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 تقذٌى
نقّدـ في ىذا الكتاِب نماِذَج لنصوٍص أدبّية ونقدّية محّممًة تحمياًل منيجّيا متكاماًل، َوفَؽ   

تميير المتعّمـ عمى منيا اكموريا آداب وعموـ إنسانية، ىدفنا برنامِج مقّرر السنة الثانية ب
اكتساِب كفاءٍة منيجية ومعرفية تساعده عمى التمّكف مف آلياِت الّتحميؿ ومقاربِة الّنصوص 

ُو فييا دواِخميا ويقؼ عمى غاياتيا وجمالياتيا، ونسيُر في ىذا  األدبية والّنقديِة مقاربًة يستكنِ 
ر الدراسي الموّزِع عمى أربع مجزوءاٍت، بادئيف بنّص نظرّي منتقميف الكتاب عمى خطى المقرّ 

 إلى النّص التطبيقّي، ونبّيف ذلؾ فيما يمي: 

 ؛المجزوءة األولى: مف إحياء النموذج إلى سؤاؿ الذات

 ؛المجزوءة الثانية: تكسير البنية وتجديد الرؤيا

 ؛المجزوءة الرابعة: أشكاؿ نثريٌة حديثة ) قصة ومسرحية(

 ؛المجزوءة الرابعة: مناىُج نقدية حديثة )المنيج االجتماعّي والمنيج البنيوّي(

داِف ضمنيا في كّؿ تحميؿ، رِ وتجُدر اإلشارة إلى كوِف درَسْي عموـِ المغة والتعبير واإلنشاء يَ 
في درِس عموـ  تمّقاهُ المتعّمـ عمى توظيؼ ما  تميير القاصدة إلىتماشيا مع غايِة المقّرر 

 ودرس التعبير واإلنشاء في الّتحميؿ المنيجّي. المغة

 واهلَل نسأؿ  التوفيؽ. 

 المغرب-الثانوي التأىيمي التعميـ أستاذ المغة العربية وآدابيا،  -سعيد بّكور

 said.bakour1982@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 الغالؼ: األستاذ جواد حنافيصّمـ 

mailto:said.bakour1982@gmail.com
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 سؤال الذاتالمجزوء األولى: من إحياء الّنموذج إلى        
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 بين يدْي المجزوءِة: 

ـَ ردحا مف الزمف، إذ      سعت حركُة إحياء الّنموذج إلى بعِث الّشعر العربّي مف رقاده وركوده الذي دا
دخؿ في عصر االنحطاط نفقا مظمما كاَد ُيعّجؿ باحتضاره، نتيجة عنايِة شعراء تمؾ الفترة بالتصنيع 

ديعية عمى حساب المعنى، فانبرى شعراء إحياء النموذج ليعيدوا االعتبار والتالعب المفظي والصناعة الب
قصائد وىكذا عادوا إلى ) نموذجا( ُيحتذى، شكاًل ومضمونا، يمةلمشعر العربي مّتخذيف القصيدة القد

ا ويسيروف عمى ىداىا، متأرجحيف في ذلؾ بيف االتّباِع واالبتداع... ومف الفحوؿ ينسجوف عمى منوالي
لشعراء الذيف اضطمعوا بيذه الميّمة، نذكر: ناصيؼ اليازجي، ومحمود سامي البارودي، وأحمد أبرز ا

 شوقي، وحافظ إبراىيـ، ومعروؼ الرصافي...

 استميـ شعراؤهولشعر إحياء النموذج خصائص ممّيزة في شكمو ومضمونو؛ فمف حيث المضموف 
ف بعض ما يموج في واقعيـ، أما مف الناحية األغراض القديمة، دوف أف يعني ذلؾ تنّصميـ مف التعبير ع

بفخامة الجرس ورصانة التركيب، وتمّيزت صورىـ بمحاكاتيا لممحفوظ  ـالشكمية، فقد اّتسمت لغتي
 الشعري، أّما اإليقاع فمـ يتغّير فيو شيء ُيذكر.

لذات، فرّكز التي سعت إلى إعادة االعتبار لموجداف وا ،وتمت حركة البعث واإلحياء حركة سؤاؿ الذات  
اىتماميـ عمى المواضيع ذات الطبيعة الذاتية والّصبغة الغنائية، وأسيمت عوامؿ عّدة في بروز  شعراؤىا

ىذه الحركة، منيا التحوالت االجتماعية التي عرفيا المجتمع المصري في عشرينيات القرف العشريف، 
وأثمر ذلؾ ثالث مدارس ىي عمى التوالي:  ،والتأّثر بالفكر الميبرالي الحر، والترجمة عف الشعر األنجميزي

مدرسة الديواف، ومدرسة الرابطة القممية) شعراء الميجر(، وجماعة أبولمو. وكانت لكؿ مدرسة خصائصيا 
 وروادىا. 

لى جانب التجديد المضموني، حرص شعراء الرومانسية عمى   لغتيـ لّينة  التجديد في الشكؿ، فوجدنا وا 
، أّما اإليقاع فجّددوا فيو نسبيا، مف لمحياةِ  ورؤيةٍ  عّبر عف تجربة ذاتية معاشةصورىـ تأصبحت شّفافة، و 

 خالؿ التنويع في القوافي والمزج بيف البحور، دوف أف يستطيعوا إحداث تغيير كبير في الشعر العربي. 
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"إنى خطاِب "إحٍاِء انًُّىرجِ  انًُتًًُّص انُظشّي تحهٍُم ان  

 ِانبعــــاُث الشِّعـــِر العــــربيِّ                                   
 

جاءت حركُة انبعاِث الشعِر العربيّْ مرتبطًة بإحياء القديـ وبااِلّطالع عمى مذاىب القدماء في تناُوِؿ 
األغراض والّتعبير عف المعاني، وكاف مف وراء حركة اإلحياء وعٌي بالماضي ومف وراء ىذا الوعي 

نو مستقرُّ المثؿ األعمى، وىكذا يجب أف ُتْحَفظ المراتب في التعميؿ، ال أف يمقى بيا جزافا بحيث الشعوُر بأ
 .تقع كما يتَِّفؽ ليا أف تقع بيف السَّببية أو المسبَّبية

  
لقد جاءْت حركُة البعِث لمشعِر العربيّْ عمى مراحَؿ مف التدرُِّج في التحّرِر مف التقميد، فقِد انتقؿ الشعر 

عربيُّ مف طْوٍر ىو أشبو بالموت، موِت المعاني الشعرية في النظـ، ونضوِب ماء العاطفة والوجداف فيِو، ال
واختفاء النَّزعة الذاتية المميزة لشاعر عف شاعر، إلى طوِر انبعاثو بإحياء المعاني القديمة، فيو بعٌث 

مغ مبمَغو مف الكماؿ والقوَّة في عصوٍر بالقياس إلى صورة الشعر العربي القديـ، ألف ىذا الشعَر كاف قد ب
خَمْت، ثـ تحولَّت عنو األذواُؽ بدافع اإلفراِط في التصنُّع أو طمب التصنيع، ثـ قصَّرت عف فيمو الطّْباع، 
وباعدت العيود المتعاقبة بيف المشتغميف باألدب وبيف التراث األدبيّْ السَّميـ، بانتشار الُعْجمِة وانحراؼ 

وح القومية والمشاعر الذاتية، فمما  السالِئؽ وَضعؼ المغة وانتكاس سمطاف الدولة العربية، وبذلؾ خَمدت الرُّ
عادت ىذا المعاني إلى الظيور وبزواؿ موانعيا وتوفر أسبابيا مف انتعاش الروح القومية ،وسرياف الوعي 

حياء تراثو واجتالِء المعاني الذاتية والوجد انية في الشعر القديـ، سَرى الديني، وااللتفات إلى الماضي وا 
ُنْسُغ الحياة مف جديٍد في جُذور الشعر العربيّْ شيئًا فشيئا، عمى نحو مف التدرُِّج واالنفتاح، واالقتراب مف 
سالمة الطَّبع، والبعِد عف َغثاثة النظـ العروضيّْ الثقيؿ. وىو بعٌث أيضا بالقياس إلى الماضي، فمف 

بار القديـ منو مستقرَّ المثؿ األعمى في ىذا العصر، كاف انبعاثو بمثابة خالؿ تقويـ الشعر عمى أساس اعت
 .حركٍة إلى الوراء إال أنو لـ يكف بد مف أف تكوف ىذه الحركة سابقًة لمقياـ بالحركة التالية إلى األماـ

والٍت شعريٍة منذ بداية سبعينات القرف التاسع عشَر تبدأ مرحمة جديدة في حياة اآلداب العربية و تُْثمر محا
جريئة تميّْد الطريؽ أماـ شعراء النيضة، وقد قاـ بيذه المحاوالت شعراُء أحسُّوا بضرورة إحياء الصورِة 
القديمِة لمشعر، ولكنيـ لـ يقَوْوا عمى التحميؽ في أجواء الشعر الصحيح إال بقْدٍر محدود، فكانت أشعاُرُىـ 

ماتيا الفنية واقتدارىا عمى المحاكاة والمجاراة، كأشعار  تدؿُّ عمى ىذا البعث بتطمُّعيا أكثَر مما تدؿ بُمقوّْ
السَّاعاتي وصالح مجدي وعبد اهلل فكري مف المصرييف ، وناصيؼ اليازجي ويوسؼ األسير و إبراىيـ 

 .األحدب مف السورييف
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ييا فحوؿ الشعراء وكاف انبعاُث الشّْعر يعني أمرا واحدًا، وىو إحياُء الصُّورة القديمة التي كاف ينُسج عم

 المتقدميف، لكف ما طبيعة ىذا االنبعاِث، وما خصائُصو؟
 

أنو صّحح مفيوـ الشّْْعِر لدى الشاعر ولدى المجتمع عمى  -حسب الكاتب-وُأولى خصائِص ىذا ااِلنبعاثِ 
يومو لدى الّسواِء، فقْد كاف الشّْعر قبؿ فترة االنبعاث قد انحطَّ بحكـ سوء فيـِ رسالتو أو بحْكـ فساِد مف

الشاعر ومف بتوجو إليو الشاعر بشعره، فاعتبَره ىذا وذاؾ ممياًة وتسميًة وفنا مف فنوف الُمغالبِة بالكالـ في 
صناعة األلفاظ واألوزاف، وال تْعِرُض ىذه اآلفة إلى عصر مف عصور األدب إال أْودت بالشّْعر في مياِوي 

تكمُّؼ المحسنات، وقد انطمؽ البارودي في ِريادتو لبْعث اإلسَفاؼ والغموّْ في التصنُّع وتشويو المعاني و 
الشّْعر الصَّحيح مف تفسير مفيوـ الشعر أو تحديد مفيومو أو إحيائو عمى السواء، وذلؾ حيف قدَّـ لديوانو 
بمقدمة حدَّد فييا معنى الشّْعر، وكيؼ تحرَّؾ وجدانو بو. وُقصاَرى القوؿ في ىذا الفيـ أف الشعر عند 

فيُض وجداف وتألُّؽ خياٍؿ، وأف المّْساف ينُفث منو ما يجده مف ذلؾ الفيض أو ىذا التألؽ. وأف  البارودي
، وأف جيده ما كاف مْؤتمؼ المفظ بالمعنى قريب  رسالة الشعر تيذيُب النفس وتنبيو الخواطر واْجتالء المكاـر

 .ؼالمنزؿ بعيد المرمى، سميما مف وصمة التكمُّؼ بريئا مف َعْشَوة التعسُّ 
وثاني ىذه الخصائص أف الشعر أزاح عف نفسو عمى يد البارودي كؿ ما طَمس ُرواَءه مف أصباغ 
، أو مف أْوضار التقميد كاقتناص الّتوريات والّتضمينات إلى  الصناعة البديعيَّة، مف ُكمفة التالعب المفظيّْ

لشعر مف جديد عمى أُسسو القديمة كتابة التأريخ وتْطريز األعاريض واالختفاء بضروب البديع، وبذلؾ قاـ ا
 .مف متانة التركيب وجزالة المفظ ونصاعة المعنى وقوُّة الجْرس

 
أما ثالث ىذه الخصائص فيو االقتباس مف القديـ بأوسع ما تدؿُّ عميو كممة االقتباس مف معاٍف، فقد تغذَّت 

زدىار، تأثرت بصورىـ األدبية حركة ىذا الشعر مف الشعر القديـ لفحوؿ الشعراء وأعالِميـ في عصور اال
 .وبطرائقيـ في التعبير والمجاز، وبألفاظيـ ومعانييـ في كؿ باٍب مف أبواب القوؿ وفنوف الَقريض

ورابع ىذه الخصائص ىو النَّْزعة البيانية في ىذا الشعر، والمقصوُد بيا أف شعراَء ىذا البعث، وفي 
لى  مقدمتيـ البارودي، استبدلوا الصياغة البيانيَّة . فعادوا بالشعر إلى طريقة القدماء وا  مف النَّْظـِ البديعيّْ

ورة الوصفية المادية أو الممموسة لممعاني عف طريؽ  اعتمادىـ عمى المجاز واالستعارة. وعمى ىذه الصُّ
 .التشبيو والمجاز

، بؿ شارك تو طائفٌة مف ونحب أف نؤكد مرَّة أخرى ىنا أف البارودي لـ ينيْض وحده بحركة البعث الشعريّْ
نما كاف نتيجًة  الشعراء عاصروه. وبذلؾ لـ يكف ىذا البعث الشعرّي مصادفًة واتفاقا، ُيفسَّر بالنُّبوغ وحده، وا 
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مف نتائج حركة االنبعاث القومّي والدينّي، كما فسَّرنا، ونتيجًة أيضا مف نتائج الحياة العامَّة التي كاف 
 .التاسع عشر يحياىا العرب في النصؼ الثاني مف القرف

 وما بعدىا بتصرؼ 247،ص:1،1982،دار الثقافة،ط1الصراع بيف القديـ والجديد في األدب العربي الحديث،ج محمد الكتاني:      
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:نّص الّنظري ) المقالة األدبية(تحميُل ال  
 

( انحطاطا وتدىورًا، ومرَّ بفترات ُسباٍت 19عرؼ الشّْعر العربيُّ قبؿ عصر النيضة )ؽ     
مف فييا التَّصنيع والّتكمُّؼ، وساد فييا الوَلُع بالشَّكؿ، إذ اىتـّ شعراء عصر االنحطاط ىيْ 

بألواف البديع وتفاىِة األغراض عمى حساب المعنى، وىكذا حَصروا الّشعر في بوَتَقة التَّصنيع 
يائو إححتى كاد يحتِضر وَيمفُظ أنفاسو األخيرة. لكفَّ شعراء البعث واإلحياء حَمُموا ِمْشعؿ 

، وذلؾ مف خالؿ العودِة إلى الشّْعر القديـ ومحاولة النَّسج عمى وعِمموا عمى بْعثو مف جديدٍ 
منواؿ الُفُحوِؿ، وُمَجاراِتيـ في طريقة بناء القصيدة والّتصوير والنظـ والّصياغة، ومْف أبرز 

ِت الحركُة ولما استقرَّ  .رودي، وأحمد شوقي، وحافظ إبراىيـىؤالء نذُكر: محمود سامي البا
عمى قدميف ثابَتتْيف راسختيِف َتمْتيا دراسات نقدّية، وقامت عمى ِإْثرىا تأليفاٌت نظريٌة موازية، 

والتعريؼ بيا وتقريبيا مف جميور ، إبراز خصائص حركة إحياء النموذج عِممت عمى
لّنقاد الذيف المتمّقيف، مف خالؿ استْثمار ما جاءت بو المناىج الّنقدية الحديثة، وِمف أبرز ا

أحمد عمي سعيد الممقَّب بأدونيس، و  البعث واإلحياء نجد :شوقي ضيؼ،َدرسوا شعر 
في كتابو )الصراع بيف القديـ والجديد في الشعر العربي  "وصاحب النص "محمد الكتَّاني

 الحديث(. فما القضيَّة التي يعالجيا الّنص؟ وما طرائؽ العرض المعتمدة مف ِقَبِؿ الكاتب ؟
     عمى عودة الحياة لمشعر العربي، انطالقا مف العنواِف الذي جاء مرّكبا اسميا الّداؿّ      
اتكاًء عمى بعض المشيرات النّصية الّدالة مف قِبيؿ: )حركة انبعاث الشعر العربي، إحياء و 

ة متانة التركيب وجزال انتعاش الروح القومية، إحياء الّصورة القديمة، القديـ ، موت المعاني،
المفظ ونصاعة المعنى...( نفترض أّننا إزاَء نّص نظرّي يعالج فيو صاحبو قضيًَّة أَدبّيًة تتمّثُؿ 

فإلى أّي تصّح ىذه الفرضية؟  .عربي وخصائص حركة إحياء النموذج"في "انبعاث الشعر ال
 وما المقصدية التي قصد إلييا الكاتب؟

رئيسية تمثَّمت في " التَّعريؼ بشعر إحياء تطّرؽ الكاتُب في مقالتِو إلى معالجة قضّية     
النموذج"، مف خالؿ ِتبياف أىْـّ خصائصو الّشكمية والمضمونية، وزاد عمى ذلؾ بأف وَصؼ 

وقد تفرَّعت ىذه القضيَّة إلى  .ا جّمى المْسألة في ذىف المتمّقيحاَؿ الّشعر قبؿ انبعاثو مم
 :قضايا فرعية ثانوية نبرزىا في اآلتي
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وىي قضية نشبت قديمًا بيف أنصار المفظ وأنصار المعنى؛ ونجدىا  فظ والمعنى :قضية المّ *
حاضرة في المقالة في اىتماـ شعراء عصر االنحطاط بالمفظ )التصّنع، كمفة التالعب 

ىماؿ جانب المعنى ؛  المفظي، الّتوريات ضروب البديع( وا 
نعة* اإلشارة إلى التَّصنيع والتكمؼ : تحُضر ىذه القضية في النصّْ عند قضية الطَّبع والصَّ

نعة الذي مّيز شعر عصر االنحطاط نتيجة َضعؼ السَّالئؽ أي الطبائع واالعتماد عمى الصّ 
إذ ىو  ،ث عف مفيوـ الشعر عند اإلحيائييفوالّتكمُّؼ، كما نجد اإلشارة إلى الّطبع عند الحدي

ف ُعْسٍر أو تكمٍُّؼ أو "فْيض وجداف وتأّلؽ خياؿ" يجري عمى المساف في ُيسٍر وسالسة دو 
 .مكاَبدةٍ 

قضية عمود الشعر : وىي تمؾ العناصر الّسبعة التي يقوـ عمييا الّشعر الجيد، ونجدىا في *
النَّصّْ حاضرًة في قوؿ الكاتب واصفا شعر اإلحياء:)جزالة األلفاظ ، متانة التركي، قوة 

 نصاعة المعنى...(؛ التَّصوير البياني، الجرس،
 

ـ الشّْعر : حْيث يعرض الكاتب لممفيـو الصَّحيح لمّشعر عند شعراء إحياء قضية َمفيو  *
 النموذج ) فيض وجداف وتألؽ خياؿ ...(؛

 
 .تيذيب النفس ، واْجِتالء المكاـر ،وتنبيو الخواطر وظيفُة الشعِر : ويحِصرىا في " *
 
يضاحيا، في إضاءة القضية الرئيسيَّ  -عمى تعدُِّدىا–وقد أسيمت القضايا الّسابقة ← ة وا 

، وجعِميا واضحًة في ِذْىف المتمقّْي تمييدًا ْسميط الضَّوء عمى ساِئر جوانبياوذلؾ مف خالؿ ت
ودْوره الّتاريخيّْ في انتشاؿ الشعر مف أنفاؽ الّظالـ  ،و بجماليِة شعر إحياِء النَّموذجإلقناع

 .وسراديب العْتمةِ 
الكاتب بمجموعة مف األساليب والّطرائِؽ  ولمناقشتو قضية "انبعاث الّشعر" استنجد        

تمد بادَئ األمر عمى التي َسيَّمت عميو تْقميب ِفكرتو وعْرِضيا بشكؿ ُيسيّْؿ إيصاليا، حيُث اع
التي تتمثؿ في اإلشارة إلى الواقع العربيّْ في عصر االنحطاط  الواقعية منيا ؛ُحجج متنوعة

التي تبرز  التَّاريخيَّةو ة، انحراؼ السالئؽ...(، ؼ الّمغوكذا واقع الشّْعر في تمؾ الفترة )ضع
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 الّنقدية-األدبيةعند اإلشارة إلى تطوُّر الشّْعر العربي عبر العصور، ِزد عمى ذلؾ الحجج 
"إحياء الصورة القديمة، مؤتمؼ المفظ بالمعنى قريب المنزؿ بعيد  التي تتمظير في قولو:

مية المّْياِذ بالحجج في تدعيـ الرأي المرمى، سميما مف وصمة التكمؼ..."، وتكمف أى
قناع القارئ بياواال ضافًة إلى الحجج اعتمدَ  .نتصار لمفكرة وا  طريقَة المقارنِة أثناء  الكاتب وا 

ممياة  اإلفراط في التصنع، حديِثو عف حاؿ الشعر في عصر االنحطاط )موت المعاني،
وقد  فيض وجداف...(، لمعنى،وحالِو في عصر النيضة ) جزالة المفظ ،نصاعة ا وتسمية...(

سعى مف توظيفو لممقارنة إلى إبراز الُفرؽ بيف المرحمتيف، وبياِف تمّيز شعر إحياء النموذج، 
كما لجأ إلى أساليب التفسيِر، خاّصًة أسموب الوصؼ الذي يظير جمّيًا في إشارِتِو لحاِؿ 

لجيِد: "ما كاف مؤتمؼ المفظ الشّْعر في عصرْي الّنيضة واالنحطاط، ومف ذلؾ وصٌفُو لمّشعِر ا
"، ؼِ بريئا مف َعْشَوِة التَّعسّ  سميمًا مف وصمة التكّمِؼ، بالمعنى، قريَب المنزؿ، بعيد المرمى،

"فيض وجداف وتألؽ خياؿ"، ناىيؾ عف السَّرد الذي  ولـ ينَس الّتعريؼ إذ عّرؼ الشّْعر بكونو
ا زاده الّتعريؼ والوصؼ مف بياف أّدى دوره في اإلخباِر والتفسير واإلقناع، وال يخفى م

ووضوح وشرٍح لقضية انبعاث الشعر. ولعّؿ ما زاد النَّص وضوحا توظيؼ لغٍة مباشرة 
 . تعقيدات المفظية والحمى الّشعريةوأسموب تقريرّي بعيٍد عف ال

 
قناع  لقد← أدت ىذه األساليب دورا في توضيح القضية المطروحة وشرحيا والّتعريؼ بيا، وا 

بصحة ما يذىب إليو الكاتب، خاّصة فيما يتعّمؽ بدور حركة اإلحياء في انتشاؿ القارئ 
 الشعر العربي مف دَرِؾ التصّنع الذي ىوى فيو زمنا ليس باليسيرِ 

. 
وجدير بالذكر أّف الكاتب في عرضو لمقضية قْد وظَّؼ أسموبًا استنباطيًا مْنتقال مف العاْـّ إلى 

يُث بدأ باإلشارة إلى الظُّروؼ العامة لظيور حركة البعث ح الخاص ومف الكؿّْ إلى الجزء ؛
واإلحياء، معرّْجا بعد ذلؾ عمى رصد أىْـّ الخصائص الشَّكمية والمضمونيَّة التي تميّْز 

وتفصيؿ القوؿ فييا مع توضيحيا بالّشرح واألمثمة والحجج، ليصؿ في النياية إلى  ،الحركة
نَّما جاء نتيجة تضافِر جيود ثُمٍَّة مف الشُّعراء ولـ يأِت التأكيد عمى أّف انبعاث الشعر العربي إ

قطُّ صدفًة واتفاقا، وتكمف أىمية األسموب االستنباطي في عرض المسألة بشكؿ عاـ ثـ 
أمال في  تفصيؿ القوؿ فييا وبيانيا باألمثمة والتفسير، وذلؾ مف أجؿ التدرج في شرحيا
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لى جانب األسمو إيصاليا إلى ذىف القارئ  ؛باطي اعتمد الكاتب أسموَب الجردِ ب االستن، وا 
التخمص -تصحيح مفيـو الشعر وجرد معظـ خصائصيا ) (انبعاث الشعر)حيث طرح فكرة 

تمثُُّؿ طريقة القدماء في التصوير(، إضافة إلى "التِّتابع" -االقتباس مف القديـ -مف التصنع
 :ىا التَّاريخيّ ر عر العربيّْ في سيُرورتيا وتطوُّ حيث عرض قضية انبعاث الشّ 

 .النَّيضة عصر ← االنحطاط عصر ←عصر الّنضج والكماؿ 
 
لقد مكَّنت ىذه األساليُب الكاتَب مف ترتيب أفكػاره وتنسيقيا وعرضيا بشكػٍؿ متسمسؿ ←

لى إقناع القارئ بما يطرحو في نياية المطاؼالفيـ الجيّْد والتأويؿ الصَّحيحيفضي إلى   .، وا 
 

، الّتعريؼ بمدرسة إحياِء النموذج ؿ ما سبؽ تحميمو أفَّ الكاتب عمؿ عمىيتبيَّف مف خال     
المضمونّية، مقارنا بيف حاؿ الشعر إبَّاف عصر ؿ رْصد أىْـّ خصائصيا الّشكمية و مف خال

النيضة وحاِلو أثناء عصور االنحطاط الفكري واألدبّي والحضاري، مبيّْنا في الوقت نفسو 
الناقد في  مقصديةوتكمُف  تشاِؿ الشّْعر مف ُمستنقع الّرداءة واإلسفاؼ،ُجيود اإلحيائيّْيف في ان

االنتصار لشعِر إحياء النموذج ولفِت االنتباه لدوره الّتاريخي في انتشاِؿ القصيدة العربية مف 
 التي تراوحت ساليبوظَّؼ مف أجؿ ذلؾ جممة مف األبراثف التصّنع ومستنقع الرداءِة، وقد 

ننسى المُّغة العممية المباشرة ، وال افة إلى أسموبي االستنباط والجرد، إضفسيراإلقناع والتّ بيف 
الجمؿ الطويمة الّساعية إلى التفسير. والحؽُّ أف الكاتب قد نجَح إلى حدٍّ بعيد في عرضو و 

لخصائص شعر إحياء النموذج. ونرى ختاما أف تيَّار البعِث واإلحياِء أنقذ الشّْعر العربيَّ مف 
، وىكذا فتخمُّف نحف ال نتَّفؽ البّتة مع و وانحطاطو، وأسيـ في تغيير مسارِه نحو التميُّز والرقيّْ

مجرَُّد تقميد زاِعٍق لمشِّعر الذي يذىب إلى أّف شعر إحياء النَّموذج ال يعدو أف يكوَف  ""أدونيس
ذي أممْتُو ، ذلؾ أّف شعر البعث لو خصوصيتو وَفرادُتو ودوره الالقديم ومحاكاٍة ممسوخٍة له

نعة الَمقيتة،  الظروؼ التاريخّية والحضارّية، ويكفي أنَّو انتشؿ الّشعر العربي مف براِثف الصَّ
 .وخمَّصو مف قوقعة الجمود، وجعمو ينطمؽ في سماوات اإلبداع الالَّمتناىية

 

 وثيقتي 
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ًّ يٍ شعش إحٍاء انًُّىرج:  ًَىرج تحهٍه

  عميو وسمـ:قاؿ البارودّي يمدُح النبّي صّمى اهلل    

حّتى فتْكَت بيا ُظمما بال حػَرجِ    \\يا َصاِرـَ المَّْحِظ مف أْغراَؾ بالُميَػِج   -1  

حّتى أصاَب سواَد القمِب بالّدَعجِ       \\مازاَؿ َيخدُع نفسي َوْىَي الىػػيٌة  -2  

ِلػجِ يْخَشى الّضاللَة فييا كؿُّ ُمدَّ     \\أبيُت أرعى نجوـَ الميِؿ في ُظَمػػـٍ  -3  

فكؼَّ عّني فضوَؿ المنطِؽ الّسِمجِ       \\فميَت مف المني الَنت شكيػػمُتُو -4  

فالّموـُ في الحّب معدوٌد في الَيَوجِ    \\فاعِدؿ عف الموـِ إف كنَت امَرًأ فِطنا -5  

جِ حبّْ رسوِؿ اهلل ممتػػزِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمٍب ب      \\ىيياَت يسُمُؾ لوـُ العػػاِذليف إلى  -6  

ـُ مف في األرِض كالَيمجِ        \\ىو النبّي الذي لوال ىدايتُػػػػو    -7 لكاَف أعم  

أحفُّ شوقا كطيِر البػػػػػػػػػػػانِة اليػػِزجِ      \\أنا الذي بتُّ مف َوْجدي بروضػتو -8  

وأيُّ صبٍّ بذكِر الشوؽ لـ يِيجِ      \\ىاجت بِذْكراُه نفسي فاكتسْت وَليا -9  

ف عُظمت  يا ربّْ -10 جراِئمي رحمًة ُتْغني عف الُحَججِ  \\بالمصطفى ىْب لي وا   

ـُ غداَة الموِقِؼ الحِرجِ        \\ما لي ِسواَؾ وأنت المستعػػاُف إذا -11 ضاَؽ الزّْحا  
ديواُف البارودي، محود سامي البارودي باشا، دار العودة بيروت،                         

)بتصرؼ(. 102-99ـ، ص 1998وشرحو: عمي الجاـر ومحمد شفيؽ معروؼ،  حققو وضبطو                  
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 شروح معجمية: 

: النظرة الفاتنة، الميجة: الروح-1 مّدلج: السائر في آخر  -3-الّدعُج: سواد العيف-2-المحظ الصاـر
-: الحمقىاليَمج -7-الَيَوج: الحمؽ والتسّرع-5-فضوؿ المنطؽ الّسمج: الكالـ الزائد القبيح -4-الميؿ
الولو: ذىاب العقؿ، الّصّب: العاشؽ. -9-اليِزج: المغّرد -8  

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحمؿ فيو القصيدة أعاله، مستعينا بما اكتسبتو مف ميارات منيجية 
 ومعرفية ولغوية، ومسترشدا بما يمي مف عناصر:

وضع النص في إطاره األدبّي؛-  

تكثيؼ المضاميف؛-  

ؿ الداللية المييمنة والمعجـ المرتبط بيا؛تحديد الحقو -  

رصد الخصائص الفنية لمنص، وبياف وظائفيا في التعبير عف تجربة الشاعر) اإليقاع والصور(؛-  

براز مدى تمثيؿ النص لخطاب إحياء النموذج-  .تركيب النتائج، وا 
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 تحميُل القصيدِة:

يدة العربية مف براثيف الجمود والتدىور سعت حركُة إحياء النموذج إلى انتشاِؿ القص     
الذي عرفتو طيمة فترة االنحطاط الحضاري، واّتخذت مف العودة إلى التراث شعارا ليا، وسار 

وأغراضيـ  ،ولغتيـ ،شعراؤىا عمى نيج القصيدة القديمة مّتبعيف القدماء في بناء قصائدىـ
يقاعيـ، وتـّ ذلؾ عمى يد ّثمة مف كبار الشعراء كشوقي ، وحافظ، والرصافي، وصاحب وا 

النّص محمود سامي البارودي الذي يعّد بجدارة رائد ىذا التيار، ُلقَّْب بحامؿ الّسيؼ والقمـ. 
 فإلى أّي حّد مّثمت القصيدة تّيار إحياء النموذج؟ 

) قاؿ البارودي يمدح النبي العمودّي التقميدي ومناسبة النّص انطالقا مف شكؿ النّص    
و وسمـ(، نفترض أننا أماـ قصيدة تقميدية تنضوي تحت خطاب إحياء النموذج، صمى اهلل عمي

يّتخذ فييا الشاعر مف مديح النبي صمى اهلل عميو وسمـ غَرضًا رئيسيا. فإلى أّي حد تصح 
 ىذه الفرضية؟ وما الوسائؿ الفنية الموّظفة؟ وما مقصدية الشاعر؟ 

يا بقمبو كَ النظرة الفاتنة في روحو وفتْ  فعؿَ  بدأ الشاعر قصيدتو بمقّدمة غزلية يصؼ فييا   
عف لومو، وينتقؿ بعد  الكؼَّ  ِو طالبًا منوؾ مف أرٍؽ وسير، مّتجيا إلى الئموما سّببو لو ذل

ذلؾ إلى الغرض الرئيسّي واصفا النبي صمى اهلل عميو وسمـ باليادي الذي أنار سبؿ 
فاده الرغبة في نيؿ الرحمة اء مُ السالكيف، معّبرا عف شوقو لروضتو، خاتما قصيدتو بدع

 والثواب.

الشاعر بأغراض القصيدة القديمة، والسير عمى نيج أولئؾ الشعراء الذيف  حظ التزاـَ نال  
 اشتيروا بغرض المديح النبوي. ما يعني أّف شاعرنا وفّي لمبدأ المحافظة.

يا صاـر المحظ، ) ؿ وينضوي تحتوعمى الغز  يتجاور في النص حقالف داللياف؛ األوؿ داؿّ   
) ىو النبي لوال اني داّؿ عمى المديح ويندرج تحتوالميج، فتكَت، الىية، سواد القمب(، والث

ىدايتو، ما لي سواؾ، بروضتو، أحّف شوقا(، والمالحظ أّف حقؿ المديح يربو عمى حقؿ الغزؿ 
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ذلؾ  ؛ببيةسّ لكونو الغرض الذي تدور حولو رحى القصيدة، والعالقة بيف الحقميف قائمة عمى ال
ىو الذي جعؿ يّتجو إلى مديح النبي صمى اهلل  لو، معاناتو ولـو العاذليفو أّف ضيَؽ الشاعر 

 ؿ ما يعانيو داخميا. عميو وسمـ لعّمو يّخفؼ مف ىوْ 

س العالي ومتانة التركيب، وىي لغة تشبو إلى حّد كبير لغة اّتسمت لغة القصيدة بالجرْ   
 لـ يجّدد في لغتو.القدماء، ما يعني أّف الشاعر 

ومف الناحية اإليقاعية اعتمد الشاعر بناًء تقميديا قائما عمى نظاـ الشطريف المنتيي      
بطوؿ تفعيالتو وامتداد  بحر البسيط الذي يمتاز بقافية مّطردة وروّي بارز، واختار ركوبَ 

-ال حرجي:  )أما القافية فجاءت مطمقة مّطردة منحو مساحًة بوٍح كافية،ما وىو مساحتو، 
ضفى حرؼ الروي المكسور نغمًا موسيقيا بارزا تتعّود أ( منتظمًة عمى نسٍؽ واحد، و 0---0

عميو األذف وتطرب لو. وال ننسى اإلشارة إلى التصريع الذي يطالعنا في مطمع القصيدة بيف 
لعروض الضرب في النقصاف، وىو ما حيث تبعت ا ،) ميجي: فعمف( و ) حرجي: فعمف(

 سا الفتا معجبا.وجرْ  ،حدث نغماأ

اعيا يسيـ في خمِؽ كرار خالقا تنويعا إيقاعتنى الشاعر بالتّ  ،ومف ناحية اإليقاع الداخمي 
يـ..( والصوائت) الكسر، ) الجيـ، الياء، المحيوية موسيقية، وىكذا وجدنا تكرار الصوامت

 ،ر نفس الرويالذي تمّثؿ في تكرا دوف أف ننسى التكرار العروضيّ  ،الفتحة، ألؼ المّد(
الشيء الذي أغنى القصيدة إيقاعيا. ونشير أبضا إلى التكرار  ،ونفس القافية ،ونفس البحر

 الصرفي لصيغة ))َفعؿ: ىمج(.

 وتحديدا في القافية :  ،ويمكف أف نرصد نوعا مف التوازي في نياية األبيات

 ىمج... \ىوجِ \دعجِ  \حرجِ 

 . فاعميتيا التأثيريةيقاعيا أعمى مف تناغما إ بياتفي إعطاء نيايات األأسيـ إذ 
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 ، الذي يبرزلقديـاتبّيف أف شاعرنا وفّي لمنظاـ اإليقاعي يومف خالؿ رصد إيقاع القصيدة  
 إضافة إلى ظاىرة التصريع.اعتماد بحر خميمي، وقافية مّطردة، وروي موّحد،  في

مف الصور ليرفع مف  عر حَشد عددا ال بأس بوانجد أّف الش ،وباالنتقاؿ ناحية التصوير   
) أحّف شوقا كطير البانة الفنّي، إذ نجد التشبيو في قولو شعريِة قصيدتو وليزيد مف جماليا

يخفي حنينا،  حيث شّبو شوقو إلى روضو رسوؿ اهلل بطير البانة الذي يغّرد بصوتٍ  ،اليزج(
االستعارة في نجد و بيو عف  مقدار حنيف الشاعر وشوقو إلى زيارة المصطفى، شويعّبر ىذا الت

بالسيؼ القاطع الذي يترؾ  فسنوال قولو: ) يا صاـر المحظ( حيث شّبو المحظ في فعمو بالروح
روحي جّراء  ما أصاب شاعرنا مف جرح فعمو بارزا عمى المحـ، وتعّبر ىذه الصورة عف مقدار

أسند ) ىاجت بذكراه نفسي( إذ ونجد استعارة أخرى في قوؿ الشاعرة، نظرة المحبوب الفاتن
، تعبيرا عف الشوؽ الغامر لرؤية مقاـ المصطفى، وقد في الحقيقة الييجاف لمنفس وىو لمبحر

كما عّبرت عف  ،ينأضفت ىذه الصور عمى القصيدة رونقا، وارتقت بيا في سّمـ الجماؿ الف
 انفعاؿ الشاعر وأحاسيسو.

