاطب مصر و يتكمم عن حضورىا في حديثة عن الوحدة العربية 
 مقضاء عمى المستعمر الظالم و الغاشم.لا مع بعض مو تعاوني

 و نجده في القصيدة " نشيد بربروس " يقول :

 .. بجنود الكفـاح يا سجن ازخر .

 . !!أنت يا سجن ... طريق الخمود..                           

 ا .ـأنت ، محراب الضحاي                 

 في حناياك األســــود .                 

 ..  .. أنت ... يا بربروس ..أنت ... أنت        

 ــــــدا   لفيا مصنع المجد ، و رمز ا

 ـقا.يا ميبط الوحي ، لشعر البـ                              

 يا معقل األبطال ، و الشيـــــــدا

 (1. )ىمتــقيا منتدى األحرار و الم                               
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بين الشاعر و سجن بربروس ألفة  تقد حدثفنجد الشاعر يخاطب سجن " بربروس "   
و أنين التعذيب فييا    يمية فأصبحت كل أبوابو و مفاتيحو سمفونية يشتاق إلى سماعحم

لبعض  انس بعضيمأستالحن لمخمود و االنبعاث ،و مولد  لأللم و الحزن في نفسو كما 
فأصبح بربروس خاليا بال مفدي و صار مفدي يشعر بالضيق و الحنين و الغربة في 

أي العكس صحيح ، وتمك األلفة و ذلك الرباط القوي ، ولد من رحم  بعده عن بربروس
 القسوة و الظمم ، و وىن السجن و شقائو و آىاتو .

عنو منيوك القوى ضعيف البنية نتيجة لما تمقاه من عذاب في فترة سجنو افرج حيث 
 فسافر إلى المغرب و تونس لتمقي العالج .

 جاللو " !! يقول : لجو نجده  في قصيدة " و تكمم الرشاش 

 ىل جئت يا " يوليو " تذكرنا األســـــى ؟

 (2عيدي بنا ، طول المدى نتذكـــــر !)                                

يخاطب الشاعر " يوليو " متسائال : ىل أتى ليذكرنا ىذا األخير و ليذكر الناس  
ذلك مع طول العيد و  باآلالم و األحزان  التي عاشوىا في تمك الفترة . و ىي مع

 الزمن تبقى ليم ذكرى في أذىانيم ألنيا كانت فترة صعبة و مريرة ليم حينيا .

  : ينا ؟" يقولتو نجده في قصيدة :" ماذا تخبئو يا عام س

 عام مضى كم بو خابت أمانينــــــــا 

 ينـــــا  ؟تماذا تخبئو ، يا عام س                                        

 ىل جئت يا عام ، بالبشرى تباركنا ؟
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 أم جئت يا عام باألحالم تميينـا ؟                                      

 رةدىل كان عيدك ، لمتحرير بـــــا

 (1أم كان ، لمظمم و الطغيان تمكينا ؟)                                      

ينا و يخبره بأنو ضاق ذرعا بطول انتظار فجر جديد  فجر تالشاعر يخاطب عام س  
التحرر و االستقرار و انتظار النصر و الخوف من المجيول في ىذا العصر . فيا 

 ىي سنوات الثورة تمر ، و سنوات الستة كذلك تمر بسرعة ، أي ال شيء جديد فييا .

 و كذلك يقول :

 . في ذكراك موعظة ويا ابن مريم ..

 (2لو أنيا تميم الرشد المجانينا ؟)                                           

عميو السالم " و يشير بو إلى إشارة النور  و  عيسىنجد الشاعر يخاطب المسيح " 
الم( الذي كانت رسالتو ، رسالة سالنار ىي الثورة الجزائرية ، و النور و عيسى )عميو ال

الء القوم فكان المسيح عيسى عميو السالم حق و عدل و خير و حب ،فكيف لمثل ىؤ 
 ىو اإلشارة لمنور .

 :و في القصيد " وليد القنبمة الذرية " يقول 

 ... و قل : يا فرنسا و انفجر صارخا 

 أنت في األرض ، ىـفوة أزلــــية !                                 

 (3البشــرية !! ). يا لعنة يا فرنسا ..                                 
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يصرخ الشاعر في وجو فرنسا الطاغية . و يحث الشعب أن يتفجر صارخا و يصيح   
 .بممئ فيو : أن فرنسا ىـفوة أزلية و لعنة البشرية 

 وفي قصيدة " أييا الميرجان ىذا نشيدي " يقول :

 أييا الميرجان ، في قدس الخضـــــــ

 شمال( ىـــــــالال .الراء، لح في سما )                                    

 أييا الميرجان في دار شغـــــــــــل  

 (1خد من )الدار( عبرة و مثـــــاال.)                                   

يخاطب الشاعر الميرجان الذي أسس عمى الدفاع عن المغة العربية فمقد عمل    
االستعمار الغاشم عمى محو المغة العربية من العقول و تغييرىا بمغتو و اضطيادىا  

في وطنيا و ديارىا ، فيو ميرجان الطمبة ، حاممي لواء العمم والثقافة في أرض 
 الجزائر المستقمة .

 فسيا يقول :قصيدة نالوفي      

 يا شموع البالد ، في ظممة الميــــــ

 ــــل .... و عيد الظالم في الشعب طاال                               

 يا صمام األمان ، في النكبة الكبــــ

 (2ــــــــاال .)معشتم األرى، و يا من أن                            
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و بعثا ليا  لمعربيةلشاعر الميرجان إحياء فقد أعتبر ا ،الشاعر يشير إلى النور 
الشموع ىي شعاع النور الذي يشع عمى ميرجان الدفاع عن المغة العربية الذي أراد ف

 الفرنسية . بالمغةالمستعمر الغاشم القضاء عمييا و استبداليا 

 و في قصيدة " أذكروا الثورة في أقسامكم " يقول :  

 صعدا نحو العال و السؤدد 

 يا شباب اليوم ، أبطال الغد.                               

 أنتم اليوم رجاء ، و غــدا 

 انتم أركان صرح األبــــد.                               

 فاصدقوا العزم ، لتحقيق البقا 

 (1) فالبقا وقف عمى المجتيد.                              

ذكر الثورة في أقساميم ل و يدعوىمزائر المتمدرس الشاعر يخاطب شباب الج   
بعد  عممو جيالتفصوليم لتأكيد تاريخ الجزائر العريق ، الذي يجب الحفاظ عميو و و 

أخر  . فميذا يجب الحفاظ عمى تاريخ الجزائر و الحفاظ كذلك عمى عروبتو و تاريخو 
 .شيداء الجزائر  ابناى تيالقيم ال عمىالعريق و 

 " إرادة الشعب تسوق القدر  يقول : في قصيدة     

 سما  اييا أرض ميدي ، واصعقي 

 دما . يا نار زيدي ، وادفقي يا                                      
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 يا بحر أزبد ، واصطبغ عندما 

 (1أفق ارعد ، و اصدع األنجما )يا                                        

و القتمى    حرب الجزائر و حرب بنزرت ، بين الضحايا ىناكالشاعر قد وحد بين     
ىنا بين الدماء المتدفقة ىنا و ىناك ، و أحداث بنزرت ما ىي في الحقيقة إال ردة فعل 

فاألرض ىنا واحدة ىي أرض تونس و الجزائر الطاىرة و  ،عمى الندم شعرت بو فرنسا
 النقية.

 و في القصيدة نفسيا يقول : 

 األجيال ، يا دولةيا وصمة 

 أصبح )ديغول( بيا لعنة .                                

 و يا بالدا ، لم تعد حرة 

 ة.ببات  اسميا بين الورى س                                

 لم يرع ديغول ليا ذمـــــة        

 (2و لم يصن لعرضيا حرمة )                               

ممزوجة اإلستعمارية اطب ديغول و يقول بأنو أصبح لعنة في ىذه الدولة ، الشاعر يخ
 التي لم يصنيا ىذا المستعمر الغاشم .بدماء األبرياء و أعراض و شرف األنقياء 

 و في القصيدة نفسيا يقول : 
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 يا شعب ، ميما باعدت بيننا 

 حبنــا . ينقطعسياسة ، لم                             

 ، إن وزع أفكارنــــا الرأي 

 مانـــــــنا .يع التفكير إعز ما ز                            

 لم تنسنا األحداث أرزاءنا 

 (1فكيف ننسى اليوم إخواننا؟)                            

الشاعر يخاطب الشعب بأنو ميما كانت السياسة بينيم لن تبعدىم عن بعضيم 
ىم في ؤ ة بينيم ولن تنقطع ، حتى و إن اختمفت آرافيبقى الحب و المود ،البعض

التفكير عن ثورتيم أو حياتيم . إال أن التفكير لن يغير و يزعزع ايمانيم . و كل ىذه 
 . فكيف سينسوا اآلن كل إخوانيم الجزائريين. مصابيماألحداث الفظيعة لن تنسييم 

 ويقول في مقطع أخر من القصيدة نفسيا :

 ــدا لمفــ و يا  جنودا ، شمرت

 ــدالطريق بدم الشيـخطوا ا                                     

 دا ــالقوا إلى األعماق ، جيش الع

 داـو طيروا )بنزرت( منيم غ                                     

 الشعب ناداكم ، فمبوا النــــــدا 

 ( 2جاكم ، فمدوا اليـــدا.)او المجد ن                                   
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الشاعر يخاطب الجنود و يدعوىم إلى خط الطريق بدم الشيداء و القضاء عمى جيش 
لمنداء و المجد  وعمييم اإلستجابةالشعب ينادييم . فالعدو الظالم و تطيير بنزرت منو 

  .العون و المساعدة لنصرة الوطن يدا و دمي وعمييم أنم ىىو منقذ

 " يقول : ومن يشتري الخمد ؟ فإن اهلل بائعو نجد في قصيدة " 

 

 عمى التقوى ، مؤسسة انت يا دار ، 

 طير ، مرصوص و مشدود المبناك ب                                    

 يا دار ، حممت آمال البالد ، ففي 

 (1أحشائك اليوم ، أشبال صناديد .)                                      

يعتبرىا التي الشاعر يخاطب الدار التي ىي دار " إبن باديس " لمطمبة الجزائريين ، 
الطويل الممزوج بالتقوى واإليمان سبيال و طريقا لمتعبير عن كفاح الجزائر عبر تاريخو 

 واألمال الجميمة.

 يقول : نفسيا و في القصيدة

 يا نشأة العمم ، يا فخر البالد ، و يا 

 روح الجزائر ، تقديس و تمجيد                                         

 يا نشأة العمم ، ال تقعد بكم ىمــم

 (2) عن الجياد ، فإن الوقت محدود !!.                                    
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البالد و روحيا فخر عمماء المسممين . بأنيا الجمعية في يخاطب الشاعر نشأة العمم 
 حول الثورة المقدسة قبل فوات األوان. ويدعوىم إلى اإللتفاف

 و يقول كذلك :

 يا ميرجانا ، بأىل اهلل ، مزدىرا 

 (1اهلل أكبر! ىذا اليوم مشيود .)                                    

 ينبو الشاعر في ىذا البيت إلى أىمية عيد العمم في حياة الشعب الجزائري .

 بالمؤمنين الصادقين.فيوا في نظره يوم أعز ومشيود يزدىر 

 و نجد في قصيدة " قل يا جمال " يقول :

 يرم الد ، قولك دقل يا جمال ، ير 

 واحكم بما شئت ، تنجز حكمك األمم                                     

 بو ىبأمرك ، ) فالثالوث (ير  وأصدع

 (2) واخفق بثغر الحمى ، يخفق بو العمم!                                     

جمال عبد الناصر و يحذره من الضيوف الذين يحسنون  الزعيميخاطب الشاعر    
عمى  ويحثو شيء.ستحواذ عمى كل اإلو فيطمعون باإلستالء  ،استغالل الكرم العربي

ئيل ، الثالوث المغتصب ) فرنسا ، إسرا، اإلرىاب مواصمة الطريق و السير بثبات 
 بريطانيا (.
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 ونجده يقول في القصيدة نفسيا :

 يا رائد الوحدة الكبرى ، و قائدىا 

 (1. فالوحدة الكبرى ستنتظم .)ال يأس ..                                 

في  شمميا وتسير يتمالشاعر يخاطب رائد الوحدة بأن ال يأس فإن الوحدة ستنتظم و 
  .الطريق الصحيح 

 .. حتى تستقل  الجزائر !" يقول :و في قصيدة " فال عز .

