
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ةيبن عىل نيمهي -ةريشع قىيسمو نم جتني اوم -ويتالص قاعياإل أن ادهامف ةيضفر نم اسةرالد هذه تانطلق
 سيأست يف مسهي) يالسلب( الثاين ىتوسامل عىل طفرامل نشاطه أن امك،بالسلب وأ اب،جيباإل ةيبرالع دةيالقص
َّجل هالكتاس نهامض نم تايإشكال  دةيالقص تاتويسم بعض إنضاج عن هفرص يف ماإلسهاو ،رالشاع طاقة ُ
 -هايتضفر ةيصداقم عىل هنةللرب- اسةرالد تأخضع. ليثتمال درجمل ا،يؤرالو ل،يختامل: نهايب نم تيال ى،راألخ
: ةيالثان. يبرالع رالشع خريات نم ةربكامل لةرحامل ليثتمل س؛يالق ئمرا علقةم: ىلواأل: ةيبرع ةريشع تسارامم ثالث

 لةرحامل ليثتمل ش؛رويد دحممو رشع نم ذجامن :الثالثة. سطةتوامل لةرحامل ليثتمل ؛ريعامل العالء أيب بةرجت نم ذجامن
 هايتبن اجعتر قابلباملو ة،وتيالص هايتبن ةرغزا عن -نةماألز باعدةمت - ةراتخامل نتوامل عيمج حتصفأ قدو. ثةيداحل
 تتماخ ًا،ريأخو. يبرالع رالشع ةريورص عىل سلطهاوت ة،ياإلشكال يهذ التفحاس ؤكدةم ة،يويؤرالو ة،يليختال
 نم قاعياإل عنرص  عم رالشاع يعاطت تإشكاال نم داحل شأهنا نم تيال تاءاراإلج بعض ستامبال هرسام ثحالب
 هذه نم رنذك. ةيثان ةحينا نم -ريالشع خطابه زهاوعي تيال- ىراألخ العنارص بعض عم لهمعات ويرطوت ة،حينا

 طاقة اجتإلن قاع؛ياإل عنرص عىل غالتاالش يف رالشاع فعست معد) ١ ( :ديشد زالتباخ سةتملامل تاءاراإلج
َّجل هالكتباس لفيك ذلك ألن- هتسارامم بعض يف ريعامل العالء وأب علف امك- ىكرب ةوتيص  ة،ريالشع هتطاق ُ
 عىل دار قاع،ياإل عنرص إقصاء يف بالغةامل نم رالشاع ازحرتا) ٢ (.ىراألخ دةيالقص تاتويسم إنضاج عن هفرصو
 هويتهل ِّددةحامل ه،تايصوخص زرأب نم يبرالع ريالشع اخلطاب ليعطت ذلك يف ألن س؛ينوأد علف امك ه،تنيمه
 يلك ؛ريالشع نهويكت إىل  ةفباإلضا ،فيلسفال ريكفال هيعو ىتوسمل يبرالع رالشاع عرف ةوررض) ٣. (ةيلاماجل
 .ةريالشع ايؤرال ينيعتال جهو عىلو ه،تديقص يف ىراألخ العنارص عم -فيكي امب -  هريتشاع اعلتتف
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Abstract 
This study is based on the assumption that tone of voice with its consequent poetic music has 
taken control of the structure of the Arabic poem positively or negatively. Too much of the 
negative influence has contributed to the problematics of Arabic poetry such as consuming the 
Poet's energy and averting the maturation of other aspects of poetry including imagination, 
discernment and reification. To verify the hypothesis underlying this research, three classical 
Arabic poems were investigated. First, the ode by Imri' Alqais was taken for analysis as 
representative of the early history of Arabic poetry. econd, examples of the poetic experience of 
Abu Al-Alaa Al-Ma'ari were also taken to analysis as representative of the middle history of 
Arabic poetry. Third, examples from the poetry of Mahmoud Darweesh were also considered to 
represent modern Arabic poetry. The excerpts at issue were selected to represent different times 
of the history of Arabic poetry, revealing the richness of its phonic variety, but still with a lack 
of visionary imagination. The excerpts ascertain a persistent problem in the development of 
Arabic poetry. Finally, the paper concludes with procedural recommendations to restrain the 
problems of tonality and rhythm in Arabic poetry, recommending the enhancement of other 
elements in poetic discourse other than its phonics, tersely amongst which are the following: (1) 
Poets should not spend too much of their poetic energy on rhythm and tone in their poems as 
this will badly affect the maturity of poetry as is the case in the poetry of Abu Al-Alaa' 
Al=Ma'ari. (2) Poets should not ignore tone and rhythm, but should cautiously strike a balance 
between them in a manner that lessens the hegemony of rhythm as is the case of Adonis; this is 
because too much avoiding rhythm and tone will strip Arabic poetry of an important feature of 
its beautiful identity. (3) Arabic poets should hold their intellectual and philosophical awareness 
into high esteem as well as consider their poetic maturity in order to let their poeticality 
adequately interact with other poetic elements, especially poetic visionary imagination. 
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 أن ادهـامف ةيضـفر نمـ اسـةرالد هذه نطلقت
 -ةريشـع قىيسمو نم جتني اوم -ويتالص قاعياإل
 وأ اب،جيـباإل ةيـبرالع دةيالقـص ةيـبن عـىل نيمهي

ــسلب ــشاطه أن امك،بال ــرملا ن ــىل طف ــ ع  ىتوسامل
 :يتنيإشكال سيأست يف مسهي) يالسلب(الثاين
 عـىل نيمهامل - يالبكائ النسق خيستر :ىلواأل
 ىحتـ هتـالدو نذم يبرالع ريالشع اخلطاب داللة