دوف أف ظ الشعري، بيا مستقاة مف الذاكرة والمحفو الحظ أّف الصور المعتمدة ىي في غنال 
 .يعني ذلؾ إغفاؿ ذاتية الشاعر

النبي صمى اهلل عميو وسمـ، معّبرا عف عميؽ  دحمؿ الشاعر في ىذه القصيدة عمى مع    
في ذلؾ بمعجـ  استعافإلى تخميد ذكراه واإلعالء مف شأنو ومكانتو، و  قاصداشوقو إليو، 

يقاع متعدد، وصور تعبؽ تراثا، ونخمص في النيا ية إلى إثبات انتماء النص إلى متنوع وا 
ر الشاعر عمى نيج القدماء خطاب إحياء النموذج شكال ومضمونا، فمف ناحية الشكؿ سا

يقاعا وتصويرا، أما مف ناحية المضموف فيظير أّف شاعرنا التـز بالمقدمة الغزلية ا  لغًة و 
بت مف خالؿ واعتمد غرضا شعريا شائعا في التراث ىو المديح النبوي. ولعؿ البارودي أث

 ىذه القصيدة ريادتو الشعرية.  
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 ًّ ٌ   ًَىرج تحهٍه  ":يٍ شعش " إحٍاء انًُّىرج ثا

 "تعيُِّرني هنٌد " لعاّلل الفاسي
 وأليو بمٌذات الحػػػياة وأطػػػرب   \\\أبعد مرور الخمػػػػس عشػرة ألعب        -1
 لمٌجرة تطمػػػبمقاما عمى ىاـ ا   \\\  ولي نظر عػػػػػاؿ ونػػػفس أبػٌػػية        -2
 تضيع إذا العبت دىري وتذىػػب    \\\وعنػػػدي امػػػػاؿ أريد بموغػػػيا        -3
 سبيػػال إلى العيش الذي تتٌطمب \\\ولػػػي أٌمة منكودة الحظ لـ تػػػجػد         -4
 فما ساغ لي طعـ وال لػذ مشػرب  \\\قضيت عػػمػيػيا عمػػػػػري تحسػرا         -5
ف نمت لحػظة وال راؽ لػػ        -6  ػػػبفإنػي عمى جمر الغضا أتقمٌ   \\\ػػي نوـ وا 
 ومف كاف ذا فكر كفػػػكري يػػغرب \\\وصرت غريبا بيف أىمي ومعشػػػري        -7
 بأٌنػػي مف فرط الٌتحٌسر مػػػػوصب  \\\تعٌيرني ىند نحولي وما درػػػػػػت         -8
 ىؿ حتى المدامع تنضػػب؟ فيا رب:   \\\أف شفائػي عػػػبرة لػو وجػػدتيا         -9

 عمى كػٌؿ ذي عقؿ صػحيح ويدأب؟ \\\ىػػؿ يبقى الشٌقاء مخٌيما  تباركت: -10
 فأبقػػى عمػػى طوؿ المدى أتعٌذب؟  \\\ػػا ال أوٌده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىػػػؿ تمد األٌيػػاـ م    -11
 بالقضاء مرٌحػػبفمػػا العبد إاٌل  \\\تباركت: أنت العدؿ فاْقض بما تػرى  -11
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 :تحميُل القصيدةِ 
جاءت حركة إحياء النَّموذج لتردَّ لمشعر العربي قيمتو ومكانتو التي فقدىا في عصور    

االنحطاط، جرَّاء االىتماـ بالشكؿ، واالعتناء بالمفظ عمى حساب المعنى، وقد كانت غاية 
داءة الذي غاَص فيو إلى أذنيو، و حمؿ شعراء البعِث انتشاَؿ الشعر مف مستنقع الغثاثة والرَّ 
وحافَظ إبراىيـ  ،وأحمَد شوقيّ  ،البارودي :مجموعة مف الّشعراء لواء ىذه الحركة، نذكر منيـ

. في كثير مف قصائده تمثَّؿ نيَج القدماء، وعالؿ الفاسي مف المغاربة الذي مف المشارقة
 .؟نموذج شكال ومضموناشعر إحياء ال فإلى أي حد ُتمثؿ القصيدة موضوع الدَّرس

في مخاطبِة  لمقدماء تقميد الشاعر عمىالمحيمِة  اعتمادا عمى داللة العنواف) تعّيرني ىند(
بعض المشيرات النّصّيِة مف و شكؿ القصيدِة العمودّي واسـ الشاعر، ، واتكاًء عمى المرأة
دة القصي نفترض أف ،: " لي نظر عاؿ، لي أمة منكودة الحظ، فما ساغ لي طعـ..."قبيؿ

ينقؿ فييا صاحبيا معاناتو الداخمية، وحاَؿ أمَّتو المنكودِة، ، تنتمي إلى شعر إحياء النموذج
لى أّي حّد مّثؿ الّشاعر التّيار  إضافًة إلى الفخِر بنفسِو. فإلى أي حد تضح ىذه الفرضية ؟ وا 

 الذي ينتمي إليو فّنيّا؟
 

ب والميو والطرب بعد أف بمغ سف الخمس يبدأ الشاعر قصيدتو بإنكاره عمى نفسو الّمع    
تي تتطمع دْوما إلى في نظره، مفتخرًا بنظره العالي ونفسو ال عشرة التي ىي سف الجدّ 

، ذاكرا ما سبَّبو حاليا مف ينتالمعالي، ل قَؿ بعد ذلؾ إلى وصؼ حاؿ أمَّتو الذي ال يُسرُّ
شاعر قصيدتو بالتوجو لُو، ويختـ الحرماف لمّنـو ونحوؿ لمجسـ، وما جّرُه عميِو مف تعيير ىنٍد 

 .رعا إليو أف يحدُّ مف شقائو ومعاناتوضإلى اهلل مت
 
نستنتج مما سبؽ أف مضموف القصيدة قديـ جديد، فالفخر بالذات أِلْفَناه عند شعراَء ُكُثر  

، أمَّا وصؼ واقع األمة فيو جديد نسبّيا، لذا كاف الّشاعر محافظًا ومجّددا  كعمرو بف كمثـو
 .نفس الوقتِ  في
 

يتوزع ُمْعجـَ النَّص حقالف داللياف؛ األوؿ داّؿ عمى ذات الشاعر، وتنضوي تحتو       



19 
 

األلفاظ والعبارات التالية " ألعب، أليو، عندي آماؿ، أتقمب..."، فيما الحقؿ الثاني داؿ عمى 
، أىمي الجماعة)حاُؿ األّمِة(، وينضوي تحتو ما يمي : " قضيت عمييا، أمة منكودة الحظ

ومعشري..."، ونالحظ مف جرد الحقميف أف حقؿ "ذات الشاعر" كانت لو الغمبة والييمنة ألف 
غاية الشاعر في القصيدة إبراز معاناتو الذاتية جرَّاء تخمؼ أمتو، والعالقة بيف الحقميف قائمة 
 .عمى الّسببية، ومعنى ذلؾ أف تدىور حاؿ أمة الشاعر تسبََّب في معاناتو

دراستنا لممعجـ أّف لغتو متوفرة عمى قدر كبير مف الجزالة والّرصانة والفخامة  نالحظ مف←
 .والقوة، وىي لغة ذات نفس تقػميدي تشبو إلى حد كبير لغة القدماء

 
ذا انتقمنا ناحية اإليقاع الخارجي وجدنا الشاعر قد نظـ القصيدة عمى بحر الطويؿ،        وا 
يالت، أعطى لمشاعر الفرصة ليعبر عف حالو وحاؿ أمتو ىو بحر واسع المساحة ممتدُّ التفعو 

، (0--0-)أْطربو: بحرّية وطالقٍة، وفيما يتعمػؽ بالقافية فقد جػاءت موّحدة في كؿ القصيدة 
وىي تارة تأتي كممة " أطرُبو " وتارة بعض كممة كما في البيت الّرابع " َطْمَمُبو "، وتكمُف 

الّشيء الذي  ،نفس الحركات والسكنات نياية كؿ بيت جمالية القافية اإليقاعية في ترداد
يسيـُ في خمِؽ الوظيفة الّصوتّية  ،ما وتماثال وتوازيا صوتّياايعطي نياية األبيات انتظ

والجمالية والمعنوّية، وال ننسى اإلشارَة إلى التصريِع الّظاىِر في بداية القصيدة؛ حيث تبعت 
 مطمعفي النقصاف، مما أعطى ل "0—0--=َأْطَرُبوالضرب "و  "0—0--= العروض "َتَأْلَعُبو

ذا انتقمنا ناحية الرّ  .القصيدة جرسا موسيقيا يطرب األذف وييّز النفس وي وجدناه موحدا في وا 
 .لشاعر وعزمو عمى التخمص مف آالمومضموما، ويعكس ضّمو رغبة اكؿ القصيدة 

عر عمى الّتكرار بأنواعو وفيما يخص اإليقاع الداخمي فقد جاء غنيا حيث ركز فيو الشا 
 (، إضافة إلىتباركت)تكرار األلفاظ(، و الضـ والكسر) الصوائتتكرار ، حيث نمفي مؼالمخت

ونفس الروي. وقد خمؽ  ،ونفس القافية، روضي؛ ويتمثؿ في تكرار نفس البحرالتكرار الع
 .التكرار فاعمية موسيقية قوية جعمت القصيدة مؤثرة وغنية مف الناحية اإليقاعية

ورويٍّ  ،قافية مّطردةٍ ، و ي التػزامو ببحر شعري قديـوىكذا نرى أف الشاعر يتمثؿ القدماء ف ←
  ة.فة إلى التصريِع في بداية القصيدموّحٍد، إضػا
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ولـ ينس الشاعر توظيؼ قدر كاٍؼ مف الصور الشعرية ِلما ليا مف دور في إضفاء     

اتٍع، وىكذا وظؼ االستعارة في البيت التاسع في الجمالية والّرونؽ وتقديـٍ المعنى في قالٍب م
، حيث استعار "الجفاؼ" مف ينابيع الماء وأسندُه إلى  قولو " المدامع تنضب " أي تجؼُّ
المدامع، حاذفًا المستعار منو )الينابيع( رامزًا إليو بالقرينة )تنضب( عمى سبيؿ االستعارة 

في التعبير عف حقيقة معاناة الشاعر، وما َذرفو  المكنية التّبعية، وتتمثؿ وظيفة ىذه االستعارة
يت الحادي عشر استعارة في ت، ونجد في البعمى أمتو مف دموع إلى درجة أّف مدامعو جفّ 

بحيث استعاَر صفة الوالدة مف األنثى وأسندىا لألياـ، فحذؼ  ،"قولو "وىؿ تمد األياـ
سبيؿ االستعارة المكنية التبعية، وتبرز  المستعار منو " األنثى " ورمز إليو بالقرينة "تمد" عمى

ىذه االستعارة خوؼ الشاعر مف قادـ األياـ ومصائب الّدىر، وال يخفى عمى الناظر ما 
 .أضافتو ىذه االستعارة وغيرىا مف جمالية وبعد تخييميّ 

 
نى كاَف اعتماُد الّشاعر عمى االستعارِة كبيرًا لكونيا أقَدَر الّصور الشعرية عمى نقِؿ المع←

ووصؼ المعاناة التي تعتمؿ داخَمو، وعميو لـ يجّدد الشاعر في صوره إال بالقدر الذي عّبر 
 .عف معاناتو بو
 
ا حاؿ أمتو وحالتو ومف وظؼ الشاعر األسموب الخبري ليصؼ لن ،وفيما يخص األساليب   

ُمَمثال اإلنشائي : " لي نظر عالي، ىي أمة منكودة الحظ..."، كما وظؼ األسموب أمثمة ذلؾ
" الذي يفيد اإلنكار والتعجب، كما نجد استفياما في االستفياـ "أبعد مرور الخمس عشر ألعب

لى جانب االستفياـ نجد أسموب  ي قولو " ىؿ حتى المدامع تنضب؟ "ف يفيد التحسر واأللـ، وا 
ظيار  األمر في قولو "فاْقِض بما ترى" حيث خرج األمر عف معناه الحقيقي ليفيد التضرع وا 

، والمالحظ أف  ري كاف لو قصُب السبؽ، ألف غاية الشاعر باألسموب الخالضعؼ واالستسالـَ
 .في القصيدة مّتجيٌة إلى إبراز معاناتو بسبب تدىور حاؿ أمتو

 
عمؿ الشاعر في قصيدتو عمى تشريح واقع أّمتو المريِض، مبرزا ما خّمفو التفكير في       
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، عامال في نفس ّمؼ مف معاناة نفسية ونحوِؿ جسـٍ خحاليا المزري الذي يغمُب عميو الت
مف وراء ذلؾ إلى إبراز  وقصد الوقت عمى الفخر بنفسو األبية التي تطمُح لمعمى والمجِد،

الذي  -وىو الّطفؿ الذي لـ يجاوز الخمس عشرة–نفسو في صورة الّرجؿ الّناضج عقال وفكرا 
عجما مف حقميف ولغة عمى قدر كبير مف يفكر في حاؿ أمتو وواقعيا المرير، ووّظؼ لذلؾ م

الفخامِة، وصورا شعرية أضافت لمنّص رونقا وبعدا تخييمّيا، ناىيَؾ عف اإليقاع المنّظـ 
المتناسؽ، ونخمص في نياية المطاؼ إلى التأّكد مف صّحة الفرضّية المطروحِة آنفا وانتماء 

 ،طريقة القدماء شكال ومضمونا القصيدة إلى خطاب إحياء الّنموذج، حيث تمّثؿ فييا الّشاعر
 الميـّ بعض االّتجديد الذي مّس جانب المضموف. 
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  تحهٍُم انُّص انُظشي انًُتًً إنى خطاب ) عؤال انّزاث(:

ومانِسيّ                               الشِّعُر الرُّ
  

يواف ) العّقاد وشكري والمازني(، وشعراُء مدرسة أبرُز روَّاد الشّْعر الّرومانسيّْ ىـ شعراء مدرسة الدّ        
أبُّولمو وأىمُّيـ ) إبراىيـ ناجي وعمّي محمود طو و محموُد حسف إسماعيؿ، وأبو القاسـ الّشابّْي ( ، وشعراُء 
مدرسة الَميجر ) إيميا أبو ماضي وَجْبراف خميؿ جبراف وميخائيؿ ُنَعْيمة وَنِسيب َعريضة(، ولعَّؿ أكثرىـ 

 .ًء لمّتجديد في ىذه المدرسة ىـ شعراء الديواف وأكثرىـ ممارسًة ليذا التْجديد مدرسُة الَميَجرِ ادّْعا
ولعّؿ أىـ ما حقَّقو شعراء ىذه المدرسة مف نتائج أنَّيـ أِنُفوا مف وظيفة الدّْعاية التي كاف الشَّاعر اإلحيائيُّ 

اَولوا بكبرياٍء شديٍد أف ُيخمُّْصوا ذات الشاعر مف يقوـُ بيا لمُقوى السياسيَّة واالجتماعية المتصاِرعة، وح
الخضوع أليّْ قوة مف القوى الخارجية غيِر قوَِّة إحساِسو الذَّاتيّْ وحَده. يقوؿ ميخائيؿ نعيمة في الِغرباؿ: " 

 :ليس بالخبز وحده يحيا اإلنساف يا أخي"، ويِصؼ عمي محمود طَو الشاعَر بقولو
 

 بعصا ساحٍر وقمِب َنِبيّ      \\ ْرَض كالشُّعاِع السَِّنيّ ىَبَط األ                
 

وأداَنت مدرسة الدّْيواف كؿَّ محاولٍة لربط الشّْعر بغيِر نفسّية الشَّاعر في تقمُّبيا بيف األمؿ والرَّجاء والعجز 
أجِؿ  واليأس والفرح والسرور والحزف. وحَمُموا عمى شعراء المدرسة الكالسيكية لتضحيتيـ بَذاتيـ مف

المناسبات السياسية و االجتماعية، ولـ تعد حياة العظماء أو األحداث اليامَّة في حياة األمة ىي منبع 
الّشعر وحدىا، فكؿُّ ما يثير الشاعر ويؤثّْر في نفسو شعٌر ولو تمثؿ ذلؾ في )كوَّاٍء بسيط( أو في ) ِقرٍد 

ومانسية في حديقة الحيواف( كما صنع العقاد ودعا إليو في ديواف " عابر سبيٍؿ". وكما حاولت المدرسة الرُّ
التخمُّص مف الخضوع لموظيفٍة الدّْعائية حاولت تخميص الشعر العربيّْ مف الخضوع لمتراث الشّْعرّي وكاف 
شعارىـ" نحف ال نعيُش حياة العرِب القدماء فكيؼ نكُتب شعرا كشعرىـ"، وحَمموا حممًة عنيفًة عمى التُّراث 

راث، ولـ يعترفوا، مف تراثنا القديـ العربيّْ القد ّّ يـِ وعمى شعراء اإلحياء الّذيف يعيشوف تحت ِمظمِة ىذا الّت
ة، ربط شعرىـ بحياتيـ وبطبيعتيـ النفسيَّة،  إال بالشُّعراء الذيف حاولوا، نتيجًة لظروفيـ النفسيَِّة الخاصَّ

 .بقْدٍر كبير مف اىتماميـفركَّزوا اىتماميـ عمى ابف الرومي كما حِظي أبو نواس وأشباُىو 
ومانسية قد رَفضت التُّراَث العربّي القديـ، فقد حاولت تبّني التراث الغْربي في الشعر  ذا كانت المدرسة الرُّ وا 
عوبة  ف كانت محاولة تقميِد الشّْعر بطبيعتيا أمرًا بالَغ الصُّ وخاصة الشعر األنجميزي وحاولت تقميده، وا 

الخاصة التّْي تستِند إلى إمكانيِة التمثُّؿ الكامؿ ألسرار المُّغة التي يحاوؿ وذلؾ نتيجة لجماليات الشعر 
الشاعر التأثَّر بيا، وبتعبير آخَر فإف نجاح محاولة التجديد يتمثَّؿ أوال في تغيير نفسية الّشاعر وقَيمو 
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 .الداخمية قبؿ ُمحاولة تقميد تراِث الشعر العربّي القديـ أو الشّْعر األوربي
ومانسّية، ولكفَّ ىذه االنجازات لـ تحقّْؽ كؿَّ       وتمثّْؿ ىذه المظاىر الثالثة أىَـّ إنجازات المدرسة الرُّ

مة الوثيقة بيف مشاكؿ الفرد ومشاكؿ الجماَعة،  المطموب منيا، وذلؾ لعْجز ىذه المدرسة عِف اكتشاؼ الصّْ
ومانسييف كما أف ثوَرتيـ الفرديَّة لـ تكف طمبا َجسورا لحريَّة الفرد  في أقصى ُصورىا كما حدث بالنسبة لمرُّ
وتحولت إلى نوع مف اليأِس،  –نتيجًة لمظروؼ  -الغربييف الّذيف حارب بعُضيـ دفاعا عف الحرية، ولكنَّيا

وتمثَّمت في ذات تتقوَقع عمى نفِسيا لتُنشد أغانَي حزيَنة لممرأة أو تتحدث عف المرأة الحمـ التي ال عالقة 
لواقع، مع االختالؼ النسبّي لمدرسة الميجر التي استطاعت بانطالقيا إلى رحاب أكثر بينيا وبيف ا

ومانسية العربية ثورةٌ  إنسانيٌة أف تحقّْؽ قْدرا أكبر مف اإِلنجازات، وأصبحت الثَّورة التي تعبر عنيا الرُّ
لت رؤيُة شعراِئيا إلى رؤية ضبابيٍة غامضة فردية معزولةٍ   .في أغمب األوقات محيطة بال ىدؼ، فتحوَّ

ومانسييف العرِب قد ادَّعت رْفض الشّْعر العربّي القديـ فإنَّيا ظمَّت ترتبُط ببعض  ذا كانت ثورُة الشُّعراء الرُّ وا 
ليا أفَّ تعبيرىـ و، تعبيرا عاما، يتحدَّثوف تعف مشاعرىـ ظؿَّ ، بسبب ضبابي مظاىرِه بأكثر مف ظاىرة ، أوَّ

أو اليأس أو التمذُّذ واألَلـ، كما أف مْدرسَة الديواف ظمَّت تنظر إلى الشعر في فيو عف أعمى ُمُثؿ الجماِؿ 
أغمب محاوالِتيا باعتباره معاٍف وأفكارا، وليس تجسيدا لتجربة إنسانيَّة، كما أفَّ شعرىـ لـ يخُؿ مف وقوِعيـ 

 .َأسرى لممدح أو الرثاء الذي سبؽ ليـ أف تمرَُّدوا عميو ورفُضوه
 

رغبة الشعراء في االقتراب مف الشعر الَغْربي شيٌء وقدرتيـ عمى تمثؿ ىذا الشعر شيء آخر،  وأخيرًا فإفَّ 
وال يستطيع شاعٌر أف يتأثََّر بتجربة نفسيٍة لشاعر غريب إال إذا عاش تجربَتُو، وانتيت أغمُب محاوالت 

ُصَوره وفْرضيا عمى غير  التأثُّر بيذا الشعر إلى تقميٍد مباشر لبعض قصائده أو أبياتو أو انتزاِع بعض
سياقيا وىو ما تعبر عنو تجربة مدرسة الدّْيواف في أوضح صورة . وكاَف حصيمُة ىذه السَّمبيات 
واإِليجابياِت جميعا أْف سقطت أغراض الشعر العربي التقميديَّة في دواويف ىؤالء الشعراء ، وبدال مف 

، أصبحنا نواجو عناويف أكَثَر التصاقا بالوجداف ، سواٌء االلتقاء بشعر المدح أو الرثاء أو اليجاء أو الغزؿ 
 .أكاف ىذا العنواف عنواف ديواِف أـ قصيدةٍ 

 
وليس معنى تغيُّر الموضوع أفَّ كؿ شيء قد تغيَّر، فمـ يتخمَّص مضموف ىذا الشّْعر مف التركيز تركيزا 

أغمبو تجارَب متخيمًة بقْدر ما عبَّر عف شديدا عمى عالقة الرجؿ بالمرأة ، ولكفَّ ىذا الشعَر لـ ُيجسّْد في 
مشاعَر وىميَّة بصورة معمَّمة وضبابيَّة يتحدث فييا الشَّاعر عف المرأة الُحمـ أو المرأِة المالؾ، في حديٍث 
عاٍـّ يركز فيو الشاعر عمى مطمِؽ المرأة وشعوره إزاَءىا بدال مف الوقوؼ عمى تجربٍة محدَّدة تحدُّْد مشاعر 

امرأة محدّدة، وذلؾ باستثناء مدرسِة الميجر التي استطاعت في بعض تجاربيا أف تتخمَّص  محددًة إزاءَ 
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نسبيا مف ىذه األحكاـ المطمقة والمثاليِة، أمَّا مدرسة الدّْيواف فاْعتمدت أساسا عمى إطالؽ األحكاـ العامَّة 
 .التي تبَقى في إطار الفكرة وليس في إطار التجربة الُمَتَعيََّنةِ 

 
ذ ، إال أنَّو ظؿَّ في النياية وا  ا كاف مضموُف شعر ىذه المدرسِة قْد حاوؿ في الظَّاىر االرتباط بالشّْعر العربيّْ

مرتبطًا بو بأكثَر مف صمة كما سبؽ وأشرنا إلى ذلؾ، ألف شاعَر المدرسة الرومانسيَّة ظؿَّ عاِجزًا عف 
رىـ تقميدًا لمقديـ أو نْقاًل لحديٍث كما يشير المازنيُّ تْغيير طبيعة ُصَوره. فُشعراُء مدرسة الدّْيواف كانت ُصوَ 

 ، وقؿَّ اىتماميـ باالستعارة، حتى اتُِّيـ العقَّاد بأفَّ شعره يكاد يخمو منيا ممَّا يقربو إلى َجفاؼ النَّثر العمميّْ
و ردّّ إف أعجبتنا ولـ يجْد ما يُردُّ بو ىذا االتياـ سوى االدعاء بأف االستعارة في الماؿ والمغة َفْقٌر ، وى

قدرتو الشكمّية فإنو ال يمثّْؿ ردا عمى االتّْياـ، ولكّنو يمّثؿ اعترافا بو، وظمت مدرسة أبُّولمو تتصيَّد االستعارة 
ة في السّْياؽ والتعبير َّ ّّ ّّ ّّ  .الجميمة جماال ُمطمقا بصْرؼ النظر عف مساىمتيا األصمّي

ى، أو تعبيرا عف موِقؼ عاٍـّ ومطمٍؽ لـ تغيّْر المدرسُة ونتيجًة لمنظر إلى الشّْعر باعتباره فكرًة ومعنً 
ومانسيَّة موسيقى الشّْعر العربيّْ تغييرا جذريا رغـ الدعاَوى العريضِة التي طالبت بيا المدرسة لمتخمُّص  الرُّ

ـ المجوُء مف الوزف والقافية ، واستوعَبت الموسيقى التقميديَّة تجاربيـ الشعرية ، وغايُة ما وصؿ إليو اجتياُدى
ف كانت مدرسة  إلى شكؿ الرََّجِز التعميميّْ أو الُمْزدوج ، وأقصى ما وصموا إليو ىو شكُؿ الموشَّحِة القديـ، وا 
أبُّولمو قد أفمحت عموما في العناية بموسيقاىا بشكؿ عاـ بصْرؼ النظر عف التوظيؼ الجيد ليذه 

ا جرأة عمى التغيُّر في الشكؿ بحكـ صمتيا الموسيقى، وكانت مدرسة الميجر أقدر ىذه المدارس وأكثرى
 .األوثؽ بالحضارة األوربّية

 
 (وما بعدىا )بتصّرؼ 55ـ.ص 1993. 1دار المستقبؿ العربي.ط دراسات في األدب الحديث. عبد المحسف طو بدر.
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 :تحميُل النّص 
ث واإلحياء، وكاف ظيرت حركُة ُسؤاِؿ الّذات مْطمَع القرف العشريف عمى أنقاِض حركة البع

ىدفيا ردَّ االعتبار لذات الشَّاعر التي ىّمَشيا اإلحيائّيوف ولـ ُيوُلوىا اىتماما ُيذكُر، وىكذا 
الّصبغة الوجدانية ذات  ضاميفمالعاد شعراُؤىا إلى الشّْعر الغنائيّْ الذي تغمب عميو 

الّتفمسؼ في و  ،وِؿ فيياروب إلى الطبيعة والحموالي ،والخياؿ ،التأمُّؿ :مف قبيؿ والغنائية،
، وانقَسـ تيَّار سؤاؿ الّذات إلى ثالِث جماعات مشيورة ّي الغربيّ الوجود متأثٍّريف بالشّْعر الغنائ

ىي : جماعة الدّْيواف، والرَّابطة القَمميَّة ، وجماعة أبُّولمو. وقد رافقت ظيور الّشعر الرومانسيّْ 
، محاولًة تقديـ مفيوـٍ جديٍد ف النقِد الغربيّْ ومناىِجوادت موتطوُّرُه دراساٌت نقدّية موازية استف

لمّشعر ولوظيفتو بعيدا عف التصوُّر التقميدي المعروؼ، كما أخَذت عمى عاِتقيا َميمَّة ِتبياف 
خصائص الّشعر الرومانسّي وسماتو الشَّكمية والمضمونيَّة. وقد اشتير نقَّاد كثيروف في ىذا 

يف إسماعيؿ، وعبد المنعـ خفاجي، ويعد عبد المحسف طو بدر المجاؿ نذكر منيـ : عّز الد
ومانسيّْ  قوا إلى نقد الشعر الرُّ مف النّقاد المتمرّْسيف الذيف استفادوا مف المناىج الغربّية، وتطرَّ

" دراساٌت في تطور األدب العربي الحديث". فما ؿ مجموعة مف المؤلَّفات أَىمُّياِمف خال
 صُّ ؟ وما طراِئؽ عْرضيا ؟القضية التي يطرحيا النَّ 
ومانسي" يحيُؿ العنواف  "الشعر  ، وبناًء عمى بالذات الذي تغّنى إلى ذلؾ النوع مف الشعر الرُّ
، قوة إحساسو عمى بعض المشيرات مف قبيؿ" أف يخّمصوا ذات الشاعرىذه الداللِة، واعتمادًا 

النظري  نفترض أّف النّص  ،عر..."الذاتي، شعراُء مدرسة الديواف، تبني الّتراث الغربي في الشّ 
الذي بيف أيدينا ينضوي تحت خطاب سؤاؿ الذات، يتطرؽ فيو صاحبو إلى التعريؼ بالّشعر 
ومانسيّْ وخصائصو، ومدى اختالفو عف شعر إحياء النَّموذج. فما المقصِديَّة التي راـ  الرُّ

 الكاتب تحقيقيا؟
مت في " مفيـو الّشعر عند الرومانسّييف " طرَح الكاتب في مقالتِو قضية رئيسية تمثّ      

ف تنحِصر في "التعبير عف وناقشيا مف ناحية الوظيفة؛ فوظيفة الّشعر عند الّرومانسّيي
؛ فال ُىـ أحدثوا القطيعة انسييف العرب كانت ثورًة نسبيَّة، ويرى الكاتب أفَّ ثورة الّرومالّذات"

،حوا فالتَّاّمة مع التُّراث القديـ وال ىـ نج والّسبب في ذلؾ اندفاعيـ  ي تقميد التُّراث الغْربيّْ
ؤية التي صَدروا عنيا  .وحماستيـ وكذا ضبابّية الرُّ
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، ناقش صاحب النص جممًة وتقميبيا عمى أْوُجييا المختمفةِ ولموقوؼ عمى القضّية الرئيسّية 

 :مف القضايا التي تتفّرع عف القضية الرئيسّية أىمُّيا
 
ومانسييف لمشعر الغربيّ وتتجمى في جانبيف؛ يتعمؽ األوؿ بتققضيَّة التقميد: - ، ويتمثؿ ميد الرُّ

 الثّاني في تقميد اإلحيائييف لمّشعر القديـ؛
 
ومانسييف لمتراث الشّْعريّْ في جانبو المضمونّي؛-  الثورة عمى القديـ: وتتمّثؿ في رفض الرُّ
يالء خصائص الشّْعر الّرومانسّي: وتتمثؿ أساًسا في التَّجد- يد في المضاميف والشكؿ، وا 

 . األىمّية لمذات
 
قد أسيـ التطرؽ إلى القضايا الفرعّية الّسابقة ومناقشتيا في إيضاح القضيَّة الرَّئيسيَّة ل←

ضاءة جوانبيا، سعيا إلى تقريبيا إلى المتمقي واضحًة ال تشوبيا شائبة غموضٍ   . وشرحيا وا 
كَرِتو بمجموعة مف طرائؽ العرض حيث اعتمد وقِد استعاف الكاتب في مناقشة فِ       

ومانسّية التي تولي اىتماما لمّذات والمدرسة اإل حيائية التي تخضع "المقارَنة" بيف المدرسة الرُّ
الفْرؽ واالختالؼ بيف  ، ولعؿ اليدؼ مف ىذه المقارنة يتمّثُؿ في ِتبيافلقّوة خارجّية
طريقًة مف  ة الّرومانسية، وُيعدُّ "االستشياد" بدوره، ولفِت االنتباِه إلى تمّيز المدرسالمدرستيف

مود ومقولة نثرية ، حيث يستشيد الكاتب ببيت شعري لعمي محطرائؽ العرض المعتمدة
 .، ويعود سبب ذلؾ إلى الرغبة في تدعيـ الفكرة ومنح رأيو حِجيَّة وقوًَّة إقناعيَّةلميخائيؿ نعيمة

ثباونيج الكاتُب طريقًة أخرى تمثمت في افت تيا بعد ذلؾراض فرضيات وا  ، وىو ما ت صحَّ
ومانسّييف نسبّيةفعمو عندما افتَرض  ، وأثبت ذلؾ لّما أظير فشؿ الّشعر الّرومانسّي أّف ثْورة الرُّ

لى جانب ىذه الطريق ة الذَّريع في تقميد الشّْعر الغْربّي والّتجديد الكّمّي في المضموف والّشكؿ، وا 
ا أو إعطاء األمثمة أو ؛ أي توسيع فكرِة سواء بشرحيوسيعاستنجد الكاتب بأسموب التّ 

، وقد طّبؽ ىذا األسموَب عْندما تطرَّؽ إلى وظيفة الدّْعاية التي ىاجميا شعراُء االستشياد
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ومانسّية ، واستشيد عمى إال لقوَّة الذَّات الدَّاخميَّةمبيّْنا أف الشّْعر الرومانسّي ال يخضع  ،الرُّ
 .شعراء رومانسّييفذلؾ بأقواؿ وأشعار ل

 
وفيما يخص طريقَة االستدالؿ التي نَيجيا الكاتب فقد اعتمد األسموب االستنباطّي؛ ذلؾ أنَّو 
ومانسية وشعرائيا، لَينتقؿ بعد ذلؾ إلى التفصيؿ عف  بدَأ نّصو باإلشارة إلى أىْـّ مدارس الرُّ

ومانسيّْ والشّْعر اإلحيائيّْ  وذكر خصائص المدرسة  ،طريؽ إبراز الفرِؽ بيف الشّْعر الرُّ
ومانسيَّة مف تجديد، وتكُمف أىّمية األسموب  و بِإقرار نسبّية ما حقَّقتو الرُّ ومانسيَِّة، خاتما نصَّ الرُّ

ـّ المرور إلى تفصيمواالستنباطّي في ط ـّ بناء الفكرة ومناقشتيا بالتدرُّج رح الحكـِ ث ، ومف ث
وىو ما يحمؿ المتمقي عمى الفيـ المؤّدي إلى االنتقاؿ مف الّتعميـ إلى التَّفصيؿ، بوذلؾ 
 .ااِلقتناعِ 
ومانسية التي كانت أوّؿ حر       كٍة شعريَّة راـ الكاتب في نصو إبراَز خصائص المدرسة الرُّ

، وحاولت جيد المستطاع أف تُثور عمى الشّْعر القديـ شكال ومضمونا خالفت مدرسة اإلحياء
لة الحركة الّرومانسية الكاتب مما ساَقُو إلى مساءَ  قصدلكفَّ ثورتيا اّتسمت بالنسبية، وقد 

جممًة مف طرائِؽ العرض المختمفة؛ ِمْف لغة  ، وِلعرض ذلؾ ومناقشتو وظَّؼ الكاتبوَنْقدىا
، وأسموب استنباطيٍّ ، واعتماٍد عمى االستشياد تقريرية مباشرة، ومعجـ غنّي مكّوٍف مف حقميف

وخصائصيا عف المدرسة الّرومانسية تصّور ء والتوسيع، وقد نجح الكاتب في إعطا
. وفي الختاـ أمكننا القوؿ أّف الناقد كاف موضوعيا في نقده، ويّتضح ذلؾ ومحاولتيا الّتجديدّية

في مناقشة العممية لمّتجديد الذي اّدعتو مدارس الرومانسية، حاكما عمى تجربة الديواف 
الّنسبي، وىكذا ابتعد عف االنطباعية بالقصور والفشؿ، وعمى تجربة الميجرييف بالنجاح 

طالؽ األحكاـ.   والذوؽ وا 
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 تحهٍم قصٍذة يٍ عؤال انّزاث: 

 إدريس الجاي( :)الشاعر المغربي الفردوس المفقود

  ـَرِح الهوى والتصابي \\  هناك في الغاب في َمْسـ
  معًا ربيَع الشباِب        \\  هناك حيث قضينا
  إلى الجنادل ما بي    \\   وقفُت حيراَن أشكو

  ـوادي وُشمَّ الهضاب \\  سألُت عنِك صخوَر اْلـ
  ـجذوِع واألعشاب   \\    سألُت عنِك بقايا اْلـ

  ـَهوجاِء كلَّ جوابي \\  فكان عصُف الرياح اْلـ
  اُت العذابـــــــــــــــوالذكري    \\  عفْت رسوُم هوانا

  ـِب غيُر لمع السراب \\  لم يبَق من كوثر الُحبْ 
  ِح غيُر قفٍر يباب \\  لم يبَق من سامق الدَّوْ 
  ـِل غيُر ظلِّ السحاب \\  لم يبَق من وارف الِظلْ 

  إلى الجنادل ما بي     \\   وقفُت حيراَن أشكو
 َن بين غاٍب وغاب  \\     وقمُت يا نفُس شّتا

 .809م، المطبعة الممكية، الرباط، الّصفحة 8991، 2الجاي، ديوان "السوانح"،طإدريس 
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 القصيدة:تحميل 

واصؿ الشعر العربّي الحديث مسيرة تطّوره لُيثمر حركًة جديدًة تعمي مف شأف الذات وتعيد  
يمت عوامؿ عّدة في ظيور ىذه الحركة كالمثاقفة والترجمة االعتبار لوجداف الشاعر، وأس

عف الشعر الغربي، والتأّثر بالفكر الميبرالي الحر. ولـ يكف التطّور الذي أحدثتو حركة سؤاؿ 
يقاعا ،لغةً ؛ مضمونيا فحسب، بؿ شمؿ الشكؿ أيضاالذات  وتصويرا. ومف أبرز شعراء  ،وا 

يميا أبو ماضي.. وصاحب النّص المغربّي ىذا التيار نذكر: جبراف، ُنَعيمة، والشّ  اّبي، وا 
لى أّي حد مّثؿ االتجاه الذي ينتمي  إدريس الجاي. فما الموضوع الذي عّبر عنو الشاعر؟ وا 

 إليو شكال ومضمونا؟ 

مف خالِؿ داللة العنواف المحيمة عمى جّنة مفقودٍة، وبعض المشيرات النصية الدالة) ىناؾ  
باب، أشكو لمجنادؿ ما بي، سألت عنؾ صخور الوادي..( في الغاب، قضينا ربيع الش

نفترض أننا قبالة قصيدة تنتمي إلى خطاب سؤاؿ الذات، يتذكر فييا الشاعر األياـ الخوالي 
متحّسرا عمى ما فات مخاطبا عناصر الطبيعة. فإلى أّي حّد تصّح ىذه الفرضية؟ وما 

 األساليب الفنية الموّظفة؟ 

ـَ تبدأ القصيدة بتذكّ     الصبا التي وّلت، شاكيا بّثو وحزنو مخاطبا عناصر ر الشاعر أيا
الرياح، ويبدي في  ؼَ وبتو التي فقدىا، فكاف الجواب عصْ الطبيعة مسائال إياىا عف محب

 النياية تحّسرا عمى انطماس ذكريات الماضي. 