 يا )جبل الوحش ( الضحوك ، ألم تزل 

 ... مخضرا ؟ل الجوانح خضكما كنت ، م                              

 ويا ساكني ) وىران( باهلل خـــــــبروا 

 ا ؟؟ألم تتركوا لمناس ، دونكم ، فخــــر                                

 ويا ساحة ) الطحطاحة ( اصطبغي دما 

 (2ـغرا.)ر المجد ، في حربنا ، طو كوني بسف                              

، و يطيل الوقفة في )القبة( مقر حياء البارزة في عاصمة الجزائرالشاعر األيخاطب 
  ومفاتنيا سكناه ، ثم يطير بنا إلى )سيرتا( بقسنطينة بطابعيا األصيل

 ليا حتى بدت والوديان تحيط بيا كأنيا جزيرة ، ليس بيعية وعموىا ،الط

صمة باألرض إال بجسورىا المعمقة . ثم يستأنف بنا الرحمة إلى )وىران( بمنظرىا  
الشامخ و مرساىا الكبير ، و بالوجو الغربي الذي ينازعيا عروبتيا وفي )تممسان( و 
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تتعثر في الوقفة في خشوع مييب .فكل ىذه آثارىا العربية العريقة و معابدىا القائمة 
ديمومة س الشاعري و بعدا في األصداء ، و ت بالثورة عمقا  في اإلحسابالذكريات اكتس

 في الحنين المتوقد 

وفي قصيدة  " فمسطين عمى الصميب " نجد الحوار بين الشاعر و فمسطين و العرب   
 فيقول :

 أناديك، في الصرصر العاتية 

 و بين قواصفيا الذاريو                                

 وادعوك ، بين أزير الوغى 

 (1و بين جماجميا الجاثيو )                                

حين خانيا أىميا ، قبل أعدائيا ويستطرد الشاعر في وصف جراحات فمسطين ،  
شردوا شعبيا و عذبوه و تجيبو باعوا أرضيا التي أتخذىا الصياينة وطنا ليم ، و و 

 فمسطين بقوليا :

 أيا شاعر العرب ، ذكرتني  

 وو ىجت جراحاتي الدامي                                

 لقد كان لي سبب لمبــــــــقا

 ( 2بـــــــيو. )فقطع قومي اسبا                               
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  .اتيا قبل أعدائيابالذين فرطوا في جنو تواصل فمسطين شكواىا لمشاعر من أىميا 

 فينطق العرب قائمين :

 وقال ابن يعرب ، لما تـــيقـــ

 ــظ : لم أدر  ـ من سكرتي ـ ما ىيو ؟                              

 و لم أتفطن )لثالوثـــــــيا(

 (1ولم أدر ـ من عــفــوتي ـ ما ىيو ؟ )                             

الثورة الجزائرية  لمحديث عنمن ىذه القصيدة مجاال  زكرياء مفديالشاعر  إتخذ
روح الظالمين صو جعميا مثاال حيا واقعيا ، يجب االقتداء بو لدك  األفذاذأبطاليا و 

 الغاشمين في كل بقاع الدنيا .

 وعمى حد قول فمسطين :

 و زودني العرب بالصمـــــــوات 

 و بالشعر ....... و الخطب الناريو                                

 و ماذا عساه ، يفيد الكــــالم 

 و ما سوف تصنعو القافيـو؟                                

 فال الدمع ، يدفع خطبي الرىيب 

 وال دعوات ، ورىبانــيو                                

 و ماذا عساىا تـرد الصـــالة 
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 (1أذ أسكت العرب ، رشاشـيو ؟!)                               

 و يرد مفدي عمى لسان العرب بقولو :

 فمسطين .......... ال تيأسي ، إنني 

 ـو سأصمح ـ في الشرق ـ أخطائي                              

 دي ــمصيرك ، آخذه بيــــ

 وادعوا ـ إلى الثأر ـ إخوانيــو                              

 و أقـفو الجزائر ، في زحفــــــيا 

 (2و أعضد ثورتيا الغالــــــيو )                            

       القضايا التي استحوذت عمى عواطف الشاعر الجزائري الحديث أكثر ن إ
 غصة في  أصبحتفمسطين ، وقد  ىي مأساة العرب الكبرى في أحاسيسوو 

 فيوشعر إتجاه مأساة إخوانو العرب في فمسطيين حمق الشعراء ، و مفدي أحدىم .   
 بالحزن و الشقاء و اآلالم.

ويتخذ الحديث في الشعر العربي عموما ، وعند مفدي في ىذه القصيدة خصوصا ،   
صورة تشخيصية حيث  الشاعر فقد قدم، عن فمسطين ومأساة شعبيا صورا مختمفة 

و يتبادل معو         شخص فمسطين  ذلك البمد الجريح عمى أنو شخص يحاوره 
رض لالعتداء والطغيان آالمو و أحزانو وعمى أن ذلك حصل ألي أمة أو بمد تع

 من قبل العدو الغاشم . االغتصابو 
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 ومن أىم الصور المختمفة التي جسدىا نذكر:

: كالالجئين و اليتامى و المدن عمى الفرد الفمسطيني يسجد الشاعر آثار المآساة   
 القرى المدمرة و كميا صور مؤلمة .و 

في  الصحيحوأما الصورة الثانية فتعكس ميالد الثورة و الرفض الفمسطيني و العربي   
العمل الفدائي وسيمتو إلثبات كيانو و شخصيتو لمعالم ، و لقد ىزت الشاعر مآسي 

      ال عن الضمير العربي .          ضمير العالمي ،فصفمسطين ،مثمما ىزت ال

 /الحوار الداخلي :2

ديوان الميب المقدس عمى بعض الحورات الداخمية و من بينيا  قول  في عثرن  
 ‹‹:فيك طمعتيا  أىوى" بنت الجزائر ...  37الشاعر في قصيدة  " زنزانة العذاب رقم 

 عادت بيا الروح ، من )سموى ( معطرة 

 )سموى (،كمو عبق  فالسجن ،من ذكر                                    

 أديك سموى ،مثميم خطناأ. ىسمو 

 (1لو أنيم أنصفوا، كان اسمك الرمق.)                                    

النار المشتعمة من شدة اشتياقو لحبيبتو سموى فيو في ىذا المقطع عن الشاعر  يعبر
الحسنوات ،لدرجة أنو يرى صورتيا في كل بنت من  بإحدىيوحي بأنو مغرم و مولع 

 بنات الجزائر .

 و يقول في  القصيدة نفسيا :

  فتى يافتنة الروح ،ىال تذكرين في
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 نو ومق ؟ألسجن ،إال ا هاضر م                                

 ا نذا ما الحظ حالفإكرين ،ذتىل 

 ( 1ليك أىتف ياسموى ،فنتفق ؟)إ                                 

يعبر الشاعر عن مدى اشتياقة و مناجاة فتاة أحالمو سموى و يذكر سالفا أياميما فرغم 
 لى األبد.إ باسميالمعيد ييتف  اإال أنو سيبقى و في ،مخالفة الحظ ليما

 ويرد الحوار الداخمي في مقطع آخر من ىذه القصيدة و منو قول الشاعر :

 يا ال ئمي في ىواىا ، إنيا قبس ،

 (2من الجزائر ، و األمثال تنطبق .)                                    

 التي تشبو في نظره القبس النوراني اءفي حب ىذه الحسن ويخاطب الشاعر الئمي  
 و عمى و ليو بالحرية و شمسيا الساطعة .                               نمو المشع من أرض الجزائر . كيف يمو 

 : وكذلك نجد الحوار الداخمي في ىذا البيت من نفس القصيدة

 ... أىوى فيك طمعتيا بنت الجزائر 

 فكل مافيك من أوصافيا خمق .                                 

 ، مثل حب اهلل ، أعبدىا  أحبيا

 (3آمنت باهلل ، ال كفر ، وال نزق .)                                 
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لمحرية ، لكن الحرية  وبية ، فيي معادلاألحرة البنت الجزائر  إلىىنا يشير الشاعر   
جوفاء مالم تمتصق بالجزائر ، أرض الثورات و البطوالت ، وىي أىل لتمك الحرية 

 حقة .بجدارة مست

 ويأتي كذلك الحوار الداخمي في قصيدة " قالوا نريد " قولو :

 ماذا أرى ؟ جنات عدن فتحت 

 أبوابيا ؟ أم موطني و دياري ؟                                 

 أم أن )رب العرش ( جل جاللو.  

 (1الدار .) ىأولى )لرب العرش ( عقب                           

ىذه األبيات تعبيرات عن الحب الكبير لموطن  الذي أضحى في  في يقدم الشاعر  
 مثل الجنة الخضراء يفتح أبوابو إلحتضان الشاعر . هنظر 

 ونجده كذلك يحاور نفسو في القصيدة " و تكمم الرشاش جل جاللو " يقول :

 ...؟ىذي التي تتفطر ؟أكباد من 

 طر ؟قه التي تت.؟ ىذو دماء من..                                 

 ..؟ ىذي التي أنفاسيا و قموب من .

 (2مآ ، تتعطر ؟)سفوق المذابح لم                                     
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طر في أرض الجزائر ، وعن تمك الدماء التي نفىنا يتساءل الشاعر عن األكباد التي ت
صخرة  تتقطر في أرضو ، كما يتساءل أيضا عن القموب الجزائرية المحطمة عمى

 الواقع االستعماري .

 أيضا في القصيدة نفسيا :وورد 

 الى  ىو رؤوس من ...؟تمك التي ترق

 ختر ؟بة تتقحبل المشانق ، طم                                          

 ومن الذي ....؟عرض الجزائر شبها . 

 تتسعر ؟  لىظومن كل شاهقة ، ل                                          

 

  أفواهها.. هذي التً أجهنم .

 (1ومن كل فج ، نقمة تتفجر ؟؟)                                  

ر تحبل المشانق وىي تتبخ تصعديواصل الشاعر تساؤالتو عن تمك الرؤوس التي   
فرحا بنيل الشيادة فالثورة اندلعت في كل شاىق من شواىق الجزائر العاليات مثل النار 

ا ألرواح مييا العاتية من كل فج عميق انتقانالمستعرة ،إنيا نارجينم  التي تطمق نيرا
 األبرياء .

 :الذين تمردوا "  إلىونجده كذلك يقول في قصيدة "    

 ما لمعصابة في الجزائر ماليا ؟

 ر ، ساجدين حياليا ؟ بما لمجبا                                   
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 عصاة ،عمى العتاة تمردت ما لم

 (1فغدت تصب ، عمى ) الرؤوس ( نكاليا .)                                  

من  أعوانيمعن خيبة أمل  المستعمرين في  ائيتساءل الشاعر متعجبا و مستيز  
 المرتزقة .

 نحو أمالك السما "؟ أسفيرفي قصيدة "  أيضاو نجده يقول 

 أي صقر في السماوات اختفى؟

 أي نجم، في النيايات انطفى ؟                           

 أسفير ، نحو أمالك السما

 (2أم )لبيكين (بعثتم مصطفى ؟)                         

التي أقيمت بتونس لمشييد ) مصطفى  فروخي (  في الجنازة الرىية رشاعيرثى ال   
الذي احترق مع جميع أفراد عائمتو في الطائرة التي كانت تنقمو من القاىرة إلى بيكين . 

لفاظ الدالة عمى النار معنى النور ،التي شوشت العالم و حيرت وقد حمل الشاعر األ
ىو  نور  صاعد  ، إذ األفالكيحكي عنيا لمسموات و  أنالشييد  فأوصىالشاعر ،

 .نحو السماء ،ليحكي ليا عن نار الجزائر و ثورتيا 

 كذلك يقول في القصيدة نفسيا : هو نجد

 راعو؟ قد ى في األفق ماأأم ر 

 .. فيفا ؟في بالد ) الصين ( نبال .                           
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 ...تبيا ؟شرية اظأم ىما في نا

 ظن أن ) األفق ( ) صينا ( فاكتفى ؟                             

 ى سنعمى الشعب  قمصطفى أشر 

 (1و أغمر األرواح عطرا و منى ؟)                                 

تمنع نوره من أن يتألأل مخمدا  لم لقد أتت النار عمى جسد " مصطفى "وعائمتو ،إال أنيا
ئر، و إن كان من العادي أن تتمخض ذكره عمى مر األزمان ضمن الئحة شيداء الجزا

النار عمى رماد ، إال أن النار التي التيمت األجساد الطاىرة، تمخضت عن نور يشع 
 عمى الدنيا مدى األزمان ، و يحكي  بطوالت أمة . 