 نيزحـ مكـنغ عـهم اعـلتفالو قـه،ميعوت - يومال
.دةيالقص ةيعزائ نم ؤججي

 عـىلو ى،راألخ العنارص نشاط اجعتر :ةيالثان
.ايؤرالو ل،يختامل: نييعتال جهو

ــ كــال ســنخص     اســةربد يتنياإلشــكال نم
 ةيـغذتال إىل دةحـ عـىل امنهمـ كل اجةحل ؛قلةتسم

 ةمهم رصتقتل ؛ةفيالكا ةيليلتحال هنةالربو ةريالنظ
 عـىل قاعياإل عنرص نةيمه تإثبا عند ثحالب هذا
 ائجتـالن بعـض إىل هويـنتالو ،ةيبرالع دةيالقص ةيبن

 امـ عـىل ديـأكتال عمـ ذلك، عن خضةمامل ةيالسلب
 .ةيابجيإ ائجتن نم قابلهاي

 ثحالب هذا ةيإشكال زالتاخ كننافيم ةمث نوم
 :يتاآل السؤال يف

 ةيـبن عـىل ويتالـص قـاعياإل نةيمه رظاهم ام  
 عـىلو- ةيـلواأل ائجتـالن ام مث ؟ ةيبرالع دةيالقص

 ؟ نةيماهل هذه عن خضةمامل -ةيالسلب ينيعتال جهو

 هـذا عمـ ثـلماأل لمـعاتلل ةرتحـقامل لولاحل ام و
 ؟ نوكامل

 تاررباملـو تامقـدامل درس يف ُسالنارتاس ظلي
 هيــعل هننــرب مل امــ ٍد،جمــ ريغــو ًناقــصا، ةريــالنظ
 ةيـليثتمال صوالنـص نمـ عـدد بإخـضاع ايائرإج
 دعاءتاسـ نايعل جبتو هلذاو ة؛يقيطبتال ساءلةملل

 أججتـ عن بجالء حصتف ة،ريشع تسارامم ثالث
 :ةوتيالص هايتبن نشاط
 العـرص ليـثتمل س؛يالقـ ئمرا علقةم :ىلواأل
 الناضـجة الدةوالـ نمز هيعانم نم يالذ ،اجلاهيل
 .ةيبرالع دةيللقص

 ؛ريعـامل العـالء أيب بـةرجت نمـ ذجامنـ :ةيالثان
 ةريالـشع سـةرامامل نيبـ سـطةتوامل لـةرحامل ليثتمل

 .ثةيداحل و ة،يمالقد ةيبرالع
 ليثتمل ش؛يرود دحممو رشع نم ذجامن :الثالثة

 .ثةيداحل لةرحامل
 ،)سيالقـ ئمـرا علقةم( لواأل نتامل عم فنق

 ريشع نص مأقد مامأ) شرويد دةيقص (رياألخو
 رآخ مامأ قابلباملو ة،وتيالص هيتبن ةوبق رفُع يبرع

 امأ. لهايشكت يف نهيبا إنو ةمالس هذه كهرشا نص
 قـدف - العـالء أيب سـةرمامب علقتامل -الثالث نتامل
 ليق ام أن إىل ةرلإلشا تنيالسابق تنيبرجتال سطتو
 عـن ًضايـأ قـالي تنيلرحاملـ تنيهـا صونـص عن
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 مغـر ،امنهيـب قعـةتموامل ةيـنمالز لةرحامل صونص
ــو ــامل ةريشــاع هجت ــجد عطــىمب ريع ــ -دي  امقل
 نيب العالقة ليعتفب ثليتم - ةيبرالع ةفالثقا هتشهد
.ركفالو رالشع

 ابعالطـ أن إىل ثنايدحـ نمـ سـبق امـ ئيوم     
 ةمــقدامل بــسط عــىل دتمــعي اســةرالد هلــذه مالعــا
 هايتصداقمـ عـىل ةيـليلتحال هنـةالرب مثـ ة،ريالنظ
 ثـةيداحل نـاهجامل فلـتخم نمـ ادةفاإل عم ة،يالنسب

 نهجبـامل داءتـاب ث،حـالب هـذا عةيطب عم ةمناغتامل
 ة،وتيالـص الـنص ةيـلبن ةيـليلتحال هيتآلو يويالبن
 ىرنـ ال أننـا يعنـي هذاو. اخلطاب ةريبنظ هاءتانو

ــت ةوررض ــآل يبن ــ ةي ــم نهجم ــةرالد ألن ؛نيع  اس
 املمـ كـذلك نوكـت لـن ريفعامل طهاحمي يف دةياجلد
 مل امعـ فالكـش إىل هبـا يضيفـ ًخاصا ًنهجام بنتت
 اجلاهزة؛ ناهجامل تايبآل السابقة تاسارالد سهملت
 يعنـت نيعـم نهجمـ ةيـبآل ريفاحلـ مزاتـاالل أن امك
 .ةينهجامل ةيبعتال

ــ بــد ال ص،وخلــصا هبــذاو ــنبتال نم  أن إىل هي
 ال ةرفيــاحل ةيــنهجامل ةيـبعتال يف طتــورال ةيإشـكال

ــ فلــتخت  ةيــبعتال يف طتــورال ةيإشــكال عــن اريكث
 ائجتـالن راركـت إىل ىلواأل يضتفـ ثحي ة؛ياإلبداع
 نوم. ةياإلبداع طاماألن راركت إىل ةيالثانو ة،يالنقد
 ركـاتباال لةوامحب امدائ انملزم بدعاملو الناقدف مث
 َّكـنمت املـ ةيـالذك تاقـارتاالخ الولو د،يجدتالو
 سـلطة عـن كاكفاالن نم ثةيداحل ناهجامل وؤسسم
. بعهات ام سيأسوت السابقة ناهجامل