خاطبا عالج الشاعر موضوعا ذا طبيعة ذاتية غنائية، مبرزا شكواه وحنينو لمماضي، م   
 تخمى عف المضاميف القديمة. و أنّ  نيناصر الطبيعة، ما يعع

) الغاب، الجنادؿ،  ف، ىما: حقؿ الطبيعة، ويدّؿ عميوتجاور في القصيدة حقالف داللياي     
) اليوى، التصابي، ربيع : ومما ينضوي تحتو نذكر ،وحقؿ الذات ،الرياح، صخور الوادي..(

كانت متوازنة، والعالقة بينيما قائمة عمى  كفة الحقميف الشباب، حيراف، أشكو(، ويظير أفّ 
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ّف معاناة الشاعر الذاتية ىي التي جعمتو يخاطب عناصر الطبيعة راجيا أذلؾ  ؛السببية
 تخفيؼ المعاناة. 

ىا في القصيدة اإلحيائية، ما اتسمت لغة النص بالميونة، مبتعدة عف الصالبة التي عيدنا 
 غتو سيرا عمى خطى الرومانسييف. أّف شاعرنا جّدد في ل فيدي

  ـ الشطريف المنتيي بقافية مّطردةبنى الشاعر قصيدتو بناًء عموديا تقميديا قائما عمى نظا  
مانحة لنياية األبيات انتظاما إيقاعا أغنى  ،ؽ واحد( التي جاءت عمى نسَ 0-0-ابي: ص)

ر النفسي لمشاعر، وأدت فاعميتيا اإليقاعية، أما الروي فجاء باًء مكسورة عكست االنكسا
وظيفتيا الصوتية في خمؽ النغـ المطرب، ووظيفتيا النفسية في جعؿ المتمقي يأنس ويطرب 

 لمنياية الموّحدة لألبيات. 

في ثالثة أبيات وفيما يخص اإليقاع الداخمي اعتنى الشاعر بالتوازي الذي بدا ظاىرا  
 متوالية: 

  السراب \لمع \غيرُ  \ـبِ  \\  الُحبْ  \كوثر \من \يبقَ \لم 
  يباب \قفرٍ  \غير \حِ  \\  الدَّوْ  \سامق \من \يبقَ  \لم
  السحاب \ظلِّ  \غير \ـلِ  \\  الِظلْ  \وارف \من \يبقَ  \لم

ـّ أغنى الفاعمية الموسيقية لمقصيدة ،عروضيّ  ،نحويّ  ،صرفي ،وىو تواز عمودي   ،تا
، إذ نجد تكرار متنّوعا وأضفى عمييا جْرَسو المطرب ونغمو المؤّثر. وجاء التكرار غنيا

  األلفاظ بعض إضافة إلى تكرار  ،) الباء، السيف( والصوامت ،الكسر، ألؼ المد()الصوائت 
 والحنيف.  مف جو الحزفي بارز أنقذ القصيدة (، ونتج عف ذلؾ تنّوع إيقاعسألتُ ) الغاب، 

، ما يعني أّنو يسير عمى درب القدماء في ىذه لـ يجّدد الشاعر في الجانب اإليقاعيّ   
 الناحية. 
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ذا كانت الصورة ال    قد وّظفيا بالقدر الذي يخدـ  عرناشعرية تمّثؿ روح الشعر فإف شاوا 
) سألت عنؾ  :ولووفي ق ،) أشكو إلى الجنادؿ(: اللة، حيث نجد االستعارة في قولوالد

إذ جعؿ الجنادؿ ) الصخور العظيمة( والصخور معا يسمعاف ويفيماف  ،صخور الوادي(
 ،البشر، الذيف قست قموبيـ نيداللًة عمى فقدانو التواصؿ مع بنا إياىما، في سِ نْ ؤَ ويتأثراف مُ 

، وقد بني جمدتوإلى درجة أف شاعرنا قصد إلى مخاطبة الصخور التي ىي أرحـ بو مف 
في مدارج الجماؿ  ياحيوية ومائية وارتقت ب في عروِؽ القصيدةِ  تافالصور  فت ىاتاضخّ 

 الفني. 

اعر.. ولـ تعد الش ورة في القصيدة نابعة مف تجربة ذاتية عاشياالصّ  مّما سبَؽ أفّ  حضيتّ  
 كما ىو الّشأف عند اإلحيائييف. مستقاة مف الذاكرة

ىيمنة مطمقًة، بغايِة التعبير عف تحّسره عمى  اعتنى الشاعر باألسموب الخبري الذي ىيمف  
ما فات والبوح بمعاناتو، إضافة إلى الظيور البارز لضمير المتكمـ األنا ) أشكو، حيراف، 

ص قصيدتو لمتعبير عف ذاتو، ناىيؾ عف األفعاؿ التي مسألُت( الذي يدّؿ عمى أّف الشاعر أخ
 عمى الماضي. وتحّسره اناتومععاكسًة  ) وقفُت، سألُت( ارتبطت بضمير المتكمـ

، قاصدا ةالتي وّلت إلى غير رجع الفانية أياـ صباه تذّكرعمؿ الشاعر في قصيدتو عمى  
ولغة لينة،  ،وحنينو إلى الماضي، ووظؼ لذلؾ إيقاعا متناغماوتحّسره  إلى إبراز حزنو 

يدة إلى شعر وصورا نابعة مف التجربة الذاتية، ونخمص في النياية إلى إثبات انتماء القص
نا، فمف ناحية المضموف عّبر الشاعر عف ذاتو مخاطبا عناصر و سؤاؿ الذات شكال ومضم

الطبيعة، أما مف ناحية الشكؿ فقد جّدد الشاعر في لغتو وصوره التي صارت نابعة مف 
 تجربتو.  
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 انًدضوءة انثاٍَت:  

 تكغٍش انبٍُت وتدذٌُذ انشؤٌا                      
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 ":حهٍُم انُّص انُظشي) انًقانت( انًُظّش نخطاب "تكغٍش انبٍُتِ ت
 

  قضايا اإلطاِر الموسيقيِّ الجديِد لمقصيدةِ                   
كؿُّ مف يتتبَّع أشكاَؿ التَّجديد والتطوُّر في موسيقى شعِرنا المعاصر يستطيع في يسٍر أف يحدَّْد ثالَث 

األولى ىي مرحمة " البيت" الشّْعريّْ ذي الشَّطريف المتوازَيْيف عروضيا ، الذّْي مراحَؿ أساسيٍة: المرحمُة 
ينتيي بقافية مطَِّردة في األبيات األخرى ، وفي ىذا النَّوع مف البيت الشعريّْ تتمثؿ كؿُّ القيـ الجماليِة 

 .الشَّكمية التَّقميدّيِة التي عرفيا الشّْعر العربيُّ منذ البدايةِ 
 

الثانية ىي المرحمة التي فتتت فييا البنية العروضية لمبيت واكتفى منيا بوحدة مف وحداتيا  والمرحمةُ 
الموسيقية ىي " التفعيمة" تقوـ وحدىا في السطر أو تتكرر في عدد غير منضبط في بقية السطور، وىذه 

حمة السَّابقة، ويمكف المرحمة ىي مرحمة " السطر" الشعري. أما المرحمة الثَّالثة فمرحمة متطورة عف المر 
تسميتيا بمرحمة " الُجممة الشّْعرية" ، وكؿُّ مرحمة مف ىذه المراحؿ ليا مشكالُتيا الجماليَّة. وىذا ما نودُّ أف 

 .نعرض لو اآلف تفصيالً 
 
 جمالياُت ُموسيقى الَبيت: النّْظاـ عنصٌر أساسيّّ في األعماِؿ الفنيَّة عمى اختالؼ أنواعيا. ولكؿّْ ففٍّ مف-

ة وقواعُده األساسيَّة التّْي توفّْر لمعمؿ الفنيّْ ىذا العنصر. وقد تحدََّد النّْظاـ في  الفنوف وسيمُتو الخاصَّ
ابطة لألوزاف والقوافي. وىذه القواعُد ىي الممتَزمة  القصيدة التَّقميديَّة في التزاـ بعض القواعد الشَّكمية الضَّ

و إلى تجربة الشّْعر الجديدة أنَّيا كسَّرت صورة ذلؾ في كؿّْ الشّْعر التَّقميدّي. وقد كاف م ف أىْـّ ما ُوجّْ
النّْظاـ، وأفَّ القصيدة الجديدة قد تورطت مف حيُث إطاُرىا فوَقَعْت في الفوضى حيف كسَّرت ذلؾ النّْظاـ 

 .العِتيد
عرؼ النّْظاـ ، وأنَّو لذلؾ وفي اإلطار الجديِد لمقصيدة نظاـٌ كذلؾ ، ومف الّتَجنّْي أف نقوؿ إنو فوضِويّّ ال ي

إف  -إذا نحف تحرينا الدّْقة -ُيجافي الففَّ ، لكفَّ النّْظاـ الذي يتمثَّؿ في ىذا اإلطار نظاـ داخميّّ ، أو لنُقؿ
معظـ ىذا النّْظاـ داخميّّ ، ينتمي إلى الشَّيء نفِسو )القصيدة( وينُبع مف داِخمو، وليس شيئا ) تصوُّرا( 

 .يوخارجيِّا مفروضا عم
 
: والّسطُر الّشعريُّ تركيبٌة موسيقيَّة لمكالـ ، ال ترتبط بالشَّكؿ المحدَّد  - جمالياُت موسيقى السَّطر الشّْعريّْ

نما تتَّخُذ ىذه التَّركيبُة دائما الشَّكؿ الذي يرتاح لو الشَّاعر  لمبيت الشّْعريّْ ، وال بأيّْ شكٍؿ خارجيٍّ ثابٍت ، وا 
رنا أف ىذا الشَّكؿ الجديد أوَّال، والذي يتصوَُّر  أف اآلخريف كذلؾ مف الممكف أف يرتاحوا لو. وقد سبؽ أْف قرَّ

ُر فيو وىي " التَّفعيمة"  لـ يستْبِؽ مف صورة النّْظاـ القديـ لمبيت إال الوحدَة الموسيقيَّة األساسيَّة التي تتكرَّ
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ح ىذه الحقيقة: التَّفعيمُة مف غير شؾٍّ ىيَ  أساُس النّْظاـ الصَّوتيّْ الذي يقوـ بَتكراره  .وأودُّ ىنا أف أوضّْ
الشّْعر. فإْف يكْف لمبيت التَّقميديّْ نظاـ خاصّّ يتعمَّؽ بعدد التفعيالت المستخَدمة في البيت ، فمقد جاء ىذا 

، وىو نظاـ التَّفعيمة ذاِتيا. وكؿُّ مف يراجع كتب -في تصوُّري -النّْظاـ تاليًا   لنظاـٍ آخَر أدؽَّ وأخصَّ
 .الَعُروض ُيدرؾ مف غير شؾٍّ أفَّ نظاـ التَّفعيمة يمثّْؿ أساسيَّات الَعُروض، وأنَّو نظاـ معقٌَّد نوعا ما

ذف فمـ يكف أماـ محاولة التَّجديد في اإلطار الموسيقىّْ لمقصيدة إال أف تسمّْـ بنظاـ التَّفعيمة وتمتزـَ بو،  وا 
ربات الثَّقيمة والمادا ـُ الضَّ يمكف الرُّكوف إليو. والحؽُّ أفَّ نظاـ التَّفعيمة ىو النّْظاـ الذي  فيَفة الخـ نظا

ـُ األساسيُّ  َتفرُضو طبيعُة ىذه المغة. َـّ كاف الُخروج عمى نظاـ البيت مشروعا، ماداـ النّْظا ومف ت
 .والضروريُّ قائما، وىو نظاـ التَّفعيمةِ 

 
ورة الثَّال ثة مف ُصور التَّشكيؿ الموسيقيّْ لمشعر الجديد فصورُة الجممِة موسيقيَّة الجممة الشّْعرّية : أمَّا الصُّ

. فإذا كاف الّسطُر الّشعرّي بنيًة  -كما قمنا -الّشعرية، وىي ورة المتطوّْرة عف صورة السَّطر الّشعريّْ الصُّ
قصى موسيقيًَّة تشَغؿ مف حيث الحيزُّ سطرا مف القصيدة، يصؿ امتداُده الزمنّي ، في بعض األحياف وفي أ

ف مثَّمت جزئيًة ترتبط موسيقيِّا باقي  ذا كانت ىذِه البنيُة مكتفيًة بذاتيا وا  الحاالت، تسَع تفعيالت، وا 
ف ظمَّْت محتفظًة بكؿ  الجزئيات وتتفاعُؿ معيا، فإفَّ الجممة الشعريَّة بنيٌة موسيقيَّة أكبُر مف السَّطر وا 

يانا إلى خمسِة أسطر أو أكثَر. وليذا االمتداُد خصائصو. فالجممُة تشغؿ أكثَر مف سطر، وقد تمتدُّ أح
بنيًة موسيقيًِّة مكتفيًة بذاتيا  -مع ىذه االعتبارات -اعتباراٌت نرجو أف نعِرض ليا اآلَف ، لكفَّ الجممة تظؿُّ 

ف مثَّمت في الوقت نفسو جزئيًة مف بنيٍة ُعضويًة أعَـّ مَف القصيدة  .وا 
 

ؼ كيؼ تمتدُّ الدَّفقة الشُّعوريَّة في النَّْفِس في بعض األحياف فتبمَغ حّدا مف وكؿُّ مف عاَنى تجربَة الشّْعر يعر 
الطُّوؿ ال يقبمو إطاُر البيِت التقميديّْ المحدود الطُّوؿ، المغمِؽ بُقفؿ القافية، كما ال يكفيو السَّطر الشعري 

ف امتد زمنيا إلى تسِع تفعيالت. وقد كاف الشَّاعر التقميديُّ  بحكـ تحرُّكو عمميا في إطار -مضطّرا الواحُد وا 
ألف يمزّْؽ ىذه الدَّفقة الشُّعوريَّة الممتدَّة ويقسّْميا موسيقيِّا عمى عدَّة أبيات، أي عدَّة وحدات  -البيت

، ومعنى ىذا أف الدَّفقة الشُّعورية الممتدَّة ال تظفر مف الشَّاعر  موسيقيَّة، ينفصُؿ بعضيا عف بعض ويستقؿُّ
دة وموزايٍة ومساويٍة ليذه الدَّفقةببنية موسيق  .يَّة موحَّ

 
ورة الّتعبيرّية بكؿ  وضرورُة اإلخالص لطبيعة الشُّعور الذي تتحّرؾ بو الّنْفس تقضي بأف تكوف الصُّ

ماتيا ـ الموسيقيّْ بصفٍة أساسّية فييا -مقوّْ طميقًة تتحرَّؾ مع ىذا الشُّعور في مرونٍة وطواعَية.  -والمقوّْ
ىذا الحكـ عف تسميـ مبدئيٍّ بحقيقة أف التَّعبير ممٌؾ وتابٌع لمشُّعور ليس العكُس. فإذا كّنا ونحف ُنصدر 

ورة الموسيقيَّة ممتدًة ومعبّْرة عف ىذا التدفُّؽ. وقد كاف  بسبيِؿ دفقٍة شعوريَّة ممتدٍَّة فينبغي أف تكوف الصُّ
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وع مف التَّساوؽ الجماليّْ بيف الشُّعور وصورة الخروج إلى السَّطر الشّْعريّْ وسيمًة ناجحة إلحداث ىذا النَّ 
ف كانت ممتدة امتدَّ، ولكف لعمَّو قد  التعبير؛ فكاف السَّطر ينتيي مع الدَّفقة، فإف كانت قصيرًة قُصر، وا 
تبيف لمشعراء أف السَّطر ميما امتدَّ فإفَّ لو طوال" معقوال" ال يستطيع أف يتجاوزه، وأفَّ الدَّفقة قد تمتد في 

َـّ يمكف أف ُيقاؿ إفَّ فكرَة السَّطر الشّْعريّْ قد حمَّت مشكمة الدَّفقة بع ض األحياف إلى مدى أبعَد ، ومف ث
السَّريعة أو القصيرة ، ولكنَّيا لـ تحؿَّ مشكمة الدَّفقة الممتدَّة إال جزئيا ، وكاف ال بدَّ عندئٍذ مف تطويع 

ىذا الشعور، ومف ىنا كاف ال بدَّ مف الخروج إلى ما سميناه الشَّكؿ التعبيريّْ لمشعور، ميما امتدَّت دفقُة 
 . بالجممة الشّْعريَّةِ 

 
 قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية. الشعر العربي المعاصر: عز الديف إسماعيؿ.                              

 وما بعدىا بتصّرؼ 79.ص 1967دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر.القاىرة.                               
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 نّص:تحميُل ال
 

بنظاـ جديد يقـو  معّوضًا إياىا ،ثار خطاب تكسير البنية عمى نظاـ القصيدة القديمة     
، والّسطر بَدؿ نظاـ الّشطريف. وقد استفاد ىذا الخطاب  عمى الّتفعيمة عوض البحر الشّْعريّْ

ارب اإلنسانية والّشعرية أفرزتو اليزيمة واالنفتاح عمى التج في ظيوره مف جو الحرية الذي
ظير بموازاة ذلؾ كـّ مف الّدراسات  إبداعيّ  ـٍ ما أفرزتو الحركة مف تراك بموازاةِ و  .الغربية

النقدية التي سعت إلى التعريؼ بالخطاب الجديد وخصائصو، وكذا نقده ومساَءلتو. ومف 
لخطاب وعرَّفوا بخصائصو انطالقا مف دراساتيـ ومقاالتيـ نذكر أبَرز النُّقاد الذيف درُسوا ىذا ا

وغالي بد الصبور، ومحمد النَُّوْييي، عمى سبيؿ المثاِؿ ال الَحْصِر: نازؾ المالئكة، وصالح ع
الذي يعدُّ مف أبرز مْف نظَّر لمشّْعر الحديث  "عز الديف إسماعيؿ"، وصاحُب النَّصّْ شكري

ياه وظواىره الفنية المعروِؼ: "الشّْعر العربي المعاصُر: قضاوقّعَد لُو مف خالؿ كتابو 
 فما القضية التي يطرحيا الّنص ؟ وما طرائؽ عرضيا ؟ والمعنوية ".

 
  مف خالِؿ داللِة العنواف الُمحيمِة عمى التطّور الموسيقي في القصيدِة الحديثِة،

" كسَّرت صورة ذلؾ النّْظاـ، التَّشكيؿ  واعتمادا عمى بعض المشيرات النَّصيَِّة الدَّالِة مف قِبيؿِ 
الجممُة  السطر الشعرّي، الموسيقيُّ لمشّْعر الجديد، اإلطار الجديد لمقصيدة، البيت الّشعرّي،

يو ُيعالج ف ،، نفترض أّننا ُقبالَة نّص نظرّي ينضوي تحت خطاب تكسير البنيةالّشعرية... "
جديد الذي عرفتو القصيدة الحديثة في إطاِرىا " التطوُّر والتصاحُبو قضية أدبّية تتمّثؿ في

 الموسيقّي". فما طرائؽ العرض المعَتَمدُة ؟
" تكسير بنية إيقاع البيت الّشعرّي "، مت فيفي نّصو قضّيًة رئيسية تمثّ  تناوؿ الكاتبُ     

بداليا ببنية الّسطر الشعري والجممة الشعرية تماشيا مع التمّوجات النفسيَّة واستجابًة  لمدفقات وا 
الشعورية التي تتطمب عادة مساحة مكانية أكبر مف المساحة التي يمنُحيا البيت الشعريُّ أو 

القضيَّة إلى أصغر، مبرزا ثورَة القصيدِة الحديثة عمى البنية اإليقاعّية القديمة، وتفرَّعت ىذه 
حيا فيما يمي قضايا صغرى فرعيةَّ   : تصب كمُّيا في القضّية الرئيسية، نوضّْ
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ااِللتزاـ بقواعد العروض ُمقابؿ َخْرِقيا: حيُث إفَّ الشَّاعر الحديَث َخَرؽ نظاـ البيت  -أ
؛  الشّْعريّْ وثار عميو ، لكنَّو في المقابؿ التـز بالتَّفعيمة باعتبارىا أساَس النّْظاـ الصَّوتيّْ

عراء الحداثِة الذيف التَّْجديُد مقابَؿ التَّقميد : وتبدو ىذه القضيَّة في حديث الكاتب عف ش -ب
ر ، لكنيـ في المقابِؿ قمَّدوا الشعصيدة مف خالؿ اعتماد نظاـ األسطرجدَّدوا في شكؿ الق

 ؛الغربي
 
التَّساُوؽ بيف الشَّكؿ والمضموف: ومعناُه أف شكؿ القصيدة خاضع لمّنسؽ الفكرّي والنفسيّْ  -ج

ذا لمشاعر، وبمعنى آخر الّتعبير خاضٌع لمّشعور ومرتبط بو ومُ  ساِوٌؽ لو؛ إذا امَتدَّ طاَؿ وا 
 انحسَر قُصَر؛

 
يضاحيا ← والواضُح أفَّ سائر ىذه القضايا الفرعّية قْد أسيمت في إضاءة القضية الّرئيسية وا 

 .بما ال يدع مجاال لغموض أو شائبة إبياـ ،وتقميِبيا عمى سائر أوُجِييا
ذا انتقمنا ناحية طراِئؽ العرض المعتمَدة مف لُدفِ      سموب النص اتسـ الكاتب وجْدنا أف أ وا 

، مّما جعؿ لغة الّنصّْ ذاَت طاَبع تقريريٍّ مباشر تحَفُؿ بالمصطمحات ذاِت بقْدر مف العممية
وىو ما يتماشى مع القضية المعروضة، والجدير بالذّْكر أف  ،االنتماء العروضي والّنقديّ 

و طريقًة تقـو عمى بناء الُمقدّْم ، وتقديـ األدلة واستخالص النتائج اتالكاتب اعتمد في نصّْ
 : ويمكف رصُد ىذه الطريقة فيما يمي

 
؛بناء المقدمات  : ربُط الجممة الشّْعريَّة باالمتداد الشُّعوريّْ

 
: بياُف الكاتب أّف الدَّفقة الشُّعورية قد تطوُؿ بشكؿ ال يقدر البيت أو السطر عمى  تقديـ األدلَّػة

 احتوائو؛
 .وصوؿ الكاتب إلى ربط التَّعبير بالشُّعور:  استخالص النتائج
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جاجية كفيمة بإعطاء الفكرة تدّرجا وتكمف فائدة ىذه الطريقة في اتّْباع سيرورة بنائّيٍة حِ 

 .يجعميا تستِقّر في ذىف المتمقي وتقنعو بصّحتيا ،وتنظيما
لى جانب ما سبؽ مف طرائَؽ وظَّؼ الكاتُب مجموعة مف أساليب التفسير؛ مف خالؿ  وا 

ومف أمثمتو تعريفو السَّطَر الشّْعريَّ  ،اعتماده عمى أسموب الّتعريؼ الذي نجده كثيرا في النص
بكونو "تركيبة موسيقية لمكالـ"، وتخصيص السطر الشعر بالتعريؼ يعود إلى كونو مفيوما 
جديدا عمى المتمقي. كما اعتمد الوصؼ عند عرضو لخصائص كؿ مرحمة عمى حدة، ومف 

لى جانب الوصؼ نجد السَّرد ذي الشطريف المتوازييف عروضيا يت الشعريُّ أمثمتو " الب ". وا 
ُمدليا بدلوه مييمنا عمى ما عداُه، كما نمفي توظيفا ألسموِب الّتشابو متمثال في عرِض أوجو 
االئِتالؼ بيف البيت الشّْعريّْ والسَّطر الشعريّْ في نظاـ التفعيمة، وتشابو السَّطر الشعري 

الشعرية في ارتباطيما بالدَّفقة الشعورية، وتكمف أىميَّة ىذه األساليب ُمجتمعًة في والجممة 
توضيح الفكرة ومناقشتيا وتقميبيا عمى سائر أوُجييا، تمييدا إلى إقناع المتمّقي بشرعّية 
. وجدير بنا أف نشير إلى  الخروج عمى النظاـ الموسيقي القديـِ القائـ عمى البيت الشّْعريّْ

الكاتب عمى الحجاج المنطقي في تبريره لخروج الشعر الحديث إلى شكؿ السطر  اعتماد
والجممة الشعرييف، راّدا ذلؾ إلى الّدفقة الشعورية التي تستدعي تارة مساحة واسعة ال يكفي 
السطر الشعر الستيعابيا، لذلؾ كاف الخروج إلى الجممة الشعرية خروجا تمميو الضرورة 

 .الشعورية والفكرية
ة حِرص الكاتب في مقالتو عمى تبياف التطّور الذي عرفتو القصيدة الحديثة مف ناحي      

، لّشعرّية ُمرورا بالّسطر الشعريّ ، حيث انتقمت مف طْوِر البيت الشّْعرّي إلى الجممة االموسيقى
عبيره ، الذي يحتاج في تالشعورية والنسِؽ الفكرّي لمشاعروقد كاف ىذا التطّور استجابًة لمّدفقة 

، سواء كاف قافية أو وزنًا محّددًا سمفا نو مف االنطالؽ بال حابس يحِبسوإلى مساحة تمكّ 
معّوضة إياه بنظاـ أقّؿ حّدة  ،ينبغي ممؤه، وىكذا ثارت القصيدة الحديثة عمى نظاـ البيت

وأكثر طواعيًة، وقد قصَد الكاتب مف نصو إلى االنتصار لموسيقى الّشعر الحديث والدفاع 
، وأساليب  مف أجؿ ذلؾ لغة تقريرية مباشرةً  موّظفا، روعية الخروج عمى الّنظاـ القديـمشعف 

، وقد نجح الكاتب في إعطاء صورة عف حجـ التطّور الذي عرفو الشعر تفسير كثيرة
، ومما سبؽ نصؿ إلى إثبات صحة النظاـ القديـ الَعِتيد العِنيد الحديث، مبّينا ثورتو عمى
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النص إلى المقالة األدبية المنضوية تحت لواء خطاب تكسير البنية. ونشير الفرضية وانتماء 
واالبتعاد عف كيؿ التيـ  ،ختاما إلى أّف نقاش الكاتب اّتسـ بكثير مف اليدوء والرزانة الّنقدية

 .واليجـو عمى تيارات شعرية سابقة. وىو ما جعؿ نقده يميؿ إلى الموضوعية
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 :"ٍتتكغٍش انبُ"شّي يٍ خطاِب ىرج شعتحهٍُم ًَ

 )صالح عبد الصبور( الحزنُ        
 

 ي حزيفيا صاحبي، إنّ 
 

 نر وجيي الصباحطمع الصباح، فما ابتسمت، ولـ يُ 
 

 الرزؽ المتاحْ  ؼ المدينة أطمبُ وخرجت مف جوْ 
 

 امي الكفاؼيّ أست في ماء القناعة خبز وغمَ 
 

 ورجعت بعد الظير في جيبي قروْش 
 

 طريؽفشربت شايًا في ال
 

 ورتقت نعمي
 

 ولعبت بالنرد الموزع بيف كفي والصديؽ
 
 و ساعتيفأقؿ ساعة 
 
 و عشرتيفأقؿ عشرة 
 

 سطورة حمقاء رددىا الصديؽأوضحكت مف 
 

 ودموع شحاذ صفيؽ
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 وأتى المساء

 
 في غرفتي دلؼ المساء

 
 والحزف يولد في المساء ألنو حزف ضرير

 
 حزف طويؿ كالطريؽ مف الجحيـ الى الجحيـ

 
 حزف صموتْ 

 
 والصمت ال يعني الرضاء بأف أمنية تموت

 
 وبأف أيامًا تفوت

 
 وبأف مرفقنا َوَىفْ 

 
 وبأف ريحًا مف َعَففْ 

 
 مس الحياة، فأصبحت وجميع ما فييا مقيت
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 :قصيدةتحميؿ ال

 
َعرَؼ الشّْعر العربيُّ الحديث ابتداًء مف عصر النيضة حركيًَّة وتطورا بعد غيبوبة       

مت رْدحًا مف الزَّمف ليس بالقِصير، فأثمَر نتيجًة لذلؾ التطّور حركًة إحياء النَّموذج التي دا
أعادت لمشّْعر العربيّْ بياَءه ومكانتو، وتمْتيا حركُة سؤاؿ الذَّات التي أولت أىمّيتيا لممضاميف 

قؼ حركيَُّة الشّْعر ذات الّصبغة الذاتّية والوجدانية مجّددًة نسبّيا في اإلطار الموسيقّي، ولـ ت
بِؿ استمرَّت في التطوُّر وأثمَرْت في نياية المطاؼ حركَة تكسيِر البنية  ،العربيّْ عند ىذا الحدّْ 

عريَّة القديمة، وتبنَّْت يـ الشّ التي ثارت عمى الشّْعر القديـ شكال ومضمونا، وانقمبت عمى المفاى
رت نظاـ الشَّطريف وعوَّضتو بنظاـ بذلؾ شكال جديدا يعبّْر عف مضاميف جديدة، وىكذا كسَّ 

يقـو عمى األسطر والجمؿ الشعرية التي تُطوؿ وتقُصر تبعا لحجـ الّدفقة الشُّعورّية وامتدادىا، 
وقد أسيمت عدة أسباب في بروِز ىذه الحركة، منيا : نكبُة فمسطيف التي نزعت مف نفس 

مع الحضارة  ُح الثَّقافيُّ الثَّوابت، والتَّالقُ العربيّْ كّؿ تقديس لمماضي وزرعت فييا شّكًا ُتجاَه كؿ 
وقد حمؿ عدَّة شعراَء ِمْشَعؿ  .ء العرب ينفتحوف عمى تجارب جديدةالَغْربيَّة الذي جعؿ الشعرا

ىذه الحركِة ونذكُر منيـ: بدر شاكر السياب، وعبد الوىاب البّياتي، ومحمد عبد المعطي 
مف جيؿ الّرواد المنشئيف لتجربة شعر تكسير حجازي، وكذا صالح عبد الصبور الذي يعدُّ 

 البنية، جمع بيف اإلبداع الّشعرّي والّنقدّي. فإلى أي حّد مّثؿ الّشاعر التّيار الذي ينتمي إليو ؟
جاء العنواف مرّكبا اسميا مكونا مف مبتدأ )الحزُف( خبُره متف النص، ودالليا يوحي "الحزف" 

 رح والّسعادة، فإلى أّي حد يعبر العنواف عف فحوى النص؟باليـّ والغـّ والكآبة، وىو ضّد الف
وشكؿ النّص الطّْباعيّْ القائـ عمى نظاـ األسطر، واتكاًء عمى اسـ  ،ومف خالؿ داللة العنواف

الّشاعر وبعض المشيرات النصية الّدالة مف قبيؿ: " يا صاحبي إني حزيف، فما ابتسمت، 
يدة التي بيف أيدينا تنضوي تحت خطاب حزف ضرير، حزف صموت.."، نفترض أّف القص

تكسير البنية، يعالج فييا صاحبيا موضوعا يرتبط بغربتو الّنفسية والوجودية، حيث يشعر 
بالحزف وتفاىة العالـ الذي يحيا فيو. فما األساليب الفنية التي وّظفيا الشاعر لمتعبير عف 

 تجربتو؟ وما المقصدية التي راميا؟
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صيدة حوؿ االغتراب الذي يعانيو الّشاعر؛ إذ يصؼ حالتو الّنفسية التي تدور رَحى الق       

يييمف عمييا الحزف، وحياَتو اليومية التي تطبُعيا الّرتابة القاِتمة، ويبدأ قصيدتو بمخاطبة 
صاحبو مناديا إياه قصد إخباره بحزنو الدائـ الذي يفشُؿ نور الّصباح في إبعاده ورسـ 

، مبرزا مف خالليا غربتو لرتيبةحاكيًا بعض التفاصيؿ اليومية ا االبتسامة عمى محّياُه،
وضياعو الذي يظير أساسا في فقدانو اإلحساس بالزمف، بعد ذلؾ يعّرج عمى تشخيص 
الحزف مبرزا إياه في شكؿ إنساف مف لحـ ودـ يتصؼ بالعمى والّصمت، ويشبيو بالمص 

مف غربة وضياع نفسي ووجودّي  واألفعواف، وكميا أوصاؼ تبرز عمؽ ما يعانيو الشاعر
 داخؿ المدينة.

 
وضياعو الوجودي الذي يحياه،  ،تطّرؽ الشاعر في قصيدتو إلى وصؼ غربتو النفسية ←

كاشفا مقدار الحزف الذي يخيـ عمى حياتو كسحابة سوداء قاتمة، ما يعني أّف الشاعر جّدد 
لتي كانت تدور في الغالب في المضاميف ضاربا ُعرض الحائط باألغراض الشعرية القديمة ا

 األعـّ عمى المدح واليجاء والغزؿ والّرثاء.

 
الحقؿ الداؿ عمى الغربة  :وباالنتقاؿ إلى دراسة المعجـ نمفي انتشارا لحقميف داللييف ىما      

الذي تنضوي تحتو العبارات واأللفاظ التالية:" صاحبي، إني حزيف، أطمب الرزؽ، ما 
ّصباح..."، والحقؿ الّداؿ عمى الحزف، ومما ينضوي تحتو نذكر:" ابتسمُت، لـ ينر وجيي ال

مف خالؿ تتبع كال الحقميف ضرير، حزف صموت، حزف طويؿ..."، و أتى المساء، حزف 
ألف غاية الّشاعر منصّبة عمى  ،نالحظ ىيمنة حقؿ الغربة ىيمنة طفيفة عمى حقؿ الحزف
حساس بالغربة ، والعالقة بيف الحقميف قائمة عمى التعبير عما يعانيو مف ضياع وجودي وا 

 الّسببية؛ ذلؾ أّف الغربة التي يحياىا الّشاعر أورثتو حزنا وكآبة.

 
نالحظ أف لغة القصيدة شّفافة، تتسـ بالبساطة وتقترب مف لغة الحياة اليومية، دوف أف  ←
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ئرا عمى فخامة تفقد طاقتيا التخييمية وُبعَدىا الّرمزّي، وىكذا كاف الشاعر مجّددا في لغتو، ثا
 األلفاظ وجزالتيا، موظفا لغة تنقؿ نبض الواقع واضطرابات النفس.

 
ذا عرجنا ناحية اإليقاع ألفينا القصيدة      بنيت عمى نظاـ األسطر الشعرية المتفاوتة  قد وا 

الطوؿ، واختار الشاعر تفعيمة الكامؿ "متفاعمف" لينقؿ مف خالليا ما يعانيو مف حزف وغربة 
جاء حرؼ الروي متعددا )النوف، الحاء، القاؼ( ومقّيدا يعكس انقباضا داخميا، وىو وجودية، و 

ما أّثر في القافية التي جاءت مرّكبًة )زيْف، باْح، مْنعفْف(، ويكشؼ ىذا التنوع في القافية 
والروي اضطرابا نفسيا وغميانا داخميا، وفيما يخص اإليقاع الّداخمي فنجد حضورا لمّتوازي 

 ر في سطريف متوالييف:الذي يظي

 
 ساعتيف \أو \ساعةً  \قؿ

 
 عشرتيف \أو \عشرةً  \قؿ

 
ـّ، أعطى لمقصيدة حيوية إيقاعية  وىو تواٍز عمودي)مقطعّي(، صرفّي، نحوّي، عروضّي، تا
ضافة إلى التوازي اىتـ الشاعر كثيرا  أنقذتيا مف جو الركود والحزف الممقي بظاللو القاتمة، وا 

"النوف، القاؼ، التاء، الميـ" أو الصوائت:" السكوف، ياء المد،  الصوامتبالتكرار سواء تكرار 
ألؼ المد..' التي تعكس معاناة داخمية وحالة نفسية منقبضة، أضؼ إلى ذلؾ الجناس 
االشتقاقي" حزيف، حزف" وتكرار األلفاظ" الّصديؽ..."، وأعطى التكرار بمختمؼ أنواعو تنوعا 

صوات، الّشيء الذي منح القصيدة ثراًء نغمّيا وتنوعا موسيقيا صوتيا نابعا مف ترداد نفس األ
 أنقذىا مف السقوط في مياوي الرتابة التي فرضيا المعنى.

 
نالحظ مما سبؽ تجديدا في البنية اإليقاعية؛ حيث عّوض نظاـ البيت بالتفعيمة،  ←
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الموحد بالمتنوع،  والشطريف المتساوييف بالسطر الشعري، والقافية المطردة بالمتعددة، والروي
 وعميو كاف الشاعر مجددا ال محافظا.