 ت بروح شعبك عرش ممك " يقول :نيو نجده كذلك في قصيدة " ب

 تظل تمسعنا الجراح؟؟  م إلى

 تبيت ، تنيشنا الرماح ؟؟  و فيم                 

 و ىل في المغرب العربي يوما

 ( 2سينقطع التوجع و النواح ؟؟ )                        

" أرسميا من تونس لمعائمة ، في قصيدة محمد الخامسالممك الشاعر جاللة  يرثي 
ظممة من استعمار . و كانت لشخصية الشييد في تمك الحقبة الم بالمغربالمالكة 

الجزائر ،أبعد األثر و أعمق الصدى، و قد لمس الشاعر و الجزائر معو في شخصية 
الشييد القائد الذي استطاع أن يمد يد العون لموطن المظموم و شعبو الصابر عمى 

 الرغم من مشاكل بمده الداخمية و الخارجية.
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يفوق تواتره في ىذا الديوان  المييمنالحوار الخارجي ىو  أنو مما سبق نستنتج من    
،  عمقمعو ب وو ىذا دليل عمى أن الشاعر يحاكي الواقع و يعايش الحوار الداخمي ،

،فترة  ستعمارشة في فترة اإليمتخيال .ألن الحوار الخارجي فيو حقيقة مع اوصف وليس
الظمم و االضطياد و الشقاء و التعسف .و أن الحوار الداخمي نجد المتحاور افتراضي 

القمق اؤل الذي يعكس الحيرة و التردد و غير حقيقي ،نممس االستفيام و التعجب و التس
 ، فيم يعبرون عن حالة من حاالت االضطراب النفسي .

  أراد اإلبانة   الشاعر ألن الحوار الخارجي أكثر من الحوار الداخمي ، جاء   
  استبدادمن أحداث و ثورات و ظمم و  بو اإلفصاح عن حبو لوطنو و ذكر كل ما يتعمقو 

مميزة ليحقق بيا  واستخدم الشاعر الحوار لتحقيق التوازن بين ما يقدمو من صور
يصال المعنى اش ساعد عمى يبدقة التصوير لمواقع المع ذي تمتازخبار الوظيفة اال

المتمعن لمحوار يتخيل أنو و صميم الحدث ،  فيقذفنا ي ذيالة لموضع يرة الحقيقالصو و 
افة إلى رسم مظير ضبين المتحاورين .إ تدورمؤثرة و  يعيش الحالة ، فيو ينقل أقواال

استعمال الحوار  ماأ، و صفو بشتى األوصاف ،  اجتماعيخارجي و تصوير لجانب 
الداخمي فجاء لتقديم المحتوى النفسي لمشاعر و اإلفصاح عن دواخمو ، إذ يرسم 

 الصراع الداخمي جراء بعد األحبة عنو و استسالمو لميأس والحزن.
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 شعرية اللغة  أوال :

 في مفهوم اللغة  ( أ

المغة من األسماء الناقصة و أصميا لغوة  ››: َّأن قد جاء في معجم لسان العربو    
نيا الصوت يعبر بيا كل قوم عن إمن لغا إذا تكمم و المغة : المسن ، وحدىا 

 (1).‹‹غراضيمأ

تعتبر المغة ظاىرة يتميز بيا اإلنسان عن سائر الكائنات الحية و ىي من نعم اهلل   
ْنَسانَ  ،َعمََّم اْلُقْرآنَ  لرَّْحَمنُ ا ››تعالى  أنعم بيا عمى االنسان لقولو تعالى  َعمََّمُو  َخَمَق اإْلِ

 (2)‹‹ اْلَبَيان

أغراض الناس التعبير عن  إلىومن ىذه التعريفات نفيم أن معنى المغة ينصرف 
  وحاجاتيم.

يا اإلنسان و يمارسيا بر ن المغة نشاط عقمي داخمي و أداة التعبير التي يعبنجد أ     
حدىا أما  ›› :لى القول عن حد المغةإبن جني إالقراءة و الكتابة ويذىب من خالل 

 (3) ‹‹فإنيا أصوات يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم .

عمم أن المغة في المتعارف عميو ىي ا ›بن خمدون ( في المقدمة بقولو او يعرفيا )    
 فعمى المساني : فال بد أن تعتبر  ،عبارة عن مقصود و تمك العبارة 

 
                                                           

 

 213.214،ص  1994،1(، دار صادر، بٌروت ، لبنان ، ط،3ابن منظور : لسان العرب ،)مج  .1
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 (1)في العضو الفاعل ليا و ىو المسان وىو كل أمة بحسب اصطالحيم. مقررةممكتو  

نظام رمزي صوتي ذو مضامين محددة تتفق عميو جماعة  وعرفيا المحدثون بأنيا :   
 (2)ا بينيم ممعينة و يستخدمو أفرادىا في التفكير و التعبير في

 :توظيف اللغة الشعرية في الحوار   ( ب

ف ظ فقد و ,بشعريتيا تسمات قدتنا ليذا الديوان نجد أن لغة الحوار ءومن خالل قرا     
و يمكن أن نقف عمى , و تشبييات و كنايات  استعاراتفييا الشاعر الخيال من 
 المظاىر الشعرية اآلتية :

 اإلستعارة  :

غنى في الحديث عنيا أغين االستعارة و منيم الجاحظ  الذي العرف العديد من الب   
خذ أمكانية إرط تشاذا قام مقامو فإباسم غيره  شيءال" االستعارة تسمية  :حيث قال

  (3)بينيما ." بوشبوجو المستعار لو مقام المستعار منو ، ويكون ىذا 

  73جاء في قصيدة زنزانة العذاب رقم  ومما ورد من استعارات في الديوان ما  

 

 

 

 

 

 57سعاد عبد الكرٌم الوائلً: اللغة العربٌة مناهجها وطرائق تدرٌسها ص ،طه علً حسٌن الدلٌمً  .1

 57ص،المرجع نفسه .2

 153ص،)دت(،1ط،بيروت، دار الجيل ، تح:عبد السالم ىارون ،1ج،الجاحظ: البيان والتبيين  .3
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 ني بموتك في ضيق ، وفي سعة إ

 (1)وذقت كأسك ، ال حقد وال حنق .                                       

" ذقت كأسك" ىنا شبو الشاعر الكأس بالطعام و حذف المشبو بو و أبقى عمى     
زمة من لوازمو وىي كممة ) ذقت ( عمى سبيل االستعارة المكنية ، أراد الشاعر من ال

 براز مدى اآلالم التي ذاقيا في السجن .إخالليا 

 و كذلك نجد في نفس القصيدة .

 و الروح تيزأ بالسجان ساخرة 

 (2زلق )نىييات يدركيا ،أيان ت                                 

،حذف المشبو بو و  باإلنسانلروح تيزأ" حيث شبو الشاعر الروح في عبارة " ا     
توحي  وىي عمى الزمة من لوازمو وىي كممة " تيزأ" عمى سبيل االستعارة المكنية أبقى

 بمدى شجاعة الشاعر و تضحيتو .

  :ونجد في القصيدة " قال اهلل " قول الشاعر

 تجمى ضاحك القسمات ، تحكي 

 ( 3ليابا ) كواكب، قنابمو                                      

عمى  أبقىحذف المشبو بو و  باإلنسان" تحكي كواكب " شبو الشاعر الكواكب     
 مايدل عميو و ىي كممة " تحكي عمى سبيل االستعارة المكنية ، أراد 

 25ص،مفدي زكرياء: الميب المقدس1 -

 26ص،المصدر نفسو -2

 33,ص،المصدر نفسو - 3
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في الكون كان منشغال بالثورة و معجبا بانجازاتيا و  ماكل  أنلشاعر أن يبين ا   
 بطوالتيا .

 ونجد في نفس القصيدة قول الشاعر :

 مجياد بيا ،فقمنا لوكبر 

 (1نخضب بالدم الغالي الترابا.)                            

التراب  نالترابا حيث نجده شبو دم الدول بالحناء التي تمو  يب بالدم الغالضخن     
،حذف المشبو بو و أبقى عمى ما يدل عميو و ىي كممة " يخضب عمى سبيل 

االستعارة المكنية توضح كثرة الدماء التي سالت في سبيل الوطن حتى غدت ممونة 
 لمتراب .

 و نجد في قصيدة و تعطمت لغة الكالم " قول الشاعر " 

 ! الرصاص ،فما يباح كالمنطق 

 (2.)! و جرى القصاص ، فما يتاح مالم                               

،فحذف المشبو بو و أبقى  باإلنسان" نطمق الرصاص " .شبو الشاعر الرصاص    
عميو و ىي كممة "نطق" عمى سبيل االستعارة المكنية ، ومن خالل قول  عمى مايدل

الجزائريين بعد  اعتقادالشاعر يتضح لنا أن الرصاص أبمغ معبر و أحسن مترجم في 
 أن فشمت لغة الكالم في تحقيق الحرية و االستقالل .

 

 35مفدي زكرياء: الميب المقدس, ص -1

 41المصدر نفسو ،ص -2
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 سيا :ويقول في القصيدة نف

 السيف ، أصدق ليجة من أحرف 

 (1كتبت ،فكان بيانيا ، االبيام )                                     

" شبو الشاعر السيف بالمسان ، حذف  أحرفففي قولو " السيف أصدق ليجة من   
بو و أبقى عمى مايدل عميو " ليجة " عمى سبيل االستعارة المكنية  حيث و شبو الم

 الشاعر حقيقة السالم و فضمو .ضح لنا 

 ونجد فً القصٌدة " اقرأ كتابك " ..... قول الشاعر :

 وحي المدفع ! ىذا )نوفمبر ( ، قم

 (2و أذكر جيادك ...... و السنين األربعا )                                   

باإلنسان حذف ىذا نوفمبر قم و حي المدفع " حيث شبو الشاعر ىذا الشير المبارك   
المشبو بو و أبقى عمى مايدل عميو " قم و حي " عمى سبيل االستعارة المكنية صوت 
 المدفع سما بشير نوفمبر من بين الشيور لذا طمب منو الشاعر  القيام لو و تحيتو .

 و كذلك نجد قول الشاعر في نفس القصيدة : 

 ىذي الجبال الشاىقات : شواىد  

 (3سخرت ، بمن مسخ الحقائق و ادعى )                                

 

                                                           

 41، ص  .مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس1

51.المصدر نفسه ،ص
2
  

.57المصدر نفسه ، ص. 
3
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و حذف المشبو بو و أبقى مايدل عميو "  باإلنسانشبو الشاعر الجبال الشاىقات    
سخرت " عمى سبيل االستعارة المكنية . ىنا يوضح الشاعر أن الجبال خير شاىد و 

ب عمى ق بدماء زكية طاىرة يصعباألحرى نقشت عميو حقائ أوأبمغ سجل دونت ، 
ونجد في قصيدة " نشيد  ويييا أو تغييرىا.                                 الغير تش

 بربروس " قول الشاعر :

 اشيد يا ربي ...... و اسمعي ياسما ......

 (1إنا نشرنا الروع في العالمين )                                       

وع في العالمين حيث شبو الشاعر " الروع " بالخبر الذي يذاع فحذف إن نشرنا الر    
المشبو بو و أبقى عمى مايدل عميو " نشرنا " عمى سبيل االستعارة المكنية ،توحي بتمك 

 الحقيقة )النتائج ( المبيرة التي حققيا شعب مشبع باإليمان بقيم الحرية .

 ل الشاعر " " قو ! ونجد في قصيدة " تكمم الرشاش جل جاللو "

 !! وتكمم الرشاش ،جل جاللو ......

 (2فاىتزت الدنيا ،وضح النير .)                             

 "و تكمم الرشاش " حيث نجد الشاعر ىنا شبو الرشاش باإلنسان فحذف المشبو بو    

قالو  و أبقى عمى الزم من لوازمو "تكمم " عمى سبيل االستعارة المكنية ، من خالل ما
طنو و محقق العظمة   و الشاعر  نرى أن الرشاش تكمم عوض المسان مقررا مصير 

 لبالده فكانت صورة مجسدة لمثورة معبرة عن قوتيا.

 
                                                           

  .78، ص  مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس . 1
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 ؟ قول الشاعر: ״را نحو أمالك السما أسفي ״ونجد في قصيدة 

 أي صقر في السماوات أختفى؟

 (1أي نجم، في النيايات انطفي؟)                                 

" أي صقر في السماوات اختفى " ؟ىنا شبو الشاعر السفير "مصطفى فروخي"   
بالصقر و حذف المشبو مع وجود قرينة دالة عميو" في السماوات اختفى" مع التصريح 

يمة التي ظالتصريحية تبين لنا شخصية مصطفى الع بالمشبو بو عمى سبيل اإلستعارة
 خطفتيا الموت في السماء.