 
ـــ ـــيال تاواألد يهـــ تاحصطلامل ـــلحت ت ُل ِّ

 هبـا ُكـبوتر ،َصهاونـص هبـا ةيـالنقد تاسارالد
 مـحطت - ةيـنقد اسةرد كلف ةمث نوم ؛اهتاورصت

 ةمـلزم -  دةيجد ةيضفر ةيصداقم عىل هنةالرب إىل
 :نمرياأل دحبأ

 .اهتاحصطلم سيأست: لواأل
 أن هلـا سـبق تاسـارد نمـ ،اضهارتاق :الثاين

 .تاحصطلامل هلذه رتنظ
 هيجتو ديعي أن ثحالبا عىل ة،يالثان الةاحل ويف

 ؛ىرأخـ نيادميـ نمـ ضهارتاق تيال تاحصطلامل
 ذلـكو ؛ةرفيـعامل ثهحب ةيصوخص سبناي ام قوف
 مأهـ ضـبط بإعـادة اسـةرالد هـذه ثحبا مألز ام
ــ ــل ؛امهرعاتاســ حنيصطلم ــاء يف امسهي ــ بن  انوعن
ــهمع  هــذانو .يالنقــد هرسامــ هيــجتو ويف ،ل
 :امه انحصطلامل
 .ويتالص قاعياإل حصطلم -١
.نةيمهامل حصطلم -٢

 لةمعتساملـ ةيـالنقدو ةياألدب تاسارالد رتكث
ــ نيهلــذ ــأ اممــ ؛حنيصطلامل  لةيوســ إىل امهبــ ىضف
 هلـذا ؛سـالهناير تيال الداللة عيوشو ،مخداتاالس
 و ،امهلـ لمـالكا الـضبط ةوررض ثحالبا ىير ال
ــو بإعــادة تفــيكي ــذه اجــةح سبحــ امههيجت  ه

 .ةيثحالب هاتعيطب عم مناغيت ام و ،اسةرالد


Rhythm 
 الداللـة عنـد حصطلامل ذاهل ناريفعت يف فقتون
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 اخلطـاب  نمضيتـ ام وه: قاعياإل أن ادهامف تيال
ُاكـهح ،ويتصـ جينس نم ريالشع  قـصد رالـشاع َ
 ة؛يقيسـوامل الطاقـة نمـ زهاوعي ام هتديقص لحتمي
 عـىل ريالشع هارأث ديصعوت ،يلقتامل ابراط ةيبغ
 .عهمسم

 ،الداللـة هذه قوف حصطلامل هذا ضبط دور قدو
 ةيـاألدب تاحصطلامل معجم يف نها،م برتقي ام وأ
ــفتحي( ــاء يالــذ) ١٩٨٦ ،يماهر،إب  أن هفيــ ج

 :وه قاعياإل
 ،ةالنـرب وأ للنبـضة درطامل عوقوال راركت "
 .رالنثــو ،رالـشع يف مظتنـامل تامالكلـ قفدوتـ

 عمـ النـرب عتامبـاج رالشع يف قاعياإل ققويتح
كــةراحل ءروطــ مظـاتبان وأ قــاطعامل نمــ عـدد

 ظـاحولم قـاعياإل نوكي رالنث ويف .نوالسكو
 بنـاء عونـوت ازنـةتوامل لمـاجلو ،كةراحل عونتب

 إىل ةرقف نم قالتاالن سائلوو ،هلاوطو لةماجل
ــف ــ وأ ،ةرق ــةمج نم ــةمج إىل ل  و ،ةمــخارالو ،ل
 )٥٧ ص. ("األذن يف قعوال سنح
َطلبت  هيـعل غالتلالش ريفعتال هذا اضرتاق َّ
 :يتنيثحيب زهحتري اسةرالد هذه يف

ـــثياحل ـــاعياإل أن " :ىلوألا ةي ـــ ســـعوأ ق  نم
ــ ــ ضروالع ــعل لتمشوم ــ (" هي  ،١٩٩٦ س،يبن
 حـــرالب ُقـــاعياإل زوجـــايت هلـــذاو " ؛)١٠٥ص

)P.225 ,1982 (كينوشميـ سبحـ " ريالـشع
Meschonnic، ُبسهح امك،هفي رصحني ال و  ُبعـض ََ

 تـيال ،مهتارينظـت يف اءمالقـد برالعـ رينيالشاع
 :تنيلوقم نهام دورن

: هافي جاء) ١٩٨٢ (طبا طبا البن :ىلواأل

 ابهولـص مهفال برطي قاعيإ نوزوامل رالشعو"
 إذافـ. أجزائه دالتاعو بهيكتر سنح نم هيعل دوير
 بــةوعذو عنــىامل زنو ةحصــ عمــ مهــفلل عتمــاج
 تـم رالكـد نمـ لـهوعقوم عهموسمـ افصف ظفالل
 نمـ جـزء نقـص إنو ،هيـعل لهتاماشـو ،لـه لهوقب

 ،زنوالــ دالتـاع: يهـو هبـا لمـعي تـيال أجزائـه
 مهفال رإنكا كان اظفاألل سنوح ،عنىامل ابوصو
 )٢١ ص. ("أجزائه نقصان رقد عىل اهيإ

 :لوقي يالذ) ١٩٨٠(يسامللسجل :ةيالثان
 الوأقـ نمـ فؤلامل ليخامل مالكال وه رالشع"
 هنـاوك عنـىفم ،اةفقم برالع عندو ةويسامت نةوزمو
 .)٤٠٧ ص(". اقاعهيإ عدد هلا نوكي أن نةوزمو