 
وخدمًة لمجانب التخييمّي الذي يعّد ذا أىمية بالغة في االرتقاء بالقوؿ الشعري في        

مدارج الشعرية وآفاؽ الجماؿ الفنّي، وظؼ الشاعر كّما ىائال مف الصور الشعرية التي 
وكانت كميا متضافرة في خدمة الدالالت النفسية  تنّوعت بيف التشبيو واالستعارة والكناية،

والتجربة االغترابية لمشاعر، ومف التشابيو الموظفة قولو:" حزف ضرير"، حيث شّبو الحزف 
فكذلؾ الحزف ال  ،بالرجؿ الضرير ووجو الشبو الّسواد والّظممة؛ فكما أّف الضرير ال يرى النور

بيو يكشؼ حجـ ما يعانيو الشاعر مف كآبة يترؾ صاحبو يرى نور السعادة والفرح، وىو تش
حرمتو الفرح، ونفس األمر ينطبؽ عمى تشبييو " حزف صموت" ولصيغة المبالغة ىنا داللتيا 
التي تكشؼ عف حالة الكآبة التي تجاوزت كؿ الحدود، ووظؼ االستعارة في قولو:" دلؼ 

استعارة  استئذاف، وىيإذ شبو المساء برجؿ يدخؿ متسمال بخفاء إلى البيت دوف  ،المساء"
قولو" أمنية تموت" الشاعر مف زيارة الحزف المفاجئة، وفي  مكنية تبعية تكشؼ صدمةَ 

، إذ جعؿ األمنية إنسانا ذا روح يموُت، وىي استعارة تبعية مكنية تبرز وصوؿ استعارة بديعة
اية في الشاعر إلى قمة اليأس والقنوط، فكؿ شيء أودى بو الحزف حتى األماني. ونمفي كن

قولو" رتقُت نعمي"، وىي كناية عف كثرة المشي أو الفقر، وتكمف وظيفة ىذه الكناية في 
المراوغة الّداللية وتقديـ المعنى بطريقة فييا كثير مف االحتياؿ الداللّي والجمالّي. وعميو أدت 

نيو الصور السابقة دوار في االرتقاء بالنص فنيا وجماليا، وكذا التعبير عف عمؽ ما يعا
 الشاعر نفسيا مف غربة وجودية.

 
نستنتج مف دراستنا لمصور الشعرية أّنيا نابعة مف تجربة الّشاعر الحياتية والّنفسية، ناقمة  ←

 الغترابو الوجودّي، وعميو فقد جّدد فييا مخرجا إياىا مف حّيز الّذاكرة والمحفوظ.

 
تثمره الشاعر لينقؿ بعض تفاصيؿ الذي اس لمخبروبالنسبة لألسموب فقد كانت الييمنة        

الحياة المممة والرتيبة، ويكشَؼ عف حزنو وغربتو الوجودية، وقد جاء السرد رتيبا ثقياًل عميو 



46 
 

سيماء الحزف والكآبة، ما يعني أّف األسموب الخبري تأثر بنفسية الشاعر الحزينة الّرتيبة، ومف 
لنرد"، أما األسموب اإلنشائي فقد جاء نماذج ىذا األسموب قوؿ الشاعر:" رتقت نعمي، لعبت با

وىو يفيد الالمباالة المطمقة بالزمف. ونالحظ ىيمنة لمجمؿ الفعمية  ،يتيما ممثال في األمر" قؿ"
 عمى نظيرتيا االسمية وىو ما نفسره بالحالة النفسية المضطربة والحركة الّداخمية.

 
حساسو بالحزف  عمؿ الّشاعر في قصيدتو عمى وصؼ غربتو الّنفسية، وضياعو الوجودي، وا 

والممؿ ورتابة الحياة، قاصدا إلى كشؼ الواقع الذي يسوده إحساس الالمباالة وانتقاِده في 
نفس الوقت، ولمتعبير عف ذلؾ وّظؼ لغة لّينة ومعجما يتشّكؿ مف حقميف، وصورا نابعة مف 

والّسرد، أضؼ إلى ذلؾ التجربة وناقمة لنبض الحياة اليومية، وأسموبا خبريا ساعده عمى البوح 
وخالصة القوؿ نصؿ إلى  .ري جديد كّؿ الجّدةبإيقاع شع -وىو الشاعر الحديث-استنجاده

إثبات صّحة الفرضية وانتماء النص إلى خطاب تكسير البنية، وتحديدا إلى تجربة الغربة 
مي إليو ي الذي ينتوالّضياع. ويمكف الجـز بأّف شاعرنا كاف موّفقا في تمثيؿ االتجاه الشعر 

 .شكال ومضمونا
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 ":تحهٍُم انُّص انُظشي انًُظّش نتٍّاس "تدذٌذ انّشؤٌا

ؤيا                                   قصيدةُ الرُّ  
ؤيا، بطبيعتيا، قفزة خارج المفاىيـ القائمِة. ىي،  لعؿَّ خيَر ما نعرٍّؼ بو الشّْعر الجديد ىو أنَّو رؤيا. والرُّ

اـ األشياء وفي نظاـ النَّظر إلييا، ىكذا يبدو الشّْعر الجديُد، أوَّؿ ما يبدو تمرُّدا عمى إذف تغييٌر في نظ
ـُ الشّْعر الجديد  األشكاؿ و الطُُّرؽ الشّْعرية القديمة ، ورفضا لمواقفو وأساليبو التي استنفَدْت أغراضيا ، فِقوا

. إنَّو كما  ، ال معًنى سرديّّ وصفيّّ       يقوؿ الشاعر الفرنسيُّ المعاصر" ِرينو شار" معًنى خالٌَّؽ توليديّّ
ولذلؾ فإفَّ مف خصائصو أف يعبّْر عف قمِؽ اإلنساف،  ،) الَكشؼ عف عالـٍ أبدا في حاجٍة إلى الكشؼ(

ة، كشاعٍر.  أبديِّا. الشَّاعر الجديد، والحالُة ىذه، متفرّْد، متمٌز في الخمؽ وفي مجاؿ انيماكاتو الخاصَّ
 .ستقطاٍب لمشكالٍت كيانيَّة يعانييا في حضارتو وُأمَّتو وفي نفسو ىو، بالّذاتِ وشعُره مركُز ا

ُة في معِزٍؿ عف قوانيف العمـ،  ىكذا يمكننا القوؿ إفَّ الشّْعر الجديد نوٌع مف المعرفة التي ليا قوانينيا الخاصَّ
. وىو، إنَّو إحساٌس شامؿ بحضورنا، وىو دعوة لوضِع معَنى الظواىر مف جديد، موضَع  الَبحث والشَّؾّْ

لذلؾ يصُدر عف حساسيَّة ميتافيزيقيَّة، ُتحسُّ األشياء إحساسا َكْشفيا َوْفقًا لجوىِرىا وصميميا المَّذيف ال 
يدركيما العقُؿ والمنطؽ بؿ يدركيما الخياُؿ والحمـ .إفَّ الشّْعر الَجديد، مف ىذه الِوجية، ىو ميَتافيزياء 

  .الكياف اإِلنسانيّْ 
 

 :ىنا يتَّجو الشّْعر إلى التخمّْي عف األمور التَّاليَّةمف 
 

إنو يتخمَّى عف الحادثة، إْذ ِإفَّ ىناؾ تنافرًا بيف الحادثة والشّْعر، فعمى الشاعر الحؽّْ أف يتناوؿ مف مظاىر 
لعظيـ يتَّجو ذلؾ أفَّ الشّْعر ا -المظاىر التي ال تفِقد دالَلتيا في المستقبؿ -العصر أكثَرىا ثباتًا ودْيمومة

َّ إّف الشّْعر ىو اقؿُّ أنواُع الفنوف حاجة إلى االرتباط بالّزماف والمكاف ، ألّنو في غير  ُـّ نحو المستقبؿ .ث
حاجٍة إلى مواّد محسوسٍة، وال عالقة لُنموّْه وموتو بُنموّْ المدنيات وموتيا، كما ُيَفكُّْر البعض. فجوىر 

 .(ير دائما ضدَّ الحادثةالسَّ  )الشّْعر، كما يقوؿ" بودلير"، ىو 
 

وألفَّ الشّْعر الجديد يتخمَّى عف الحادثة ، فيو َيْبُطؿ أف يكوَف شعَر " وقائَع" أو شعرًا" واقعيا" بالمعنى 
الشَّائع ليذه الكممة ، إذ ُيصبح الّشعُر "واقعيا" يقتربُ  مف النَّثر العادي ألنَّو يضطر، انسجاما مع غابتو، 

بط، ضدَّ ميمة الشّْعر الحؽّْ الذي ُيفرُغ الكممة مف أف يستخدـ الكممات  َوْفقا لداللتيا المألوفة. وىذا بالضَّ
 ِثْقِميا العتيِؽ المظمـ، ويشَحُنيا بَداللة جديدٍة غْيِر مألوفة
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. 
ويتخمَّى الشّْعر الجديد، أيضا، عف الُجزئيَّة، فال يمكف لمشّْعر أف يكوف عظيما إال إذا لمحنا وراءُه رؤيا 
ؤيا منطقيَّة، أو أف تكشؼ عف رغبة مباشرة في اإلصالح، أو أف تكوف  لمعالـ. وال يجوز أف تكوف ىذه الرُّ
 .عرضا إليديولوجيٍَّة ما، رغـ أف الشعر الجديد مركُز جاذبيٍَّة لجميع حقوِؿ الِفْكر

ؤية األُفقية، ففي ُمعظـ شعرنا المعاصر والقديـِ  تبدو الحياة مشيدًا، أو ريفا  ويتخمَّى الشّْعر الجديُد عف الرُّ
أو نزىًة. فيو بنظر إلى األشياء باعتبارىا أشكاال أو وظائَؼ. ولذلؾ تبدو فيِو العالقة بيف اإلنساف والعالـ 
عالقًة شكميِّة. بالشّْعر الجديد نتجاوز السَّطح، لنُغوَص في األشياء وراء ظواىرىا، حيُث يمكننا أف نرى 

 .اتو عمى التَّجدُّد، وأف نتَّحَد معوالعالـ في حيويَّتو وطاق
 

ويتخمَّى الشّْعر الجديد عف التفكُّؾ البنائيّْ فنحف نرى في معظـِ القصائد المعاصرِة تشقُّقًا في ىيكِميا 
وعمى  -ووحَدتيا. ىناؾ مضاميُف قد تعدُّ حديثة تاريخّيَا، ولكفَّ التعبير عنيا تعبيٌر قديـ يقوـ عمى الخطابية

باشر، وعمى الّتشابيو والنُّعوت واالستعارات التي تخمَّى عنيا الشّْعر الجديُد ، واستعاض عنيا التركيب الم
ورة التركيبيَّة: الصُّورة ورة -بالصُّ  .الشَّْيءُ  -الرَّمُز، أو الصُّ

 
ـُ الذي لـ يحدَّد بعُد ، فإ ـُ الشّْعر الجديِد ىو غيُر العالـ المتواَضع عميو، أْي العال " اكتشاَؼ إذا كاف عال فَّ

ما ال ُيعَرؼ َيفترض أشكاال جديدة" كما يقوؿ " رامبو" أْي لـ ُتعرْؼ. والشَّكُؿ الشّْعريُّ ىو أوَّال ، كيفيَُّة 
، وىو ثانيا، كيفيَُّة تعبيٍر، أي طريقةٌ   .وجود، أي بناٌء فنّْيّّ

 
 . وليذا ال بدَّ لو مف العُموّْ عمى الشُّروط إفَّ الشّْعر الجديَد باعتباره كْشفا ورؤيا، غامٌض متردّْد، ال منطقيّّ

يَّة، مزيٍد مف السّْر والنُّبوَّة .فالشَّكؿ يمَّحي أماـ الَقصد واليَدؼ،  الشَّكميَّة، ألنَّو بحاجٍة إلى مزيٍد مف الحرّْ
ومع ذلؾ فإفَّ تحديَد شْعٍر جديد خاصٍّ بنا نحف، في ىذا العصر، ال ُيْبحث عنو، جوىريِّا، في فوَضى 

لشَّكؿ وال في التخمّْي المتزايد عف شروِط البيت، بؿ في وظيفِة الممارسة الشّْعريَّة التي ىي طاقُة ارتياٍد ا
 .وكْشٍؼ، فيذه الطَّاقة الخالَّقة في الشاعر تَظؿُّ فوؽ األشكاؿ الُمْمِكنة كمّْيا

 
 .صّرؼوما بعدىا بت 9. ص 1972. 1دار العودة.بيروت.ط. زمف الّشعر. عمي أحمد سعيد:                               
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 تحميؿ الّنّص:
 

لـ يقْؼ تطوُّر الشّْعر العربيّْ الحديِث عند قصيدة تكسير البنية، بؿ استمرَّ في الحركيَّة 
والتطوُّر لُينتَج خطابا جديدًا يقوـ عمى أساِس تجديد الرؤيا إلى الواقِع والنَّفس والعالـ 

التَّجربة الشّْعرية وكثَافتيا وعْمِقيا  والحضارة، وىكذا أصبحت القصيدُة رؤيا تتطوَّر تبعا لنُموّْ 
ؤيا ىو ذلؾ  ودرجة انفتاحيا عمى العالـ، وكذا قدرتيا عمى التَّعبير عِف الوجود. وشعُر الرُّ
الشّْعر الذي يخرج عف المألوؼ ويقِفز عمى المفاىيـ الجاىزة، ويستشرُؼ المستقبؿ، ويتمرَّد 

عف المألوؼ جديدٍة كؿَّ  والتَّجربة بمغٍة خارجةعمى األشكاؿ النَّمطيَّة، ويعبّْر عف الواقع 
. وقد رافقت حركة تجديد في بنائيا عمى الرَّمز واألسطورة، وبأسموٍب جديد وصور تقـو الِجّدة

ؤيا منُذ بدايتيا تنظيراٌت ودراساٌت تروـُ كْشؼ مفيوميا وطبيعتيا وخصائصيا، وساعد في  الرُّ
ْؤيا ىـ أن فسيـ النُّّقاد المنّظروف ليا، ومف ىؤالِء الذيف حَمموا عمى ذلؾ أّف شعراء تجديِد الرُّ

ومحمد الفارس، وأحمد رحماني، ويعدُّ عمي أحمد عاتقيـ َميمَّة التَّأصيؿ لشعر الرؤيا نذكر: 
 ، ، وىو شاعر وناقد سوريّّ ؤيا في النَّقد العربيّْ سعيد أدونيس أوَّؿ مف رسَّخ مفيوـَ شعر الرُّ

ارة ثقافتو وكثرِة َنْيمو مف الثقافة العربية وتأثره بالمدارس الشّْعرية الغربية، لو عدة ُعرؼ بغز 
مؤلَّفات نذكر منيا " الثابُت والمتحّوؿ " و" الّشعرية العربية "، وكتاب "زمف الشعر" الذي 
 اْقُتِطَؼ منو النَّصُّ قْيد الدّْراسة. فما القضيَّة المطروحة ؟ وما طرائؽ عرضيا ؟

ء عنواف النص"قصيدة الرؤيا" جممة اسمية مكونة مف مضاؼ ومضاؼ إليو ، يشكالف جا
مبتدأ لخبر محذوؼ تقديره " متف النص "، ومف الناحية الّداللية نفيـ مف العنواف أّنو يتحدَّث 
عف نوع أدبّي ىو الشعر ، وتحديدا شعر الرؤيا، والرؤيا ىي الوحي واإللياـ والحمـ واإلدراؾ 

 إلى أي حد يعكس العنواف مضموف النص؟والكشؼ. ف
 

يَّة مف قبيؿ "  ؤيا " واتكاًء عمى بعِض المشيرات النَّصّْ وانطالقا مف عنواف النَّصّْ " قصيدة الرُّ
الّرؤيا، قفزة خارج المفاىيـ القائمة، تغيير في نظاـ األشياء، معنى خاّلؽ توليدّي، ال يدركيما 

" نفترض أف النَّص الذي بيف أيدينا عبارة عف نّص العقؿ والمنطؽ ، يتخمى عف الحادثة..
، يعالج فيو الكاتب "قضية أدبية" تتمثَّؿ في رّي ينضوي تحت خطاب تجديد الرؤيانظ
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ؤيا ومفيومو والفرِؽ بين"خصائص شِ  وبيف شعر الموقؼ والموضوع". فما الوسائؿ  وعر الرُّ
 و ؟الفنّْيَّة التي استعاف بيا الكاتب لمدّْفاع عف قضيَّت

عِمَؿ الكاتُب في مقالتو عمى التطّرؽ إلى قضّية أدبية رئيسّية ىي "التَّعريؼ بشعِر       
ؤيا وذلؾ بإبراز بعض خصائصو الشَّكمية والمضمونيَّة؛ حيث بدأ بإعطاء تعريٍؼ لشعر  "،الرُّ

يمة، إضافة إلى الرؤيا مَؤّداُه أّنو قفزٌة خارج المفاىيـ القائمة، وتمردّّ عمى األشكاؿ والطرؽ القد
أنو يقوـ عمى الخمؽ والتوليد والكشؼ والخياؿ والحمـ، وبعد وضع اليد عمى مفيوـ شعر 
الرؤيا، انتَقؿ صاحب النص إلى إبراز جممٍة مف الخصائص التي تميّْز ىذا الشّْعر وىي عمى 

 : التَّوالي
 التخّمي عف الحادثة والتعبير عف األُمور األكثر دينامّية وثباتا؛

 
 بتعاُد عف الوقائع، والّتعبير عنيا بكممات ذات دالالت غير مألوفة؛اال
 

 التخمي عف الجزئية وتبنّْي النظرة الكمّْيَّة لمعالـ؛
 

ؤية العموديَّة؛ ؤية األفقية لممشاىد واألحداث وتبنّْي الرُّ  التخمّْي عف الرُّ
 

 .التَّخمّْي عف التفكُّؾ البنائيّْ 
ذا كاف مفيوـُ الرؤيا مفيو  ما مركزيا في النص فإف الكاتب قد أضاَءه وبيَّنو بمجموعة مف وا 
 : المفاىيـ األخرى نذكر منيا

 
 التمّرد : أي الثورة واالنقالب عمى األشكاؿ والطرؽ واألساليب القديمة؛-
 
 الّتجاوز : أي تجاوز المفاىيـ القائمة بالقفز عمييا؛-
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 غد؛االستشراٌؼ: أي التطّمع إلى المستقبؿ والحمـ وال

 
 .الكشٌؼ : أي البحث عف عالـ جديد

 
ؤيا تمرُّد وتجاوٌز واستشراٌؼ وكشٌؼ، والذي يجمع بيف ىذه  وبناء عمى ما سبؽ فشعر الرُّ

 .المصطمحات ىو التطمُّع إلى التَّجديد
 

و قد تفرَّعت القضية الرئيسّية إلى قضايا كثيرة، يمكف تجسيدىا عمى شكؿ ثنائيات ضدّّْية 
 : فيما يمي

 
ؤيا المستقبمية ىي الرؤية العُمودية التي تغوُص رؤ  ية مستقبميَّة// رؤية أفقية : والمقصود بالرُّ

ؤية األفقية فيي رؤية سطحية  في الباطف وتكشؼ عف عالـ جديد وتستشرُؼ ُأُفقا، أما الرُّ
 تكتفي بالمالحظة الخارجّية؛

 
، لّرؤيا يقـو عمى الخمؽ والّتوليدمعنى الخمؽ والتوليد// معنى سردّي وصفّي : حيُث إفَّ شعر ا

أي عمى الكشؼ والتجديد والغوص ، بخالؼ شعر الموِقؼ الذي يقـو عمى سرد األحداث 
 .ووصفيا سطحّيا

 
الخياؿ والحمـ// العقؿ والمنطؽ : ومعنى ذلؾ أف شعر الرؤيا ال يخضع لما ىو منطقي 

 .وعقمّي، بؿ ُيدرؾ بالخياؿ والحمـ والكشؼ
 

يا السابقة نصؿ إلى تممُّس الفرؽ بيف شعر الرؤيا الذي يقـو عمى ومف خالؿ القضا
، وبيف ِشعر الموِقؼ والموضوع الذي يقـو عمى والخمؽ والتوليد والخياؿ والحمـ االستشراؼ

أساس الرؤية األفقية والّسرد والوصؼ وعمى العقؿ والمنطؽ. والظَّاىر أف سائر ىذه القضايا 
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ة القضية الرئيسية، حيث قمَّبتيا عمى جوانبيا المختمفة مما أسيمت إلى حدٍّ كبير في إضاء
 .جعميا تبدو واضحة بّينة

ذا انتقمنا ناحية طرائؽ العرض ألفينا صاحب النص يجمع بيف َنقدْيف          : وا 
براز مفيومو دوف أف يْقحـ رأيو،  ؤيا وا  النَّقد الوصفي : وقد استخدمو أثناء التَّعريؼ بشعر الرُّ

ؤيا بذاتيا قفزٌة خارج تاركا بذ ، ومف أمثمة ذلؾ قوؿ الكاتب " والرُّ ـَ لؾ الفرصة لمقارئ لَيحُك
  المفاىيـ القائمة"؛

 
والّنقد المعياريُّ : وىو النَّقد الذي يقِحـ فيو الكاتب نفسو، وُيصدر رأيو دوف أف يترؾ لمقارئ 

عف خصائص شعر فرصة لمخروج برأي خاص بو دوف توجيو، ومف أمثمتو في الّنص حديثو 
الرؤيا ، حيث يشير في المقابؿ إلى الجانب السَّمبي في شعر الموقؼ والموضوع وىو بذلؾ 
يفضّْؿ شعر الرؤيا ، ونضرب مثال لذلؾ بقولو:" ويتخمَّى الشعر الجديد أيضا عف الجزئية ، 

 ."...فال يمكف لمشعر أف يكوف عظيما إال إذا لمحنا وراءه رؤيا لمعالـ
لى جانب ما ؤيا بكونيا "قفزة خارج  وا  سبؽ وظَّؼ الكاتب أسموَب التَّعريؼ عندما عرَّؼ الرُّ

وليدّي ال المفاىيـ القائمة" ، وأسموَب الوصؼ في قولو " فِقواـ الشعر الجديد معنى خالؽ ت
الغاية مف استخداـ ىذيف األسموبيف توضيُح مفيـو شعر الرؤيا معنى سردّي وصفي " ، و 

برا ، ونجد ز خصائصو ،خاّصة، وأّنو ضيٌؼ جديد في دنيا الّشعر العربيّ وسماتو لمقارئ وا 
ؤيا الذي يقـو عمى "التَّوليد والخمؽ توظيفًا أِلسموب المقارنة ؛ حيث يقارف الكاتب بيف شعر الرُّ

، وبيف شعر الجزئية ويتبنى الرؤية العمودية"ويدركو الخياؿ والحمـ ويتخمى عف الحادثة و 
، ويدركو العقؿ والمنطؽ ويقـو عمى الحادثة ى السرد والوصؼوقؼ الذي "يقوـ عمالم
، ولعؿ اليدؼ مف ىذه المقارنة ىو إبراز خصائص شعر لجزئية، ويتبّنى الرؤية األفقية"وا
 .، وكذا االنتصار لو وتفضيمو وبياف تمّيزهؤيا والفرؽ بينو وبيف شعر الموقؼالر 

واٍؿ لشعراء غربييف ينتموف إلى مدارس والمالحظ في النَّص أف الكاتب يكثر مف إيراد أق
، يدؿ عمى تأُثره بالثقافة الغربيةمختمفة، وىو ما  ، كما يدؿ عمى أف شعر الرؤيا منشؤه غربيّّ

؛ األطروحة ىي عبارة عف استشيادات ومف ىنا نجد أف أغمب الحجج الموظفة لمدفاع عف
دلير، إضافة إلى رينيو شار، حيث استشيد بأقواؿ لمشاعر الوجودي رامبو والشاعر الرمزي بو 

واليدؼ مف ىذه االستشيادات ىو تدعيـ الفكرة واالنتصار ليا والدفاع عف األطروحة وزيادة 
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لى جانب الحجج وظؼ الكاتب طريقتمييدا لإلقناع بجدوى شعر الرؤياالتوضيح  ًة ، وا 
، ويظير الجزءمف العاـ والكؿ إلى الخاص و ، حيث بدأ الكاتب استداللية تقـو عمى االستنباط

ذلؾ في ابتدائو بتعريؼ شعر الرؤيا لينتقؿ إلى الحديث عف خصائصو بنوع مف الّتفصيؿ، 
خاتما كالمو بخالصة مفادىا أف شعر الرؤيا يعمو عمى كؿ األشكاؿ. ويساعد ىذا النوع مف 

 .األسموب عمى بناء الفكرة بشكؿ متدّرج ومناقشتيا بتفصيؿ يصؿ إلى إقرارىا في الذىف
 
، لرؤيا مف أجؿ تقريبو إلى المتمقيعِمؿ صاحب النَّصّْ عمى تقديـ مفيوـٍ لشعر ا         

قا بينو وبيف شعر الموقؼكما عَرض لبعض خصائصو وسما ، ليخُمص في النّْياية إلى تو مفرّْ
أفَّ شعر الرؤيا ال يمتـز بأّي شكٍؿ أي إّنو يتعالى عمى كؿ األشكاؿ ويخمؽ لنفسو ما يناسُبو. 

ر أف صاحب الّنصّْ يردُّ عمى متمؽٍّ ضمنيٍّ معترض ىو مناصر شعر الموقؼ ويظي
، وممَّا سبؽ يظير أف الكاتب قَصد إلى ث يحاوؿ إقناعو بالعدوؿ عف موقفووالموضوع ، حي

االنتصار لقصيدة الرؤيا ضد قصيدة إحياء النموذج، وفيما يخص األساليب وظؼ الكاتب 
رنة، ، والمقامدّْفاع عف أطروحتو كالتعريؼ، والوصؼفة لجممة مف طرائؽ العرض المختم

، باإلضافة إلى لغة يتعانُؽ فييا الفمسفيُّ والنقديُّ ، ناىيؾ عف المفاىيـ وأسموب االستنباط
ونصؿ ختاما إلى إقرار انتماء النّص إلى جنس طر المرجعّية المتعددة، المختمفة واأل

ذا كاف شعر الرؤيا يخرج عف النصوص النقدية المنّظرة لتجربة الرؤيا في ا لشعر العربّي. وا 
المألوؼ شكاًل ومضمونا فإّف خروجو يتجاوز المعقوؿ في كثير مف األحياف ليصؿ إلى 

 .التجريد والالمعقوؿ
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ًّ يٍ شعش "تدذٌذ انّشؤٌا"   :ًَىرج تحهٍه
 

 رحل الّنهار ) بدر شاكر الّسّياب(                        
 

 رحؿ النيار
 إنو انطفأت ذبالتو عمى أفؽ توّىج دوف نارىا 

 و جمست تنتظريف عودة سندباد مف الّسفار
 و البحر يصرخ مف ورائؾ بالعواصؼ و الرعود

 ىو لف يعود
 أو ما عممت بأنو أسرتو آلية البحار

 في قمعة سوداء في جزر مف الدـ و المحار
 ىو لف يعود
 رحؿ النيار

 فمترحمي ىو لف يعود
 السحب الثقيمة و الرعود األفؽ غابات مف

 الموت مف أثمارىّف و بعض أرمدة النيار
 الموت مف أمطارىّف وبعض أرمدة النيار
 الخوؼ مف ألوانيّف وبعض أرمدة النيار

 رحؿ النيار
 رحؿ النيار

 و كأّف معصمؾ اليسار
 و كأّف ساعدؾ اليسار وراء ساعتو فنار

 في شاطئ لمموت يحمـ بالسفيف عمى انتظار
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 ياررحؿ الن
 ىييات أف يقؼ الزماف تمر حتى بالمحود

 خطى الزماف و بالحجار
 رحؿ النيار و لف يعود

 األفؽ غابات مف السحب الثقيمة و الرعود
 الموت مف أثمارىّف و بعض أرمدة النيار
 الموت مف أمطارىّف و بعض أرمدة النيار
 الخوؼ مف ألوانيّف و بعض أرمدة النياؿ

 رحؿ النيار
 رحؿ النيار

 ت شعرؾ لـ يصنيا سندباد مف الدمارخصال
 شربت أجاج الماء حتى شاب أشقرىا و غار

 و رسائؿ الحب الكثار
 مبتمة بالماء منطمس بيا ألؽ الوعود

 و جمست تنتظريف ىائمة الخواطر في دوار
 سيعود ال غرؽ السفيف مف المحيط إلى القرار
 سيعود ال حجزتو صارخة العواصؼ في إسار

 ود ؟يا سندباد أما تع
 كاد الشباب يزوؿ تنطفئ الزنابؽ في الخدود

 فمتى تعود
 

 رحؿ النيار
 و البحر متسع و خاو ال غناء سوى اليدير
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 وما يبيف سوى شراع رنحتو العاصفات و ما يطير
 إال فؤادؾ فوؽ سطح الماء يخفؽ في انتظار

 رحؿ النيار
 فمترحمي رحؿ النيار
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 تحميُل القصيدِة:

 
واصؿ حركيَّتو  إّنو بؿ ،يقؼ تطوُّر الشّْعر العربيّْ عند ما قاـ بو شعراء تكسير البنيةلـ      

ؤيا، الذي أعاد تشكيؿ الواقع عبر الرَّمز واألسطورة، وقاـ  الّدؤوب لُيثمَر ما ُسمّْي بشعر الرُّ
ممكٍف  بتفجير المغة وتْثويرىا لتعّبر عف واقع جديد، وعمؿ شعراؤه عمى التَّطمُِّع إلى عالـٍ 

ؤيا عف غيرِه  أنَّو يعبّْر  -حسَب منّظريو –واستشراؼ المستقبؿ الَمحمـو بو. وما يميّْز شعر الرُّ
عف واقع غير مألوٍؼ بمغة غير مألوفة تقوـُ عمى اليْدـِ واالنِتياِؾ والغموِض، وقد بَرَع شعراء 

، ويوسؼ الخاؿ، أدونيسعبد الوّىاب البيَّاتي، و  :ىذه المدرسة الشّْعرية نذكر منيـكثر في 
ؤيا، يعبر شعره عف تجربة  وأمؿ ُدنقؿ، وبدر شاكر السياب الذي يعد مف روَّاد قصيدة الرُّ
ومانسيَّة،  إنسانيَّة ترمز إلى الحياة البشرية، مرَّت حياتو الفنيَّة بأربع مراحَؿ ىي: المرحمة الرُّ

ديَّة، خمَّؼ خالليا جممة مف الدواويف والمرحمة الواقعيَّة، والمرحمة القوميَّة، والمرحمة الوجو 
لى ؟ وما األساطير التي وظَّفياما الرؤيا التي يقّدميا الشَّاعرأْشيُرىا " أْنُشودة المطر ". ف ؟ وا 

 ؟دٍّ مثَّؿ الشَّاعر قصيدة الرؤياأيّْ ح

 
لمنياية انطالقا مف العنواف )رحؿ الّنيار( الذي جاء جممة فعمية، واتكاًء عمى داللتو المفيدة 

ظاـ األسطر الشعرية المتفاوتة، والّرحيؿ، واعتمادا عمى شكؿ القصيدة الّطباعي القائـ عمى ن
بعض المشيرات النصّية الّدالة: " جمست تنتظريف عودة سندباد، األفؽ غابات مف السحب، و 

ت نفترض أف القصيدة قيد الدراسة تنضوي تح ،فمترحمي، ىو لف يعود، أسرتو آلية البحار..."
خطاب تجديد الّرؤيا، يعّبر مف خالليا الشاعر عف رؤياه النيائية لموجود والحياة وينقؿ 
تجربتو المريرة مع المرض العضاؿ. فما األساليب الفنية الموّظفة؟ وما الرىاف الذي راىف 

 عميو؟
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يعّبر الشاعر في قصيدتو عف معاناتو المريرة مع المرض، ويقينو التاـ بدنو الرحيؿ، إذ    

بدأىا بجممة سردية صادمة تؤكد دنو أجمو واقتراب غروب شمس حياتو، موّجيا خطابو إلى 
زوجتو التي تتنظر شفاءه طالبا منيا وراجيا إياىا عدـ االنتظار، ألنو ال شيء في األفؽ 

يا عمى الرحيؿ ألنو صار المْسَوّد المد ليـّ يوحي بعودة األمؿ في الشفاء، لذلؾ فيو يحضُّ
متيقنا مف سفره الذي ال عودة بعده، ويستعير لمتعبير عف تجربتو ىاتو قّصة السندباد وَتسفاره 

تنتظره، لكف  (بنيموب)الذي طاؿ غيابو زمنا طويال وزوجتو  (أوليس)الّدائـ، وأسطورة 
 وأوليس يعوداف، فيما السياب ال يعود. االختالؼ ىو أف السندباد

 
عبر الشاعر عف تجربتو الذاتية مع المرض بطريقة فييا جّدة وتمّيز، سواء مف حيث ←

 رؤياه لمموت والنياية أو طريقة توظيؼ األسطورة لمتعبير عف معاناتو.

 
 كاف الشاعر دقيقا في اختيار المعجـ الذي يعبر عف تجربتو مع المرض، حيث وظؼ     

ىما عمى التوالي: الحقؿ الداؿ عمى معاناة الشاعر، وينضوي تحتو" رحؿ، لف  ،حقميف داللييف
يعود، أسرتو آلية البحار، عودة سندباد، انطفأت ذبالتو، الدـ والمحار.."، والحقؿ الداؿ عمى 
الطبيعة " رحؿ النيار، البحر يصرخ، العواصؼ والرعود، غابات مف السحب الثقيمة والرعود، 

لبحر متسع، العاصفات"، والمالحظ أف حقؿ المعاناة كاف لو قصب السبؽ، ألف رحى ا
القصيدة تدور حوؿ نقؿ التجربة النفسية مع المرض، والعالقة بيف الحقميف قائمة عمى 
الّسببية؛ فمعاناة الشاعر الّداخمية ىي التي جعمتو ال يرى في الطبيعة إال عالميا األسود 

.  الباعث عمى التشاـؤ
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وظؼ صاحب النص لغة تتسـ بقدر مف الجزالة ونوع مف الفخامة، وىي سمة مّيزت ←

 السّياب عف شعراء الحداثة، كما اتسمت بعمؽ الداللة اإليحائية والبعد الّرمزي.

 
يقاعيا انزاح السياب عف نظاـ الشطريف بانيا قصيدتو عمى نظاـ األسطر الشعرية          وا 

يا وقصرىا لمدَّفقة الشعورية والنسؽ الفكري والّشعوري، ناظما المتفاوتة، الخاضعة في طول
"متفاعمف" التي منحتو متسعا ومساحة لمتعبير عف معاناتو ورؤياه،  إياىا عمى تفعيمة الكامؿ

)تتراوح بيف  (، متراوحة00)ىاْر: _ أما القافية فجاءت مف الناحية الصوتية الداخمية موحدة
تنوع بيف الراء والداؿ الساكنيف العاكسيف لممعاناة الداخمية الراء والّداؿ(، فيما الروي 

 واالنقباض الذي يمنع الشاعر مف االنطالؽ والتعبير الطميؽ الحر.

 
 وبالنسبة لإليقاع الّداخمي وظؼ الشاعر التوازي في قولو:

 
 أثمارىفّ  \مف \الموت

 
 أمطارىفّ  \مف  \الموُت 

 
 ألوانيفّ  \مف \الخوؼ

 
ـّ أنقذ القصيدة مف جو الرتابة والحزف، ودبَّ وىو تواٍز نحويّ  ، عمودّي، صرفّي، عروضّي، تا

 في أوصاليا حماسًة وحركية بديعَة.
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وبالنسبة لمتكرار، فقد جاء غنّيا يتسـ بالتنوع؛ سواء منو تكرار الصوامت) الراء، الالـ، الّداؿ( 

الشاعر النفسية، دوف  أو الصوائت)السكوف، واو المد، ألؼ المّد( وىي أصوات تعكس حالة
أف ننسى تكرار الالزمة )فمترحمي ىو لف يعود( وىي ذاُت داللة في ىذا المقاـ، حيث تفيد 
لى جانب الالزمة كّرر الشاعر مقطعا بأكممو )الموت مف  اليقيف الّتاـ بدنّو ساعة الرحيؿ، وا 

شروؽ شمس  أثمارىف...( ، مبرزا مف خاللو ما يعتمؿ بداخمو مف خوؼ وفقداف لألمؿ في
األمؿ، وىكذا أعطى التكرار ومعو التوازي لمقصيدة تنّوعا إيقاعيا قائما عمى تعدد األصوات 

 وحيوية الّنغـ.

 
جّدد الشاعر في إيقاع قصيدتو ثائرا عمى نظاـ البيت المنتيي بقافية مّطردة وروّي موحّد، ←

 لكنو ظّؿ وفيا لمتفعيمة وظاىرتي التوازي والتَّكرار.

 
نص بالصور الشعرية التي أضفت عميو بياًء ورونقا، وسبحت بو في بحار الجماؿ ويزخر ال

الفنّي، مف ذلؾ توظيفو لالنزياح في قولو:" رحؿ النيار" إذ أسند لمنيار فعؿ الرحيؿ الذي 
يتطمب حركًة وانتقاال مف مكاف إلى مكاف، مما خمؽ تنافرا وفجوة داللية بيف المسند)رحؿ( 

ر(، ويعّبر ىذا االنزياح عف قرب النياية ودنو األجؿ، ونمفي تشبييا في والمسند إليو)النيا
قولو" األفؽ غابات مف السحب الثقيمة والرعود"، فالمشبو ىو "األفؽ" والمشبو بو ىو "غابات 

، وىو وانعداـ الرؤية مف الّسحب الثقيمة والّرعود"، والجامُع بينيما ىو السواد والظممة الّدامسة
يفيد فقداف األمؿ في شروؽ شمس الّشفاء، وىكذا عّبرت ىذه الصور وغيرىا عف تشبيو بميٌغ 

أعطت  اكم معاناة الشاعر، وعكست ما يعيشو داخميا مف خوؼ ويقيف في نفس الوقت.
 لمنص جمالية مرتقيًة بو في سّمـ الشعرية وآفاؽ األدبية.
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ساطير مف أجؿ إضافة إلى ىذه الصور المعروفة راىف الشاعر عمى توظيؼ بعض األ

التعبير عف رؤياه ومعاناتو بطريقة فييا جّدة واختالؼ، وىكذا وّظؼ أسطورة السندباد 
األوؿ لمتجارة  ؛مف أّف السندباد وأوليس يسافرافوأسطورة "أوليس وبنيموب"، فعمى الرغـ 

والثاني لمحرب، فإنيما يعوداف، أما الشاعر فسفره كاف مف أجؿ العالج الذي لف يعود مف 
نو، وعميو استطاع الشاعر ببراعتو المعروفة تطويع األسطورتيف لمتعبير عف تجربتو، إذ م

 غّير في جزئية "العودة" واستطاع بنجاح أف يوّظؼ األسطورة لخدمة موضوعو.
جّدد شاعرنا عمى مستوى الصورة الشعرية مف حيث تعبيُرىا عف تجربتو الّنفسية، كما الذ ←

 يا لتكوَف فاعمًة في نقؿ تجربتو الشعورية مع المرض.باألسطورة التي أحسف تطويع

 
ذا عّرجنا ناحية األسموب، وجدنا ىيمنة مطمقًة  عمى أرجاء النص، حيث رجحت  لإلخباروا 

كّفتو عمى األسموب اإلنشائي، وذلؾ عائد إلى الغاية التي يقصد إلييا الشاعر وىي التعبير 
رى، كما في ألسموب اإلنشائي بيف الفينة واألخعف معاناتو مع المرض، لكننا ال نعدـ بروزا ل

، ويأتي ىذا األمر دائما في نياية كؿ مقطع وىو أمر مفيد لاللتماس والتوّسؿ ،قولو" فمترحمي"
مما يعني أّف انفعاؿ الشاعر يصؿ إلى مداه، كما نمفي نداء واستفياما في قولو:" يا سندباد، 

األمؿ في العودة. وتغمب عمى القصيدة الجمؿ أما تعود؟ وىما يفيداف معا طوؿ االنتظار و 
 االسمية وىو ما يبّرر السكوف الذي مّيزىا.