 الكناية:

ذاالبالغة ، و  مظير من مظاىر     ما تتبعنا تاريخيا بقصد عمى مفيوميا لدى عمماء ا 
 إذاأعمم أن المفظة ،  ››العربية و البالغيين فإتنا نجد فخرالدين الرازي  يعرفيا بقولو :

 ايكون معناىا مقصود إن إماو كان الغرض األصمي غير معناىا ، فال يخمو  أطمقت
 ، فاألول كنايةال يكون كذلك  أنما إأيضا يكون داال عمى ذلك الغرض األصمي ، و 

 (2)‹‹والثاني المجاز 

 

                                                           
1

 165. مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ،ص 

فخر الدٌن رازي: نهاٌة االٌجاز و دراٌة االعجاز ، تح : نصر هللا حاجً ، دار صادر للطباعة و النشر و .2
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 :"73العذاب رقم  في قصيدة زنزانةجاء  مان الديوافي ما ورد منيا وم

 راك المنى رىق ادلم يثنو دون  

 ( 1شنقوا .) أوبالنار ،  أحرقواإن ىم ،                                  

 وىي كناية عن قوة عزيمتو و مدى مجابيتو لمعدو دون ككل أو ممل 

 و يوظف في نفس القصيدة :

 ممفقة ،     أحاديث،  حع السالضو 

 ( 2ة، صاغيا لمكيد مختمق .)فاخر                                          

 سالم لمعدو .توىي كناية عن كذبة االس

 تبارك ليمك ، الميمون نجما  

 (3)! ىتك الحجابا ،و جل جاللو                                   

" كناية عن فضل ىذه الميمة في كونيا كانت سببا في حصول  " ىتك الحجابا
 الجزائريين عمى مبتغاىم " فجر الحرية " 

 : قولو في وفي قصيدة " تطمعت لغة الكالم " تبرز الكناية

  و سعت فرنسا لمقيامة ، وانطوى 

 (4) األقالميوم النشور ، و جفت                                     

                                                           

 29مفدي زكرٌاء :اللهب المقدس ، ص  . 
1
  

 30المصدر نفسه ، ص  .
2
  

.33المصدر نفسه ، ص . 
3  
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 . الفناء واالنتياءجفت األقالم "  كناية عن         

 :يوظف الشاعر الكناية في قولو كتابك " اقرأوفي قصيدة " 

 سميااواضع إن ذكر ! الجزائر ....و قل :

 (1)! تجد الجبابر ساجدين و ركعا                                     

 عظمة الجزائر وىي كناية عن  

 :" قول الشاعر  ونجد في قصيدة نشيد بربروس

  يامصنع المجد و رمز الفدا       

 (2ميبط الوحي ، لشعر البقا .) يا                                  

سجن بربروس كان شاىدا عمى مخاض  إنفعبارة ميبط الوحي " كناية عمى  
الخطط و األفكار التي حافظت عمى ىدف الثورة و مقصدىا النبيل ، فالسجن كان 

 .ائيا نألبا مممي

 و نجد في قصيدة " قالوا نريد " قول الشاعر : 

 كمماتو ، بالمعجزات طوافح                 

 (3لكواكب السيار )اوحديثة ك                                    

خبار  التي " كمماتو بالمعجزات طوافح " كناية عن خطابات الممك المميئة باأل
 تدر بالخير عمى عامة شعبو 

                                                           
 .51،ص لهب المقدسمفدي زكرٌاء ، ال .1
 .76المصدر نفسه،ص .  2
 .100المصدر نفسه ، ص  . 3
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  :ينا " ؟ قول الشاعرتنجد في قصيدة " ماذا تخبئو يا عام س  

 وفي الجزائر لمتنكيل ، مدرسة 

 (1؟) ااطينيتعمم الفتك بالشعب ،الش                                

لمتنكيل ، مدرسة كناية عن أبشع جرائم التنكيل التي مارستيا  " وفي الجزائر ، 
 .                     تنكيل مقنن ومدروس وىوفرنسا في الجزائر 

 :ونجد في قصيدة " أييا الميرجان .....ىذا نشيدي " قول الشاعر 

 ثورة االسر ، حققت ثورة الفكر  

 (2الشعب حطم األغالال .) إذا                                     

الشعب لقيود المستعمر فيو شعب  رضوخ" كناية عن عدم  غالالالشعب حطم األ إذا 
 .قوي  حامل قضية و صاحب ىدف 

  :قول الشاعر " ! ونجد في قصيدة " من يشتري الخمد ؟فإن اهلل بائعو 

 وفي المجالس ،أصنام ، تحركيا 

 ( 3المعمر ،تحمييا التقاليد.)يد                                

 ." وفي المجالس أصنام " كناية عن العمالء الذين تحركيم فرنسا كيفما شاءت  

 

 

                                                           
 129اللهب القدس ،ص : مفدي زكرٌاء  . . 1

166، ص المصدر نفسه  .  2  
227المصدر نفسه ،ص  .  3  
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 في نفس القصيدة : ونجد  

 او قناس ، يوم البعث فاستب اليوم يا    

 ( 1لمصالحات ، فما في الخير تحديد .)                                 

اليوم يا ناس ،يوم البعث " كناية عن يوم الثورة المباركة وفي قولو مخاطبا الناس 
 أين ردت فيو الحياة مرة ثانية لمشعب من خالل المطالبة بحريتيم .

 ونجد في قصيدة " قل ياجمال "
 رب باغتنا غمن الجزائر ،ذئب ال

 ( 2)! وفي الجزائر ، عيد الذل يختتم .....                             
رب باغتنا " كناية عن المستعمر الفرنسي الذي غالجزائر ، ذئب الفعبارة من 

 فاجأ العرب بسيطرتو عمى أرص الجزائر .

 قول الشاعر : ! ״تستقل الجزائر حتى فال عز ״ ونجد في قصيدة 

 بعثنا  تالاوتشرق في الدنيا ، رس

 (3شعاع ، ) إفريقيا السمرآ(.)اإلفتبيض ب                                 

السمرآ كناية عن انتصارات ) االستقالل ( التي حققتيا دول  إفريقيا" فتبيض باالشعاع 
 ا فيذا اكسبيا المون األبيض يفريقإ
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ونجد في نفس القصيدة :                                                                     
 ة حاكم فال خير يرجى ،من سياس

 (1)! يرى )لذة الكرسي ( من شعبو أحرى                                  

 عبارة لذة الكرسي " كناية عن طمع ديغول في كرسي الحكم . نإ

 ونجد في قصيدة " فمسطين عمى الصميب " قول الشاعر : 

  ءيا ميبطا األنبيا ...فمسطين 

 ( 2و يا قبمة العرب الثانية .)                                          

 فمسطين بين دول الوطن العربي . نة" يا قبمة العرب الثانية كناية عمى مكا

 ونجد في نفس القصيدة : 

 صبحت أرسف في محنتي  فأ

  (3الىية .) -عن محنتي  -وقومي                                 

نشغال العرب بشؤونيم الداخمية اقولو  وقومي .عن محنتي الىية " كناية عن ففي 
 ية صنعت مجدا لمتاريخ العربي و العالمي .ضعدم مباالتيم بقو 

 : التشبيه

ن "  أبن جعفر التشبيو بقدامو  قد عرفوالتشبيو من ألوان البيان في البالغة العربية ف    
  ن شيئينيالتشبيو و فضل التشبيو ب بين حدي اختالفال بد من التشابو و 

                                                           
 .260:اللهب القدس ،ص  مفدي زكرٌاء . 1
 279المصدر نفسه ،ص . 2
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ا حتى يدعي بيما الى حال أرادت صفات اإلشتراك في صفات أكثر من إنفرادى إذا   
نفسو وال بغيره من كل  ال يشبو الشيء لتشبيو تمك ىي أن"اكما ميز ضرورية اإلتحاد،

اتحد ،لبتووجوه و لم يقع بينيما تغاير كان الشيئان شيئا بيا من جميع ال إذاالتجاىات،
 (1واحد ") االثنانفصار 

 : "73فً قصٌدة " زنزانة العذاب رقم  جاءمنه فً الدٌوان نذكر ما ورداموم

  وكم سيرنا ، وعين النجم تحرصنا  

 (2رق .)تفنينا ، و حنمتقي كالرؤى  إذ                                    

سموى و ب التقاءهرق تشبيو مستوفي األركان األربعة شبو نفتنمتقي كالرؤى حينا و  إذ
 افتراقو عنيا بالرؤيا التي يمكن أن تتحقق أوال .

 ونجد في نفس القصيدة :

 يا الئمي في ىواىا ، إنيا قبس 

 (3من الجزائر ، و األمثال تنطبق. )                                     

لساطع الذي يشع من ثنايا بميغ شبو الشاعر سموى بالقبس ا " إنيا قبس " تشبيو
 الجزائر.                                                                 

 اهلل "قول الشاعر :  قالوفي قصيدة " و 

 ، كالمجرة مشرقات       نعراج

 ( 4.)بيا ، انسكابا  سكبنلجيا، انعسا                                
                                                           

 122،ص1963مصطفى ، دار الوفاء ، القاهرة ،)دط(، امة بن جعفر :نقد الشعر ،تح،كمالقد . 1
2
 .27مفدي زكرٌا ،اللهب المقدس ،ص. 
 .27المصدر نفسه ،ص .3
 36. المصدر نفسه، ص4
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بوضح من ورائو الشاعر قيمة  .، كالمجرة مشرقات تشبيو مستوفي األركان ن" عراج  
 بيا صحراء الجزائر . متازالتمور التي ت

 ونجد في القصيدة "و تعطمت لغة الكالم "

 رسالة   يا ثورة التحرير أنت 

 (1اإلليام .) إعجازىاأزلية                                 

الشاعر أن الثورة التحرير و ضحت  أكدوىنا  ، لكونو حذف األداة مؤكدتشبيو     
خذ بالقوة البد أن يسترد كيف "تسترد حريتيا فما أ. لمكثير من الشعوب المستعمرة 

 .بالقوة 

 :ونجد في قصيدة " اقرأ كتابك " قول الشاعر  

  و رأى القنابل ، كالصواعق إن ىوت

 (2تركت حصون ذوي المطامع بمقعا .)                                       

يوضح مدى الخسائر التي حصدىا جزاء القنابل التي  األركان مستوفيتشبيو مرسل   
 كانت تيطل عمى حصونو .

 يد " قول الشاعر :ر ن ونجد في قصيدة " قالوا 

 )و رباط( أـصبح كالبقيع قداسة 

 (3مناسك الزوار.)بمتيمنا                                     

                                                           
 .44،ص مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس  . 1
 .56،صالمصدر نفسه  . 2
 .99المصدر نفسه ،ص . 3
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" و رباط أصبح كالبقيع قداسة " تشبيو مرسل يظير لنا الشاعر مكانو الرباط بين   
                                                   دول المغرب و قدسيتيا .

  !! ونجد في قصيدة " و تكمم الرشاش جل جاللو

 جدار بكانت ) الحبات ( أمس ز  نإ

 (1.) العنبرافاليوم )حبات ( الرصاص                                        

كونو جعل من حبات الرصاص عنبرا في ر " تشبيو بميغ عنبفاليوم حبات الرصاص ال  
  .يفوح عطره في كل زاويا ىذا الوطن

 الميرجان ...ىذا نشيدي " قول الشاعر : أيياونجد في قصيدة " 

 ـ البالد ،في ظممة المـــي ياشموع

 (2وعيد الظالم في الشعب طاال.)..ل.                                     

شبيو مؤكد .ىنا شبو الشاعر الطالب بالشموع البالد تيا شموع البالد  في ظممة الميل " 
 ، في ظممة  الميل .

 الشاعر :قول !! ئعون اهلل باأف ونجد في قصيدة " من يشتري الخمد ؟

 قائمة . كاألعالمىذي المدارس ، 

  (3.) يدلمعمم ، يحرسيا قوم مناج                                      

شبو الشاعر المدارس باألعالم  إذعالم قائمة تشبيو مرسل ،" ىذي ) المدارس ، كاأل 
 ورية صعبة .ثالمرفرفة في مدينة العمم و العمماء رغم ظروف 

                                                           
 119،ص مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس _  1
 160_ المصدر نفسه ،ص  2
 .228_ المصدر نفسه ، ص  3
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 ونجد في قصيدة فمسطين عمى الصميب قول الشاعر :  

 وماذا عساه ، يفيد الكالم 

 (1) وما سوف تصنعو القافية ؟                             

بو  أرادسوف تصنعو القافية " مجاز مرسل عالقتو الجزئية في كونو ذكر الجزء و ما و 
 م تغير في الوضع شيئا .لالكل تمك القصائد التي 

 ونجد في نفس قصيدة :

 فمسطين ... ال تقنطي ،فالحمى

 ( 2.) وأحراري –اليوم  -سينصفو                                  

" ففي قولو فمسطين ال تقنطي " مجاز مرسل عالقتو المحمية في كونو ذكر المحل و 
 عدم اليأس. إلىىمو فدعاىم بو أ أراده

 ويورد في نفس القصيدة :  

 الجدود  العربي ، الكريمأنا 

 (3.) جيوأنا النور ، في الميمة الدا                              

ن في جعل العربي ىو نفسو النور كمت غتو" تشبيو بميغ .بالجيوالميمة الدا فيالنور  أنا" 
 ىذه الدولة فيصل بيا إلى بر األمان . ينير الذي

 

 

                                                           
 .283_ مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ، ص  1
 .286_ المصدر نفسه ، ص  2
 .2866_ المصدر نفسه ،ص  3
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 ثانيا : التناص 

 لغة : ( أ

 (اصأن صاحب لسان العرب يورد كممة )التن نجد ناص لغةتما تتبعنا مفيوم ال إذا   
ييا ، أي صبمعنى االتصال وااللتقاء ، حيث يقول : ىذه الفالة تناص أرض و توا

 يتصل بيا .