ــفعت ــ ري ــا ناب ــ لمأشــ طباطب ــفعت نم  ري
 دالتـاعو بيكرتال سنحب بطهير ألنه يسامالسجل
 قاعيباإل دانوعي ريفنيعتال إنف ذلك عوم ،األجزاء

ــ إىل ــهوم زنوال ــشع إىل ن ــ (رال  ص ،١٩٨٩ س،يبن
ــكو ،)١٧٣ ــ ذل ــاهيطخت ام ــاريفعت يف ن ــسابق ن  ال

 .ةفيالقاو ،زنوبال قاعياإل ريفعتل زوجاتامل
 يف ويتالـص قـاعياإل نيب صلفال :ةيالثان ةيثياحل
. عـةيالطب تاوأص يف وأ ،قىيسوامل يف عنه ،رالشع

 نيهـذ يف عنه ًا،ريجذ ،فلتخم رالشع يف قاعيـاإلف
ـــطوال ـــه " ؛نيس ـــة ألن ـــهو لغ ـــة يف ألن  "اللغ
)Meschonnic, 1982, P.121 .(ــدو ــو ق  فق
 ،تنيسألاملـ تنيها عىل) P.135 ,1982 (كينوشمي

 " إىل امهلـ دهنقـ نمـ افـهاد ؛صتمحيال نم ءبيش
 قى؛يسـوامل يف عنهـا اللغـة يف قاعياإل ةرينظ صلف

 ريتنيللنظــ أسـاء امنهيـب يمأقـ يالـذ يهـتامال ألن
 ."ًاعم
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 هذا نم هايإل نخلص تيال ةيائراإلج جةتيالنو
 يف - قــاعياإل عمــ لمعاتتســ اســةرالد أن رينظـتال

 - ةيليثمت نمتوك ةراتخامل ةيبرالع ةريالشع القصائد
 ضروالعـ نمضيت ،اويلغ ايقيسمو جاينس هفصوب

 دىمـ اسيـقو ،بـعتت إىل وصبت أهنا امك ،زهوجاويت
 تنــاوكم عــىل هتــنيمه وأ ،نوكــامل هــذا دالتــاع

 اخلطـاب بنـاء يف لـه كةرشااملـ ،ىراألخ دةيالقص
ــشع ــ ،ريال ــ اعــاةمر عم ــه ام ــ ل ــ نم  ،ةيقاللتاس

 يف وأ ،قىيسـوامل يف قاعياإل عن زهمتي ةيصوخصو
 .عةيالطب تاوأص
 

 هلــذا ضــبطنا إعــادة ةيــلمع يف دفيــن ،ايبــدئم
 جــهو عــىلو ،ةيويـالبن تارينظــتال نمــ حصطلاملـ
 نـة؛يمهامل ريـفعت يف نوبـسوجاك دورأ ام ينيعتال

 Focal اريـبؤ اعنـرص هـارباتباع" هـايإل رنظ حني
 العنـارص ريغـوت ،ددوحت ،مكحت إهنا :األديب رلألث
 سيلـو ،طايبـس اومـهمف سيل رشعالف ."ىراألخ
 ،يمالقـ نمـ منظا ،هتذا يف ،وه بل ؛ةمنقسم دةوح
َّسـل عـىل يتـوفر وهف ،يمق منظا ككلو  خاصـة ةميُ
 ة،يسيئر ةيمق يمالق هذه نيبو ،ايالدنو ايالعل هيملق
 اهجتـاو نة،يعم ةينمز قبةح يف( هناوبد ،نةيمهامل يه
 ماكحيـ وأ، مهـيف أن رللـشع كنيم ال ) نيعم ينف

 نرللقــ يليشكتــال رالــشع ففــي " ارشــع هربــاتباع
 تـيال ،رللـشع ةمالزامل ةمالعال تكان عرش ابعرال
 لحـامر بعكـس ،ةفيـالقا يه نةيمهم ةيمق شكلت
 غـدا بـل ؛اوريـرض اعنـرص ةفيـالقا عدت مل قةحال

 كـنمامل نفم ايلتبالو ؛النرب وه رياإلجبا العنرص
 عمـوجم يف وأ ،نـةيعم قبـةح نفـ يف نةيمهم دوجو

 .دمفـر نانفل أديب رأث يف وأ ،ةريشع سةردم لوأص
ــاخيإ( ــسوجاك ب؛ ،ومنب ــنتي ؛ر ن،وب  ؛ي ،وفاني

ـــاشتوم ـــشل ب؛ ،يسكف  /١٩٦٥ ،ف ،يسكوف
 ). ٨٢-٨١ص ،١٩٨٢
ــتبو ــخم ريعب ــ زلت ــةيمهامل حصبت ــ ن ــذا قوف  ه

 بيـكرتال أنـساق دحـأ زروبـ ةرظـاه ": ورصتال
 ن،وبـسوجاك (" كـبرامل أنساق ةيبق عىل هتنيمهو
 ).٢٠٣ ص ،١٩٨٢ن،روآخو

 - كهننـات سبحـ - يـويالبن يعوالف ازجيبإو
 تامبـس ريالـشع الـنص يف نيمهامل العنرص مِسي
 :نهام
.العنارص نم عداه امب نةرقام ،ورضاحل ةفكثا -١
 هويتـهو ،ريالـشع الـنص صةيـخص ديدحت -٢

.ةياإلبداع
 نيددحـامل نيهـذ يف يـويالبن يعوال عم قتفن

 نهحشـ إىل طلعتت  ناتاسرد أن إال ،نيمهامل للعنرص
 ؛ةيـابجياإل الداللة هلذه ناهضةوم ،قابلةم لةحموب
ُبـالغي قـد العنرص هذا أن ؤداهام ِ  ،هورضحـ نمـ َ
 وأ ،ىراألخـ العنـارص إقـصاء جةرد إىل هتنيمهو
 اومـ ،ويتالص قاعياإل الح وه امك ؛نشاطها طيثبت