 
عبر الشاعر في قصيدتو عف معاناتو مع المرض، معّبرا عف رؤياه لمنياية، مستعيرا أسطورة 
، وقد  السندباد وأوليس، قاصدا إلى نقؿ رحمتو الطويمة مع المرض ورضاه بقدره المحتـو

ية طافحة بالدالالت الفنية، وصورا شعرية متنوعة جعمت القصيدة تتفّيأ في وّظؼ لغة شعر 
يقاعا يطبعو التنوع، ونصؿ نيايًة إلى إثبات صّحة الفرضية وانتماء النص  ظالؿ الجماؿ، وا 
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إلى خطاب تجديد الرؤيا، وختاما نقّر بقدرة الشاعر البارعة عمى نقؿ تجربتو والتعبير عنيا، 
غير مألوفة، قائمة أساسا عمى توظيؼ األسطورة. فيؿ كاف الشاعر  مّتبعا طريقة جديدة

 موفقا في التعبير عف تجاربو في قصائده األخرى؟

 
 

 

 

 ـ
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 المجزوءاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 انًدضوءة انثانثت:

 أشكال َثشٌت حذٌثت ) انقّصت وانًغشحٍت( 
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 :دُظ انقّصت انقصٍشةّشف ب( انًعانًقانت األدبٍَّتانُّص انُظشي )تحهٍم 

 
 مميِّزاُت القصَِّة القصيرِة واتِّجاهاتُها                       

 
ِة في األدِب الَعرِبيّْ الحديِث أنَّيا كانت حاجًة  تؤكُّْد الدّْراساُت النَّاِشطُة منُذ الخمسيَنات حْوَؿ نشأِة الِقصَّ

ى أفَّ اْضِطالَعيا بوظيفِتيا كاف أبرَز الدَّواِفِع إلى كتابتيا، ولَعّؿ اجتماعيًَّة قبَؿ أف تكوَف حاجًة فنّْيًَّة، بمعن
، وأْنجزت تجارَبيا  .ىذا ما يفسّْر ذلؾ التمكَُّؤ الطَّويَؿ الذي عاشتو حتَّى اْنخرطت في زمنيا الفنّْيّْ الخاصّْ

ف قضاياُه الحياتيِة أو قضايا وىذه الحاجُة االجتماعيَّة إذا كانت قد ربطت الكاتَب بااللتزاـِ في التَّعبير ع
مجتمِعو العامَّة، في مرحمٍة مبكّْرٍة، فإنَّو مع الزَّمِف، أمكَف انطالُقو مف أْسِر ىذيف القْيدْيِف، نسبيِّا لصالح 
ة القصيرَة لـ تعد خبرًا ُيْرَوى، بؿ أصبحت حدثًا  التَّعبيِر الفنّْيّْ الذي أصبَح متوخِّى أكثَر، باعتبار أفَّ القصَّ

 .ينُمو ويتطوَُّر مف خالِؿ رؤيا الكاتبِ 
 

ذا كاف لمشّْعر مصطمٌح نقديّّ قديـٌ تطوَّر في العصر الحديث حيَف استفاَد مف العموـ األلسنيَّة،  وا 
واَية مصطَمٌح نقديُّ خاصُّ بيا باعتبارىا تُناقُش  ذا كاف لمرّْ واالجتماعيَِّة، والنَّفسيَِّة، واألنتروبولوجيَّة، وا 

َة القصيرَة، باعتبارىا ال تناقش قضيًَّة ما ِبتوسٍُّع قضايا أس اسيًَّة عْبر تطوُِّر الشَّخصيَّة واألحداِث، فإفَّ القصَّ
عِب القبُض  وال تَصوُّْر تطوَُّر شخصيَّة َما ، إنَّما ىَي شعوٌر خاطٌؼ ، ولحظٌة مف عمر الزَّمِف، ومَف الصَّ

ِصِو وتحميِمو، فِفي ىذِه الحالِة إمَّا أْف تزيَد في تضخيـِ ىذِه الخاطَرِة عمى ىذا الشُّعاِع السَّريِع أو تجميُده لفح
ة، ولكوِنيا  ِة القصيرة، لنوعيَِّتيا الخاصَّ أو تقمُّْؿ مف نوعيَِّة وكميَّة ىذا الشُّعوِر، ولذلؾ يصُعُب نقُد الِقصَّ

غير في الحياِة الحديَثِة، أو صوِت الجماعاِت  فّناً أدبيًَّا ناِشئا وجديدا عف " الصَّوت المنفرد" لمرَّجِؿ الصَّ
المغموَرِة في تطوُِّرىا عْبَر المراِحِؿ التَّاريخيَّة، وقِد ارَتَبطْت "تاريخّيًا" بالطَّبقِة الدُّنَيا، وعبَّرت عف ىُموميا 

ؤَيا الَفنّْيَّةَ   ومطاِمِحيا، باعتبارىا الففَّ الذي يْمِمُؾ الكثافَة الشّْعريَّة والرُّ
. 
ذ واية تالِئـ شكال معيَّنا مف الحياة االجتماعيَّة ، أو ىي نتيجٌة لظروؼ موضوعيٍَّة تمثَّمت في وا  ا كانِت الرّْ

الوقت الفاِئض الالَّـز لقراءتيا وكتابِتيا، فإفَّ الحياة المعاصَرة أصبحْت أكثَر تعِقيدًا، وتساَرَع إيقاُعيا بشكٍؿ 
َـّ  مذىٍؿ، األمُر الذي دَفَع إلى البحِث عفْ  ة ث ففٍّ موَجٍز وسريٍع ، لو كثافُة الّشعِر وتركيُزه، فكانت القصَّ

ُة القصيرُة جّدًا باعتبارىا تقنياٍت أدبيًة مستحدَثًة، تأخُذ بعيف ااِلعتباِر وقَت القارِئ  ُة القصيرُة ، والقصَّ القصَّ
مضاٍت ىَي إلى البْرقياِت خالؿ و والمبدِع، وتعبُّْر عف أزمِة الفْرِد في عصِر السُّرعِة واالختَزاِؿ ، مف 

 .ة أقَربُ الموِحي
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ُة القصيرة ففّّ دراميّّ أداُتو المُّغُة، وأسموُبو الحواُر والسَّرُد ، قميُؿ الكْـّ ُيقَرُأ في جمسٍة واِحدٍة، ويتميَّزُ   والقصَّ

ة القصيرِة يتداخؿ الشّْعُر ألنَّو أقرُب الفنو  ف إلييا. وكاتُبيا يؤكّْد اإلحساَس بوحدِة ااِلنطباِع. وفي بناِء الِقصَّ
ة وتغمُب عميو انطباعاُتو، وال تفُرغ  بالدراما والشّْعِر، وىو فنَّاٌف شديُد الفرديَّة يتمقَّى الحياَة بحساسيٍَّة خاصَّ

 .نفُسو لتسجيِؿ التَّفاصيِؿ التي ال تتَّصؿ مباشَرًة بيذه االنطباعاتِ 
 

ِة القصيرة تمب يًة لحاجاِت الطَّبقاِت الدُّنيا اآلخذِة بالنموّْ والتَّزايِد ، كما أدَّى تطوُُّر وقِد ازَدىر ففُّ القصَّ
حافة إلى جانب الخبِر ، وفرضت صفحاُتيا  المسافِة إلى ىذا االزدىاِر، وتحديُد كْـّ ىذا الففّْ استمزمتيا الصّْ

ة لتُْقَرَأ سريعا وبجمسٍة واحدٍة . وقد حدََّد ) ِة بمقياٍس زمِنيٍّ المحدودة ِقَصَر الِقصَّ ِإْدَغاْر أَلْف بُّو( حجـَ القصَّ
ر أنَّيا: " تتطمَّب مف نصِؼ ساعٍة إلى ساعٍة أو ساعتيف لقراءتيا قراءًة دقيقة" بينما ذىب ) ج. ِولز(  فقرَّ

 .إلى تحديِد مدَّة قراءِتيا بيف ربِع ساعٍة وثمِثيا
ة القصيرة واتجاىاُتيا، فبعُض ا لكتَّاب يحرُص عمى أف يقوَؿ كّؿ شيء بدقٍَّة وتفصيٍؿ وتختمُؼ مناىُج القصَّ

دوف أْف يتُرؾ لمقارِئ شيئا يستكشفو ، وغالبا ما ُيْعَنى ىذا النَّمُط بالحادَثة والسَّرِد واألسموِب. وىو منيُج 
خصيَِّة فيرسُميا بدقٍَّة. و  َّ ّّ ة التَّقميديَِّة. وىناؾ منيٌج آخُر يؤثّْر التَّركيُز عمى الّش يجعُميا المحَوَر الذي القصَّ

َـّ منيُج االىتماـ بالعاطفة اإلنسانيَِّة وتصويِرىا في اْنِثَياِؿ تيَّارْي الشُّعور والالَّشعور.  تدور حولو األحداُث. ث
، ب ؿ وقد يمجأ بعض الُكتَّاِب إلى التَّركيز عمى الفكرة الماديَّة ، أو الرَّمزيَِّة ، أو اأُلسطوريَّة. وكؿُّ جيٍؿ أدِبيٍّ
جاُوَز، إْف لـ يكف المعاصَرة عمى األقؿّْ  ّّ  .كؿُّ أديٍب في الِجيؿ الواحِد ، يحاوؿ دْومًا الّت

فنا بشيٍء نعرفو ُمسبقا، وُنعيده يومّيًا، وىي تْعِرُضو في شكِؿ لقطٍة أو ُجزئيٍَّة ما ، أو  ة القصيرُة تعرّْ والقصَّ
عمى اإليياـ والتَّخييؿ، حيُث يقدّْـ الكاتُب تجربًة يحياىا  فكرٍة محدََّدٍة. وىذا يعِني أفَّ اأَلدب إنَّما يقوـ

ُـّ بالتَّعبيِر عف الوْضع النَّفسيّْ والواِقِع االجتماعيّْ  ة مركَّزة ومكتَّفة، تيَت الجميُع ، ولكف مف خالِؿ رؤيا خاصَّ
تحريِر الواقع مف لمكاتب ، وتحاوؿ اإلفصاَح عف الذات ومشكالت الواقِع ، انطالقا مف رغبٍة قويٍَّة في 

أخطاِئو وأمراِضو، وكمَّما اتَّسعْت الُيوة بيف الواقِع والِمثَاؿ احتدَّ صْوُت األدِب وارتَفَعْت نْبَرُتو، ألنَّو الُمَؤشّْر 
الحقيِقيُّ إلى وُجود خطٍأ ما، وكمَّما اْنحمَّت ُمشكمٌة ما التفَت األدُب إلى غيرىا مف آالؼ المشاكِؿ التي يعجُّ 

رًا ال مخدّْرًا ، واألديُب رائدًا ال ُبوقاً بيا ال  .مجتمُع ، وعمى الُخصوِص ، المتخمُّْؼ. وليذا يكوُف األدُب محرّْ
 

 وما بعدىا 9.ص1987منشورات اتحاد كتاب العرب.دمشؽ. اتجاىات القصة المعاصرة في المغرب. محمد عّزاـ.       
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 :تحميؿ النّص 
ُة القصيرُة بمفيوميا  ـ وازدىَرْت 19الحديِث في األدِب العربيّْ منتَصؼ القرِف ظيرِت القصَّ

، وىَي بذلَؾ ففّّ ُمستحدٌث ظيَر نتيجَة التَّالُقح مع الثَّقافِة الغربيَّة والتَّرجمِة ـ20إبَّاَف الَقرف 
حافة، ويتميَُّز ىذا الففُّ بخصائَص أىمُّيا: وحدُة االنطباع،  عْف آداِبيا و َكَذا انتشاِر الصّْ

ة القصيرة في أبسط َتعاريِفيا "ففّّ دراميّّ والك ثاَفة الشّْعريَّة، ودقَُّة التَّصميـ، واالختزاؿ. والقصَّ
ز بوحدِة االنطباِع"، أداُتو المُّغة، وأسموُبو الحواُر والسَّرد، قميُؿ الكْـّ ُيْقَرُأ في َجْمسة واحدٍة، يتميَّ 

 العربّي، روَّاد ىذا الففّْ الجديد في أدِبنا ، ومفة المشرقة وينقؿ الّممحة الخاطفةيمتقط الومض
نذكُر: طو حسيف، ويحيى حقّْي، وعبد الكريـ غالَّب، إضافًة إلى محمود تْيمور و زكريَّا 
ة القصيرِة واسَتَوى عمى ُسوقو وصار قاِبال لمتَّناوؿ والمقاربة  تامر. وبعَد أف نضَج ففُّ القصَّ

ِره، الّنقدّيِة، ظيرت ِدراساٌت نقديَّة ت براَز خصاِئصو وتجنيَسو ورصد تطوُّ ُروـُ التَّعريَؼ بو وا 
ح فضؿ، وِمف أبرِز النُّقاد الذيف نَبغوا في مجاِؿ النَّقد القصصيّْ نذكر: شكري عيَّاد، وصال

ة واتّْجاىاتيا ومحمد برادة، وسعيد يقطيف ُفوا بففّْ القصَّ ... ويعدُّ محمد عّزاـ مف أبرز الذيف َعرَّ
واية العربيَّة لو عدَُّة مؤلَّفاٍت نذكُر منيا " النَّقد والّداللة " و" البطؿ اإلشكاليُّ فالفنيَّة،  ي الرّْ

ة اتّْجلدّْراسِة مف كتابو الموسوـِ ب ""، وقد اْقُتِطَؼ النَّصُّ موضوُع االمعاصَرة اىات القصَّ
ما الَمقصديَّة التي ". فما القضيَّة التي يعالجيا ؟ وما طُرؽ عرِضيا ؟ و المعاصرة في المغرب

ـَ إيصاليا ؟  را
 
ُة القصير  تنصرُؼ داللُة العنواف إلى     ، ُة مف خصائَص شكميٍة ومضمونيَّةٍ ما تتميَُّز بو القصَّ

شكؿ النص وانطالقًا مف  ُع إليو مْف تيَّاراٍت ومدارَس. وبناًء عمى ىذه الداللة،وكذا ما تتفرَّ 
يَّة الّدالة مثؿ: " نشأة القصة، حاجة اجتماعية، التعبير جممٍة مَف الُمَؤشّْرات الالّطباعّي و  نَّصّْ

الفّنّي، شعور خاطؼ، لحظة مف عمر الزَّمف، ففّّ موَجٌز وسريع، تختمؼ مناىج القصة 
الكاتب  ذو طابٍع نظرّي يروـ مف خاللوالقصيرة واتجاىاتيا.. "، نفترض أفَّ النَّصَّ الذي بيف 

ِة ال قصيرة وأىْـّ خصائصو الشَّكميِة والمضمونيَِّة وأبرِز تّياراِتو الفنّية. فِإلى التَّعريَؼ بففّْ القصَّ
 أيّْ حدٍّ تصحُّ ىذه الفرضّية ؟ وما الوسائُؿ الفّنّية الموّظفة مف لُدِف الكاتُب ؟
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ة القصيرة وتيَّاراتيا"، وقد      عالج الكاتُب قضيًَّة رئيسيًَّة تتمثَُّؿ في "إبراِز خصائص القصَّ
 : عت عف ىذه القضيَِّة قضايا أخرى ذاُت صمٍة وِطيدة بيا، نبيُّْنيا فيما يميتفرَّ 
قو إَلى مسألِة الحاَجِة  - ة بَمْقِصِديَّة ُمْبِدِعيا : عالج الكاتُب ىذه القضيَّة عنَد تطرُّ عالقِة الِقصَّ

ِة القص تمع، كما يَرِة ُيَعبُّْر عف المجااِلجتماعيَِّة والحاجِة الفنّْيَِّة، ومعَنى ذلَؾ أفَّ كاِتَب الِقصَّ
  الفّنّي؛يحِرُص عمى تطوير الّشكؿ 

 
ِة القصيرِة : أَشار الكاتُب إلى ىذه القضيَِّة في َمْعِرِض  - المصطمِح النَّقِديّْ بالنسَبة لمقصَّ

وايِة، نظرًا لعدـ ُوُجوِد مصطمحا ٍت حديِثو عف صعوبة نْقِد القّصِة القصيرِة ِبخالِؼ الشَّعر والرّْ
 نقديٍَّة ُتساعُد عمى الُحكـِ عمْييا، والّسبب في ذلؾ ِجدَُّتيا وحداَثُة ظيوِرىا؛

ة القصيرة مف خالِؿ الحديِث عف الوقت  - ة القصيرِة: أشار الكاتُب إلى تمقّْي القصَّ تمقّْي القصَّ
ة القصيرة ُيراعي الزَّمِنيّْ الذي يصُمح لقراَءِتيا ويكِفي لتمّقييا، كما أشار إلى أفَّ ُمْبِدَع ال قصَّ

وايِة؛  المتمقّْي الذي ال َيْمِمؾ الوقَت الكاِفَي لقراءِة ففّْ الرّْ
 
ِة القصيرِة ُتْعَنى ِبرْصد أموِر - ِة : تطرََّؽ الكاتُب إلى كْوِف القصَّ الوظيفُة االجتماعيَُّة لمقصَّ

 أخطاِئو؛الُمْجَتَمِع وقضاياُه وُىموِمو، وَتسَعى إلى القضاِء عمى أْمراِضِو و 
ة القصيرة فنّّْيًا، حيُث أصبَح كتَّاُبيا ُيْعَنْوَف  - َؽ الكاتُب إلى تطوُّر القصَّ ِر الَفنّْيّْ : تطرَّ التطوُّ

َؽ إلى ىذِه  ، كما تطرَّ ، إضافًة إلى عناَيِتيـ بالجاِنب المضموِنيّْ بالجانِب الجماِليّْ والشَّْكَميّْ
ة القصيرةِ القضيَّة عْنَد حديِثو عْف تطوُّر تيَّا  .راِت القصَّ

 
يتَّضُح ممَّا سبَؽ ِذْكُره وتفِصيُمو أفَّ الكاتَب استطاَع بإثاَرِتو لساِئِر القضايا المْنَبِثَقِة عف ←

ِرَىا فنّّْيًا، ِممَّا قرََّب الفكرَة إلى  ِة القصيرِة وتطوُّ ْوِء عمى نشَأِة القصَّ القضيَِّة الرَّئيسيَّة تسميَط الضَّ
 .عيدًا عِف الُغموِض ودرءًا لكؿّْ سوء فيـٍ أو ِعَوِج تأويؿٍ ذىف المتمقي ب

ذا انتقمنا ناحيَة طرائِؽ العْرض ألَفْينا الكاتَب ينوُّْع في أساليِب عْرِض فكَرِتو، وىَكَذا         وا 
ِؼ وجْدناه يركُّْز عمى أساليِب التَّْفسيِر؛ حيُث وظََّؼ التَّعريَؼ لبياِف خصاِئِص الّشْيِء الُمَعرَّ 

َة مف خالؿ قوِلووتوضيِحو في ذىِف القارِئ، ويتمثَُّؿ ذلؾ في تَ  : "ىي شعوٌر عِريِفو القصَّ
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والقصة القصيرة ففّّ دراميّّ أداُتو المُّغة، وأسموُبو الحوار  –خاطٌؼ ولحظة مف عمر الزمف 
لى جانِب التَّعريؼِ  : " ففّّ تبالكا عمى الَوْصِؼ كما في قوؿ االعتمادنجُد  ،والّسرد... "، وا 

بالسَّْرِد الذي يؤدّْي وظيفة  اكبير  اديد الفرديَّة.."، ونجُد اىتمامَ وىو فنَّاٌف ش –دراميّّ أداتو المغة 
" والقصة القصيرة تعرُفنا بشيء ، ومف أمثمتو في النَّصّْ إقناعية تفسيرّية توضيحيًَّة إخباريةً 

فكرٍة محددة "،  قطٍة أو جزئيَّة ما، أونعرُفو مسَبقًا، ونعيده يومّيًا، وىي تعرُضو في شكِؿ ل
ورابُع أساليب التفسير الموظفُة في النَّصّْ ىو التَّشاُبو حيُث عَرَض الكاتُب لمتَّداُخِؿ والتَّشاُبِو 

ة القصيرة في  ،بيف فنَّْي القصة القصيرة والشّْعر في "الكثافة الشعريَّة" واية والقصَّ و بيف الرّْ
جتماعيَّة" والقياـ َعَمى "السَّرد والحوار والوصؼ" ، وقد أدَّْت األساِليُب "التَّعبير عف الحياة االِ 

السَّابقُة مجتمعًة دورًا في إيضاِح ِفكرِة الكاتِب وبياِنيا تمييدًا إلقناِع القارِئ بقدرِة ىذا الففّْ 
 .الجديِد عمى التَّعبيِر عِف المجتمِع ومعالجِة أمراِضو

 
فقِد اختاَر الكاتُب األسموَب االستنباِطيَّ في بناء  ،الِحجاجيََّة المعتمدةوفيما يُخصُّ السَّيرورة 

نصو، حيُث انتقؿ مَف العاْـّ إلى الخاصّْ ومف الكؿّْ إلى الجزِء؛ إذ بدأ النَّصَّ باإلشارة إلى 
لى نشأة القّصِة القصيرِة ليْنَتقؿ بعَد ذلؾ إلى رْصد خصائصيا ِبُمْجًمِؿ تيَّاراتيا ووظيفِتيا،  وا 

ُة  ؛اعتمَد الكاتُب أسموَب الجْردِ  ،جانب األسموِب االستنباطيّْ  أْي تعريؼ الظَّاىرِة" القصَّ
ناتيا مف  ِة القصيرِة وْيجُرد مكوّْ ُؼ بالقصَّ ناتيا، وىكذا وجدناه يعرّْ القصيرُة " مف خالؿ جْرِد مكوّْ

 .لغٍة وأسموٍب وسرٍد وحواٍر وكٍـّ ووظيفٍة ودراما
 

ألسموب االستنباطيّْ ومعُو أسموُب الجْرِد في التدرُّج في عرض الفكرة وتوضيحيا ويكُمف دْور ا
 . عْبر التفسير والتفصيؿ، حتَّى تستحيَؿ واضحًة في الذّْىفِ 

 
ِة القصيرِة وظروِؼ نشأتيا، كما رَصَد جممًة     و عمى التَّعريِؼ بالقصَّ عِمؿ الكاتُب في نصّْ

و إلى مف خصائصيا وتياراِتيا دوَف أف ي نسى اإِلْلماَع إلى وظيفِتيا، وقْد قصد مف خالِؿ نصّْ
وايِة، وقد استخَدـ مف  ة القصيرة عمى نْقِد المجتمِع منتِصرًا لَيا عمى حساب الرّْ بياِف قدرِة القصَّ
ف أجؿ ذلؾ وسائَؿ عدَّة تنوَّعت بْيَف المُّغِة العمميَِّة والُجَمِؿ الطَّويمِة وطرائِؽ العرِض المختمفِة م
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وابط التي أدَّت دورا في إحكاـ التَّرابط المُّغويّْ والدَّالِليّْ  تعريٍؼ وسرٍد وتشابٍو ، إضافًة إلى الرَّ
ناِت المقالِة ووظيفًة في تدرُِّج الفكرِة وبنائيا ، أضْؼ إلى ذلؾ تعدَُّد  والُعضويّْ بيف مكوّْ

كاتَب في عْرِض فكرِتو ومناقَشِتيا، وبناًء اإلطاراِت المرجعيَّة وتنوَُّع المفاىيـ، كؿُّ ىذا ساَعَد ال
ِة الَفرضيَِّة وانتماِء النَّصّْ إلى ِجْنِس المقالِة اأَلدبيَِّة التي  عمى ما سَبَؽ َنِصُؿ إلى إثباِت صحَّ
ة القصيرِة. وَنعتقُد أفَّ الكاتَب قد ُوفَّْؽ في دفاعو عْف ففّْ  يعالج فييا الكاتُب خصائص القصَّ

ة القصيرة ة القصيرة ىي القادرة وحَدىا عمى نْقِد  لكنَّنا ال نتَّفُؽ معو في كوفِ  ،القصَّ القصَّ
 الواِقع، أِلَفَّ وظيفًة مثؿ ىاِتو تحتاج إلى تَضاُفر الُفنوِف كمّْيا .
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 : ًَىرج يٍ انقّصت انقصٍشةتحهٍم          

 ألحًذ بىصفىس قشع""حذث  راث ٌىو فً اندبم األ                                

 

سافر في الميؿ. كاف قد جيز كؿ شيء.. وكاف ينبغي أف يمأل خزاف  النفط ثالث مرات عمى األقؿ    

قبؿ أف يصؿ إلى ) الجبؿ األقرع(.. جبؿ الغزالف...سار مسافة طويمة عمى الرماؿ الندبة قبؿ أف يقؼ، 

و: ينبغي أال أضيع الوقت. حمؿ البندقية أطفأ المحرؾ. وخرج.. واستنشؽ الصباح المتفتح. ثـ قاؿ لنفس

ألقميا الرصاصتيف.. ثـ انطمؽ إلى الجبؿ.. وقؼ،  فزلت قدمو واستوى جالسا.. رمي البندقية في 

غضب.. فجأة.. سمع حكة خفيفة، التفت فرأى غزالة تجري.. أسرع إلى  البندقية.. أطمؽ الرصاص في 

مس  حزينا..رمى البندقية.. استمقى ونظر  إلى السماء.. ليوجة فأخذىا.. جرى مف ورائيا فمـ يمحقيا.. ج

وفجأة أخد يبكي.. شييؽ.. والتقطت أذنو حركة خفيفة.. اقتربت الحركة.. فغرقت.. في عينيو الباكيتيف 

عيناف واستعاف سوداواف.. وكانت الغزالة تطؿ عميو..قربت فميا مف عنقو..شمتو.. فانتفض واقفا وىو 

قرنييا.. ولكنيا أفمتت. أسرع إلى البندقية وأطمؽ الرصاص.. وال رصاص.. أخرج يحاوؿ أف يمسكيا مف  

 الرصاص.. شجف بيف النار وىو يمتفت..

كانت  الغزالة قد اختفت.. غضب.. التفت إلى قمة الجبؿ غاضبا.. رمى البندقية.. وأحد يجري.. ارتمى 

اعب قفاه.. انقمب عمى ظيره وبقي عمى الرمؿ منيكا.. حاوؿ أف  يناـ.. فجأة أحس بأنفاس رخية تد

حزيف  وتعب  مريض..  مستمقيا. نظر إلييا.. ابتسـ في حزف خاطبيا  متمعثما:  أنا  حزيف  يا سيدي..

سرطاف مف  ..ىؿ تفيمينني؟.. ورائي الحديد والجدراف ورائي المدينة.. أنت  ال  تفيمنني.. أنا ىارب..

أنا ىارب.. ولكنني  مصاب .. ىؿ تفيمينني؟  .. والكممات األزقة والجدراف والسيارات واألعمدة  واألضواء
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أصابني السرطاف في كبدي مف الطمقة األولى.. أنا ىناؾ وىنا.. المدينة ىي التي أطمقت عميؾ النار ال 

 أنا..آه لو فيمت يا سيدي..

ؾ ضح جمس.. وضع يديو عمى ركبتيو.. وضع عمييما رأسو وانخرط في البكاء.. اقتربت منو.. شمتو.. 

 في صمت.. آه لو  فيمت؟.. كيؼ يحكي ليا؟.. ماذا أقوؿ؟ الوادع يا سيدي.. أنا إنساف مدنس..

اعذريني.. سامحيني.. لوثت صمتؾ  الطاىر  بالرصاص.. والكالـ.. وداعا. تباع الجموس قميال.. ثـ 

ى بندقيتو. سار ىبط .. تكسر الضوء  في عينيو.. رأ نيض.. وأحد ييبط الجبؿ في إعياء.. وذىنو فارغ..

فرأى الغزالة تنظر إليو صامتة.. كاف ذىنو فارغا. أدار البندقية..  انعطؼ إلييا .. حمميا.. التفت..

 صوبيا في ىدوء أطمؽ النار.. وىذه المرة أصابيا.

 ّرؼبتص 18\15.ص 1983، الدار البيضاء.بنشرةمؤسسة في الوجو العزيز. بوزفور. الّنظر أحمد         
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 الّتحميُؿ:

عرؼ األدب العربي القديـ أشكاال نثرية متعددة مف مقامة، وخطابة، وخبر،           
عجائبية، ورحمة، ولـ تقؼ األشكاؿ النثرية في تطورىا عند ىذا الحد، بؿ ظيرت وحكاية 

فنوف نثرية جديدة نتيجة ما حصؿ مف تطور ثقافي واجتماعي وحضاري، إذ أثمر ىذا 
في وقت متأخر القصة القصيرة والقصة القصيرة، و  ،التطور فف الرواية ،والمسرحية، والقصة

، مثاقفةتيجة عدة عوامؿ؛ كالترجمة، وانتشار الصحافة، والوقد ظيرت القصة القصيرة ن. جدا
ويقـو ىذا الفف الجديد عمى الحدث، والشخصيات، والزماف، والمكاف ،والعقدة والحؿ والحبكة 
،ويتميز بقمة الكـ ووحدة االنطباع والمحظة الزمنية، ومف رواده في األدب العربي : يحيى 

، وعبد المجيد بف جموف، ويعد صاحب النص مور، وعبد الكريـ غالبيمحمود تحقي، و 
أحمد بوزفور مف الذيف أبدعوا في ىذا الفف وضربوا فيو بسيـ، ولو عدة مؤلفات قصصية 

فما  منيا : " صياد النعاـ " و" النظر في الوجو العزيز "، الذي اقتطؼ منو ىذا النص.
 ظفة لمتعبير عنو ؟ الموضوع الذي يعالجو الكاتب في نصو ؟ وما الوسائؿ الفنية  المو 

جاء عنواف النص جممة فعمية متسما بالطوؿ والغرابة، ونجػده ضاما لثالثة عناصر 
ىي: الحدث والزمػاف والمكاف، ونفيـ مف عنواف النػص أف شيئا ما حدث في وقت ما في 

 مكػاف يدعى الجبؿ األقرع، فإلػى أي حد بعكس العنواف مضػاميف القصة؟ 
وبعض  ،وشكؿ النص ،حدث ذات يـو في الجبؿ األقػرع " " وانطالقا مف العنػواف

المؤشػرات مف قبيؿ : " سافر في الميؿ، سار مسػافة طويمة، قػد بث فمو مف عنقو، انخرط 
في البكاء، صوبيا في ىدوء..." نفتػرض أف النص قصة قصيرة ذات طابع واقعي 

ى الترويح عف نفسو مف خالؿ واجتماعي، يعالج فييا الكاتب معاناة إنساف المدينة وسعيو إل
اتجاىو إلى الغابة قصد اصطياد الغزالة. فػإلى أي حد تصح ىذه الفػرضية ؟ وما الرىاف 

 الذي راىػف عميو الكاتب ؟ 
عبر الكاتب في قصتو عما يعانيو إنساف المدينة مف قمؽ نفسي، وضغط اجتماعي 

أت القصة بسفر البطؿ الذي يمثؿ يؤثر عميو نفسيا وفكريا، ويبرز طبيعة واقع المدينة ،و بد
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نموذج إلنساف المدينة المريض نفسيا، ووصولو إلى مكاف يسمى بالجبؿ األقرع وفي نيتو أف 
يتخمص مف معاناتو النفسية عف طريؽ الصيد، وبعد مرور وقت ليس بالقصير سمع حركة 

إلحباط غزالة حاوؿ اصطيادىا لكنو فشؿ في األمر، مما عمؽ لديو اإلحساس بالفشؿ وا
،وزاد مف ضغطو النفسي فاستسمـ لمبكاء، وقرر دوف أف يشعر أف يوجو الخطاب لمغزالة باثا 

 ليا معاناتو، وبعد طوؿ إعياء استطاع أف يصيد الغزالة ويحقؽ ىدفو. 
  صور الكاتب في قصتو الواقع المرير إلنساف المدينة، حيث أبرز ببراعة حجـ

 رة ما يعتمؿ بداخمو  مف ضغوط تجعمو قمقا متوترا، مكتئبا.معاناتو النفسية واالجتماعية، وكث
وفيما يخص الخطاطة السردية فالمالحظ أف عناصر القصة مرتبطة فيما بينيا  

ما، وىكذا جاءت ارتباط الجمد بالعظـ، حيث ال يمكف بػأي حاؿ مف األحواؿ الفصؿ بيني
 القصة محبوكة ودقيقة التصميـ، ويمكف الوقػوؼ عمى مراحؿ الخطاطة السردية فيما يمي : 

  وضعية البداية : سفر البطؿ إلى الجبؿ األقرع ىاربا مف ضغط المدينة قصد
 التخمص مف معاناتو؛ 

 العنصر المخؿ : سماعو حركة الغزالة الخفيفة؛ 
 بطؿ اصطياد الغزالة وفشمو في ذلؾ، ازدياد توتره وضعية الوسط : محاولة ال

 وضغطو النفسي؛ 
  عنصر االنفراج : رؤية البندقية؛ 
.وضعية النياية: التمكف مف صيد الغزالة 
  ،ويتضح مف خالؿ ىذه المراحؿ أف ىناؾ تسمسال منطقيا بيف سائر األحداث

سمسؿ منطقي وسمسمة ال تنفصـ حيث يرتبط الحقيا بسابقيا، ويؤدي سابقيا إلى الحقيا في ت
حبات عقدىا، وقد أدت الخطاطة دورا في جعؿ أحداث القصة مفيومة وقابمة لمتأويؿ، أما 
أثرىا الجمالي فيبدو جميا في إيياـ القارئ بواقعية األحداث والشخصيات، وكأف ما يحكيو 

 السارد وقع بالفعؿ. 
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تقـو الشخصيات بدور فاعؿ في تحريؾ األحداث، وتؤدي أدوارا مختمفة تسيـ مف 
خالليا في التطور الدرامي لمقصة سيرا بيا إلى النياية، ويمكف الوقوؼ في القصة المدروسة 

 عمى نوعيف مف الشخصيات نبينيا في اآلتي : 
 يات رئيسية : تتمثؿ في شخصية البطؿ، وىو إنساف ينتمي إلى المدينة، شخص

يعاني نفسيا، يسيطر عميو القمؽ والتوتر، ىارب مف المدينة ،ميسور الحاؿ ألنو يمتمؾ سيارة، 
يمارس الصيد، وتمثؿ شخصية البطؿ نموذج إنساف المدينة الذي يعاني نفسيا مف الضغوط 

لى جانب شخصية البطؿ يمكف عدُّ التوتر والقمؽ قوتيف النفسية واالجتماعية والتوتر  ، وا 
 فاعمتيف في تطور األحداث. 