ذا   ص و مشتقاتيا في لسان العرب و غيره من المعاجم صمانظرنا كذلك لمعنى ن وا 
 المعاني مايدل عمى : من العربية القديمة ال نجد في أي 

 معنى التناص بالمفيوم النقدي الحديث . .1

 تقاق المغوي الحديث لمفظة .شإلا .2
ية ، وحتى النص أو غيرىا من صاستخدام العرب أو اشارتيم لمتناص أو التنا .3

 (1المشتقات فكرة حديثة .)

الم معجم الوسيط فإننا نجد : تناص القوم ازدحموا ، و النص : صيغ الكفي أما    
نيا ال تحمل أي إاألصمية التي  وردت من المؤلف ، ورغم ورود لفظة تناص فيو ف

 عمى اإلطالق . نقديمدلول اصطالحي أو 

يمنحيا االستعمال التي ونستخمص من ذلك أن التناص في الوسيط ال يعني الداللة    
ين دخمت النقدي المعاصر اال بالتأويل و التخريج المتحمل المتكمف .وال ادري من أ

 ىي مشتقة حديثا إشتقيا  أمأىي من آثار الترجمة ! الكممة لممعجم الوسيط

 

                                                           
( ص نصص)مادة 1978لسان العرب ، الدار المصرٌة للتألٌف و الترجمة ، القاهرة ، مصر  ابن منظور : . 1

196. 
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أنيا دخمتو عن طريق الترجمة تأثرا بالثقافات  جحالعرب ؟ ، و األر  النقادالمغويون أو 
 (1األخرى .)

 اصطالحا  ( ب

واسعا ، وقد يشغل  احراكحدث مصمطح التناص في النقد العربي الحديث أ  
جدت في تعاريفو االصطالحية عدة  جدال نقديا ، و آثار بينيمين جميعا و يثداحال

  عمى أنو اختالفات و من بينيا تعريف جوليا كرستيفا التي تعرف النص
بواسطة الربط  langue.جياز عبر لساني ، يعيد توزيع المسان نظام المسان :"..

ديدة من الممفوظات ع أنماطالمباشر بين  األخبار إلىبين كالم تواصمي ،ييدف 
كان فيم   إذاو  (2...") إنتاجيةو المتزامنة معو ،فالنص اذن أالسابقة عميو ،

النصية، وعمى مختمف  اإلنتاجية إشكاليةيندرج في  امصطمح التناص عند كرسيتف
مستويات بناء كل نص ، تمتد عمى طول مساره مانحة  إياه معطياتو التاريخية و 

 االجتماعية .

ميممة ما  أنيا إالودة في الشعر ، جمو  الحوارية الدائمة ، إلىين ختباويشير   
ظل لغة واحدة بخالف الرواية التي تقوم عمييا أساسا و يكون التعدد   دامت في

الحوارية الداخمية  أنو تناقضات  اتالمساني مجسدا داخل وجوه بشرية بينيا اختالف
ليست مستغمة  ،حصري لمكممةس الشعرية بالمعنى الغمب األجناأ لمخطاب في 

عتيادية في إطفئ بطريقة نفنيا ، وىي ال تدخل في الموضوع الجمالي لمعمل ، فت
 الخطاب الشعري  

 

                                                           
مصطفى ابراهٌم و آخرون : المعجم الوسٌط ، مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة ، دار إحٌاء التراث العربً  بٌروت . 1

 296صص(،ص نلبنان ، )مادة 
 .21.ص1997،المغرب ،2ر ،تر:فرٌد الزاهً ،طال للنشق:علم النص ،دار توب اجولٌا كرسٌتف. 2
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سموب النثري ساسية لألمظاىر األالتصبح عوضا عن ذلك في الرواية ، أحد 
 ( 1وتخضع لبمورة فنية و نوعية .)

بين مجموعة من النصوص وال يعني أن  أوىذا ويكون التناص بين نصين  
تناص( مع من سبقوه و يكون أقل من حيث المستوى باألديب الذي يأخد ) 

 نص و أخر . تبادل التأثر بين  إالفالتناص ماىو . إلبداعاتوالفني 
 توظيف التناص في الحوار : ( ت

  مع القرآن : التناص أوال
، حيث حفظ القرآن الكريم في الشاعر مفدي زكرياء يممك ثقافة دينية كبيرة إن  .1

 إبداعاتوو برز ذلك جميا في  نا ،فكان لسانو رطبا بو ،ب طفولتو كما مر
النص القرآني في  إلىالشعرية في شتى األلفاظ و العبارات التي جاءت مشدودة 

 يضع لمفظ و العبارة بريقا جميال و مناسبا . وأحيانامحتواىا و طرقيا معا ، 

             آنية ات القر ونجد في ديوان " الميب القدس " مجموعة من التناص .2
" بنت الجزائر أىوى فيك  73ورد في قصيدة " زنزانة العذاب رقم ما  منياو 

 : طمعتيا "

 دوه مالئكة  حالنصر ،ت إلىجيش 
  (2.)دفقنيبموج الموت  ،مسومون                                     

المالئكة المسومون ىي تعبير قرآني وصف اهلل سبحانو و تعالى بو المالئكة   
 المسخرة لتقضي عمى الكفار و الظالمين في غزوة بدر الكبرى 

 

                                                           
 59،ص1987مٌخائٌل باختٌن : الخطاب الروائً ،دار األمان للنشر و التوزٌع ،تر:محمد برادة ، الرباط . 1
 29مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ،ص.  2
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َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِىْم  ››وفي ىذا الشأن يقول اهلل تعالى   
ِمينَ َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم   (1)‹‹ ِبَخْمَسِة آاَلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمَسوِّ

 وفي قصيدة و قال اهلل " نجد قول الشاعر :

 وىل سمع المجيب نداء شعب     

 (2فكانت ليمة القدر الجواب ؟ )                                  

 في قولو تعالى )ان انزلناه في ليمة القدر وما ادراك ما ليمة القدر(

 وفي القصيدة نفسيا نجد قول الشاعر : 

 أ   طو  شئة ىناك ، أشدبنا

 (3نابا .) وأقوم منطمقا ، و أحد                             

             ناشئة الميل ، وعبارة : أشد –من العبارة القرآنية  -ناشئة  -فكممة 
 ىي الميل ناشئة إن››أ، ومع األول أخذ من التعبير القرآني قول اهلل تعالى طو 
 (4‹‹) قيال وأقوم وطئا أشد

 ونجد  كذلك في القصيدة نفسيا قول الشاعر : 

 تتنزل روحيا ، من كل أمر....

 (5.) أىابا، قد  ؟بأحرار                                  

                                                           
 .125سورة آل عمران آٌة  . 1
  33المصدر نفسه ، الدٌوان ،ص . 2
  33الدٌوان ،ص  المصدر نفسه ، . 3
 .6سورة المزمل  آٌة .  4
 34المصدر نفسه ، الدٌوان ،ص . 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4302&idto=4302&bk_no=61&ID=4376#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4302&idto=4302&bk_no=61&ID=4376#docu
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وُح ِفيَيا ِبِإْذِن َربِِّيْم ِمْن ت›› فألفاظ البيت من قول اهلل تعالى  ُل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ َتَنزَّ
 (1) ››ُكلِّ َأْمرٍ 

 قصيدة نفسيا قول الشاعر :الونقرأ في   

 يا فرنسا  وزلزل من صياصي

 (2البا .)نقوقع في حكومتيا اأو                                     

و أنزل الذين  ››فمفظة صياصي و ردت في سورة األحزاب في قول اهلل تعالى       
  (3‹‹.) اصييمياىروىم من أىل الكتاب من صظ

 و نقرأ كذلك فول الشاعر :

 نخيال  اوىزت مريم العذر 

 (4ج و الرضابا .)ذفاسقطت الفمو                                 

  النخمة  بجذع إليك  وىزي ›فالتناص في ىذا البيت واضح من قول اهلل تعالى: 
 (5) ‹‹  جنيا رطبا عميك تساقط

 ونجد كذلك في نفس القصيدة قول الشاعر :

 ط ، نصافي  سأمة و  نااو 

 (6مودتنا األلى  قالوا صوابا .)                             

                                                           
 .4سورة القدر آٌة  . 1
 .34مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ، ص  . 2
 26سورة األحزاب  آٌة  . 3
  36المصدر نفسه ، ص. 4
 .24سورة مرٌم آٌة  . 5
  40المصدر نفسه ، ص . 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1047&idto=1047&bk_no=51&ID=1049#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1047&idto=1047&bk_no=51&ID=1049#docu
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 لتكونوا وسطا أمة جعمناكم وكذلك››من قول اهلل تعالى –البيت .أمة وسط  فألفاظ  
 ( 1)›› شييدا عميكم الرسول ويكون الناس عمى شيداء

 :وفي قصيدة " وتعطمت لغة الكالم " نجد فييا قول الشاعر " 

 نطقا معا    أنحق والرشاش و ال

 (2األصنام .) تعنت الوجوه ، و خر                                           

عنت الوجوه لمحي القيوم وقد خاب من حمل و  ״  :فيو مستمد من قول اهلل تعالى  
 (3) ״ظمما 

 قصيدة نفسيا يقول الشاعر :الوفي 

 و الزرع اخرج في الجزائر شطأه  

 (4الحصاد كرام .) إلى فمضى ، وىب                                        

... كزرع اخرج " :وفي ىذا التناص واضح و نظره الى التعبير القرآني في قولو تعالى  
 (5عمى سوقو ") ىفاستو شطأه فآزره فاستغمظ 

 وفي قصيدة " اقرأ كتابك " نجد قول الشاعر :

 ا  معنديا المدائن عسحرت روائ

 (6ا .)ميم فروعبيا الك ، عصاه القى                          

                                                           
 .143سورة البقرة ، آٌة  . 1
   .42المصدر نفسه ، ص .  2

111.سورة طه آٌة 
3
   
 .42مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ،ص . 4
 29سورة الفتح آٌة . 5
 .54المصدر نفسه ،ص. 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
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منيا  آية في ىذا البيت الشعري عالمات منيرة من كالم القرآن الكريم في أكثر منف  
 يا يعقب ولم مدبرا ولى جان كأنيا تيتز رآىا فمما عصاك ألق وأن  ››قولو تعالى :

 (1) ‹‹ اآلمنين من إنك تخف الو  أقبل موسى

ات القرآنية ىو معاني الجالل و المعجزات يوالمالحظ أن الجامع بين ىذه اآل   
الخارقة . فميمة القدر ليمة جالل و تجال لألعمال اإلليية بعد ما عاشت الدنيا فترة من 

 وقبم اإلنساندنيا عيسى بن مريم معجزة لم تعيدىا  الرسل و انقطع وحي السماء و رفع
اهلل بيا  ت ، تحدىلنبي موسى ، كل ىذه معجزا، و مالئكة بدر ، وقصة مريم وعصا ا

 الخمق و جعميا دليال مالحظا عمى واحد أنبيتو و قدرتو المطمقة .

من قوتيا تبث وقد اختار الشاعر أحسن اختيار ىذه المواضع القرآنية ، ألنيا   
حريف الشعري كبيرا جدا ، حيث نقل تز البر وجالليا و جماليا في نصوصو ، ف
معاني  إلىالدال عمى قدرة اهلل تعالى  اإلعجازالشاعر تمك المواضع من معاني 

لو و  ينائو عمى قير اآلخر صو استع.عمو عند الجزائري و العربي عامة لالتحدي و ا
لكرامتو ، فكانت ىذه األلفاظ القرآنية في سياق النص الشعري عالمات تترجم  إذالليم

عن معانييا  الرفض و التحدي و الصمود و العزة والكرامة والغمبة و الكبرياء ،منزاحة
وىذه من خصائص  ،معيا ، بل ال تبعد عنيا بعدا جوىريا  القرآنية ، لكنيا ال تتضاد

ىوية لحضارة الشرق ، التناص مع القرآن الكريم عند الشاعر و األبيات السابقة حممت 
 و تعايشيا مع الحضارات و المذاىب المتنوعة .

 ثانيا : التناص األدبي .