ٍسلطتــ نمــ سريــام  اخلطــاب عنــارص ةيــبق عــىل ُّ
ــشع ــؤرال يــنيعتال جــهو عــىلو ،يبرالعــ ريال  ،اي

 .ليختاملو
ُعطلت ناتاسردف هبذاو  هتـدالل نمـ ومهفامل هذا ِّ
 نهحشتـل ؛ةيويـالبن هبا هتلمح تيال ،ةيابجياإل ةيالبنائ

 هـذا أن :هـايعانم نمـ ؛ناهـضةم ةرفيعم لةحموب
 ريالشع اخلطاب ةيبن عىل هتنيمهب بالغي قد العنرص

 طاقـة هالكتاس ائجهتن نم يالذ ؛يفعنتال ِّدح إىل
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 خطابـه  عنـارص غالتاشـ اجعتر ةمث نوم ؛بدعامل
 .ىراألخ ريالشع
 نيهلذ ههيجتو نم ثحالبا اهيغيت ام خالصةو

 نومـ ، )نـةيماهلو ،ويتالـص قاعياإل (حنيصطلامل
 امهتئيهت وه - ةيفيالك هذه قوف - امهل ضبطه إعادة
 يالـذ ،منظاملـ فالعنـ  عـن يائـراإلج فللكش

 ريالـشع طـاباخل عـىل ويتالـص قـاعياإل سهريام
 .ثةيداحل هتلمرح إىل ،ةربكامل لهحامر نذم يبرالع


 
 ئتـوم ةيـنقد ىرأخو ة،ريشع تاؤرشم هناك

 ة،يبرالع دةيالقص ةيبن عىل قاعياإل عنرص نةيمه إىل
 .سهفن تقوال يف يبرالع يلقتامل ذائقةو

 نولقـان سهايـأست يف ةيـبرالع ةريالشع ورُبك -١

 نوقـان ينيعتال جهو عىلو - ويتالص قاعياإل
 ى،راألخــ نيانوالقــ قبــل -ةفيــالقاو زنوالـ
 نمـ نوالقـان هـذا اعدولق ائهاوف راتمراسو

 ًدايدحت و ث،يداحل العرص إىل اجلاهيل العرص
ــةرحامل ــديقلتال ل ــيال ة،ي ــدت ت ــ- ع  سبح
 ص ،١٩٨٩ س،يبنـ (النقاد بعض تايفصنت

.داثةاحل لحامر نم ىلواأل -)٣٤
ُّصدت -٢  يعـاطتال عـىل ةرقـد راألكثـ اءرالشع رَ

 شهدمـلل ويتالـص العنرص هذا عم ياإلبداع
 نمــ ث،يداحلــو ،يمالقــد يبرالعــ ريالــشع

 ،ريعـامل العـالء أيبو س،يالقـ ئمرا: ثالمأ
لك و. شرويد دوحممو اب،يالس رشاك ربدو
 مالـــزع هـــذا ةيصداقمـــ نمـــ قـــقتتح أن

ــصاب ــ إىل تاإلن ــوامل سراجل ــةمل يقيس  علق
 دةوأنش "بـ نةوَعنْامل الثالث دةيلقصو ل،واأل
 بيــطي امــ إىلو ،)١٩٩٧اب،يالــس ("رطـامل

 ابـعرالو ،)العـالء أيب(الثاين قصائد نم لك
 امكـ ،ويتالص بنائها ةوبق ةومسوامل) شرويد(
 ومسـنق قـة،حال ةريشـع قـاطعم قـاعيإ وه
 .حورامل هذا ةيهنا يف لهايلتحب

 
 بلـغ امـ اكرإلد فـيكي ،يالنقـد ديالصع عىل
 -ةيمــالقد نــافتثقا يف- كانــةم نمــ العنــرص هــذا

 ةيمـق نيبـ ىلواأل ةيـبرالع تنـارقاامل عىل وفقوال
 يف) ١٩٨١  (قيشر ابن لوقي .رالنث ةيمقو ،رالشع
: ذلك

 .ورنثـوم ،ومنظـم: عـانون برالع مكال"
 سـطة،ومتو دة،يج:تطبقا ثالث امنهم لكلو
 اوتساوت ،رقداامل يف انتالطبق تقتفا إذاف ئة،يدور
ــالق يف ــني ملو - ةيم ــإل ك ــ ادامهح ــىل ضلف  ع

 ة؛ميستال يف ارظاه رللشع مكاحل كان - ىراألخ
 جنـسه نم ورنثم كل نم سنحأ ومنظم كل ألن
 وهـو – رالـد أن ىتـر أال العـادة، رتفعم يف
َّشبهيـ بـهو قاس،ي هيإلو بة،ينسو ظفالل وأخ َ – 
 يف بـه عتفـنْي ملو ،هيـعل نمؤي مل اورنثم كان إذا

 خـب؛تان أجلـه نومـ كـسب، له يالذ الباب
 كـان منظ إذاف نًا،مث أغىلو ارقد أعىل كان إنو

 ةركث عم سنهحل رأظهو ذال،تاالب نم له نوأص
 بددت اورنثم كان إذا ظفالل كذلكو ل،امعتاالس
 رقتستـ ملو الطبـاع، عن جحردوت ع،اماألس يف
 )١٩ص. ("ظفالل يف طةفرامل إال نهم

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 ومنظـامل مالكـال نيبـ قيشـر ابـن زيمي ايبدئم
 كانــةم ىمأسـ لواأل أن نيبـوي ،ورنثـامل مالكـالو
 ،ورنثـامل مالكـال ةيـنوبد راهجيـ امكـ ة،يمق أجلو
 ةيـلمعف. مَنْظيـ مل امـ عاماألس يف بددهوت ذاله،تابو