 : اليدؼ والسبيؿ إلى التخمص  تشّكؿالغزالة التي في  وتتمّثؿوشخصيات ثانوية
مف المعاناة، وسكاف المدينة الذيف يمثموف السبب في معاناة البطؿ وقراره السفر عمى الجبؿ 

إلى قوى فاعمة أخرى كالبندقية، والسيارة، والرصاصة، وقد األقرع بحثا عف حؿ، إضافة 
قامت ىذه الشخصيات الثانوية بدور المساعد لشخصية البطؿ الرئيسية، وأسيمت في تطوير 

 األحداث وتنميتيا دراميا.
وعموما أدت الشخصيات بنوعييا دورا في تحريؾ خيوط األحداث والسير بيا إلى  ←

 نقطة النياية. 
والمكاف عنصريف بالغي األىمية في البناء القصصي إذ يمثالف الفضاء  ويعد الزماف

واإلطار والمجاؿ الذي تقع فيو األحداث وتتحرؾ فيو الشخصيات، فبالنسبة لإلطار الزمني 
وذلؾ عائد إلى الرغبة  ،وقعت القصة بيف الميؿ والنيار، لكف السارد ركز عمى لحظة الصيد

عيشو الشخصية، واتسـ الزماف بالتصاعد، أما بالنسبة لمفضاء في إبراز التوتر النفسي الذي ت
المكاني فقد دارت أحداث القصة في أمكنة متعددة، كالطريؽ والجبؿ األقرع والمدينة وتحمؿ 
ىذه األمكنة دالالت متباينة، إذ تدؿ المدينة عمى الضغوط والقيود والتوتر، فيما يرمز الجبؿ 

 سية واليدوء. األقرع إلى الحرية والراحة النف
وقد تفاعؿ كؿ مف الزماف والمكاف في رسـ معاناة البطؿ وتسميط الضوء عمى واقع ←

 إنساف المدينة النفسي واالجتماعي.
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وقد اعتمد الكاتب تقنيات عدة في معالجة موضوعو، حيث وظؼ السرد الذي ىيمف 
وأفكارىا  ىيمنة مطمقة لما لو مف دور في نقؿ األحداث والتعبير عف مواقؼ الشخوص

، ومف نماذج السرد في النص نذكر : " سافر في الميؿ، وصؼ األمكنة  واألزمنة والنفسياتو 
ذا عرجنا ناحية الرؤية السردية وجدنا الكاتب عارفا بكؿ  كاف قد جيز كؿ شيء "، وا 
التفاصيؿ ومحيطا بكؿ الجزئيات، ما يعني أف الرؤية المييمنة ىي الرؤية مف خمؼ، لذا 

لى جانب السرد نجد حضورا لموصؼ الذي استغمو فالسارد م تواٍر عالـ بكؿ صغيرة وكبيرة، وا 
الكاتب لإليضاح وتقريب المعنى والصورة مف المتمقي ومف نماذجو " حزيف، وتعب ومريض، 
أخذ ييبط الجبؿ  في إعياء.." أما الحوار فيحضر بنوعيو: حوار داخمي، تخاطب فيو 

أف ال أضيع الوقت "، ويبرز ىذا الحوار ما تعانيو الشخصية الشخصية ذاتيا كقوليا " ينبغي 
مف توتر داخمي وتأـز نفسي جعميا تمجأ إلى مخاطبة نفسيا قصدا إلى التنفيس ،وحوار 
الخارجي ومف أمثمتو في النص ما جاء عمى لساف البطؿ : " أنا حزيف يا سيدتي، أنا ىارب، 

جي في إفصاحو عف أفكار الشخصية أصابني السرطاف "، وتكمف أىمية الحوار الخار 
وأحاسيسيا والتعبير عف موقفيا. وىكذا يتضح أف وظيفة الحوار تتمثؿ أساسا في تكسير 
 رتابة السرد ورفع وصاية السارد عف الشخصيات وجعميا تتكمـ بمسانيا، وتفصح عف دواخميا.

وذلؾ  ومما سبؽ يتبيف لنا أف الكاتب نوع في قصتو بيف السرد والوصؼ والحوار،
بغية خدمة المعنى وجعمو واضحا في ذىف القارئ، إضافة إلى خمؽ نوع مف التشويؽ درءا 

 لمرتابة والنسؽ الواحد الجالب لمممؿ. 
 

مف كؿ الضغوط النفسية  صور الكاتب في قصتو واقع إنساف المدنية الذي يعاني
واالجتماعية وقد اختار لبياف ذلؾ نموذجا إنسانيا ينتمي إلى المدنية ويفر منيا ىاربا مف 
يصاؿ فكرتو وظؼ لغة سردية قصصية يجمع فييا بيف  واقعو المريض، ولخدمة قصديتو وا 

لسرد المجاز تارة والحقيقة تارة أخرى، إضافة إلى تنويعو في طرؽ الحكي؛ حيث استخدـ ا
والحوار والوصؼ، زد عمى ذلؾ اعتماده الرؤية السردية مف خمؼ، وقد راىف في قصتو عمى 
انتقاد واقع المدينة الذي أفرز نماذج بشرية متأزمة، ونخمص إلى إثبات صحة الفرضية 
وانتماء النص إلى جنس القصة القصيرة ذات االتجاه الواقعي، وفي اعتقادنا نجح الكاتب 
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لغتو في الخياؿ د واقع المدينة غير أنو لـ يوفؽ أحيانا في ذلؾ نظرا لمبانسبيا في انتقا
طالؽ العناف لو ذا كاف الكاتب قد عالج في قصتو موضوعا اجتماعيا فيؿ كاف وفيا  .وا  وا 

 لمموضوعات االجتماعية في باقي قصص مجموعة ؟. 
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 انُّص انُظشّي انًبشص نخصائص انًغشحٍت:

 

 النَّصِّ الَمسرِحيِّ" لفرحان بميل ِسماتُ "
أوَُّؿ سماِت الّنصّْ المسرحيّْ ىي )المعايشةُ( ، لكفَّ حالَة المعايشِة التي ىي أخصُّ خصائِص المسرِح 
ـُ ميزاِتو ، ىي أيضا صعوبتو ومشكمتُو، والتي كانِت السَّبَب في افتقاِد كثيٍر مَف أعظـِ  والتي ىي أعظ

واياُت  مع مرورُ المسرحيّاِت ألىمّْيتيا  الزَّمف عمى عْكس بقيَِّة فنوِف األدِب والففّْ التَّشكيمّي. فالمالحـُ والرّْ
والقصائُد والمَّوحاُت والمنحوتاُت َتحتفُظ ببياِئيا وَعَظَمِتيا مْيَما تطاولْت عمييا الُقروُف. والمعايشُة التي ىي 

فُة األولى لممسرِح َتْعِني أنَُّو ففّّ ُيطمُب م        نو أف يتحدََّث عف مشاِكِؿ عصرنا وعْف ىُمومنا الفكرّبة الصّْ
السياسّية و االجتماعيَِّة واإلنسانية بجالٍء واضٍح ال ُمَواَرَبة فيو إال مواَرَبَة الَففّْ ، ولذلَؾ كانت ) اآلنيُة( و 

ِة مشاكِؿ عصرِه اآلنيِة ثانَي خصائِص المْسرِح ، والكاتُب اْلَمسرحيُّ ال يستطيُع أبدًا أف ييُرب مف مواجي
سواٌء كانت حكايُة المسرحّيِة معاصرًة استمدَّىا مف وقاِئِع الحاِضِر أـ ِمْف أحداِث اْلَماِضي ، وحالُة التَّماِىي 
واالندماِج ال تكتمُؿ عمى اإلطالِؽ إذا لـ يشاىِد المتفرُّْج المتمقّْي ذاَتو ومشاِكَمُو وىواِجَسو عمى خشبِة 

أْف يقترَب مْف ىذه اآلنيِة و  -ومعو فريؽ العرض المسرحيّْ  -و ، وِبِمْقداِر ما يستطيُع الكاتبُ المسَرِح أمامَ 
يغوَص فييا، يضمُف لنفسو النَّجاَح الَكاسَح ، لكفَّ ىذه اآلنيَة ال تتحقَُّؽ لمنَّصّْ المسرِحيّْ إاّل إَذا ُوِضَعْت 

قوـ عمى صراعاٍت محدََّدٍة لـ َيخُرْج تاريُخ المسَرِح عنيا أبدًا ضمَف بْوتََقِة العواطِؼ اإلنسانّية الخالدِة التي ت
راُع بيف الخيِر والشَّرّْ بمعناه الواسع الطيؼ الذي يضُـّ كؿَّ النَّوازِع البشريَِّة ، وحيُنما  ُصيا ىو الصّْ ، وممخَّ

ُيحقُّْؽ لنفسو الخموَد ، فكأف  يستطيُع الكاتُب وضَع آنيِة عصِرِه ضمَف ديمومِة ِصراع نزاعات الَبَشِر ، فإنَّو
ُتو الثَّميَنُة ،  اآلنيَة التي ىَي آفُة فناِء المسرِح ىي في الوقِت نفِسو جوىرتُو ودرَّ
وبذلؾ تكوف )الدَّيمومُة( ثالَث سماِت النَّصّْ المسرِحيّْ ، لكنَّيا ديمومٌة ليست منفصمًة أبدًا عف اآلنيِة 

فتيِف في النَّ   .صّْ المسرِحيّْ جعمْت لو خصوصيًَّة عجيبًة في تكويِنو وأساليِب تْأليِفووَتالُزـُ ىاتيِف الصّْ
إفَّ اآلنيَة ىي التي تؤدّْي إلى سرعِة التَّغيُّراِت في أصوِؿ الكتابِة لكنََّيا ليست وْحَدَىا التي َتحُكـ قواعَد 

. فإفَّ ديمومَة النّْزاعاِت اإلنسانيِة فرضْت عمى ف فّْ التَّأليؼ قواعَد ثابتًة لـ تتغيَّْر ولْف التَّأليِؼ المسرِحيّْ
تتغيََّر ألنَّيا الوعاُء الذي يَضُع فيو الكاتُب آنيَة عصِره في خموِد بقاِء اإلنساِف وبقاِء نواِزِعو األساسيَّة، 

مودّيا دقَّػة بناِء الشَّخصياِت في تطوُِّرىا ع -تصاعُد الحكاية درامّيا -وتتجمَّى ىذه القواعُد في ) الّصراع
وأفقيا ( . وىذِه القواعُد َنجدىا راسخًة في جميع المذاىِب واالتّْجاىاِت و المدارس المسرحيَِّة وفي جميع 

 .األشكاِؿ الكثيرِة التنوُِّع التي دخَميا التَّأليُؼ المسرَحيُّ 
 

عف عصِره وِبُمجرَّد االنتياِء مف  واآلنيُة تترُؾ أثرًا مرِعبًا عمى النَّصّْ المسرِحيّْ ، وىي أنَُّو ُيصِبُح متخمّْفاً 
كتابِتو ، فالمشكمُة أو القضيَُّة التي عالجيا الكاتُب أو الطُّموحاُت التي سَعى إلى تصويِرَىا ووصِفيا اليوـَ ، 
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سيُحؿُّ محمََّيا مشاكُؿ وقضاَيا وطموحاٌت جديدٌة بعَد مدٍَّة قد ال تِزيد عف سنواٍت قميمٍة ، وأَلفَّ الكاتَب 
أْف يكوَف ضاريًا في التَّصويِر ، فإفَّ المجتمَع البشريَّ ال يكوُف إالَّ ضاريًا في التَّغييِر ، فاَل يكوُف  ُمضطرّّ 

ـَ النَّصّْ المسرِحيّْ إالَّ أْف ُيصاَب بآفِة التَّخمُِّؼ عف عصرِه شاَء أـ أَبى ، يِزيد مف التَّعجيِؿ في تخمُِّؼ  أما
الحكاَيَة فيو ليسْت مقصودًة بذاِتيا فحْسب ، بؿ وِبمرامييا أيضًا ، وذلؾ  النَّصّْ المسرِحيّْ عف عصِره أفَّ 

وايِة والشّْعرِ   .عمى عْكِس الرّْ
 

ِليذا كاَف اليدُؼ األعَمى ، واحدًا مف َأَخصّْ خصائِص التَّأليِؼ والعْرِض ِفي المسرِح ألَّنَُّو غايُة الغاياِت في 
ـَ إلبرازىا( كَما يقوؿ العمميَِّة المسرحيَِّة كمّْيا ، وليس  اليدُؼ األعمى إالَّ ) الفكرَة التي أمسَؾ الكاتُب القم

ْسَتانسالِفْسكي ، والتي َيِجب عمى الممثِّْؿ والمخرِج وجميع عناصر العْرض المسرحيّْ أفْ يبحُثوا عنيا 
الَّ كاف مجموُع ما عمموه إلى بواٍر ، وىذا اليدُؼ األعَمى ىو جوىُر الم عايشِة واآلنيِة المَّتيِف ويبرزوَىا وا 

يقصُدىما الكاتُب ويقصُد إلييما القارُئ أو المخرُج. ولواُل ىذا اليدُؼ األعمى بتجمّْيو في المعايشِة واآلنيِة 
لما دخَؿ صاالِت المسرِح أحٌد. فإفَّ المتفرَّْج ال يذىُب إلى المسرِح لكْي يتمتََّع بالحكايِة في الدَّرجِة اأُلولى 

َف لنفسو رأيًا بؿ يذىُب إ قِة لو كْي يكوّْ لى المسرِح ليشاِرَؾ اآلخريَف في متابعِة قضيٍَّة مف قضايا عصِره المؤرّْ
 .مشتركًا بيَنو وبيف أقراِنو مف أبناِء عصِره

 
عمى  إفَّ اآلنيَة والمعايَشَة واألىداَؼ الُعميا التي تتُرُؾ أثَرَىا الحاسـَ عمى المتمقّْيَف ، تترُؾ تأثيرىا الحاسـَ 

الّنصّْ المسرحيّْ نفِسو ، فبمقداِر ما ىي ميزُتو ىَي آفتُو. وىذه اآلفُة ىي أفَّ النصَّ المسرحيَّ يفِقُد الكثيَر 
مف قيمِتو األدبيَِّة والفنّْيَِّة والفكريَِّة بعَد ما ال يزيُد عف عشريَف عامًا مف كتابِتو ، فيصِبُح بعَدىا غيَر قابٍؿ 

ُؿ أو يكاُد إلى أثٍر متخؼلمحياِة عمى خشبِة المس   رِح، وبتحوَّ
. 

إفَّ سماِت النصّْ المسرحيّْ ) اآلنية والمعايشة واليدؼ األعمى( التي تؤدّْي إلى ىذه اآلفِة القاتمِة لُو بعد 
التماٍع وارتفاٍع ، َتجعؿ لو ميزًة خاصة بِو ىي أنَّو واحٌد مف أْضَرى أسمحِة تطوُِّر المسرِح فسو وتجديده، 

 .رىؼ مناحي تطوير النَّقد المسرحيّْ ، ومف أبَرِع عوامِؿ االرتقاِء بالذَّائقِة الجماليَِّة عْنَد النَّاسِ ومف أ
كْي يحافَظ الكاتُب عمى اآلنيِة والمعايشة واليدؼ األعمى ، يجُد نفَسو مضطّرا ألف يْفَتِرَع أسموبًا  . ِّ فَؿ

معاِداًل فنّْيا لمواِقِع االجتماِعيّْ والذَّْوِؽ الَجَماِليّْ السَّاِئِد في  جديدًا في ففّْ كتابِة المسرِح ويكوُف ىذا األسموبُ 
عصرِه ، ودليُؿ ذلَؾ أفَّ ُكتَّاَب كؿّْ ِجبٍؿ يتَّخُذوَف أصواًل واحدًة في الكتابِة رغـَ التَّمايزاِت الكبيرِة بْيَنُيـ في 

ـَ اختالِؼ موضوعاِتيـ، ُيد اِفعوف عف أىداٍؼ ُعميا واحدٍة ُتَشكُّْؿ المطالَب تجمَّْياِت ىذه األصوِؿ، وىو، رْغ
  .األساسيَّة ِلُمجتمِعيـ في عصرِه ذاؾَ 
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إفَّ اْفِتراَع الكاتِب ألساليِب الكتابِة ُبغيَة التَّعبير عف اآلنيِة والمعايشِة واليدِؼ اأَلعمى في العصِر والمرحمِة 

تجريب في المسرح، ولسرعة التغييرات االجتماعية التي والمطالِب االجتماعيَِّة فييما ، ويولد كؿ محاوالت ال
تستتبُع تغييرات في وسائِؿ تعبيِر المسرِح عنيا ، كاَف التأليُؼ المسرحيُّ حْقاًل لالبتكاِر والّتجديِد ، ومف ىنا 

 .يا جميعاً كُثرْت ُمحاوالُت التَّجريِب التي إْف أحَصْينا فيَيا أعالمًا بارزيَف ، فإنََّنا نعَجُز عْف مالحقتِ 
وال ُيمكُف لمنَّصّْ المسرحيّْ وما معو مف عوامِؿ العْرض المسرحيّْ أْف يرتفَع بالذَّائقِة الجماليَِّة عند النَّاِس إالَّ 
إذا كاَف واعيا َتمامًا لمجمالّيات الفّنيَّة السَّائدِة في عْصِرِه في الففّْ التَّشكيِمي وفي الموسيقى وفي اأَلَدِب 

لشّْعر عمى الُخصوص ومف جماليَّات ىذه الفنوف جميعا ينطمُؽ الكاتب في بناِء حكايِتو عموما وفي ا
 .وتْشِييد حبكتو ورْسـ شخصيَّاِتو

 
إفَّ ففَّ المسرح ُجماُع الُفنوف فإذا جمَعيا في يده بقبضٍة ُمْحَكَمٍة استطاَع أْف يرتِقَي ِبَيا كمََّيا ، فيترؾ       

يو إلى النَّاِس ، وُيوحي إلى الففّْ التَّشكيميّْ بطرائَؽ في الرَّسـِ والنَّحِت عمى الّشعر بصماِتو في أس موِب توجُّ
 فَ تقترُب مْف ذائقِة النَّاِس الجماليَِّة حتَّى ُيصِبَح فّنًا أصياًل في الثَّقافِة الَعربيَِّة وىو أمٌر لـ يتحقَّْؽ لُو حتَّى اآل
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 :تحميُل المقالةِ 

حافِة والتَّرجمُة عف اآلداِب الغربيَّة جممًة  َأْثمرَ        االنفتاُح عمى الثَّقافِة الغربيَِّة وانتشاُر الصّْ
مف الُفنوِف الَِّتي لـ يكْف لمعرِب ساِبُؽ عْيٍد ِبَيا ولعؿَّ أىمََّيا المسرحيَُّة، التي ُتعدُّ فنِّا نثرّيًا وافدا 

صيَّاُت ، والِفكرُة ، والزَّماف، : الحدُث ، والشَّخياا. إذ تقوـُ عمى عناصَر أىمُّ ومسَتحدثا في أدبن
راِع الدّْراِميّْ و  ،والمكاُف، والحبكة اإلرشاداِت وَتَتَميَّز عف فنوف السرِد األخرى بخاّصية الصّْ
واِد في ىذا الَففّْ اْلُمْسَتْحَدِث َأْثَرْوا المكتبةَ المسرحيَّة والِحوارِ  األدبيََّة  . وقْد َبَرَز َمْجموعٌة مف الرُّ

ب صنُّوع، وتوفيؽ ، ويعقو اِت والتَّْأليفاِت، مف بْيِنيـ: ماُروف النَّقَّاشِبمجموعٍة مف اإِلبداع
. وِبموازاِة الكتابِة والتَّأليِؼ اإلبداعيّْ عِمؿ النُّقَّاُد عمى التَّنظيِر ليذا وعمي أحمد باكثير، الحكيـ

ِفيَف بوِ َخَصاِئَصُو ومُ  الَففّْ الجديِد ُمْبِرِزيفَ  ، وساعيَف في الوقت نفسو إلى تقريبو مف َعرّْ
الجماىير ، ولعؿَّ أبرَزىـ عبد اهلل النَّديـ والعقَّاد وتوفيؽ الحكيـ وفْرحاف بمبؿ الذي يعدُّ مْف 

، ُوِلَد بسور  : يا ، لُو عدَُّة مَؤلَّفاٍت منياأقطاب مرحمِة النُّضِج في النَّقِد المسرحيّْ الَعرِبيّْ
 ؟ وَما طرائُؽ عْرِضيا ؟َقِضيَُّة التي يطرُحيا الكاِتبُ العربيُّ في مواجية الحياِة". فما ال "المسرحُ 

 
نًة مف مبتدأ معرٍَّؼ باإلضافِة "       إفَّ المتأمَّْؿ لعنواف النَّصّْ يجد أنَُّو جاء جممًة اسميًَّة مكوَّ

" ُيَحدُّْد نوعيََّة النَّصّْ و  ِجْنَسو ، ودالليا ُيْقَصُد بالسّْماِت سماُت النّْصّْ " ونعٍت "المسرحيُّ
الخصائُص والمميّْزاُت التي ُتميُّْز شْيئًا عْف آخَر، أمَّا الّنصُّ المسرحيُّ فيو ذلَؾ التَّأليُؼ الذي 

األخرى مف  َيْخضُع لضوابَط معروفٍة ويُقوـُ عمى قواعَد محدََّدٍة َتْجعمو ُمختمفًا عف ُفنوف اأَلَدِب 
ْوِء رقّصٍة وروايٍة وِشعْ  ، ونفيـُ مف العنواِف أفَّ الّنصَّ سيأخُذ عمى عاِتِقو َمَيمََّة تسميِط الضَّ

. فإلى أي حد يعكس العنواف مضموف النص ؟  عمى َخصاِئِص الّنصّْ المسرحيّْ
ُؿ  يَِّة األخَرى مف قبيِؿ " أوَّ واتكاء عمى داللة الُعنواف، واعتمادًا عَمى بعِض اْلُمشيراِت النَّصّْ

، أخصَّ خصائص التأليِؼ ّي، ثالث سمات الّنّص المسرحيّ الّنّص المسرحِ سماِت 
، مقػالٌة أدبيٌَّة ُيعاِلُج فييا الكاتُب خصائَص الّنّص أفَّ الّنصَّ قيَد الدّْراسةِ  والعرِض..." نفترُض 

ـَ الكاتبُ  . فإلػى أيّْ حدّْ تصحُّ ىذه الفرضيَّػُة ؟ وما اْلَمقصِديَُّة التػي را  ِإيصاَليا ؟ المسرِحيّْ
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وفيما َيُخصُّ القضيََّة الرَّئيسيََّة فتتمثَُّؿ في " إبراِز َخصائِص النَّصّْ المسرِحيّْ "، حيث      
ِو أعالُه السّْماِت التي ُتميّْز الّنصَّ المسرِحيَّ وَتجعُمو ذا خصوصيٍَّة  أبرُز الكاتُب في نصّْ

َيا تعبيَر المسرِح عف مشاكِؿ العْصِر ، وفراَدٍة وىي عمى التَّواِلي : المعايَشُة ، ويقِصُد ب
واآلنيُة وىي أْف يعبَّْر الكاتُب عف وقاِئِع الحاِضِر التي َتمسُّ القارَئ مباشرًة ، وثالُث ىذه 
السماِت الدَّْيمومُة، وُيشيُر الكاتُب بعَض ذلؾ إَلى ِسَمِة أْخَرى ىي اليدُؼ األعَمى ُمْعَتِبرًا إيَّاىا 

والعْرِض ، ويَرى أفَّ ىاِتِو السّْماِت ُتَشكُّْؿ آفَة الّنصّْ المسرِحيّْ  مف خصائِص التَّأليؼِ 
  .وميزتو

وتتفرَُّع ىذه القضيَُّة إلى قضاَيا ذاِت ارتباٍط ِبَيا تنطمُؽ منيا وتعوُد إلْييا وتكِشُؼ عنيا، 
 : ونبرزىا فيما يمي

 
قضيَِّة في معِرض حديثِو عف القواعد قواعُد التَّأليِؼ المسرِحيّْ : تطرََّؽ الكاتُب إلى ىذه ال-

لمسرحيَِّة ، وحَصرىا في المميّْزِة لمتَّأليِؼ المسرحيّْ التي ُتعدُّ راسخًة في جميع المذاىِب ا
راع ، تصاُعُد الحكاية دراميًا ، دقَّة بناء الشَّخصيَّات"؛ ثالٍث:  " الصّْ

 
الدَّواـِ إلى معاَيشة القضايا والمشاكِؿ ، التَّجريُب المسرحيُّ : ومعناُه أفَّ الكاتَب يسَعى عمى -

  وىو ما َيجعُمو داِئـ التَّجريِب ، كثيَر التَّجديِد في المواضيِع واألساليِب ؛
عالقُة المسرِح بباقي الفنوِف : أشاَر الكاتُب إلى أفَّ المسرَح يدُخُؿ في عالقاٍت مَع الفنوف -

ـُ منيا ويوِحي إلييا ، أي إفَّ العالقَة بْيف األخرى مف شعٍر وففٍّ تشكيميٍّ وموسيَقى يستميِ 
  المسرِح وباقي الفنوِف قائمٌة عمى التأثُّر والتَّأثيِر؛

  عالقُة المسرِح بالواِقِع : يقوـُ المسرُح بعْكِس الواِقِع ِلَذا فيو ُيَعدُّ مرآًة لُو؛-
، وتتمثَُّؿ في التَّعبيِر عِف واقِع  َاْلَمْقِصديَُّة في المسرِح : وىي الغايُة التي يسعى إلييا المسَرحُ -

  .اإِلنساِف ورْصِد انشغاالِتو
 

وِء عمى       وقْد أسيمْت ىذه القضايا الفرعيَُّة في إضاَءِة القضيَِّة األساسيَِّة وتسميِط الضَّ
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ِسماِت الّنصّْ المسرحيّْ نظرًا ِلَما أدَّتُو مف دوٍر في التَّفسيِر والتَّوضيِح وتقميب القضّية 
 .يسّية عمى أوُجِيَياالرئ
في  وفيما يتعمَُّؽ بطرائِؽ العْرِض وظََّؼ الكاِتُب باِدئ اأَلمِر جممًة مف الُحجِج ُمَمثَّمةً      

ـَ إلبرازىا " ، إضافة إلى استشياِده بمُقولٍة لستانسال فسكي : " الفكرُة التي أمسَؾ الكاتُب القم
كوف ضاريًا في التصوير فإف المجتمع حجٍج منطقّية في قولو : " وألفَّ الكاتب مضطرّّ أف ي

لى جانِب الحجج السَّابقة وّظؼ الكاتب بعَض أساليِب  ال يكوف إال ضاريًا في التغيير " ، وا 
فة األولى لممسرح  َتعني أّنو فّف  -التَّفسيِر كالتَّعريِؼ حيُث عرَّؼ المعايشة بقولو " ىي الصّْ

ا تعريُفو المسرح بكونو " جماع الفنوف " ُيطمب منو أف يتحدث عف مشاكؿ عصرنا..." ، وكذ
ضافًة إلى التَّعريِؼ وظَّؼ الوصؼ ، حيُث وَصَؼ ِسَمَة اآلنيِة بقوِلِو : " آفُة فناء المسرح  ، وا 
وجوىرتو ودرتو الثمينة " ، وقد أّدت أساليب التفسير دورا ميما في الشَّرح وتقريب الفكرة 

تماَد الكبيَر عَمى السَّرِد لمناقشِة فكرِتو وتقييِميا عمى وتبسيطيا ونشرىا، ولـ ينَس الكاتُب االع
عة التغيُّرات في سرعة مختمؼ الجوانب ومف نماِذِجو : " إّف اآلنية ىي التي تؤدّْي إلى سر 

، ناىيؾ عْف اعتماِده عمى التَّشاُبو حيُث عرض لمتَّشابو بيف العرِض المسرحّي الكتابة "
  .وبيف المسرح والّشعر ،اأَلعمىصّْ المسرحيّْ في اليدِؼ والنّ 
 

لى جانب ما سبؽ اعتمَد الكاتُب عمى الجمِؿ الطَّويمِة التي وظََّفي يصًا لإلبانِة وا  ا خصّْ
، وال شؾَّ أفَّ سائَر أساليب التَّفسيِر السَّابقِة إنَّما ُوضعت لشرِح الفكرة وِتْبياِف والتَّوضيحِ 

، بحيُث تبدو وا ، أِضْؼ إلى ذلؾ رغبة ضحًة ال َيشوُبيا غموٌض َخصائص الّنصّْ المسرحيّْ
  .الكاتب الخفّية في إقناع المتمّقي بأىّمية فّف المسرح

 
و التَّناُسَؽ واالتّْساؽَ  وابِط  ،ولكْي يضمَف الكاتُب ِلَنصّْ وألفكاِره التَّرتيَب، َوظَّؼ ُجممًة مف الرَّ

، او العطؼ ، لكف، وبذلؾ ، إف... "ذلؾ " و ، ومف اٌء بيف الفقراِت أو بْيَف الجمؿالمَّفظيَِّة سو 
، حيُث يصُعب فّؾ تالُحِميا ، ومف ىذه الروابط المعنوية " جُد رْبطًا معنوّيًا بيف األفكاركما ن

، وبذلؾ تكوف الديمومة.."، فالمالحُظ أفَّ ىناؾ إحالة عمى لكّف ىذه اآلنية، واآلنية نتركيا
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ـُ البناِءُ مَرتَُّب األفكار شديُد التَّرابط فكرٍة سابقٍة ، وانطالقا ِممَّا سبؽ  نستخمص أّف الّنصَّ ُمحَك
  .دقيُؽ االتّْساؽِ 

 
وألفَّ الكاتَب ركََّز اىتمامو عمى التَّعريؼ بسماِت الّنصّْ المسرحيّْ فقد اختاَر األسموَب     

لمسرحيّْ مات الّنصّْ ا؛ ويظيُر ذلؾ في ابتداِئو برْصِد سمُنتقاًل مف الُجزِء إلى الكؿّْ  االستقراِئيَّ 
، ليعّرج بعد ذلؾ عمى مسألِة الّتجريب منتييًا إلى نتيجة مفاُدىا أفَّ وتعريِفيا واحدة واحدةً 

المسرَح ُجماُع الفنوِف ، وَتكُمُف أىّميُة األسموِب االستقراِئيّْ في أنَّو يعِرُض لتفاصيِؿ الشَّيِء 
ي نياية المطاؼ إلى استخالص النَّتيجِة الموصوِؼ إلى أْف يتَِّضَح في األذىاف ليصَؿ ف

 .بشكٍؿ سَبِبيّ 
 

حاوَؿ الكاتُب في نّصو وْضَع اليد عمى أىـّ الخصائِص التي ُتميُّْز الّنصَّ المسرحيَّ مفّصاًل 
ـَ مف خالؿ نّصو االنتصاَر الّضمِنيَّ لففّْ المسرح اَلفتًا  القوَؿ في كّؿ سمٍة عمى حدة ، وقد را

َر لذلؾ مجموعًة مف األساليِب والطَّراِئِؽ كتوظيِؼ لغٍة مباشرٍة انتباَه القارئ ليي َـّ بو ، وقْد سخَّ َت
واتّْكاِئو عمى مرجعّياٍت مختمفٍة ، واستخداـِ أساليِب التَّفسيِر المتنّوعة أِضْؼ إلى ذلَؾ االعتماَد 

ِة  عمى األسموِب االستقراِئي وِممَّا سبَؽ َتحميُمو وتفسيُره وعْرضو ونْشُره نصؿُ  إلى إثباِت صحَّ
الفرضيَِّة المطروحة آنفا وانتماِء الّنصّْ إلى المقالِة األدبيَِّة التَّفسيريَّة ، وفي اعتقادنا أفَّ 
وِء عمى خصائِص النَّصّْ المسرحيّْ والتَّعريِؼ ِبَيا بشكٍؿ يجعميا  الكاتَب ُوفَّْؽ في تسميِط الضَّ

  .قريبة مف المتمقي العربيّ 
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ٍّ انًغشحٍّتم تحهٍ نتىفٍق انحكٍى( "انكُضيغشحٍت " )  ًَىرج يٍ ف
1  

ف القصة بكوِنو المسرحّية فّنا أدبيا نثريا ذا خصوصية في البناء والشكؿ، يتمّيز عتعّد     
األدب دخؿ الحوار، واإلرشادات المسرحية. و الصراُع الدرامي،  :ُيكتب لُيعَرض، ومف سماتو

ومف أبرز رواده الذيف أّسسوا لو نذكر: يعقوب صّنوع،  العربّي عبر قناتي الترجمة والمثاقفة،
وعَمما رائد مف رواد فّف المسرحية، ومحمود تيمور، وصاحب الّنّص توفيؽ الحكيـ الذي يعّد 

 ذي تعالجو المسرحية؟ وما الوسائؿ الفنية الموّظفة؟ الموضوع الا مف مف أعالمو.

مف شكؿ النص القائـ عمى الحوار واإلرشادات المسرحية، وبناًء عمى عنوانو انطالقا  
رز مف خالؿ الكاتب ما ومقّدمتو، نفترض أننا قبالة نّص مسرحّي ذي صبغٍة اجتماعية، يب

الرىاف فما  كات وقيـٍ  متعارضة بيف ما ىو ماّدّي ومعنوّي.يفرزه موضوع الزواج مف سمو 
 الذي راىف عميو الكاتب؟ 

، في مقابؿ قاطعا المسرحية بمشيد تقّدـ الخطيب لِخطبة )درية( التي أبدت رفضابدأت    
حداث وتتحّوؿ  أ(، عمى إتماـ الِخطبة طمعا في ماؿ الخطيب )أبا العز بؾ األبإصرار 

لذي يوىـ األب بوجود كنز بيف جدراف البيت، وىو ما يسيؿ رحية بدخوؿ البطؿ )مراد( االمس
نز، وتنتيي المسرحية ة الكبحقيق دريةَ  عرض عف الخطيب، ويصارح مرادٌ األب، فيُ  طمع لعاب

  بوضع األب أماـ الحقيقة، ليقبؿ باألمر عمى مضض.

يمّخصوف الحياة فيما ىو الذيف  ،القيـ اليجينةب المؤمنيف ف خالؿ المسرحيةالكاتب مينتقد  
  .ساـٍ  ماّدي صرؼ، دوف اىتماـ بما ىو معنوي

اطٍة سردية متينة الّسبؾ، متالحمة العناصر، ترابطت  أحداث المسرحية َوفؽ  خطقد و   
 نبّييا فيما يمي: 

 وىي بداية غير متوازنة؛ ؛لو وضعية البداية: تقّدـ الخطيب لِخطبة دّرية، ورفضيا-
                                                           

1
 طوٌال جّدا لم نثبت الّنص لكونه - 
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 العنصر المخّؿ: دخوؿ الخادـ زاّفا نبأ الكنز الموجود في البيت؛-

، وصراعو مع الخطيب، ومصارحتو الوسط: إيياـ مراد األَب بوجوِد كنٍز في البيتوضعية  -
 ية بحقيقة األمر؛در 

 إخبار األب بالحقيقة؛ عنصر االنفراج:-

نياية أعادت التوازف ىي و  وضعية النياية: قبوؿ األب باألمر الواقع عمى مضٍض.-
 لشخصية درية، وحّسنت أفؽ انتظار القارئ.

الخطاطة السردية وظيفة في جعؿ ما يحكى قابميا لمفيـ والتأويؿ، وأحدثت أثرا جماليا أّدت 
 تمّثؿ في اإليياـ بواقعية األحداث.

، ةويانلثواة سيئيالر ف بيت وعتني لتا أحداث المسرحية مجموعة مف الشخصياتحّركت    
القيـ الخالصة )اإليماف، ب مفتؤ ي الت يةيسرئالت ياخصلشا درّية ومراد فمؿ ك ؿمثّ ث حي

القيـ ب المؤمنافاألب والخطيب التي مّثميا  الثانوية شخصيات ال، في مقابؿ القناعة..(الحّب، 
ة بيف مراد ودرية وبيف األب والخطيب قائمة عمى الصراع، ، والظاىر أّف العالقاليجينة

 ،رىموضوع الذي ترغب فيو كّؿ العوامؿ األخونشير أيضا إلى اّف درية مّثمت العامؿ ال
 ور المسرحية وقطب رحاىا.حلكونيا شّكمت م

الشخصيات دورا ميما في تطّور األحداث وتنامييا، مف خالؿ تفاعميا ودخوليا في أّدت    
 أحداثا وردود أفعاؿ نامية. تعالقات صراع وتواصؿ أثمر 

أحداث المسرحية في فضاء مغمٍؽ ىو البيت الذي عكَس تضاربا بيف القيـ اليجينة درات  
وزمنيا وقعت األحداث  اد ودرية،يا مر مالتي يمّثميا األب والخطيب والقيـ الخالصة التي يمثّ 

نيارا، واّتسـ الزمف بالتصاعد، ورّكز الكاتب عمى لحظة الِخطبة التي عكست صراعا بيف 
 والسموكات. القيـ 
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والمكاف في تطّور األحداث، وأسيما في الكشؼ عف نفسيات الشخوص  مافالز تفاعؿ  
 وقناعاتيا. 

مسرحية قيد الدراسة المسرحية عبر الحوار، الذي يدور بيف شخصياتيا، ونمّيز في التتطّور   
ي دار بيف مراد ودرية، والحوار الذ مفة مف الحوارات، فيناؾ الحوار الجادّ تبيف أنواع مخ

المتسمط الذي دار بيف الخطيب ومراد، والحوار الساخر الذي دار بيف مراد والخطيب، 
في التعبير عف أفكارىا ومواقفيا وقيميا وقناعاتيا، األمر الذي  وساعد الحوار الشخصيات

ارت بيا إلى عنيا الدخوؿ في صراعات طّورت المسرحية وسأفرز ردود أفعاؿ مختمفة، نتج 
 النياية. 

لى   الدرامي، وىو  جانب الحوار، تطّورت أحداث المسرحية عبر ما يسّمى بالصراعوا 
 : فيو بيف عنو تطّور في األحداث، ونميز الصراع الذي ينتج

 نفسي: عاشتو درية ونتج عنو رفض لمخطيب؛الصراع ال-

 سط الخاؿ؛جتماعي: برز في الصراع بيف الخطيب الغني ومراد المتو االصراع لا-

 فكري: اّتضح في صراع العمـ )مراد( والجيؿ )الخطيب(؛الصراع ال-

اليجينة والقيـ قيمّي: وىو صراع الخير والشر، ويظير في النص في صراع القيـ الصراع ال-
 الخالصة.

اّف ىذه الصراعات أّدت إلى إفراز ردود أفعاؿ متباينة أسيمت في تطّور األحداث  شؾّ وال  
 ونمائيا.

، وىي تمؾ العبارات ما يميز المسرحية عف القصة قياميا عمى اإلرشادات المسرحيةولعؿ   
نمّيز فييا بيف اإلرشادات التي تتوجو إلى القارئ فتساعده عمى الفيـ و  التي ترد بيف قوسيف،

عمى أداء الدور بحرفية  ًة إياهُ عينمُ  رشادات التي تتوجو إلى الممثؿؿ المشاىد، واإلمثُّ وت
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تقاف، وتمؾ التي تخّص المخرج إخراج المسرحية وتحويميا إلى عرٍض حيث تساعده عمى  ،وا 
 ناجح.