نو إكان الشاعر الجزائري مفدي زكرياء قد دنى نحو مربع الشعر العربي عامة ف إن   
تعمق كثيرا و انغمس في الزمن العباسي ، فمما نرى شعره من حيث المعنى ، فنجده 

                                                           
 . 31. سورة القصص األٌة  1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3770&idto=3770&bk_no=50&ID=3799#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3770&idto=3770&bk_no=50&ID=3799#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3770&idto=3770&bk_no=50&ID=3799#docu
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 اإلنسانيةمعاني الثورة الجزائرية في الميب القدس من خالل التجارب  إنتاجكأنو بعيد 
فراس  أبوتمام في الحروب و  أبوو ، وكذلك تانالتي كان يعيشيا في سجنو و مح
ابن زيدون في نونيتو الفريدة  التي عاشيا األندلسيةالحمداني في عزتو ،ثم التجربة 

يل من أبيات بعض الشعراء المعاصرين بالقم تأثرالشاعر مفدي زكرياء  قد  أن نجدو 
 األدبيمع التناص التالية توضح ىذا التشابك  األمثمة.و  إبراىيمشوقي و حافظ  كأحمد

  .عند مفدي زكرياء من خالل ديوانو الميب القدس

و المعاني من قصائد الشعراء  األلفاظو المتابع لمقصائد نجد الشاعر يقترب في   
حسن  من السابقين ،وىذا يدل عمى امتالء الشاعر من التراث الشعري ،و تمكنو

 التصرف 

 يقول الشاعر :":73فنجد مثال في قصيدة زنزانة العذاب رقم 

 رضى   غبطة و عيوني ، ملء أنام

 (1عمى صياصيك ،الىم وال قمق )                                      

 فينا نجد تناص مع قول المتنبي : 

 ملء جفوني عن شواردىا     أنام

 (2.) يختصمىا و اويسير الخمق جر                                     

 

 

                                                           
1

 25مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ،ص .

   
فاروق الطباع ، شركة دار األرقم بن . أبو الطٌب المتنبً : الدٌوان ، شرح عبد الرحمان برقوقً ، تج : عمر  2

 .345، ص 2أبً األرقم للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، )دت( ،ط 
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 في نفس القصيدة : و كذا قول مفدي

   مثميم خطأ ! ديك سموىانا ! سموى

 (    1، كان اسمك الرمق .) الو انيم انصفو                                       

 هذا البٌت كذلك متناص مع قول المتنبً : دفنج

 وا فسموك زٌتونا و ما انص

 (2لو انصفوا سموك زعرورا .)                                  

 : ونجده ٌقول كذلك فً هذه القصٌدة 

 سٌذكرون ، اذا اللٌل الرهٌب سجً    

 (3وجلجل الخطب ، وانً فً الدجً فلق .)                                      

 ً :نتناص مع قول فراس الحمدانجد هنا 

 جدهم سٌذكرنً قومً اذا جد

  (4ماء ٌفتقد البدر .)وفً اللٌلة الظل                                 

 

 ونجد في القصيدة المعنونة ب " تعطمت لغة الكالم " كذلك قول مفدي :

 السيف ، اصدق ليجة من أحرف  

 (5). اإلبيامكتبت ، فكان بيانيا ،                                     

 

 

                                                           
 .26مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ، ص . 1
 .23،ص  دٌوان المتنبً . 2
 .31مفدي زكرٌاء ،اللهب القدس ،ص . 3
 161،ص1987،دار  بٌروت للطباعة و النشر ،بٌروت  ابو فراس الحمدانً ،الدٌوان ، رواٌة بن خلدون خالوٌة. 4
 41مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ، ص.  5
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 ونجده أخذ من قول أبي تمام : 

 أنباء من الكتب    أصدق السيف

 (1و المعب .) بين الجد في حده الحد                                   

 وبعدىا  نجد قول الشاعر مفدي أيضا وفي القصيدة نفسيا :

 إن الصحائف ، لمصفائح أمرىا    

 (2بر حرب ، و الكالم كالم .)حوال                                 

  أيضافيو متناص مع قول أبي تمام 

 الصفائح ال سود الصحائف في     بيض

 (3جالء الشك و الريب.) نينمتو                                           

 :... نريد " فيقول مفدي "  افي قصيدة " قالو  أما

 ..الزمان : الستم ؟ قالوا : بمى .قال 

 (4نحن الضيوف ، وأنت رب الدار .)                                        

 

 

 جد في في ىذا البيت تناص مع قول دعبل الخزاعي : نف   

                                                           
 .2،ص 1. دٌوان ابً تمام ،ضبط و شرح إلبا الحاوي ،دار الكتاب اللبنانً ،بٌروت ،ط 1
 42. مفدي زكرٌاء :اللهب القدس ،ص 2
 2.دٌوان ابً تمام ،ص 3

 97. مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ، ص 4
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 مازلت بالترحيب حتى خمتني      

 ( 1ضيفا لو و الضيف رب المنزل .)                                  

 و في قصيدة أييا الميرجان ىذا نشيدي نجد الشاعر يقول : 

     ــــكم رماىا ذوو الجيالة ، بالعق

 (2الال.)ضم ، سفاىا ، وخسة ، و                                    

 : إبراىيمفيو في نفسو و روحو قول حافظ 

 رموني بعقم في الشباب و ليتني    

 (3عقمت فمم اجزع لقول عدائي .)                                       

 وقال مفدي في قصيدة " ماذا تخبئو يا عام ستينا " :

 عام مضى كم بو خابت امانينا  

 (4ماذا تخبئو ، يا عام ستينا ؟ .)                                 

 

 

 

 

                                                           
.ص 1962    دٌوان :دعبل بن علً الخزاعً ،جمع و تحقٌق محمد ٌوسف نجم ، دار الثقافة ،بٌروت ،لبنان  .  1

135. 
 .162مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ، ص.  2
 .16/ص2،1922،2حافظ ابراهٌم ،الدٌوان ، مطبعة المعاهد،مصر ،ط. 3
 .129مفدي زكرٌاء ، اللهب المقدس ،ص.  4
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 ية ابن زيدون :نىذا البيت فيو تناص من نو  إن  

        بنتم و بنا فما ابتمت جوانحنا

 (1)فينا  ما و ال جفت إليكم شوقا                                       

 : 73ويقول مفدي زكرياء في القصيدة زنزانة العذاب رقم 

 مثميم خطأ   ! ديك سموى أنا! سموى

 (2، كان اسمك الرمق .) اأنصفو  لو انيم                                    

 تناص مع قول ابن زيدون :مفينا نجد 

 و تكرمة    إجالاللسنا نسميك 

 (3ا .)يننوقدرك المعتمي عن ذاك يغ                                     

 وكذلك مفدي يقول في نفس القصيدة : 

 و تغرب الشمس ، تطوي في مالءتيا   

 (4ييا الشفق .)شفن يأ قشفأسرين                                      

 بين ىذه القصيدة و قصيدة ابن زيدون نفسيا : ىناك تداخال نأفنجد 

 سران في خاطر الظمماء يكتمنا     

 (5حتى يكاد لسان الصبح يفشينا .)                              

                                                           
1
 .12، ص  1979زٌدون : الدٌوان ، تج : كرم البستانً ، دار بٌروت للطباعة والنشر ،  إبن.  

 26مفدي زكرٌاء، اللهب القدس ،ص. 2
 12ابن زٌدون ، الدٌوان ،ص. 3
 26مفدي زكرٌاء :اللهب القدس ،ص. 4

  16. إبن زٌدون : الدٌوان ، ص 5 
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 ويقول  مفدي :

 سيان عندي مفتوح و منغمق  

 (1شدت بو الحمق .) أمياسجن بابك                                

 يقول المتنبي : 

 فقد       شئت كن أييا السجن كيف

 وطنت لمموت نفس معترف                                    

 لو كان سكناي فيك منقصة 

 (2.) اكن الصدفس لم يكن الدر                            

فييا تناص في الميب القدس مع  نافبعد ما قدمنا مجموعة من األبيات التي وجد  
ؤكد أن معظم تمك النماذج تبين تأثر الشاعر مفدي زكرياء بالشعراء نأبيات أخرى ، 

السابقين و يدل كل ىذا عمى امتالكو الكثير من ذلك الموروث ، فيي إشارة عمى 
 يا ليو الشاعر و جعمو مرجعإ نتقميدي ، حالشعري الاألسموب  إلىامتالء  وحنين 

ريخ في شعرنا العربي _ الشخصية العربية ، فمنا تا يعترف بو ، و يظير من خاللو
و روح  ىماشتمع ما ي كتابتو عادواأو   لو استثمره الشعراء –بعض الدارسين كما يرى 

 درجة العالمية . إلىبالشعر العربي  امو صالعصر  لو 

 

 

 
                                                           

 25مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ،ص  . 1
 24،ص 3نبً،دٌوان المت . 2
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 ثالثا : التناص التاريخي : 

بحيث تجتمع في  .في نصوص الديوان  أزمنتياكما تتشابك  األحداثتتشابك    
من النص آالف األحداث ، فمثال في قصيدة " وقال اهلل " نذكر حادثة المكان الواحد 

إندالع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر والتي يستفتحيا الشاعر بحادثة ليمة القدر 
 في قولو : 

 ا دعا التاريخ ليمك فاستجاب

 ( ىل وفيت لنا النصابا ؟! ربفمو )ن                        

 وىل سمع المجيب نداء شعب 

 (1) ؟ افكانت ليمة القدر الجواب                             

و لما ليذه الميمة العظيمة و القديرة من جمائل عمى  حيث يتداخل الحدث التاريخي ،   
اء بنوره باندالع ضالذي أ اإلسالم نور إلىالبشرية فقد أخرجتيا من ظممات الجاىمية 

اد عبالثورة التحريرية التي رسمت درب الحرية و الخروج من ظممة االستبداد و االست
 نور االستقالل و النصر . إلىالظمم و الشقاء و 

 ثالثا : الرمز 

 مفيومو : أ(

نو يكتسب إالعربية المعاصرة بل يعد الرمز أىم العالمات البارزة و المميزة لمقصيدة 
 من  و لو دور ىام فما من نشاط ينساناإل الفكرأىمية في "تاريخ 

 

                                                           
 .33مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ،ص. 1
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اجتماعيا  عمميا أوو و صميمو سواء كان نشاطا دينيا أو فنيا أو بإال و الرمز ل نشاطاتو
 (1) يتحدث بالرمز " كمو  العالم إنل نحتى ي

نسان و بكل النشاطات التي يقوم بيا سواء ما إلاعالقة بحياة ويتعمق الرمز بكل مالو   
نو غير ذلك فيو يمثل العنصر الجوىري و المتمم أل إلىجتماع اإل أوتعمق منيا بالدين 

ساسي و الرئيسي في العالم  نسان فيو يمثل العنصر األىو المغة التي يتعامل بيا اإل
نسان فيو إبيا أي  رالتي يعب اإلشارةيعتبر  ألنوألن كل رمز يحمل عدة دالالت كل 

 . ايعد اختصار 

عمى جوىر العالقة التي تربط بينو و الرمز مثل الصورة يطمعنا الشاعر من خاللو  ››
عالقة يطبعيا التوتر و التفاعل الموضوعي أو الحياة من حولو وىي العالم بين و 
تحقيق قدر من المصالحة  أواالنسجام و التوازن  إلىالمتبادل بقصد الوصول  التأثرو 

 (2) .‹‹بين الذات و الموضوع 

حولو من  و ما يمثل لو جوىر العالقة بين الموضوع  ألنوالشاعر يستخدم الرمز  إن  
 و مضمونو.  بيذا الموضوع ، فيذا يولد عالقة بين الموضوع وعالقة تربط

 ب/ توظيف الرموز في الحوار :

في الميب المقدس مجموعة كبيرة من الرموز استمدىا  وظف الشاعر مفدي زكرياء   
من مصادر مختمفة كالدين و التاريخ و مناىل األدب العربي و بخاصة الشعر منو و 

تو ااستعان بيا في حوار ىو ما سنحاول الوقوف عميو من خالل بعض الشواىد التي 
وبية ىذه ن تكون متنوعة تعبر عن أسمأرصنا عمى حالداخمية و الخارجية والتي 

 وارات و خصائصيا الفنية حال

                                                           
 .225،ص1ً :الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث ،دار صفحات ،دمشق ،سورٌا ،طنعٌم الٌاف.  1
مان حشالف : الرمز و الداللة فً شعر المغرب العربً المعاصر ،انجاز الجاحظٌة الجزائر ثع .  2

 5،ص2000)دط(،
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قول    "   73ومن الرموز التي حمميا الديوان نجد في قصيدة " زنزانة العذاب رقم  
  :الشاعر

 دوه مالئكة حالنصر ، ت إلىجيش 

 (1) مسومون بموج الموت يندفق .                                  

عالمة التأييد و ىو رمز مالئكة مسومون " وىو داللة عمى الرمز ىنا ىو " تحدوه و   
 ديني .