ِعيلوي ،مهتال هذه كل عن هفرصي ام يه مالنظ  نم ْ
 هـذا يف - قيشـر ابـن ثيدحـ نمـ نايعنوي .هرقد
 :انمرأ - اسةرالد نم صلفامل

 ،نونـفال نمـ هريغـ عىل رالشع ةويلوأ :لواأل
 .رالنث ينيعتال جهو عىلو

 هذه رالشع هبو نم يه مالنظ ةيلمع :الثاين
 لوالقـ نونـف نيب هرقد نم تأعل تيال - ةويلواأل

 كزهـامرت ؛ةوتيصـ لهاياصـتف يف يهو -ىراألخ
 داثحـإ شـأنه نمـ يالذ ،ةفيالقاو ،زنوال نوقان
 نمـ بقـىت فـيام جـاء امكـ ؛يلاماجل يريغتال ذلك كل
 نمـ رنثـ ام ةينود عن) ١٩٨١(قيشر ابن ثيدح

 :منظي أن بعد ،شأنه وعلو ،مالكال
 ؛ةفيـالقا عقـدو ،زنوال سلك أخذه إذاف "

 ،هتــبناو ائــدهفر تجــوازدو ه،تاتأشــ فــتألت
 رصافـ ً،االمـ ردخملـاو ً،االمج الالبس ذهختاو
 اينمــأو األعنــاق، قالئــدو اآلذان، اطــةرِق
 باأللـسن، قلبي س،وؤرال ليأكالو س،فوالن
 نمـ ًعـاونمم ،باللـب ًناوصم ب،والقل يف بأوخي
 )٢٠ص. ("الغصبو قةالرس

ــ كــل تهــدم       ــكانمإ ةمــقدتامل تارربامل  ةي
 يف ،)ةفيـالقاو زن،والـ (نيالعنرص نيهبذ اءتفاالك

 " رالـشع نقـد" ابتـك يف جاء امك ،رالشع ريفعت
 ىفقم نوزمو لوق إنه " ):ت.د( فرجع بن ةملقدا

 )٦٤ص. ("عنىم عىل دلي

 زربأب رللشع ريفعتال هذا يف ةمقدا  تفيكي     
 قابــلباملو ،)ةفيــالقاو زن،والــ(وتينيصــ نينوقــان
ــ لمــهي ــ ،امهنــود ام ــ نم  تذا ىراألخــ نيانوالق

 نيالعنرص نيهذ ففي .هريبغ وأ ل،يختبامل العالقة
 - يمالقـد يبرالع الناقد هذا يرقدت يف -حرالس نم
 لوقـ سنحـأ نمـ كانـةم أجل رشع دءرأ علجي ام
 :لهوق يف جاء امك ،ورنثم

ــدو " ــ ق ــاس عأمج ــىل الن ــامل أن ع  يف ورنث
 رالشع أنو ًظا،حمفو ًدايج أقلو ،رأكث مهمكال
 نمـ أدنـاه يف ألن ًظـا؛حمفو ًدايـج رأكثو ،أقل
 ورنثـامل ديـج به برقاي ام ةفيالقاو زنوال نةيز
 )٢٠،ص١٩٨١ ق،يشر ابن. ("
 تارقـفالو -  )١(رللـشع ةمـقدا ريفعت ريشي
 هـذه اضيـب يف ةتثبامل له ،السابقة ةيمالقد ةيالنقد
 عنـارص ةويـلوأ: نهـام تخالصـا إىل - اسةرالد

ــ هــذا يف هــاريغ عــىل وتالــص  ،يالنقــد يعوال
 ةريعالـش سةرامامل أن يعني هذاو. ضايأ هايتضلفأو
ــبرالع ــالنقد كــذلكو ة،ي ــو ةي ــبن يلت  دةيالقــص ةي
 ةيـعالفال نهـام رظتنت امك ،األكرب متامااله ةوتيالص
   .دةيالقص بناء يف ىوالقص

ْنرش  ىتوسامل إىل ريالنظ ىتوسامل نم َقالناتان ُعَ

                                                   
 ينقـد رأث لوأ ") رالشع نقد (ةمقدا  ابتك عدي  )١(

 هـذا دورولو،" يبرالع األدب يف ورشهم ميعل
 نمـ -نـاتاءرق يف -داللـة هتـارينظت يف ريفعتال
 يالنقـد يعوالـ يف العنـرص هـذا ةيـأمه هايعانم

 ابـن: رانظ. (العنارص ةيبق عىل هيتأسبقو ،يبرالع
   ). ٣ ص ،ت د ،فرجع
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      -ةيائراإلج هنةللرب نمضتامل - يليلتحال
 نافتاو تيال س،يالق ئمرا علقةم إىل تباإلنصا

 رنـذك ة،وتيالص ةينفال تظاحالامل نم عدد صدرب
 :نهام
 روفعـامل ل،ويالط حرالب زنول علقةامل دتاماع -١

 امـ دادمتـبا ايلتبالو بع؛راأل لهياعتف اصرتب
 ةيـزنوال ةيمسرتال قوف ،ويتص نسق نم جتني
:ةتياآل
     اعلنمف لنوعف لنياعمف لنوعف

 اعلنمف لنوعف لنياعمف لنوعف      
 أن الزجـاج عـن دة،معال بحصا رذكو"
 ش،فـاألخ عـن تماح أيب عن هأخرب دريد ابن
 ابتــك لمــع أن بعــد ليــاخلل تســأل": قــال
 :قـال ؟ً الويطـ لويـالط ميتس مل. ضروالع
 ،١٩٨١ق،يشـر ابن. ("أجزائه متامب طال ألنه
 ةيــنامالث هحروفــ عــدد بلــغ" قـدو .)١٣٦ص
 نوك الةح يف يأ ؛عيرصتال الةح يف نيبعراألو