مف خالؿ دورىا في تصوير  أىمية اإلرشادات في كونيا  تسيؿ عممية الفيـكمف وت  
 جماليا ذا خصوصية. ، وتمنح المسرحية شكال ىندسياالمشاىد والحركات والقسمات

كاتب في مسرحيتو عمى التطّرؽ إلى قضية الزواج وما تفرزه مف قيـ وسموكات العمؿ 
قيـ اليجينة التي تغّمب المادة متباينة، تعكس تصّور كّؿ طرٍؼ لمحياة، مراىنا عمى انتقاد ال

ات والصراع الحوار والشخصيمقّومات كثيرة ك عمى ما ىو معنوي، ووظؼ ليذه الغاية
ت مف انتماء النص إلى مكننا التثبّ أما سبؽ الدرامي، واإلرشادات المسرحية، ومف خالؿ 

القوؿ أّف فف المسرحية لو القدرة عمى يمكف و  ية ذات الطابع االجتماعي.جنس المسرح
  فرادة والتمّيز.الو الخاصة التي تمنحو الخصوصية و الواقع وانتقاده مف خالؿ وسائم تصوير
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 انًدضوءة انشابعت:            

ًّ وانًُهح انبٍُىّي(       يُاهح َقذٌت حذٌثت ) انًُهح االختًاع
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ًّ وانًُهُح انبٍُىّي: تحذٌٌذ وتعشٌفٌ   انًُهُح االختًاع

ُـّ المنيُج االجتماعيُّ بدراسِة العالقِة بيف األدِب والمجتَمِع، حيُث يَرى أفَّ المجتمَع          ييت
ُر في األديِب وفي إْبَداِعو، وُيحاِوُؿ ارتباطا بذلَؾ أْف يرُصُد في اإلبداِع تعبيَره عف المجتمِع يَؤثّْ 

والتَّغيُّراِت الحاصَمِة فيِو، وِبْنياِتو العاّمة، ورؤيِة الجماعة لمعالـ، وكْيَؼ يَؤثُّْر كؿُّ مَف المجتمِع 
ِب المنيِج االجتماعيّْ أفَّ األديَب أو الُمبِدَع والبيَئِة واْلُمحيِط في اإِلبداِع. وفي تصّوِر أصحا

في جزيرٍة ميجورة معزولٍة، بؿ إّنُو مرتِبٌط بوَسِطو متأثٌّْر بِو، األمُر  ال يعيُش في ُبْرٍج عاٍؿ أو
ـْ َيْقِصد. وعميو فالّظاىرة األدبية حسب  الذي َيجعُؿ إنَتاَجو ُصوَرًة عف المجتَمِع قَصَد أـ َل

 .يّْ الذي يعتمد في دراستو ليا عمى الّسياؽ والّنسؽ ظاىرٌة اجتماعّيةٌ المنيج االجتماع
ولـ يقؼ المنيج االجتماعّي عند التصّور االنعكاسّي لألدب، بؿ عَرَؼ مْنُذ بداياِتو تطوُّراٍت 
 كبيرًة عمى يِد "ِىيبُّوليت ِتيْف" و"ُجورج لوَكاْتش" و"لوسَياف ُكولْدماف" الذي َأْنَشَأ ما ُيَسمَّى
بالِبنيويَِّة التَّكوينيَِّة، التي َتسعى في دراَسِتيا لمظاىرِة األدبّية إَلى التَّْوِفيِؽ بيف دراَسِة الشَّكِؿ 
، وبيف ُمراعاِة مدى تعِبير األدِب عِف الواقِع والثََّقافِة والجماعِة وبنيتيا الّذىنّية،  وِبْنيِة النَّصّْ

 .أي المضموف االجتماعيّ 
الِبْنَيِويُّ عْف َنظيِره ااِلجتماعيّْ ِبَكْوِنو ُيقارُب الظَّاىرَة األدبيََّة مَف الدَّاِخِؿ، فيو ويختمُؼ المنيُج 

يّّ تحميميّّ وصفيّّ يقارُب النَّصَّ في ذاِتو معزواًل عف كؿّْ الشُّروِط الخارجيَّة  منيج نصّْ
ُيفرزه مف جمالّية وشعرّية الخارجيِة مف ذاٍت وِبيئة وتاريٍخ، يعطي األولوية لمّنص األدبّي وما 

نابعة مف توظيؼ المستويات الصوتّية والتَّصويرية والمغوية ... وتأّثرت البنيوية في ظيورىا 
 .بعمـ المغة والّشكالنية الروسية

 
ومْف أىْـّ مقوالِت المنيج البنيويّْ نذكُر : موُت المَؤلّْؼ ، والشّْعريَُّة ، واأَلدِبيَُّة ، ولّذُة النّص، 

 .يا شعارات تصبُّ في بوتقِة االىتماـ بداخمية النص وجماليتووكمّ 
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 :تحميؿ المقالة الّنقدية المنّظرة لممنيج االجتماعيّ 
 

 المنهُج االجتماِعيُّ 
 

َؿ مْف نبََّو إلى أىميَِّة العالقاِت بيف األدِب والمجتمِع ، وبيف األدبِ   تعدُّ األديَبة الفرنسيَُّة" مداـ دي ستاْيْؿ" أوَّ
عدَِّة سنواٍت  ـ، وبعدَ 1800والسّْياسِة في كتاِبيا ) عف األدِب في عالقاِتو بالمَؤسَّساِت( الذي ظيَر عاـ 

 (.دي ُبوناْلد" ليَؤكَّْد أفَّ ) األدَب ىو التَّعبيُر عف المجتمعِ عاد النَّاقُد "
 

ـْ دي ْستَايؿ" جاَء النَّاقُد الفرنسيُّ "إيبُّوليْت ِتيْف" ال ذي َبَذَؿ َمجيودًا كبيرًا في سبيؿ نشِر النَّظريَِّة بْعَد "مدا
السُّوسيولوجيَِّة في األدِب ، وُينادي" ِتيْف" بضرورِة تدريِس األَدِب بطريقٍة تكِشُؼ حْتِميََّتُو ، مف ِخالِؿ 

ًا ، فال ُيمكف استيعاُب التَّعرُِّؼ عمى األسباِب التي ُتؤدّْي إلى ُحُدوِثو ، وتْجَعُؿ الشَّكَؿ الَّذي يتَّخُذه َمْحُتوم
َد َلْيٍو  ُقُو أو تحميُمو بدوِف إطاِره االجتماعيّْ ، ذلؾ أَلنَّو ليس شْيئًا غامضًا أو ُىالميًا ، أو مجرَّ الَففّْ وتذوُّ

  فْرِديٍّ لمخياِؿ ، أو نزوٍة ُمنعزلٍة لوجداٍف ُمْنَفِعؿٍ 
. 

ـْ تتبْمَور النَّظريَُّة السُّوسيولوِجيَُّة إالَّ با جتياداِت" ُجوْرج ُلوَكاْتْش" و" ُلوسياْف ُغوْلْدَماف " وغيرِىما مف ول
 .يديَّةُ المفكّْريف والفالسفِة والنُّقَّاد الذيف اْستفاُدوا مف النَّظريَّاِت األدبيَِّة الحديَثِة وفي مقدَّْمِتيا الِبنيويَُّة التَّول

وكانِت الِبْنيويَُّة التَّوليديَُّة ِبمثابِة الطَّاقةِ  الفكِريَِّة والفنّْيَِّة التي جعمت "غولدماف" ينطمُؽ بِعْمـِ االجتماِع  َّ
الِبْنيويّْ التَّوليديّْ مف خمِس فرضيَّاٍت جمعْت بيف الِبْنيويَِّة والسُّوسيولوِجيَِّة في منظومٍة ُتحمُّْؿ المضموَف 

ف خالؿ التَّحميِؿ الذي ُيساعُد المتمقَّْي عمى تكويِف االجتماِعيَّ في ضْوِء الشَّْكِؿ الَفنّْيّْ الذي تتبْمَوُر ِبْنيُتُو م
ٍة بو لمِعْمـِ والمجتمع والحياة. وىو المفيوـُ الذي وَرَد في الفرضيَِّة اأُلولى التي ُتَؤكّْد أفَّ العالقِة  رؤيٍة خاصَّ

نََّما بيف حياِة المجتمِع والخْمِؽ األَدِبيّْ ال تتَِّصُؿ ِبمضموِف ىذْيِف الِقَطاعيِف مف الو  اقِع اإِلْنساِنيّْ عمومًا، واِ 
تتَِّصُؿ باألَْبنيِة أساسًا وتتبمَوُر مف خالليا. وىو ما ُيَسمّْيِو " ُغولْدماف" باْلَمُقوالِت أو المفاىيـِ التي ُتَشكُّْؿ 
 .الَوْعَي الحياِتيَّ لمجموعٍة اجتماعيٍَّة بعْيِنيا، وبالعاَلـِ التَّخيُّميّْ الذي يخُمُقو األديبُ 

ُح " غولدماف" أفَّ ىذه البنيَة العقميَِّة ىي أساُس الحياِة اإلنسانيَِّة واالجتماعيَِّة بكؿّْ  وفي الفرضيَِّة الثَّانيِة يوضّْ
لَِّة ، الدَّاتجمّْياِتيا المادّْيَِّة والفكريَِّة واإلبداعيَِّة ، وىذا يعِني أفَّ األبنيَة العقميَّة التي ىَي ِبَدْوِرىا أبنيُة المقوالِت 

نَّما ىي ظواىُر اجتماعيَّةٌ   .ليسْت ظواىَر فرديًَّة وا 
 

َـّ ينتقُؿ " غولدماف" في فرضيَِّتو الثالثِة إلى العالقِة بيف بنيِة وعِي المجموعِة االجتماعيَِّة وعاَلـِ العمِؿ  ُث
ُح أنَّيا ُتوِجد تماُثال دقيقًا ينطوي عمى عالقٍة َدالَّة بسيط ٍة ، وبذلؾ ينفي " غولدماف" أيَّ اأَلَدِبيّْ ، فيوضّْ
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تعاُرٍض في وجوِد عالقٍة ُمحَكَمٍة بيف الخْمِؽ األدِبيّْ والواِقِع االجتماِعيّْ التَّاريِخيّْ مف ناحيٍة وقوَِّة الخْمِؽ 
يّْ أو الواِقِع التخّيِميّْ مف ناحيٍة أخرى ، وال ُيمكُف إدراُؾ المعَنى الحقيقيّْ والشَّاِمِؿ الّداؿّْ سواء لمخْمِؽ األدبِ 

 .االجتماعيّْ التَّاريخيّْ أو األثِر أو ااِلْنفعاِؿ الممُموِس لمخْمِؽ التََّخيُِّميّْ خارَج إطاِر ىذه العالقِة اْلُمْحَكَمةِ 
ـُ منظورًا جديدًا لنقِد ودراسِة قَمـِ الخْمؽِ  األدِبيّْ  وىذه الفرضيَُّة تؤدّْي بَدْوِرىا إلى الفرضيَِّة الرَّاِبَعِة التي تقدّْ

ـُ االجتماِع األدبيّْ ىَي  عمى وجو  -ورواِئِعِو.ُيضاؼ إلى ذلؾ ، أفَّ أبنَيَة المقوالِت التي يدرُسيا عم
األبنيُة التي ُتعِطي الَوحدَة الُعْضويََّة والبنيويََّة لمعمِؿ األدِبيّْ بمعنى أنَّيا أحُد الُعنصرْيِف األساِسيَّْيِف  -الّتحديد

يَِّة الج  .ماليَِّة المميَّْزة لمعمِؿ ، كما أنَّيا ُتَمثّْؿ الطبيعَة األدبيََّة الحقََّة لمعمِؿ األدِبيّْ لمخاصّْ
ويرُفض " ُغوْلْدماف" في فرضيَِّتو الخامسِة واألخيرِة المنظوَر السّْيُكولوِحيَّ الذي يحُصُر أبنيَة المقوالِت في 

يوـِ اْلْفُروْيِدّي ليذه الفرضيَّة. ذلَؾ أفَّ ىذه األبنيَة ىَي التي َتْحكـ النَّصنيفاِت المجرَّدِة لموْعِي والالَّوعِي بالمف
ُؿ إلى عالـٍ تخيُّميٍّ يخمُقو الَفنَّاُف ، عالـٍ ال ينيُض عمى اْفِتراِض عمميَِّة كبٍت  الوعَي الجماِعيَّ والتي تتحوَّ

واَيا بتِ  ـُ أبنَيَة األعصاِب ُمْسَبٍؽ أو عمميَّاٍت غْيِر واعيٍة ، شبييٍة مف بعض الزَّ ْمَؾ العمميَّاِت التي َتْحُك
يََّة المميَّْزَة إليحاءاِت البَشِر وحركاِتِيـْ   .والعَضاَلِت ، وُتَحدُّْد الخاصّْ

 
ويترتَُّب عمى ىذه الفرضّياِت ، أفَّ كؿَّ دراسٍة نقديٍَّة يجب أْف تبدأ بتشريِح العمِؿ األدبيّْ باعتباره مَركَّبًا مف 

 .َدالٍَّة ، تُفسُّْر ِبْنَيَتَيا معَظـُ العناصِر الجزئيَِّة والفرعيَِّة التي يواجُيَيا النَّاقدُ استجاباٍت 
ـَ النَّصّْ ، باختصاٍر، مشكمٌة تتَّصُؿ بالتَّالُحـِ الدَّاخميّْ لمنَّصّْ ، وىو مشكمٌة لف ُتَحؿَّ إال بافتراِض أفَّ  إفَّ فْي

يٍء سواُه ، ىو ما يجُب أف ُيْؤَخَذ َأْخذًا حرفّيًا ، وأفَّ عمى النَّاِقِد أْف يبحَث ، النَّصَّ ، كؿَّ الّنصّْ وليَس أيَّ ش
 .في داخِمو عف بنيٍة دالٍَّة شاممةٍ 

 
ْف كاف" غولدماف" يعتقُد أفَّ النُّقَّاَد ال  أما الشَّرُح فإنَُّو مشكمٌة تتَّصُؿ بالبحث عف ذاٍت فرديٍَّة أو جماعيٍَّة ، وا 

ـَ والشَّْرَح ليسا عمميتَْيِف يواجيوَف في ا ألعماِؿ الثَّقافيَِّة والفنّْيَّة واألدبيَِّة إال ذاتًا جماعيًَّة ، كما أفَّ الفْي
ذا كاف الفيـُ ىو الكْشُؼ عف ِبْنَيٍة ايما عمميٌَّة واحدٌة ترتبُط بزو عقميَّتَْيِف مختمَفتَْيِف ، بؿ ى ا مختمفٍة لمنَّظِر وا 

مٍة ف ٍف في بنيٍة شامَمٍة ، ال َدالٍَّة ُمَتَأصّْ ي العمِؿ األدِبيّْ ، فإفَّ الشَّْرَح ىو إدماُج ىذه الِبْنيِة كعنصٍر ُمَكوّْ
يستْكِشُفيا النَّاِقُد في تفاصيِميا ، بؿ يستْكِشُفيا بالَقْدِر الذي ُيعيُنو ، فَحْسُب ، عمى أْف يتَفيَّـَ العمَؿ الذي 

َـّ ىو أف ُتْؤَخذَ  البنيُة المحيطُة باعتبارىا موضوعًا لمشَّرِح والفيـِ ، عندِئٍذ يْنقمُب ما كاف  يدُرُسو ، إفَّ المِي
 .شرحًا ليصبَح فْيمًا، مما ُيحتّْـُ عمى النَّاِقِد في مرحمِة الشَّرِح أف يتَِّصَؿ ِبِبْنيٍة جديدٍة أْوَسعَ 

 
 نبيؿ راغب: موسوعة النظريات األدبية
 (وما بعدىا )بتصّرؼٍ  323. ص2003.  1اف.طالشركة المصرية العالمية لمكتاب.لونجم
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 :تحميؿ المقالة
عَرَؼ النَّثُر العربيُّ بعد عْصِر النَّيضِة حركيًَّة قؿَّ نظيُرَىا ، أدَّت إلى ُبروِز أشكاٍؿ نثريٍَّة أدبيٍَّة 

ُر ِحْكرًا عمى األشكاِؿ األ ـْ يُكْف ىذا التََّطوُّ وايِة والمسرحيَِّة ، وَل ِة والرّْ دبيَِّة فحْسُب، بؿ كالقصَّ
إفَّ الدّْراساِت النَّقديََّة عرفْت بدْوِرىا تَطوُّرا كبيرا نتيجَة االنفتاِح عمى الثَّقافِة الَغْربيَِّة وانتشاِر 
حافة ونشاِط حركِة التَّرجمِة . وىكذا كاَف لالنفتاِح عمى الغْرِب دوٌر  ِر الصّْ الطّْباعِة وتطوُّ

ِد العرِب بمختمِؼ المناىِج النَّقديَِّة الحديثِة ، حيُث َسَعْوا إلى استيعاِبيا طميِعيّّ في تأثُّر النُّقَّا
َـّ تقريِبيا إلى المتمقّْي والنُّقَّاِد عمى حدٍّ سواء ، وتتناَوُؿ المقالُة قْيَد الدّْراسِة التَّعريَؼ  ومْف َث

ىرَة األدبيََّة مف خالؿ رْبطيا بالمنيِج االجتماِعيّْ وُروَّاِده وخصاِئصو، وىو منيٌج ُيقارُب الظَّا
بالواِقع االجتماعيّْ ،وقد بَرَع نقَّاٌد كثيروَف في التَّعريِؼ ِبالمنيج االجتماِعيّْ وتتبُِّع تحوُّالِتو 
واستخالِص قواعِده ودراسَة خصاِئِصو وتبّيِف طريقتِو في مقاربِة الظواىر األدبّيِة ، نذُكر منُيـ 

نبيؿ راِغب الذي اشتَير بتأليِفو في المجاِؿ النَّقديّْ ، ومف شكري عّياد ، وصالح فْضؿ ، و 
." " و" دليُؿ الّناقِد األدِبيّْ فما األطروحُة موضوُع الّنصّْ ؟  مَؤلَّفاِتو نذكُر "في العْرض المسرحيّْ

 وما إطاُرىا المرجعيُّ ؟ وما طرائُؽ العْرِض المتََّبعِة ؟
 

نًة مف مبتدأ "المنيُج" ونعٍت " االجتماعي" والخبُر ىو جاء عنواُف النَّصّْ جممًة اسمّيًة مكوَّ 
مْتُف النص ، ودالليا ُيقَصد بالمنيج الطريُؽ أو الوسيمُة أو الخطَُّة التي يتَِّبعيا شخٌص ما 

مف  لموصوؿ إلى ىدؼ محدٍَّد ونتيجٍة معمومٍة ، واصطالحا ىو إجراءاٌت نظريٌَّة ُتمكّْف الباحثَ 
" نسبًة إلى عمـ االجتماع أو السوسيولوجيا، يَّنةٍ الوصوؿ إلى نتائَج مع وىو عمـ  ،و"االجتماعيُّ
، وعميِو فالمنيُج االجتماعيُّ ىو ذاَؾ المنيُج الذي يقارُب اإلبداَع يدرس المجتمَع وبنياِتو

. ؟ باعتباِره نتاجًا لشروِط االجتماِع البشريّْ  فإلى أيّْ مدًى يعكس العنواف ما جاء في النَّصّْ
يَّ ومف  ِة مف قبيِؿ:" المنيج خالؿ دراسِة العنواف واعتمادًا عمى بعض المؤشّْراِت النَّصّْ

ي الناقد الفرنسي إيبوليت تيف الذي بذؿ مجيودا كبيرا ف ، بعد مداـ دي ستايؿ،االجتماعيّ 
، لـ تتبمور النَّظرّية السوسيولوجيَّة إال باجتيادات جورج سبيؿ نشر النظرية السوسيولوجية

ولوسياف كولدماف ..." نفترض أنَّنا أماـ مقالة نقدّية تنضوي تحَت ما ُيسمَّى ب"نقد  لوكاش
ماِتو في دراسة األدِب .فإلى أيّْ حد  ِر المنيِج االجتماعيّْ ، وتبّيُف مقوّْ النقد" تعالج مساَر تطوُّ

 تصحُّ ىذه الفرضيَّة ؟ وما الرّْىاف الذي راىف عميو الكاتُب ؟
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ِو إلى مناقشة قضية رئيسية تتعمؽ بإبراز خصائص المنيج يسَعى الكاتب في  نصّْ

ِره التاريخي، فقد مرَّ المنيج االجتماعي في تطوره بمرحمتْيِف  االجتماعي، وذلؾ بتتبُِّع تطوُّ
اثنتيِف : مرحمُة التَّأصيِؿ وكانت عمى يد "مداـ دي ستايؿ" و"ىيبوليت تيف" ، ومرحمُة التَّبمُوِر 

ح  التي جسََّدىا كؿّّ  مف "لوكاتش" و"غولدماف" الذي رَبط بيف األدِب واألْبِنَيِة العقميَِّة ، ويوضّْ
صاحُب النَّصّْ أفَّ غولدماف اعتمَد في منيِجو البنيويّْ التَّكويِنيّْ عمى خمِس فرضيَّاٍت ، حيُث 

يََّة ىي تمَؾ المقوالُت يركُّْز عمى العالقِة بْيَف المجتمِع والخْمِؽ األدِبيّْ ، ويرى أفَّ البنيَة العقم
التي تشكُّْؿ وْعَي مجموعٍة اجتماعيٍَّة معيَّنٍة ، وينبِغي لألديِب أف يْعِكَسَيا في إبداِعو ، ويشيُر 
كذلؾ إلى أفَّ المنيَج البنيويَّ التَّكويِنيَّ يقوـُ عمى عمميََّتْيِف ميمَّتيف ىما: عمميُة الَفْيـِ ، وعمميَُّة 

 التَّفسير أو الشَّرحِ 
. 

نفيـ ِممَّا سبَؽ أفَّ المنيَج االجتماعيَّ انتَقَؿ مف عدّْ األدِب مرآًة تعكُس المجتمَع إلى  ←
ـَ مثؿ : رؤَيا العاَلـ ، والبنيُة العقميَُّة ،  تأسيِس ِعْمـِ اجتماٍع لألدِب ؛ يقوـُ عمى قواعَد ومفاىي

كويِنيَّ الذي يجمُع بيف "الِبنيويَِّة" والفيـُ والتَّفسيُر ، وىو ما ُيميُّْز المنيَج البنيويَّ التَّ 
 . و"السُّوسيوجيا" أي إنَّو يحمُّْؿ المضموَف االجتماعيَّ في ضْوِء الشَّكِؿ الفنّْيّْ 

أمَّا فيما يتعمَُّؽ بالقضاَيا فقْد تفرَّعت عف إشكاليِة النَّص مجموعٌة مف القضاَيا ُنبرُزىا مشروحًة 
 :فيما يمي

 
ُؽ يعبّْر عف رؤيٍة لمعاَلـ : أي إفَّ تميُّز أيّْ عمٍؿ أدبيٍّ َيُمرُّ أساسا عبر العمُؿ األدبيُّ الخالَّ -

 تعبيِره عف المجتمِع والثَّقافة والوعِي الجماعيّْ وطريقة تفكير الجماعة وعيِشيا؛
ف النَّصَّ الوحدُة الُعضويَُّة والبنيويَُّة لمعمِؿ األدِبيّْ : وُيقَصُد بيا العالقاُت الدَّاخميَُّة التي تُ - َكوّْ

 وتخمؽ تالحمو وتسمح ِبَفيمو؛
 
وىي مجموُع العناصِر المؤَتِمَفة داِخَؿ النَّصّْ َوْفَؽ عالقاٍت ُمَتَماِسَكٍة كاإليقاِع  الِبْنَيُة الدَّالَُّة :-

 والتصويِر ...؛
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ه لفْيـ ما رفُض التفسير الّنفسي لألدب: وىو الذي يرّكز عمى الواقع النَّفسيّْ لألديب واستثمار -

  .ينتجو، ويرفض المنيج االجتماعي ىذا النوع مف التَّفسيِر نظرا لعدـ واقعيَِّتو
أسيمت القضايا السابقة وغيرىا في إضاءة القضية الرئيسية المتمثمة في "خصائص  ←

المنيج االجتماعيّْ وطريقتو في ُمقاربِة الظَّواىِر األدبيَِّة " ، حيُث ألقت الضَّوء عمى جوانب 
 . القضّية المختمفة

 
و عمى أسموِب الشَّرِح والتَّفسيِر في  ولمعالجِة اإلشكاليَّة ومناقشِة القضايا اعتمَد الكاتُب في نصّْ
زالِة سحابِة اإلْبياـِ اْلُمَخيَّْمِة  شرحو لمفرضّيات الخمس سعيًا إلى توضيح المفاىيـِ الغامضة وا 

و عمى االستشياِد بُنقَّاٍد غربيّْيف مثؿ "غولدماف" عمييا ، ويظيُر أفَّ الكاتَب اْقَتصَر في نصّْ 
، وذلؾ ألفَّ مْنَشَأ المنيِج االجتماعيّْ غرِبيّّ إذ نشأ ىنالؾ وتبموَر ، كما اعتمد تش"و"لوكا

   ، وجماًل طويمًة وأخرى اعتراضّية صاحُب النَّصّْ أسموبًا مباشرًا ولغة عمميًَّة تقريريًَّة مباِشَرةً 
وضيح ونقِؿ الفكرة والتَّعريِؼ بالمنيِج االجتماعيّْ وأُسِسِو. وبالنسبة لمطريقة ذلؾ بغاية التَّ و 

االستداللية التي اعتمدىا الكاتب فقد سمؾ طريقة االستنباط مف خالؿ ابتدائو بالحديث عف 
نشأة المنيج االجتماعي وتطّوره لينتقؿ بعد ذلؾ إلى تفصيؿ القوؿ في فرضياتو الخمس، وقد 

الطَّريقة االستداللية عمى التدرُِّج في بناء الِفكَرِة ومناقشتيا ِممَّا جعميا واضحة ساعدت ىذه 
 .في ذىف المتمّقي

 
وقد وظَّؼ الكاتُب في عرض إشكاليَِّتو تصميمْيِف أحدُىما زمِنيّّ يعتمُد التََّدرُّج ويظيُر في 

، جتماعيُّ في نشأتو وتطوٍّهيج االعرِضو لمرحمَتْي التأصيِؿ والتَّبمُور المتيِف مر بيما المن
والثَّاني يستنُد إلى الجْرِد ويظير ذلؾ في عْرضو لمفرضيات الخمس؛ حيث جَرَد خصائص 

 .كؿّْ فرضّية عمى ِحَدة
 

، تي يقوـُ عمييا غايَتو َوَوْكَدهجعؿ الكاتُب التَّعريَؼ ِبماىَيِة المنيِج االجتماعيّْ واألُسِس ال
ِر الذي عَرَفُو المحيث بدَأ بالحديِث عف تأصيِؿ  َـّ انتقَؿ إلى رْصِد التَّطوُّ نيُج المنيِج وتبمُوِره ث
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، ليعِرَض في األخير ُأُسَس ىذا المنيج وفرضيَّاِتو  ولَعْرِض ذلؾ االجتماعيُّ عمى يد غولدماف
كَأ عمى إطارات ، واتَّ معجمًا ينقسـ إلى حقميف داللييفِ وظََّؼ طرائَؽ عرٍض وأساليَب مختمفًة و 

كما وظََّؼ أسموبًا استنباطّيا ساعده بشكؿ كبير في توضيح أمور تتعمؽ  ،عيَّة كثيرةٍ مرج
، وقد قصد الكاتب في نّصو إلى تسميط خالؿ التدرُِّج في بناء الفكرةِ  بالمنيج االجتماعي مف

الضوء عمى المنيج االجتماعّي وتقريبو مف المتمّقي وتبياف دوره الميـ في مقاربة الظاىرة 
خصاِئِصو ة ، وخالصُة القوؿ ُوفَّْؽ الكاتب في التَّعريؼ بالمنيج االجتماعّي ورْصِد األدبي

، وختامًا َنصؿ إلى إثباِت صّحة الفرضيَِّة وانتماِء الّنصّْ إلى جنِس المقالِة واإلشاَرِة إلى ُأُسِسو
حدّْ تمثَّؿ دارُسو  النَّقديَّة التي تتناوؿ بالدّْراسة منيجا نقديا ىو المنيج االجتماعّي. فإلى أيّ 

 األدِب طريقَة المنيج االجتماعيّْ في مقارَبِة الظواىر األدبيَِّة ؟
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 ًّ  :تحهٍم انذساعت األدبٍت انُقذٌت انًىظّفت نهًُهح االختًاع
 

 سمير حجازيسوسيولوجية القصة القصيرة" نجيب محفوظ نموذجا" 
د صاحبيا تحوؿ معيف في القيـ، جعؿ الفرد إف التحوالت التي اعترت البنى العامة لممجتمع ق

والجماعة يفقداف االتزاف بصورة معينة، نظرا ألف معالـ االتجاه الجديد لـ تتحدد بكيفية 
واضحة في البناء الذىني لمكاتب وعمى ىذا االساس نستطيع أف نعمؿ انعزاؿ فريؽ مف 

طيع أف نعمؿ ايضا ، ونست1952المثقفيف بعد التحوالت التي اعترت المجتمع المصري 
موقؼ نجيب محفوظ حيف توقؼ عف الكتابة لعدة سنوات إلى حيف استطاع تكويف نصور 
معيف عف طبيعة ىذه التحوالت واتجاىاتيا، لتيكيؼ معيا تاريخيا واخالقيا، ىذه التحوالت 
التي طرأت عمى الواقع الخارجي اضطرت الكاتب إلى أف يجري نوعا معينا مف التغيير في 

 .ناصر بنائو النفسي جعمو يرى العالـ مف منظور معيفبعض ع
 

إذا القينا نظرة عمى مجمؿ االثار القصصية لمحفوظ نالحظ أف كتابة االولى )ىمس الجفوف، 
ودنيا اهلل( وكتاباتو الثانية ) تحت المظمة، أو خمارة القط االسود مثال( ال تحمؿ اختالفا في 

مؿ الشكؿ ايضا فاغمب كتاباتو االولى تعبر عف المضموف فحسبف بؿ غف ىذا االختالؼ يش
ازمة الفرد في لحظات مواجيتو لمعالـ، أما كتاباتو الثانية فتعبر عف رؤية لمعالـ تتعمؽ بفئة 
معينة تواجو مف انماط التصدع في قيميا، وفي إيديولوجيتيا، نتيجة لتحوالت اجتماعية 

 .وتاريخية معينة
 

الواقعية االجتماعية، فطريقة السرد، وتصوير الشخصيات واآلثار األولى يتميز بناؤىا ب
يترابطاف مع الواقع الخارجي، في حيف يبدواف في اآلثار الثانية وكأنيما مقطوعا الصمة بيذا 
 .الواقع، أو بعبارة أخرى ىناؾ تحوؿ في البناء القصصي مف الواقعية إلى الرمزية والعبث

مظمة" وىي أور قصصي عف اإلحساس يعبث وفي أواخر الستينات كتب محفوظ " تحت ال
الوجود اإلنساني... وقد شاع ىذا اإلحساس في اغمب آثاره القصصية، وبوجو خاص في " 
خمارة القط األسود" وفي " شير العسؿ" وفي "الجريمة" فالشخصيات تواجو مواقؼ غير 

ت نادرة، والسرد انسانية، حافمة بالرعب والتيديد والمطاردة، ووعييا ال يظير إال في لحظا
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موجو نحو الواقع الداخمي، وزمف األفعاؿ موجو نحو خدمة ىذا العرض، واإلحداث أحيانا ما 
تتوالى دوف تسمسؿ، عمى نحو يجعمنا نرى أف العبث أصبح موضوعا ممحا عمى شعور 
الكاتب، جعمو يكشؼ قيما جمالية معينة تتفؽ وطبيعة ىذا الشعور، فالتغيير الذي اعترى 

المجاؿ االجتماعي ترتب عميو تغير مماثؿ في بعض عناصر المجاؿ النفسي، عناصر 
يمكف اف يعد تخيمو عف الواقعية االجتماعية، وتخيمو عف معالجة إطاره الفني المعتاد 
)الرواية( مظيرا مف مظاىر، فالبناء النفسي والمذىبي لمكاتب أصبح يتفؽ مع خصائص 

ج المثالي لمتعبير عف ذالتي تصبح قصة النمو  صة األقصوصةاإلطار الفني القصي، وبخا
 .نظرتو إؿ العالـ في ىذه المرحمة

 
ويمكف أف نستخمص مف ىذه الظاىرة األدبية عدة دالالت ميمة، أىميا أزمة الفرد المثقؼ 

بطناىا مف بينة األثر القصصي، كتدىور نوالجماعة التي ينتمي إلييا، برؤية العالـ التي است
واإلحساس باالغتراب والعبث، وىي اإلحساس الذي كاف شائعا عند أغمب الوضع اإلنساني، 

 .الفئة المثقفة، التي تنتمي إلى جماعية البورجوازية الصغيرة
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 :تحميُل الّدراسة

 
تعددت زوايا النظر إلى النص األدبي تبعا لتعدد المناىج النقدية المفسرة لمظاىرة        

ذا كاف المن يج البنيوي قد ركز في مقاربتو لمنصوص عمى الداخؿ وعزؿ النص األدبية، وا 
عف شروط إنتاجو، فإف المنيج االجتماعي ركز في تفسيره لألدب عمى ظروؼ إنتاجو 

األدبي  ويعد مف مناىج التفسير التي تربط النص ،لخارجية وربطو بسياقو الذي أنتجوا
وااللتزاـ، ورؤية العالـ،  ،االنعكاس :ويقوـ عمى مقوالت أىميا ،بشروط إنتاجو االجتماعية

والبنية الذىنية. وقد ظير أوؿ مرة في العالـ العربي بداية القرف العشريف نتيجة المثاقفة 
ومف أىـ رواده  والترجمة وكذا الحاجة إلى نقد جديد بعيد عف االنطباعية واألحكاـ الغيبية،

 ومحمد بنيس، وحميد لحمداني، مروة، وحسيف نذكر: محمود أميف العالـ، ونجيب العوفي،
وصاحب النص سمير حجازي الذي يعد مف الكتاب المصرييف الذيف برعوا في توظيؼ 

 فما القضية النقدية المطروحة؟ وما المنيج الموظؼ؟ المنيج االجتماعي في تفسيرىـ لألدب.
عمى  مف خالؿ المالحظة البصرية نمفي العنواف قد جاء جممة اسمية، وىو يحيُؿ مباشرةً 

 ."عالقة قصص نجيب محفوظ بالواقع السوسيولوجي"، ومف ثّمَة نأّثرىا بو
 

ووقوفا عمى بعض المشيرات النصية الدالة مف  لمعنواف ومف خالؿ ىذه الداللة المفترضة
أزمة الفرد،  البناء الذىني، قبيؿ: " التحوالت التي اعترت البنى العامة لممجتمع المصري،

عبث الوجود اإلنساني..." نفترض أف النص الذي بيف أيدينا  العالـ، الكتابات األولى، رؤية
ـ في جنس القصة 1952نقدية تتناوؿ أثر التحوالت االجتماعية في مصر بعد  -دراسة أدبية

وذلؾ مف خالؿ توظيؼ المنيج االجتماعي . فإلى أي  القصيرة وتحديدا عند نجيب محفوظ،
 المعتمدة؟ وما المقصدية التي راميا الكاتب؟ وما طرائؽ العرض حد تصح ىذه الفرضية؟

عمؿ الكاتب في نصو عمى تفسير التحوالت التي طرأت عمى إبداع القصة القصيرة في      
مصر نتيجة التحوالت التي اعترت المجتمع المصري في مختمؼ بنياتو ،حيث بدأ نصو 

ىا في المثقفيف الذيف ـ وأثر 1952باإلشارة إلى ما عرفو المجتمع المصري مف تحوالت بعد 
اعزلوا وتوقفوا عف الكتابة وعمى رأسيـ نجيب محفوظ، الذي ابتعد عف الكتابة حتى تتضح لو 
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الرؤية، وبعد رصد التحوالت وأثرىا ينتقؿ إلى جوىر الدراسة ليحاوؿ بياف تأثر إبداعات 
مة ما ـ ومرح1952نجيب محفوظ القصصية بما طرأ مف تحوالت مقارنا بيف مرحمة ما قبؿ 

ـ،مستنتجا أف الكتابات األولى يمكف إدراجيا ضمف مرحمة الواقعية االجتماعية، 1952بعد 
أما الثانية فتصنؼ ضمف مرحمة الرمزية والعبثية، وينتقؿ بعد ذلؾ إلى دراسة قصص كؿ 

ويخمص الكاتب في  مرحمة دراسة داخمية مستنتجا تأثرىا بالواقع االجتماعي في كؿ مرحمة،
ى أف الظاىرة األدبية )القصة القصيرة ىنا ( عبرت عف أزمة الفرد وعكست رؤية النياية إل

العالـ وعبثية الوجود اإلنساني في تمؾ المرحمة ،ما يعني تأثر قصص نجيب محفوظ 
 .بالظروؼ الخارجية وسياؽ إنتاجيا

 
نستنتج مما سبؽ أف الكاتب يحاوؿ أف يفسر ظاىرة القصة القصيرة عند نجيب محفوظ  ←
ف منظور اجتماعي صرؼ ، وذلؾ ببياف أثر التحوالت التي عرفيا المجتمع المصري عمى م

 .إبداع القصة القصيرة
 :وقد اعتمد الكاتب في معالجتو لقضية النص عمى خطوتيف نبينيما فيما يمي

إبراز التحوالت االجتماعية التي عرفيا المجتمع المصري في مختمؼ بنياتو وأثرىا عمى -
  اصة نجيب محفوظ؛المثقفيف وخ

 
ـ أو التي كتبيا 1952دراسة قصص نجيب محفوظ شكال ومضمونا سواء التي أنتجيا قبؿ -

ـ ،وذلؾ ببياف التأثر بالواقع االجتماعي الذي انعكس عمى القصة التي عبرت 1952بعد 
 .عف رؤية العالـ ،وأزمة الفرد المثقؼ، و عبث الوجود اإلنساني

 
، مما سيؿ مقاربة مبنية عمى التدرج الزمني ي مقاربة قضيتووقد أسعفتو ىذه الخطوات ف

 .الفيـ وضمف لمنص التماسؾ والتسمسؿ
كما أّنو استعاف بمرحمتي الفيـ والتفسير في دراستو، إذ انطمؽ مف دراسة الشكؿ األدبي      

لقصص نجيب محفوظ مركزا عمى تالحميا الداخمي وطريقة وصؼ الشخصيات وتقديـ 
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ألفعاؿ )الفيـ(، ليستنتج مف ذلؾ المضموف االجتماعي الذي تمثؿ في العبثية السرد وزمف ا
 (.وأزمة الفرد ورؤية العالـ )التفسير

وفيما يخص طرائؽ العرض المعتمدة اتكأ الكاتب عمى سيرورة حجاجية وظؼ فييا األسموب 
مف بياف  االستنباطي ؛حيث انتقؿ مف العاـ والكميات إلى الخاص والجزئيات ،وىكذا انتقؿ

التحوالت التي عرفيا المجتمع المصري إلى تبيف أثرىا عمى إبداع القصة القصيرة عند نجيب 
ويفيد األسموب  محفوظ ،مستنتجا في النياية رؤية العالـ التي عبرت عنيا ىذه القصة،

االستنباطي في بناء الفكرة بناء متدرجا و إيضاح الفكرة مف خالؿ البدء بالعاـ ثـ االنتقاؿ 
ضافة عمى األسموب االستنباطي عمؿ الكاتب عمى التمثيؿ بعناويف  إلى التفصيؿ ، وا 

خمارة القط السود...( ولعؿ ذلؾ رغبة في تعزيز موقفو،  القصص التي درسيا )تحت المظمة،
وحتى ال يظف القارئ بأف ما وصؿ إليو الكاتب مجرد استنتاجات مف وحي خيالو بؿ ىي 

صص، وسعيا إلى التفسير والبياف واإليضاح وظؼ الكاتب جممة مبنية عمى دراسة ليذه الق
وىي أوؿ أثر قصصي عف اإلحساس  مف أساليب التفسير وعمى رأسيا التعريؼ في قولو:"..