 وفي قصيدة " وقال اهلل " يقول الشاعر :

 وتحت خياميا ، انبجست عيون 

 (2ليا )ىاروت( قد سجدا احتسابا.)                                

 الرمز ىنا " ىاروت " و ىو يحمل داللة  الجمال فييا .و  

 القصيدةو يقول في نفس 

 الكنيسة ،في )حمانا( ...... ونحترم

 ( 3ا .)بونحترم الصوامع و القبا                                      

 مل داللة النصرانية و المسيحية .حالرمز ىنا ىو " الكنيسة" وىي ت

 

 

                                                           
 .29: اللهب المقدس ،ص مفدي زكرٌاء. 1
 .36المصدر نفسه ،ص . 2
 .39المصدر نفسه ،ص. 3
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 وكذلك قولو في القصيدة :

 ا لعيسى بوكان محمد ، نس

 (1.) او كان الحق ، بينيما انتساب                        

 طريقة معايشة األديان.و و الرموز ىنا " محمد و عيسى " و ىو يحمل داللة كيفية 

 الشاعر :ول وفي القصيدة نفسيا يق

 وموسى ،كان يأمر بالتآخي 

 (2وعابا .) مكرا ، و حذر قومو ،                            

 و الرمز ىنا ىو " موسى " وىي داللة عمى ييودية األصل .

 ونجد قول الشاعر في القصيدة " و تعطمت لغة الكالم " 

 وبالدنا  بيد ) الكالص ( خالصيا 

 (3ىييات يجدي ) مجمس ( و خصام .)                                    

 ة التحريرية .( و يحمل داللة الجياد و الثور  الكالص) و الرمز ىنا ىو

 وفي القصيدة " اقرا كتابك " ...يقول الشاعر 

 بو جبريل في سوق الفدا  نادى

 (4قدىا و تبرعا .)بن فشرى و باع ،                               

                                                           
 .39مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ،ص . 1
 39المصدر نفسه ،ص .  2
 .46المصدر نفسه ،ص . 3
 .52المصدر نفسه ،ص . 4
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 و الرمز ىو " جبريل " وىو يحمل داللة السماء و مباركتيا .

 وفي نفس القصيدة كذلك يقول الشاعر :

 بدنيا العرب زكى غرسو  نسب ،

 ( 1ألم فأورق دوحة و تفرعا.)                                   

 و الرمز ىو " العرب " فيي تحمل داللة العروبة و العزة و التضحية .

 ويقول الشاعر في القصيدة نفسيا :

 الضاد ،في األجيال ،خمد مجدىا 

 ( 2ىواىا المنزعا.) و الجرح ،وحد في                              

المغة   إلىو يشير  اد " و ىو يحمل داللة الخمود و العروبة .ضو الرمز ىنا ىو " ال
 المغات بمغة الضاد. العربية التي تعرف بين

 وكذلك يقول الشاعر في القصيدة نفسيا :

 سحرت روائعيا المدائن عندىا 

 ( 3، بيا الكميم فروعا .)عصاه ألقى                                            

  موسى. و الرمز ىنا ىو " الكميم " وىو يحمل داللة القدسية و كميم اهلل

 

 

                                                           
 .53مفدي زكرٌاء : اللهب القدس ،ص . 1
 .53المصدر نفسه ،ص . 2
3
 54المصدر نفسه ، ص . 
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 الشاعر في نفس القصيدة :  لو كذلك يقو 

 بالقتال )قناليا ( والجيش ، طير 

 (1ا .)عضبو )جمال( أعمل في حشاىا الم                                      

و الرمز ىنا ىو " جمال" و ىو يحمل داللة شخصية جمال عبد الناصر القائد         
 القومي و الثائر . العربي 

 وكذلك يقول في القصيدة :

  والطور ، أبكى ، من تعود أن يرى

 (2في ) حائط المبكى ( يسيل األدمعا.)                                       

الطور ف " و " حائط المبكى"و ىي أسماء مكانية تشع بالقداسةو الرمز ىنا ىو " الطور 
  ىو داللة القدسية و حائط المبكى ىو أيضا يدل عمى القداسية .

 :و كذلك يقول الشاعر في القصيدة 

  اهلل فجر خمده ، برمالنا 

 (3)!! عابقام عزرائيل ، يحمي المنأو                               

 و الغمبة . اإلرادةو الرمز ىنا ىو " عزرائيل " وىو يحمل داللة القوة و 

 

 

                                                           
 .54،ص زكرٌاء: اللهب المقدسمفدي  . 1
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 وكذلك ٌقول فً القصٌدة : 

  نوفمبراو اختار ٌوم )االقتراع( 

 (1..فمضى، و صمم أن ٌثور ، و ٌقرعا .)                                

 " و هو ٌحمل داللة تارٌخ اندالع الثورة التحرٌرٌة  نوفمبراو الرمز هنا هو " 

 " ٌقول الشاعر : نشٌد بربروس وفً قصٌدة "

  أنت ، محراب الضحاٌا

 (2فً حناٌاك األسود .)

 و الرمز هنا هو " محراب " وهو ٌحمل داللة قدسٌة الجهاد و التضحٌة و العبادة .

 وكذلك ٌقول فً القصٌدة نفسها :

 ها نارا على من طغى وصب

 (3) بنً ٌعرب. دحتبعث بها م                             

 و الرمز هو " ٌعرب " و هً تحمل داللة العروبة و األصالة .

 " : ٌقول ! " ونجد الشاعر فً قصٌدة " وتكلم الرشاش جل جالله 

 و الشعب أسرع للشهادة عندها

 (4)! ناداه )عقبة( للفداء )و حٌدر(                                  

و الرمز ىنا ىو " عقبة " و " حيدر" و ىما يحمالن داللة الثوار األحرار و المضحين 
 في سبيل الوطن و استقاللو .

 

 

 

                                                           
 .58،ص مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس . 1
 .76، صالمصدر نفسه  . 2
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 ياعام ستينا"؟ نجد الشاعر يقول :تخبئو  وفي قصيدة " ماذا

 و يا ابن مريم .....في ذكراك موعظة.

 (1) ؟نينا الرشد ، المجا لو أنيا تميم                                          

 و الرمز ىنا ىو " ابن مريم " و ىو يحمل داللة النصرانية .

 : و نجد قول الشاعر في القصيدة " قل يا جمال..."

 قل يا جمال ، يردد قولك اليرم.

 (2شئت ، تنجز حكمك األمم.) واحكم بما                                   

واليرم يحمل داللة و الرمز ىنا ىو " جمال و اليرم " ىما يحمالن داللة القائد الثائر 
 .مصر

 و كذلك قولو في القصيدة :

 خزي اهلل شعبا ، فيو )ناصره( يلن 

 ( 3سمو بو القيم .)ت وال كبا وطن ،                                   

 الثائر كذلك .و الرمز ىنا ىو " ناصره " و ىو يحمل داللة القائد 

 وكذلك يقول الشاعر في القصيدة نفسيا : 

 أم كيف ترىب ) اسرائيل( وحدتنا  

 (1م.؟)صو نحن في )شدق اسرائيل( نخت                                      

                                                           
 .129مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس،ص. 1
 .251المصدر نفسه ،ص . 2
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وىي داللة  أخرىداللة  إلىوة والرمز ىنا ىو " اسرائيل " وىو يحمل داللة انحراف النب
 االستعباد و الظمم و القير و التعمق فيو .

 و كذلك يقول الشاعر في نفس القصيدة : 

 ور(وعد اهلل  ينقذنا بمفمن ) وعد 

 (2فيل بقينا ، لعيد اهلل ، نحترم ؟ )                                      

السيطرة  إلى أدىتاريخ المشين .الذي ور" ىو يحمل داللة البمفوالرمز ىنا ىو " وعد 
 عمى فمسطين و تسميميا لمييود.

 وفي القصيدة نفسيا يقول الشاعر : 

 وفي. في الجزائر )حيفا(و ) الجميل(ف

 (3)! يمتئمأرض الجزائر ، جرح العرب                                      

في فمسطين المحتمة  داللة  انو الرمز ىنا ىو " حيفا" و " الجميل" و ىما يحمالن مكان
 .سالمية الوحدة العربية و اإل

 :! ونجد قول الشاعر في القصيدة " فالعز....حتى تستقل الجزائر

 بردا، جينم إلبراىيم وكانت 

 (4ضع الجمرا.)مأن نـ في الخطب  ـفعممنا                            

 النبوة ." وىو يحمل داللة  إبراىيمو الرمز ىنا ىو " 

                                                                                                                                                                          
 .253،صمفدي زكرٌاء، اللهب المقدس  . 1
 .253،صالمصدر نفسه  . 2
 254المصدر نفسه ،ص  . 3
 .256المصدر نفسه ،ص . 4
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 وكذلك يقول في ىذه القصيدة :

 محمد ـبدر  ـوحد ثناعن يوم 

 (1" بدرا ".) جزائرنافقمنا نضاىي ، في                                  

 و الرمز ىنا ىو " بدر" وىي  تحمل داللة التاريخ المجيد .

 وكذلك يقول في القصيدة :

 .أرضنارقعة  عمى رقعة الشطرنج

  (2يا التبرا.)ففي جو ـ يغازل نصابون                                      

الغنية بثرواتيا التي يتساقط عمييا  األرضو الرمز ىنا ىو الشطرنج وىو يحمل داللة 
 أعداء الغاشمين .

 و يقول في نفس القصيدة :

 تنمروا ،صامدون افالضعا م إذا

 (3.)!! ..األرض يبقى وال كسرى ..ر في فال قيص                      

 و الرمز ىنا ىو " قيصر" و "كسرى " ىما يحمالن داللة الظمم و االستعباد و الجبروت 
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 وكذلك يقول الشاعر في نفس القصيدة :

 ومكتبي، و الشعر، والغرفة التي

 (1يا ظيرا؟)ففي جو  أحاط بنا)كوىين(                                      

 بالرمز ىو "كوىين" و ىو يحمل داللة معاني القساوة و الشدة و التذوق بتعذيو  
 .االخرين 

 ونجد قول الشاعر في نفس القصيدة :

 وحق ) الجميالت الثالث ( و بالتي 

 (2تيجر الخدرا.) ،جابت ، فراحت لمفدا أ                                     

              تحمل داللة تحدي و صمود حواءوالرمز ىنا ىو " الجميالت" وىي   
 كمواتي حمفالمقصود ىنا جميمة بوعزة ، جميمة بوباشا و جميمة بوحيدر ال ،عزتيا و 

 . باإلعدامعمييم 

 : ونجد الشاعر يقول في قصيدة "فمسطين عمى الصميب"

 

 ءنبيافمسطين ....يا ميبط األ

 (3ويا قبمة العرب الثانية .)                                 

  . اإلسالميةو الرمز ىنا ىو " فمسطين " وىي تحمل داللة الوحدة 

                                                           
 .251مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ،ص . 1
 .264المصدر نفسه ، ص . 2
 .279المصدر نفسه ،ص .  3



 شعرية الحوار في ديوان اللهب المقدس                                       الفصل الثاني
 

101 
 

 وكذلك قولو في نفس القصيدة : 

 ( في مقدسينوخمدت )حطي

 وجددت غزوة )انطاكيو(.                                 

 ـ ثورتي اخذلو   إنـ  وناديت

 (1)أنصاريومن )القادسية(                               

 أيضا. اإلسالميةو الرمز ىنا ىو " حطين " و " القادسية" و ىما يحمالن داللة الوحدة 

 وكذلك يقول الشاعر في القصيدة نفسيا :

 )محمد( أبقى لنا، عبرة

 (2غم القاصيو(.)نمن )الذئب، و ال                          

القاصية"  وىما يحمالن الداللة ومحمد ىو رمز  و الرمز ىنا ىو " الذنب و الغنم   
في وجو  اإلرادةاالتحاد و العزيمة و  في  و كذلك داللة عمى التحدي والنبوة سالملإل

 .العدو 

 أقسام و منيا: إلىالرموز الموجودة في ىذا الديوان قد انقسمت   أنو مما سبق نمحظ 

،موسى ، المحراب، فمسطين....و ىي رموز تعبر  مثل:محمد،المالئكة :رموز دينية  
عن ثقافة الشاعر التراثية )الدينية( وىي داللة عمى تفرع الدين فيو وفي أمتو ، وما 

يحممو ىذا الدين في طياتو من عناصر البقاء و الكرامة لو تمسك بو األخرون ، فيو 
لنص جماال فنيا و يفيص عمى القصيدة معاني القداسة و الجالل و الييبة ، ويكسي ا

و ثراء فالشاعر يقترب  ىو معاني و دالالت كثيرة ، وذلك ما يحممو من غن أسموبيا
                                                           

 .284مفدي زكرٌاء : اللهب المقدس ،ص . 1
 .287المصدر نفسه ،ص . 2
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تعبيرا عن الشخصية بطالو ارتقاء بالمعنى و تطويرا لألسموب و ن و أيألفاظ الد إلى
سالم ىو مفتاح إلان التمسك بأعمى  اتأكيدعماق التاريخ و النفوس و اإلسالمية في أ

 الفرج .