 زنوالـــ سفـــن نمـــ بالـــرضو ضروالعـــ
) ٥٩ ،ص١٩٧٣ ،يماهرإب س،يأن. ("ةفيالقاو

ــ ــزام نوم ــص اهي ــات دهورو ماود ةوتيال  ال ا،م
ــ الو ًءا،وزجمــ ــاونهم الو ا،ورشطم  رانظــ( .ًك
 )٤٣،ص١٩٧٧ اء،ف،صيصوخل

 لوبطـ لـك تـوحي لياصـتفال هـذه كلو
ــاعيإ ــذا ق ــرالب ه ــةو ،ح ــةح بدق ــس بك  جهين

 أن إىل نوالظنـ بنـا ذهبوتـ. اوهتقو ،ويتالص
 نمـ هتـبرق امـ يهـ ةيقاعياإل ةيصواخلص هذه

 أغلـب قفـاتو " قدف .ةيبرالع ةريالشع الذائقة
ــ يسردا ــذا أن عــىل ضروالع ــ حــرالب ه  رأكث

 امـ جـاء إذ ،يبرالعـ رالـشع يف ًعايوش حورالب
 هذا عىل يمالقد يبرالع رالشع ثلث نم برقاي

ــ ــ ("زنوال كــذلكو ،)٥٩ص ،١٩٧٣س،يأن
 ،١٩٧٧ ،يصوخلـ رانظـ( .ثـهيدوح طه،يسو

 )٤٣ص
ــتالب هــاءتان -٢ ــشع ي  " ةالكــرس كــةحرب ريال

ُّعدت تيال ؛"ِلفحوم  حـوالن تكـاحر ىوأقـ َ
 هـذه نـشاط ذلك إىل فضاي. اوتيص يبرالع
 ة،ريالـشع تايـاألب تدامفـر بناء يف كةراحل
.هاريغ نم رأكث

 ةوتيالـص األنـساق نمـ لعـدد علقـةامل اجتإن -٣
  عـن رْصديـ املـ ةرِؤازاملـ ،ةيأسرالو ،ةيقفاأل
 امبـ علقـةامل حصبتل ؛منغ نم ةفيالقاو ،زنوال

 قاطعــةمت ةيــقاعيإ أنــساق نمــ نمضتتــ
 امــ أشـبه ،جـةرخاومت داخلـةمت ،ةيـازومتو

ــعزمب نوكــت ــةيدح ةيقيســمو ةوف  عقــدةم ث
ــكرتال ــ. بي ــذه نم ــساق ه ــمل - األن  درج
:ليثتمال
ــا ،يدمــوالع النــسق • ــ جتالن  عــن شكلهت

 ثـلم ،تدافـرامل لـبعض يلوالطـ راركتال
:اصرتال هذا قوف ،"كأن" دةمفر
َّكأن َ ِثب َ  ًارـيَ
َّكأن َ ِأسر ىرُذ َ  ًةوغد يمرَجامل ْ
َّكأن َ ِكـاكم َ ًغدبـة ِاءواجل يَ َ َّ ُ 

 تدافـرامل لـبعض الداخيل يقفاأل النسق •
 نةمضتـاملو ،تايـاألب ةيهنا يف ضعةتموامل
 بواجتـ اجتإن عىل لمعت ةرركمت حرفأل
 راركـت الحـ وهـ امك ،رساامل يقفأ،ويتص
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 ،"لفلف" دةمفر يف) اءفالو ،مالال (حرف
 اخلاء،(و ،"جلجل" يف) مالالو ،يماجل(و
.خلخلامل" يف) مالالو

 رآخـ يقفأ ويتص نسق سبق ام إىل فضاي •
 راركـوت ،تقاقاتاالشـ برقـات عن  جتنا

 -سيلفـــ( :تدافـــرامل تاوأصـــ بعـــض
 -ديــجو) (ابــكيث نمــ ،ايبيــث (،)نــسيلت

ــكج  ،)حاإلصــبا اومــ - حبــصب( ،)دي
 ):ثكوحر -يثحر-ثحيرت(
ِّسلـف -  ِابكيِث ْنم ِـايبيِث يُ ِنْسـلت ِ ُ 
ِكج ٍديجو -         ِديَ
ْبصب -       ُ َاإلصبا اوم حِ َنكم حْ َبأ ِ ِثــلمِ َ 
َثكوحر يِثحر ْثحيرت ْنوم -      ِزلهي َ َ     
 راركـت عىل تدافرامل لمعت لواأل رالسط ففي

 ج،( :الثاين ويف) ل،ب ،ي ث، س،( :نهام تاوأص
ـــث ويف ،)د ،ي ـــعرال ويف ،)ح ص، ب،( :الثال  :اب
 يقيسـوامل نشاطها يف علقةامل بلغوت ).ر ث، ،ح ،ي(

 :ايلتال يتالب يف ةروالذ بةمرت إىل ويتالص
ِقبم رـمف رَكـم ِدبـم ٍـلْ ًعــام رْ

ْكجل ُ ْصخ ِدموَ ُطهح رَ ِعل ْنم ُليَّالس َّ َ 
 تظـاحالم ليسجتـ كننـايم يـتالب هذا ففي

 :نهام ،ةيقاعيإ
 رأكثـ هتـداومفر ،يتالب لياعتف دراتو عةرس -١

 ،)مفـر -ركـم:(ىراألخـ تايـاألب ةيبق نم
).رصخ -دموجل (،)ردبم - ٍقبلم(

ــ اكرتاشــ -٢ ــ رأكث  فعــز يف ويتصــ نــسق نم
:عن جتن ام األنساق هذه نم قاع،ياإل