بعبث الوجود اإلنساني"، والوصؼ الذي يتبدى في وصفو لمجمؿ التحوالت التي عرفيا 
كال ومضمونا، ويمكف أف المجتمع المصري ، ووصفو آلثار نجيب محفوظ القصصية ش

"يكشؼ قيما جمالية معينة تتفؽ وطبيعة ىذا  نرصد بعض مواطف الوصؼ فيما يمي:
الشعور..." ونجد كذلؾ السرد الذي يييمف عمى النص مف ألفو إلى يائو، وقد وظفو صاحب 

"إف التحوالت التي اعترت  النص تارة لإلخبار وأخرى لمتفسير وثالثة لإلقناع ومف نماذجو:
لبنى العامة..." وعالوة عمى ما سبؽ نمفي التشابو حيث تتشابو قصص المرحمة األولي في ا

طريقة السرد وتصوير الشخصيات ،وتعبيرىا عف أزمة الفرد. وال شؾ أف مجمؿ ىذه 
األساليب إضافة إلى الجمؿ الطويمة أسيمت إلى حد بعيد في جعؿ الفكرة واضحة ال تشوبيا 

 . شائبة غموض
 

يخص الجانب الحجاجي وظؼ الكاتب كما ال بأس بو مف الحجج التي ساعدتو  وفيما    
وىكذا نجد  عمى تفسير وجية نظره والدفاع عنيا ومحاولة إقناع القارئ بما يذىب إليو،

الحجج التاريخية في إشارتو إلى الفترة التاريخية التي عرؼ فييا المجتمع المصري تحوالت 
ج االجتماعية ونجدىا في إشارتو إلى التحوالت االجتماعية عميقة في سائر النواحي، والحج
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التي اعترت المجتمع ، كما نجد حججا نفسية تتمثؿ أساسا في قولو:" أوؿ أثر قصصي عف 
اإلحساس باالغتراب والعبث" ونجد كذلؾ -أزمة الفرد –اإلحساس بعبث الوجود اإلنساني 

والشخصيات، " وعموما أدت الحجج  حضورا لمحجج األدبية في حديثو عف السرد والتصوير
كسابيا حجية لدى المتمقي  .السابقة وغيرىا دورا فعاال في إيضاح القضية المطروحة وا 

وسعيا منو إلى ضماف قدر مف االتساؽ والتالحـ لنصو وظؼ الكاتب قدرا ميما مف الروابط 
لى جانب الربط الفاء، سواء بيف الجمؿ أو الفقرات مثؿ:" الواو ، نجد اإلحالة بنوعييا :  إذا" وا 

الداخمية التي تمت بالضمائر) يتميز بناؤىا(، وأسماء اإلشارة)شاع ىذا اإلحساس(، والسماء 
الموصولة )فالتغير الذي اعترى...( ،وكذا الخارجية حيث يحيؿ الكاتب عمى نجيب محفوظ 

لي بيف والواقع االجتماعي وعناويف القصص والمجاؿ النفسي، ناىيؾ عف الترابط الدال
مكونات النص وفقراتو، الذي تـ تارة باإلضافة)واآلثار األولى( والشرط )إذا ألقينا نظرة( ،وال 
شؾ أف تضافر كؿ ىذه األمور أعطى لمنص اتساقا بديعا وتالحما متماسكا وىو ما يسر 

 . عممية الفيـ والتأويؿ
 

لمصري عمى جنس عمؿ الكاتب في نصو عمى بياف أثر التحوالت التي عرفيا المجتمع ا
القصة القصيرة ،واختار قصص نجيب محفوظا مجاال لمدراسة ،حيث وضح أنيا كانت متأثرة 

ـ، وانعكست موجة العبث عمى طريقة 1952بالتحوالت العميقة التي عرفتيا مصر بعد ثورة 
السرد وتصوير الشخوص، ولعؿ الناقد قد راىف عمى جدوى المنيج االجتماعي في تقديـ 

طارا مرجعيا متعدد دراسة موض وعية لألدب، ولموصوؿ إلى ذلؾ وظؼ معجما متنوعا وا 
المصادر وخطوات مضبوطة ،كما استعاف بأساليب التفسير واألسموب االستنباطي ،كما 
اختار الحجج المناسبة لتدعيـ رأيو وتعزيز موقفو، ولعؿ المقصدية التي سعى إلييا تمثمت 

اعي عمى تفسير ظاىرة القصة القصيرة مف خالؿ ربطيا أساسا في "إبراز قدرة المنيج االجتم
بظروفيا الخارجية"، وختاما نصؿ إلى إثبات صحة الفرضية وانتماء النص إلى مجاؿ 
الدراسة النقدية الموظفة لممنيج االجتماعي. ويمكف القوؿ أّف المنيج االجتماعي إف كاف 

نو غير قادر عمى تقديـ مقاربة بمستطاعو أف يقارب الظاىرة األدبية مف زاوية واحدة، فإ
 .متكاممة تأخذ بعيف االعتبار كؿ عناصر النص األدبي
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 انًُظّش نهًُهح انبٍُىي انُصّ تحهٍم 

 
 )صالح فضؿ(وي  يالمنيج البن 

 

نما        ابتداء،  لـ ينبثؽ المنيج البنيوي في الفكر االدبي والنقدي وفي الدراسات االنسانية فجأة،  وا 

يدة اختمرت عبر النصؼ االوؿ مف القرف العشريف في مجموعة مف البيئات كانت لو ارىاصات عد

والمدارس واالتجاىات المتعددة والمتباينة مكانا وزمانا،  لعؿ مف أوليا ما نشأ منذ مطمع القرف في حقؿ 

ف لـ تستخدـ فيو م نذ الدراسات المغوية وجو التحديد، الف ىذا الحقؿ كاف يمثؿ  طميعة الفكر البنيوي، وا 

 البداية المصطمحات البنيوية.

بالحياة  ألنيـ منذ البداية حددوا  -لـ بتعرض البنيويوف  بشكؿ مباشر لتحميؿ طبيعة  عالقة  االدب     

 -مسرحيا ،كاتبا ،ئيااقصاصا، رو  ،شاعرا -مجاؿ عمميـ أنو  ليس لغويا ولكنو ميتالغوي بمعنى أف المبدع

ى عالقة مباشرة  بيذا  العالـ،  يرى  العمؿ االبداعي ويكتب يرى العالـ ويكتب عنو، لكف الناقد  ليس لي

عنو، فإذا بمغة النقد تسبح فوؽ لغة النص، وتحاوؿ أف تقبض عمييا وتمسؾ بيا،  وتحمؿ عالقتيا  فذا 

كاف موضوع األدب ىو العالـ فإف موضوع النقد ىو األدب وبذلؾ لـ يعد النقد مجاال لبروز ايديولوجيات 

 بطة بجوانب سياسية  او  اجتماعية  او تاريخية.أو نظريات مرت

مف  -دبفي سبيؿ أف يكوف عمما لأل -االدبيكانت تمؾ اكبر خطورة جدرية لمحاولة تخميص النقد  

جي، ألف بوسع االدباء أف يكونوا ايديولوجييف، كما يشاءوف، تفرض عمييـ ذلؾ طبيعة ولو يديالمنطمؽ  األ

يـ حينئد سوؼ نيعمييـ كثيرا أف يقعوا في ىذه االيديولوجيات نفسيا، ألمواقفيـ مف الحياة لكف النقاد 

يحتكموف في قراءة االدب معايير  مسبقة في اذىانيـ فال يستطيعوف  رؤيتو عمى حقيقتو وال اختيار كيفية 

البنزيف، أدائو لوظائؼ التعبيرية والجمالية بيذا المفيـو نجد  أف فكرة الحقيقة قد تغيرت في النقد ابتداء مف 

حيث لـ تعد عناؾ حقيقة جوىرية فمسفية ينشدىا المبدع بكتابتو   وينشدىا الناقد بتحميمو ليذه الكتابة، أما 



103 
 

يراه،  فإنو ال يفعؿ ذلؾ إال عبر قوانيف المنطؽ ومجموعة الرموز  إذا كاف لممبدع حريتو في أف يرى ما

 المتماسكة في االعماؿ االدبية.

نما معنى ىذا أف نظرية األ  دب ابتداء مف البنيوية قد أصابيا تحوؿ جدري، لـ تصح نظرية في الحياة وا 

لذلؾ أصبحت نظرية  في ظواىر اإلبداع  األدبي مف منظورىا المغوي والفني  والجمالي، تندرج طبقا 

سست عمييا تيارات ة العمـ الحديث، ومشت موازية ليا وىي فمسفة أضمكف الفمسفة العامة التي ت

فيا لمجانب الميتافيزيقي الغيبي في دراسة  األشياء ذبح -عمى وجو التحديد-والتي تتميزة( )الظاىري

وتركيزىا عمى الجوانب التي تتجمى لإلدراؾ  في لحظة  معينة،  ىذه الفمسفة التي  تحكـ طبيعة المنطؽ 

 العممي  في العصر الحديث.

ى نوع ره محاولة في تحويؿ دراسة االدب ونقده إلابتى ىذا الجدار الفمسفي المتيف باعالبنيوية استندت إل 

كبر قدر مف روح المنيج العممي، كاف الغطاء النظري لمبنيوية ىو ) عمـ أب ذخأمف العمـ  االنساني الذي ي

المغة( يمثؿ عمـ المغة المنبع  الحقيقي لمجموعة المصطمحات التي استخدمتيا  البنيوية في مجاؿ النقد 

 يضا منبع تمؾ المصطمحات التي استخدمت في المجاالت المعرفية الموازية ليا.االدبي،  كما  مثؿ ا

ا ومصطمح البنية قد يسيس في العممية كمأ" مصطمح"  البنية " ألنو ىو الت في مقدمة ىذه المصطمحات

ضا يأوكاف قد نشأ في االنتروبولوجيا  نشأ  في عمـ  النفس موازيا  لفكرة  الجشطالت  أو االدراؾ الكمي،

نظـ العالقات في المجتمعات البدائية واالنسانية بصفة عامة، ونشأ ايضا في عمـ المغة، واصبح  إلدراؾ

ي مف الضروري ايضا النقد االدبي، وتبمور مفيوـ البنية في عدة قضايا يمكف ترتيبيا عمى الوجو االت

 :خاصة في ما يتصؿ بالنقد االدبي

لطمي ليا،   كمية ألف داللتيا  في الدرجة االولى ترتبط بيذا الطابع ا دبية برمتيا تمثؿ ابنيةإف  االعماؿ األ

بنية،  واعتبار البنى الجزئية ليست مف االجزاء  المادية المحسوسة، ىو جوىر ىذا التصور الكمي لأل

تخترؽ ىذه  –النظرية  البنيوية، فالقصيدة ال تصبح  مجرد مجموعة مف االبيات، بؿ تبنى مف مستويات 
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يمكف أف ندرؾ مف  ذلؾ أف  البنية الداللية لمقصيدة الشعرية مثال  -اء وتغمغؿ فييا وتشتبؾ معيااالجز 

ىي محصمة مجموعة مف البنى المتمثمة في البنية االيقاعية والبنية التركيبية والتعبيرية والبنية التخييمية 

 التي تصؿ إلى ذروتيا في المستوى الرمزي الكمي.

و الوصوؿ إلى محاولة  فيـ المستويات المتعددة لألعماؿ األدبية ودراسة عالقتيا ويظؿ ىدؼ البنيوية ى 

كيفية ادائيا لوظائفيا  -وىذا اىـ شيء -وتراتبيا  والعناصر المييمنة عمى غيرىا وكيفية تولدىا ثـ

اتخاذ عدة  -الشعرية -الجمالية والشعرية عمى وجو الخصوص، واقتضى التركيز عمى ىذا الجانب

منيا المبدأ  الذي اثار قضية  كبرى في األوساط االدبية والنقدية، ألنو كاف يتمثؿ  في  -ات موقوتةاجراء

فيما حرفيا، فقد اطمؽ البنيويوف شعار )موت المؤلؼ(  -لكي يسخروا مف البنيوية -استعارة فيميا الناس

تركيزىـ عمى النص ذاتو بغض دب ونقده، وبدأ  نفسية واالجتماعية  في دراسة  األلكي يضعوا لمتيارات ال

 النظر عف مؤلفو، ايا كاف ىدا المؤلؼ والعصر الذي ينتمي إليو، والمعمومات المفصمة بو.

حالؿ  حكـ آخر محميا حكـ الواقع،  وحكـ   انطمؽ البنيويوف عمى اساس رفض احكاـ القيمة الخارجية  وا 

نما يتمثؿ في الدرجة االولى  في النص االدبي الواقع  ال يتمثؿ ىنا في الحياة الخارجية وال تياراتيا وا  

ذاتو، الواقع ىو النص االدبي ذاتو، ما ينبثؽ مف النص وما يتجمى فيو،  ما يتمثؿ فيو كفاءة شعرية 

ومستوى ادبي،  كؿ ذلؾ ىو الذي يمثؿ قيمتو وليس عالقتو بغيره مف المستويات الخارجية  سواء أكانت 

ة أـ غير ذلؾ مف المستويات فإحالؿ حكـ الواقع محؿ حكـ القيمة كاف مف نفسية  أف  اجتماعية أـ تاريخي

 تمؾ المنطمقات  المؤسسة لممفاىيـ البنيوية.

دب والنقد شديد الميؿ إلى التبنيف، إلى إعادة قراءة ـ  منذ السبعينات في ما يتصؿ باألاصبح العال 

ر النقدي،  لـ يتخمؼ عف لمفكيمي، والمعرفي مفاىاخمة لبمورة ىذا التطور الدالمت و المنيجيات  المتعامدة

نصار) الميتولوجيا(  القديمة مثؿ الماركسييف، والوجودييف وغيرىـ، فعزت المصطمحات البنيوية أذلؾ 

الثقافة في العالـ  في ار المفاىيمي  العاـ لمفكر و طدب  والنقد وشكمت  اإلازي مع األالحقوؿ المعرفية بالتو 
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سيسا عمييا وتنمية لمبادئيا وتداركيا لمنواقص التي أعقبتيا كانت تأالتيارات التي  إفخيرة حتى العقود األ

 اسفرت الخبرة االبداعية  والفكرية  عف تحديدىا في مسارىا.

وفي ما يتصؿ بثقافتنا العربية،  مثؿ التيار البنيوي منطمقا ىاما لتحديد الخطاب النقدي في العالـ العربي  

 لمنتشرة في مختمؼ انحاء العالـ العربي.عبر عدد مف الدوائر ا

 فضؿ، مناىج النقد المعاصر.صالح             

 وما بعدىا بتصّرؼ 69 . ص:2002الشرؽ. يا إفريق         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 :التحميؿ

لـ يكف التطور الذي شيده النثر العربي إباف القرف العشريف حكرا عمى األشكاؿ النثرية 
اإلبداعية بؿ تجاوزه أيضا إلى الجانب النقدي ، حيث تطورت الدراسات النقدية التي رامت 

سمى بنقد النقد ، وقد أسيـ في ىذا التطور االنفتاح عمى دراسة األدب والنقد تحت ما ي
الثقافة الغربية وانتشار الطباعة والصحافة ،وىكذا تأثر النقاد العرب بالمناىج النقدية محاوليف 
التعريؼ بيا وتفسيرىا بيدؼ تقريبيا إلى القارئ العربي، ومف أىـ ىذه المناىج نجد المنيج 

منيج األسموبي والمنيج البنيوي الذي حظي باىتماـ مف لدف النفسي والمنيج االجتماعي وال
النقد والدارسيف فعرفوه وبينوا خصائصو وطريقة مقاربتو لمنصوص األدبية ،ولعؿ ما يميز ىذا 
المنيج عف غيره أنو يدرس األدب معزوال عف ظروؼ إنتاجو مركزا عمى ما يحقؽ أدبية 

موت المؤلؼ والشعرية واألدبية، ومف أبرز النص، ويقـو ىذا المنيج عمى مقوالت شييرة ك
مف اىتـ بيذا المنيج مف النقاد العرب نذكر كماؿ أبو ديب ويمنى العيد وعبد المالؾ 
مرتاض، وصالح فضؿ الذي يعد مف أبرز مف عّرؼ ىذا المنيج، ومف مؤلفاتو نذكر "بالغة 

صر" الذي اجتزئ منو الخطاب وعمـ النص" و"لذة التجريب الروائي" و "مناىج النقد المعا
 النص .فما القضية المطروحة؟ وما طرائؽ عرضيا؟

 
جاء عنواف النص عبارة عف مركب اسمي مكوف مف مبتدأ " المنيج" ونعت" البنيوي"، فيما 

واصطالحا مجموعة مف  الخبر متف النص، ودالليا يقصد بالمنيج لغة المسمؾ أو الطريؽ،
ىو و  إلى نتيجة معينة، والبنيوي نسبة إلى البنيوية،اإلجراءات والخطوات التي توصؿ الناقد 

فإلى أي حد  ذاؾ المنيج الذي يركز عمى داخمية النص دوف النظر إلى ما ىو خارجي.
 يعكس العنواف مضموف النص؟

 
العنواف واالعتماد عمى بعض المشيرات المستقاة مف   لةالد ومف خالؿ االتكاء عمى   

وي في الفكر األدبي والنقدي فجأة، تخميص النقد النص مف قبيؿ:" لـ ينبثؽ المنيج البني
نفترض أننا  ،األدبي مف المنطمؽ اإلديولوجي، كفاءة شعرية ومستوى أدبي، موت المؤلؼ..."

قبالة مقالة نقدية يعالج فييا الكاتب قضية نقدية تدور رحاىا حوؿ إبراز خصائص المنيج 
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أي حد تصح ىذه الفرضية؟ وما الرىاف البنيوي، وتصوُّره في دراسة الظاىرة األدبية. فإلى 
 الذي راىف عميو؟

 
تطّرؽ الناقد في مقالتو إلى إبراز خصائص المنيج البنيوي الذي ظير متأّثرا بالرافد     

إليديولوجي واألحكاـ الغيبية، المساني والّشكالني، ساعيا إلى تخميص النقد مف الجانب ا
الحظة والوصؼ والتحميؿ، وييدؼ المنيج زا عمى ما يمكف تمّمسو في النص عبر المكمر 

 .البنيوي إلى الكشؼ عف جمالية النصوص األدبية وما تتوفر عميو مف كفاءة شعرية
 وترتبط بيذه القضية جممة مف القضايا واألفكار التي يمكف إبرازىا فيما يمي

:  
ما ىو  عزؿ األدب: تعامؿ المنيج البنيوي مع الظاىرة األدبية داخميا، دوف النظر إلى-

 خارجي؛
وىي مقولة أطمقيا روالف بارث ويقصد بيا عزؿ النص عف ظروؼ إنتاجو  موت المؤلؼ:-

االجتماعية والنفسية ،بمعنى التعامؿ مع النص في حد ذاتو دوف إيالء األىمية لممؤلؼ، 
 ."أطمؽ البنيويوف شعار موت المؤلؼ ونجد صدى ىذه القضية في النص في قوؿ الكاتب:

" 
 .تخميصو مف األيديولوجيا التي تعمي الناقدبأي جعمو عمميا وذلؾ  دب:عممية األ-
 

وعموما أسيمت ىذه القضايا وغيرىا في تسميط الضوء عمى القضية الرئيسية وشرح 
 .خصائص المنيج البنيوي

فالظاىر أف صاحب النص يستخدـ المقارنة التي تتضح  ،وفيما يخص طرائؽ العرض    
منيج البنيوي والمنيجيف النفسي واالجتماعي، حيث يركز األوؿ عمى في إبراز الفرؽ بيف ال

ضافة إلى المقارنة نجد الموازنة ؛حيث  داخؿ النص فيما يركز الثاني عمى ما ىو خارجي ،وا 
وي والمنيجيف النفسي واالجتماعي المذيف يدرساف النص مف ييوازف الكاتب بيف المنيج البن

ترجيح كفة المنيج البنيوي واالنتصار لو، وتتمثؿ وظيفة الخارج، وىو بذلؾ يسعى سعيا إلى 
المقارنة في إبراز الفروؽ بيف المنيجيف، فيما تتحدد وظيفة الموازنة في إبراز تميز منيج 
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عمى آخر . وسعيا مف الكاتب إلى إزالة المبس ونفي تيمة الغموض وشرح بعض األمور 
لتفسير مف قبيؿ التعريؼ في قولو معرفا المتعمقة بالمنيج البنيوي لجأ إلى بعض أساليب ا

"وىي فمسفة الظاىراتية التي تتميز بحذفيا لمجانب الميتافزيقي الغيبي "  الفمسفة الظاىراتية:
والشرح في قولو:" ولكنو ميتا لغوي بمعنى أف المبدع يرى العالـ ويكتب عنو" أضؼ عمى 

خطوة جذرية لمحاولة تخميص  ذلؾ السرد، وىو األكثر ىيمنة ومف نماذجو "كانت لؾ أكبر
النص الدبي مف المنطمؽ األيديولوجي" ولعؿ المجوء إلى السرد تبرره رغبة الكاتب في إبراز 

 .خصائص المنيج البنيوي وتصوره في قراءة النص األدبي واإلقناع بعمميتو
 

يمانا منو أف إقناع القارئ بجدوى المنيج البنيوي وقدرتو عمى استكناه النصوص ال  يمر إال وا 
أكثر الكاتب مف الحجج التي تساعده عمى االنتصار لرأيو وما  عبر حشد الحجج والدالئؿ،

  :ويمكف تصنيؼ ىذه الحجج إلى نوعيف يذىب إليو،
 
"فإذا  كما في قولو:  حجج ينتصر فييا لممنيج البنيوي :وىي أنواع؛ فيناؾ الحجج االمنطقية-

لنقد ىو األدب" وحجج أدبية كما في قولو "ما كاف موضوع األدب ىو العالـ فإف موضوع ا
 ."يتمثؿ فيو مف كفاءة شعرية ومستوى لغوي

 
"لكف النقاد يعمييـ كثيرا أف يقعوا في ىذه  ومنيا قولو: حجج يدحض بيا المناىج األخرى:-

  ."األيديولوجيا نفسيا
اإلشارة إلى نشأة ومف الناحية االستداللية اختار الناقد الطريقة االستنباطية، إذ انتقؿ مف  

المنيج البنيوي ليعّرج بعد ذلؾ عمى إبراز أىدافو وخصائصو وتصّوره في قراءة النص 
األدبي، والفرؽ بينو وبيف المناىج التفسيرية، وساعدتو ىذه الطريقة في بناء نصو البناء 

 .المنيجي المحكـ المفضي إلى استدراج القارئ ليقتنع بفكرتو وطرحو
 

ص متسما باالتساؽ والتالحـ، الحقو يرتبط بسابقو وسابقو ِيؤدي إلى الحقو وقد جاء الن     
في سمسمة ال تنفصـ عراىا وال ينفرط عقدىا، ويمكف التمييز بيف ثالثة أنواع مف االتساؽ 
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حيث نجد االتساؽ التركيبي بيف الجمؿ الذي تـ بنوعيف مف الروابط ؛ربط خالفي كما في 
نما كانت لو إرىاصات" ، حيث ربط بيف قوؿ الكاتب " لـ ينبثؽ المن يج البنيوي فجأة وا 

كما نجد االحالة التي استخدميا الكاتب بكثرة واعتمد في ذلؾ  جممتيف مختمفتيف بواو العطؼ،
عمى االحالة الخارجية المقامية حيث أحاؿ عمى الفمسفة الظاىراتية واالنتروبولوجيا وعمـ 

لة الداخمية فقد تمت بواسطة الضمائر في قولو:" أما بالنسبة لإلحا النفس ومت المؤلؼ،
ألنيـ مف البداية" وقولو " تندرج طبقا" وبواسطة اإلشارة" ألف ىذا الحقؿ" ويعود اسـ اإلشارة 
عمى شيء سابؽ ىو حقؿ الدراسات المغوية، وتتـ اإلحالة الداخمية كذلؾ باالسـ الموصوؿ 

تي تتميز..." حيث يحيؿ اسـ الموصوؿ عمى كما في قوؿ الكاتب" وىي فمسفة الظاىراتية وال
الفمسفة الظاىراتية، وفيما يخص االتساؽ الداللي الذي يكوف بيف الفقرات تـ بواسطة "واو 
العطؼ" الذي يؤدي معنى اإلضافة كما تـ بواسطة التكرار كتكرار األلفاظ المرتبطة بالبنيوية 

 ...ارض، و "ألف" التي تفيد التعميؿإضافة إلى بعض الروابط مثؿ "لكف" التي تدؿ عمى التع
 

عمؿ الناقد في مقالتو عمى التعريؼ بالمنيج البنيوي ، وذلؾ مف خالؿ إبراز مراحؿ نشأتو 
يضاح تصوره في مقاربة النص األدبي، ليصؿ في النياية إلى مقصديتو المتمثمة  وتطوره وا 

براف وقد استخدـ الكاتب كما  دب،ز تفوقو وعمميتو في دراسة األي االنتصار لممنيج البنيوي وا 
وافرا مف األساليب لموصوؿ إلى مقصديتو وغايتو ،حيث وظؼ لغة مباشرة وأسموبا يتسـ 

كما استخدـ أسموبي المقارنة  بالتقريرية كما أكثر مف الجمؿ االعتراضية بيدؼ التوضيح،
ونصؿ إلى  والموازنة وكثيرا مف أساليب التفسير مف تعريؼ ووصؼ بغاية الشرح والتوضيح،

ظيرة المقالة النقدية التي تناولت حالمطروحة آنفا وانتماء النص إلى إثبات صحة الفرضية 
ذا كاف المنيج البنيوي يركز عمى داخمية النص فإف ذلؾ يفضي  المنيج البنيوي بالتعريؼ. وا 

 .غوامضوو مكف أف يسيـ في كشؼ مغاليؽ النص إلى إىماؿ ما ىو خارجي ي
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 انطبّقت نهًُهح انبٍُىي: تحهٍم انذساعت األدبٍت

 ) بنية التوتر( لمحمد مفتاح

 ابف عبدوف:قوؿ ي

      فما البكاء عمى األشباح والصور ---ىر يفجع بعد العيف باألثر الدّ                  

   لنبدأ في تحميؿ ىذا البيت منطمقيف مف المبدأ الذي يرى أف الشعر عبارة عف تشاكؿ وتبايف.        
إف أوؿ ما تدركو العيف مف التشاكالت ىو  وسنشرع في التحميؿ مبتدئيف مف األخص إلى األعـ.

ح( وىي تدؿ ىنا عمى معنى أساسي  ع، ىػ، وكثير منيا يرجع إلى حيز واحد وىو الحمؽ)أ، األصوات،
ذا ما نظرنا ليذه األصوات غير مركبة فإننا نجد تتابع العيف يوحي بال عنعنة التي ،وىو الحزف والزجر... وا 

 ويدؿ تتابع اليمزة عمى التألـ والرثاء... لى درجة.إتفيد االستمرار والترتيب واالنتقاؿ مف درجة 

تمؾ بعض اإليحاءات المستخمصة مف تردد بعض األصوات وتضاؼ إلييا  وظيفة ىندسية تنظيمية      
لى استعماؿ إما يمجئ الشاعر إف ىذه الوظيفة التنظيمية ىي  لبنية البيت، فيي عامؿ ربط بيف الشطريف.

ئا ر( ال يعني تكرارىا شي ف، ـ، عمى أف في البيت أصواتا أخرى وىي )ؿ، رىا،صوات دوف غيبعض األ
بيد أف األصوات وما توحي بو مف معاف،  توجييا إلى معنى ما... إال إذا كانت ىناؾ قرائف مرجحة

ن  ما يجب أف يصاغا في تركيب.والمعجـ ومفرداتو ال يكفياف في فيـ الشعر وكشؼ أسراره ،وا 

المفعوؿ بو( و)المبتدأ والخبر( و)الصفة  الفاعؿ+ إف الرتبة الطبيعية في المغة العربية ىي:  )الفعؿ+   
ذا وقع غير ىذا الترتيب فإف ىناؾ تشويشا في الرتبة يحتاج إلى تأويؿ، ولذلؾ فإف ترتيب  والموصوؼ(.وا 

ىدؼ الشاعر مف تقديـ الدىر ،ىو أف يجعمو موضوعا ألف )الدىر يفجع( جاء عمى غير ىذا األصؿ ، 
ال يقصد ذلؾ،  كما أف أصؿ االستفياـ ىو طمب العمـ، ولكف الشاعر متحدثا عنو وما يتموه تعميقا عميو.

نما يريد التوبيخ والتقريع. دثتا توترا تركيبيا في البيت وىكذا فإف الجممة  الخبرية، والجممة اإلنشائية أح وا 
 اإلنساف. \المتمقي، وبيف الدىر  \: الشاعرس صراعا بيفيعك

 د.محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعري)استراتيجية التناص(،                                 

 .بتصرؼ 177 – 175 صصـ.2،1986المركز الثقافي العربي، ط                            
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 انطمؽ مف النص وأنجز تحميال أدبيا وافيا تراعي فيو ما يمي:

 وضع النص في سياقو مع صوغ فرضية مناسبة.-

 تمخيص مضاميف النص-

 بياف الخطوات المعتمدة مف لدف الكاتب في التحميؿ مع الوقوؼ عمى وظيفتيا.-

 ساليب الموّظفة.واألبياف لطريقة التي اعتمدىا الكاتب في نصو، -

براز قدرة المنيج البنيوي عمى مقاربة الظاىرة األدبيةتركيب النتائج-  .، وا 
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 راسِة:الدّ تحميل 

يقارُب المنيج البنيوي النّص األدبّي مف الداخؿ، عازاًل إياه عف ظروؼ إنتاجو االجتماعية  
، ولذلؾ يرّكز أصحاب المنيج ومطمَبو والنفسية، جاعاًل ما يفرزه النّص مف أدبيٍة غايتو

وتراكيب، حيث ينصب  ،وأصوات ،وأسموب ،مف لغةعمى بنية النّص وما تتكّوف منو  البنيوي
المنيج البنيوي عمى مفاىيـ تشّكؿ ويقوـ اىتماميـ عمى النص وال شيء غير النص. 

والشعرية. ومف أبرز الدارسيف : موُت المؤلؼ، واألدبية، ، نذكر منياخصوصيتو المنيجية
نذكر: كماؿ أبو ديب، ومحمد الواسطي،  العربي، الذيف طّبقوا ىذا المنيج عمى األدب

 ؼ وّظؼ الكاتب المنيج البنيوي؟ يطروحة؟ وكومحمد مفتاح. فما القضية الم

مف خالؿ عنواف النص نستفيد أّنو يحيُؿ عمى داخمية الّنّص، واعتمادا عمى بعض المشيرات  
) األصوات، الترتيب واالنتقاؿ، وظيفة ىندسية،  تشويشا في الرتبة، الجممة الخبرية...( 

ي دراسة بيٍت شعري دراسًة داخمية نفترض أننا أماـ دراسة نقدية توّظؼ المنيج البنيوي ف
بالتركيز عمى الجانب الصوتي والتركيبي. فإلى أي حّد تصّح ىذه الفرضية؟ وما مدى قدرة 

 المنيج البنيوي عمى دراسة النص األدبي؟ 

ينطمؽ الناقد مف بيٍت البف عبدوف، متناوال إياه مف الناحية الصوتية وداللتيا، لينتقؿ إلى   
الشاعر والمتمقي وبيف الدىر  ه في خمؽ التوتر التركيبي والصراع بيفور ودالجانب التركيبي 

 نساف. واإل

و بييخية التي أنتجتو مركزا عمى جاننالحظ أّف الشاعر يعزؿ النص عف ظروفو التار    
 الصوتي والتركيبي. 

 نبّينيا فيما يمي:  يواعتمد الناقد في نّصو عمى خطوات محّددة تمّيز المنيج البنيو     

 ؛د البنية: اختار الشاعر بيت ابف عبدوف نموذجا لمدراسةيحدت-
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  ؛عزؿ البنية: عزؿ الناقد البيت عف ظروؼ إنتاجو-

 ؛والناحية التركيبية ،تحميؿ البنية: حّمؿ الناقد البيت مف الناحية الصوتية-

 تركيب البنية: استنتاج الناقد أّف البيت يعّبر عف التوتر.-

، وىو ما أسيـ د عمى بناء نصو بناًء منطقيا خاضعا لمتسمسؿوقد ساعدت ىذه الخطوات الناق
 . في اتباِع خّطٍة منيجية سميمة أفضت إلى استخالص البنية المييمنة

اتبع الناقد بناء استدالليا استقرائيا، وىو ما يميز المنيج  ،وفيما يخّص الطريقة المعتمدة 
البنيوي الذي ينتقؿ مف تحميؿ النص إلى التركيب، فقد بدأ مف تحميؿ الجوانب الصوتية 

ب السرد الذي أدى و ر. أما األساليب فقد وّظؼ أسموالتركيبية ليخمص إلى استنتاج بنية التوتّ 
وظيفة اإلخبار والتفسير واإلقناع ومف نماذجو ) سنشرع في التحميؿ مبتدئيف مف األخص إلى 

ة، إف الرتبة..( لمفت فاألعـ(، كما وّظؼ أسموب التأكيد واإلثبات ) إّف أوؿ، إف ىذه الوظي
االستشياد الذي يظير في إعطاء األمثمة  االنتباه ودرء سحابة الشؾ عف القارئ، وأسموب
 التي يضعيا بيف  قوسيف دعمًا الستنتاجو ورأيو. 

لى جانب ما سبؽ جاء النص مّتسقا مترابط األجزاء بفضؿ التوظيؼ الجيد لمروابط سواء  ،وا 
و، إال..( والفقرات ) تمؾ، إّف، ىناؾ...(، وىو ما أسيـ في ابيف الجمؿ ) وىي، إذا، الو 

 ار والفقرات ومف ثمة في الفيـ والتأويؿ الصحيح. ترتيب األفك

مرّكزا عمى جانبو  داخميا، عمؿ الناقد في نصو عمى تحميؿ نص ابف عبدوف تحميال بنيويا  
وي عمى إبراز جمالية النص األدبي، يج البنيصدا إلى تبياف قدرة المنالصوتي والتركيبي، قا

قناعية، و  نخمص في النياية إلى أّف المنيج ووظؼ ليذه الغاية أساليب متعددة تفسيرية وا 
، لكنو يبقى عاجزا عمى أف يقّدـ مقاربة رة عمى رصد جماليات العمؿ األدبيلو القد يالبنيو 

 شاممة لمظاىرة األدبية. لذا ال بّد مف تضافر المناىج كميا.
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 خاتًت:

يائية ىذا الكتاب مف خالِؿ نصوصو المحّممة، دعمًا منيجيا توجيييا لتالميذ السنة النيقّدـ    
درة عمى مقاربة النصوص المدروسة مقاربة الق ـ، ىادفا إلى إكسابيمف السمؾ الثانوي التأىيمي

وقد سعينا، ما وسعنا الجيد، منيجية سميمة، تراعي الخطوات المنيجية المّتبعة في التحميؿ، 
، حيث اتبعنا طريقة واحدة إدراِج كؿ المجزوءات المقّررة بنصوصيا النظرية والتطبيقيةإلى 

األسئمة  وراعينا في ذلؾ طبيعةَ في  تحميؿ النصوص المتشابية تسييال عمى المتعّمـ، 
، وكما عّمـ، ما أمكف، كّؿ زيادة قد تشّوش عمى المتتالفينا، و لوطنيالمطروحة في االمتحاف ا

 اقتناعا مّناضمف الّتحميالت  سبقت اإلشارة في التقديـ، فقد وّظفنا دروس عمـو المغة تطبيقيا
يمانا مّنا بأّف التمميذ في ىذه المرحمة بأّف التطبيؽ أبمُغ مف الّتنظير ىو أحوج ما يكوف إلى ، وا 

خدمًة لموطِف  ، بيذا العمؿ المتواضع،أرجو أف أكوف قد قّدمتُ وختاما  ما ىو عممّي تطبيقّي.
 . صدقًة جاريةو راجيا مف اهلل أف يجعم ولألمة وأجياليا، وأبنائو،

 

 وربكّ  سعيدتنسوني مف دعائكـ، ال  
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