أبعادا  ص: مثل : جمال ، قيصر،كسرى، وىي رموز تكسب الن رموز تاريخية  
المخفية وىذا النوع  األزمنة أحداثطة بحوادث التاريخ و رتبترتبط بالجذور الم جمالية

بمعان و دالالت كثيرة  فييا تذكر لمماضي و ربط  اوءمن الرموز يجعل النص ممم
  بالحاضر و المستقبل .

اد ، يعرب وىي رموز يفجر الشاعر من خالليا بواطن ضالل مث:  رموز قومية  
عممو  إعطاءعل منيا كثافة لغوية تحاول جالعروبة في نفوس حاممي ىذا المسان ، و ي

ىي من صمب تي و األلفاظ المتعمقة و المرتبطة بالمغة ،ال أكبر عدد من الدالالت
 رسالة الشاعر الجزائري الكبير مفدي زكرياء .
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 لمفدى ״قدسماللهب ال״خمص البحث في موضوع  شعرية الحوار في ديوان    
 همها :ألى مجموعة من النتائج إزكرياء 

و لكن الجديد فيه هو المفهوم الذي  قديم،بل  اأن مصطمح الشعرية ليس جديد .1
 عميه. يدلصار 

 حيهيمن الحوار الخارجي في هذا الديوان نظرا الرتباط الشاعر بالواقع ال .2
فقد المحتل. ةبالظروف القاهرة التي كان يعيشها الشعب الجزائري تحت وطأو 

هيمنت الحوارات الخارجية عمى الحوارات الداخمية التي كانت مرآة تعكس 
 .المضطهدوحصرته عمى وطنه  مشاعر الشاعر و آالمه

الحزن و التحسر بأسموب و بالعواطف و الثورة  الشاعر مشحونةجاءت حوارات  .3
خراجه من رقيق و ألفاظ تحمل معاني الوفاء و اإلرادة و عزيمة  قهر المحتل وا 

 أرض الجزائر.

 أنها تصب في مجممها في حب إالحوارات مفدي بدالالت متنوعة ، جاءت  .4
بقيم الفداء والحرية  االرتباطو ق لى آخر رمإالوطن و االرتباط به و الذود عنه 

 .والقومية العربية

ا هراته مشوقة تنبض بالحياة و األمل ، بحيث تشد القارئ  فياجعل الشاعر حو  .5
 بحبال قوية .

والسهولة والثراء  اتسمت الحوارات في الديوان بكثير من المرونة و البساطة .6
  . بفعل التناصات التراثية

كسبها أمما  ,حوارته بالتناص و الرمز و المغة الشعريةاستثمر الشاعر في بناء  .7
وجذرها في الثقافة العربية في بعدها الوطني والقومي  بعدا فنيا و جماليا

 . العروبي واإلسالمي
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، ولو بقدر يسير و ما  ا البحثأمل ان اكون قد وقفت في هذأو في األخير   
    توفيقنا  إال باهلل الرحيم . 
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 .القرآن الكريم * 

 (المصادر :1

مفدي زكرياء :ديوان الميب القدس ،مو فم لمنشر ،طبع بالمؤسسة الوطنية لمفنون  -
 .2009المطبعية وحدة الرغاية ، الجزائر ،)دط(،

 .2،1972، دار المعارف،مصر ،ط1ابراىيم أنيس و اخرون :المعجم الوسيط،ج -

 .1997، 1بيروت ،لبنان ، ط ،دار صادر،2ابن منظور :لسان العرب،مج  -

أبو الطيب المتنبي ،الديوان ،شرح :عبد الرحمن  البرقوقي ،تح،:عمر فاروق الطباع   -
 .2شركة دار األرقم بن ابي األرقم لمطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت ،لبنان،

بكر الرازي :مختار الصحاح ،دار اليدى لمطباعة و النشر ،عين مميمة ،  أبي -
 .4،1990،طالجزائر

بو فراس الحمداني :الديوان ،رواية ابن خالوية،دار بيروت لمطباعة والنشر أ  -
 .1979بيروت.

 .  1979ديوان ،ابن زيدون ،تج ،كرم البستاني ،دار بيروت لمطباعة و النشر ، -

ديوان :دعبل عمي الخزاعي ،جمع و تحقيق محمديوسف نجم ، دار الثقافة ،بيروت  -
 .1962لبنان ،

 .1ديوان ابي تمام ،ضبط و شرح إليا الحاوي ،دار الكتاب المبناني،بيروت،ط -

، 1،دار الكتب العممية ،بيروت ، لبنان ،ط2الفيروز آيادي:القاموس المحيط،ج -
1999. 

 2004مجيد طراد :شرح ديوان عباس بن األحنف .دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان، -
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 الجيل،بيروت،لبنان.،دار 1الجاحظ: البيان و التبين ،ج -

 .1963قدامة بن جعفر : نقد الشعر،دار المعارف،القاىرة ، -

  / المراجع :2

 المراجع العربية : ( أ

 أسامة فرحات : المونولوج بين الدراما و الشعر ، الييئة المصرية العامة لمكتاب  -

 .1997مصر ،
 الصادق قسومة : طرائق تحميل القصة ، دار الجنوب ، تونس . - -
حسن ناظم : مفاىيم الشعرية ،المؤسسسة العربية لمدراسات و النشر ، بيروت ،  -

 .1،2003لبنان ،ط
دار الحامد لمنشر و التوزيع –ضياء غني لفتة : البنية السردية في شعر الصعاليك  -

 .1،2010، عمان ، األردن ،ط
ة ،بيروت ، عبد السالم مسدي : األسموبية و األسموب ،دار الكتاب الجديد المتحد -

 .5،2006لبنان،ط
عثمان حشالف: الرمز و الداللة في الشعر المغرب العربي المعاصر ، انجاز  -

 .2000الجاحظية ،الجزائر ،

عمي احمد ادونس:شعرية المغة ، دار االدب لمنشر و التوزيع ،  -
 ،1،1985بيروت،لبنان،ط

النص ، خطابات الشخصية الريفية في األدب ، المؤسسة  فاتح عبد السالم : ترييف -
 .2001، 1العربية لمدراسات و النشر ، ط

 .1،2002لطيف زيتوني : معجم المصطمحات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ،ط -
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محمد زغمول سالم :دراسات في القصة العربية ، أصوليا ، اتجاىاتيا ، أعالميا ،  -
 شركاءه ، االسكندرية .منشأة المعارف، جالل خزي و 

 محمد فتوح أحمد : مفارقات الشعرية ، دارغريب لمطباعة والنشروالتوزيع القاىرة  -

 2009مصر ،

محمد مصطفى أبو الشوارب : المدخل الى الفنون األدب العربي الحديث و مياراتو  -
 .2007، 1التعبيرية ، دار الوفاء ، لدينا الطباعة و النشر ،ط

: الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث،دار الصفحات ، نعيم اليافي  -
 .1،2008دمشق،سوريا،ط

 .2006يوسف وغميسي: الشعريات و السرديات ، دار أقطاب الفكر، -

 ، دار الحرية لمطباعة،بغداد.2محمود درويش: األعمال الكاممة ، ج -

مد لمنشر و أحمد زىير :القصيدة الطويمة في الشعر العربي المعاصر ، دار حا -
 .1،2012التوزيع ،ط

الطاىر بومزير: التواصل المساني و الشعرية ، دار العربية لمعموم ناشرون منشورات  -
 .2007،  1االختالف ، بيروت ، لبنان ، ط

بشير تاوريرت: الحقيقة الشعرية دراسة في األصول و المفاىيم عالم الكتاب الحديث،  -
 1،2010أربد ، األردن ، ط

جاسم  خمق الياس: شعرية القصة القصيرة جدا ، دار نينوي ، دمشق   -
 .2010سوريا،

البناني ،  سعيد عموش: معجم المصطمحات األدبية المعاصرة ،دار الكتاب -
 .1،1985بيروت،لبنان،ط
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طو عمي حسين الدليمي ، سعاد عبد الكريم الوائمي : المغة العربية ، منياجيا و  -
 .3،1990الشرق لمنشر و التوزيع نعمان ، االردن ،ط طرائق تدريسيا ، دار

فخر الدين رازي ،:نياية االيجاز و دراية االعجاز ،دار صادر لمطباعة و النشر و  -
 .1،2004التوزيع ،بيروت ،ط

 كمال  أبو اديب :في الشعربة ، مؤسسة األبحاث العربية ، بيروت ،لبنان  -

 .1،1996ط
 .4، بيروت،لبنان،ط1كاممة ،جمحمدا الفيتوري: األعمال ال -
منصور نعمان نجم الدين : اشكالية الحوار بين النص و العرض في المسرح ، دار  -

 .1998، 1كندي لمنشر و التوزيع ، أريد ، األردن ، ط
 نجم عبد اهلل كاظم : مشكمة الحوار في الرواية العربية المعاصرة ، أربد ، االردن  -

 .1،2007ط
 منياج البمغاء و سراج االدباء ، دار الغرب االسالمي، بيروت  حازم القرطاجي : -

 .2،1982لبنان ،ط

 .2004حسان الباىي : الحوار و منيجية التفكير النقدي ، إفريقيا الشرق، المغرب  -

، عمي بن زيد لمفنون المطبعية  زاغز نزيية : التداخل السردي في المتن الحكائي -
 .1،2010حي المجاىدين ، بسكرة ،ط

 .1،2003صالح مفقودة : المرأة في الرواية الجزائرية ، دار اليدى ، عين مميمة ،ط -

عمر بن بمخير : تحميل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، منشورات  -
 .3اإلختالف ، الجزائر ،ط

: فن الحوار المناظرة في األدبين الفارسي و العربي في  محمد عبيد الحمزاوي -
 .1،2001العصر الحديث ، مركز االسكندرية لمكتاب ،ط
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 محمود درايسة : مفاىيم في الشعرية ، دار جرير لمنشر و التوزيع ، عمان ، األردن  -

 1،2010ط

  المراجع المترجمة :ب(

تر :فريد الزاىي ، جوليا  كرستيفا: عمم النص ، دار توبقال لمنشر، -
 .2،1997المغرب،ط

ميخائيل باختين: الخطاب الروائي ، دار األمان لمنشر و التوزيع ، تر: محمد برادة  - 
 .1987الرباط،  

،  ، تر: شكري مبحوث و رجاء بن سامةتزفطان تودوروف: الشعرية ، دار توبقال -
 .2المغرب، ط

،  تر: محمد الولي و مبارك حنون، ،رومان جاكسبون: قضايا الشعرية دار توبقال -
 .1،1988المغرب،ط

 الرسائل الجامعية : /3

موسى مبروك : البناء السردي في رواية "البتر" إلبراىيم الكوني،مذكرة مقدمة لنيل  -
 سيادة الماجيستر في النقد األدبي ،محمد عبد اليادي ، جامعة محمد خيذر ، بسكرة 

2009. 

نورة بن حمزة : الحوار الفصحي من القرآن الكريم ، دراسة في التواصل و اإلبالغ  -
 .2008سورة الكيف أنموذجا، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر،

وفاء بيسي : تقنيات الحوار السردي في رواية أيام إضافية أخرى ،لسميمان عباس ،  -
 ،صر ، سبيعي حكيمةفي األدب المعا مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر
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                                                  2012جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  

في ثالثية أحالم مستغانمي ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة  يةمداني مدور : الحوار  -
، جامعة  الماجيستر في األدب العربي الحديث و المعاصر ، أمحمد بن لخضر فورار

 .2012محمد خيضر ،بسكرة ،

 المجالت و الدوريات : /4

في نظرية الرواية ،بحث في تقنيات السرد ، عالم المعرفة ،ع  :عبد المالك مرتاض  -
240 .1998. 
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 الفهـــــرس

  جـ – أ ............................................................................. مقدمة

  .في مفهوم الشعرية والحوار الشعريمدخل: 

  81-5........... ...............................................................:الشعرية

62-81 ..........................................................................:الحوار  

  33-72 ......................................................:الحوار واألجناس األدبية

 

  .في ديوان اللهب المقدس الحوار: الفصل األول

  55-55............. ................................................. :الحوار الخارجي

35-33 .................................................................:الحوار الداخلي  

 

.شعرية الحوار في ديوان اللهب المقدس :فصل الثانيال  

62-28...................... ..............................................:اللغةشعرية   

  09-66.................... .............................................:شعرية التناص

297-59...................................................................:شعرية الرمز  

895-891 ....................................................................... خاتمة  
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