– ٍقبـلم – مفر -ركم (:بالكرس نوينتال مناغت •

 ).رصخ - ردبم
.)مفر -ركم (:اءرال حرف يفضعت •
 يمكـامل: تاواألصـ بعـض يف تدافـرامل مناغت •

– دمـوجل – عـام -ردبم -قبلم -مفر-ركم(
 ،)رصـخ -ردبمـ – مفـر -ركـم (اءرالو ،)نم
).ِعل – ليالس– دموجل – قبلم (مالالو

 عـن جتنـي فيام ليشكتال تكاحر بعض بواجت •
 حـرف ةكـرس راركت ثلم ،وتص نم هاراركت
 يف ةفتحالو ،)ومفر ،رَكم(متيكل ةيبدا يف يمامل
.)ف َك، (متنيالكل يممل نيابعتال رفنياحل
 ويف ،يــتالب هــذا قىيســمو نــةفت يف جــدل ال

 عـىل سيالقـ ئمـرا ةرقـد يف كيشكت الو ا،رهتند
 هـذا أن امكـ ائـع؛رال ويتالـص جيالنـس هـذا غزل

 يـتالب هـذا ةوقـ نمـ فـفخي مل يمينغتال النشاط
 تايـاألب بعـض عم فلتخي مراأل أن إال .ةيليختال

 يتـنيالب – يـنيعتال جهو عىلو - ىراألخ ةريالشع
 :هتعلقم رالشاع امهب فتتحا نياللذ

ِنبك افِق ْ ْذك ْنم َ ِنْزلوم ٍبـيِبح ىرِ ِ 
ِبسقط                          ِْ ُالدخ َنيَب ىوِّالل ِ ِلفحوم ِلوَّ

 ـاهمْسر فْعي َمل ِاةرْقاملف حِضفتو
َنسج ِامل         َ ِــــألمَشو ٍبوَجنُ ْنم َهاتَ

 عـدد صـدرب ويتالص رالشاع سخاء لنا جىليت
 نمـ ة،يقيسـوامل يتـنيالب ةيـلبن جةتنامل نيانوالق نم
 :زهارأب
.زنوال نوقان -١
.ةفيالقا نوقان -٢
 يـتالب ريشـط اهنـى يالذ ع؛يرصتال نوقان -٣

 .)مالال (سهفن رفباحل لواأل
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 يف كةرتشاملـ ؛تدافرامل تاوأص مناغت نوقان -٤
 البـاء و ،مالـال: ثـلم ،حـرفاأل نم ديالعد

.اءفالو ،نيالسو ،يماملو
 لمجـ عـىل غلـبفي ليـختامل ىتوسمـ عـىل امأ
 ى،واللــ ســقط( :اكنمــاأل ءامأســ عــدادت يتــنيالب

 هنـا نومـ). اةرقـامل ،حضـتو ل،حومـ ل،والـدخ
 لطاقـة ةوتيالـص ةريالشع اعدوالق هذه فنزاتاسف
 بعض نشاط ةحش يف ًسايئر ًسببا كان سيالق ئمرا

 يف ل،يـختامل عنـرص نهـام تيال ى،رخاأل العنارص
ــض ــاألب بع ــشع تاي ــدحت و ة،ريال ــذ يف داي  نيه

 .يتنيالب
 قلـلي ال شـاهبها اوم تظاحالامل هذه ليسجت

 ينـفال زهـاومتي س،يالقـ ئمـرا علقةم ةرصدا نم
 ضلفـ رالـشاع هذا فيكفي األصعدة؛ فلتخم عىل

 .)١(يرقـدتالو جدامل نم به قيلي امب ظىيحل السبق؛
َذهبةامل هذه نع قالي اوم َّ  ةيمالقد ةيبرالع ةريالشع َ
 رشـاك رلبـد "رطـامل دةوأنـش" دةيقـص عـن قالي

 سيأست إىل طلعتال يف علقةامل كرشات تيال اب،يالس
ــ ــداع عورشم ــ يإب ــتحنم ،يرخيات ــز عــىل ف  نمال
 .دةيجد ةريشع غيص اجتإن ويف قبل،تسامل

 علقـةم بناء يف العنرص هذا نشاط نوكي ال يك
 يف - ورقـصم وأ ة،فصادامل ليقب نم سيالق ئمرا

 
 ةريشاع ةويلوأ ليصتف يف) ٢٠٠٢ (سينوأد لوقي  )١(

 س،يالقــ ؤمــرا سيلــ ا،يــرخيات ":سيالقــ ئمـرا
ــو النقــاد اعبإمجــ ــ لوأ وهــ، اةروال  قــصد" نم

 عومـ. "ةيـبدا" ،رآخـ ريعبتب كن،ي مل. "القصائد
    )١٤ ص. (" اعباإلمج ا،ريشع ل،واأل عدي ذلك

ــشع  العــرص اجتــن عــىل - ةيمــالقد ةيــبرالع ةريال
 نمـ ىرأخـ ةيمقد ةيبرع بةرجت يدعتنس ،اجلاهيل
 يف العنرص اهذ ورضح دىم لنجس ق؛حال عرص
 تـيال ىالكـرب كانةاملو لةرحامل لكت رشاع دةيقص

. هتسرامم يف مث نوم ه،تذائقو هيعو يف لهاحتا
 فلـتخي ًثالثـا، اريشـع اًذجمون ريعامل شكلي
 س،يالقـ ؤمرا(نرياآلخ رينيالشع نيذجموالن عن

 إبداعـهو ،)٢(نـهمز ثحيـ نم ،)شرويد دوحممو
َعلف امع تَّخضمت ةريشع ؤىر نم جتأن فيام دتفرامل َّ 
 ذلـكو ؛ريكـف وه اوم ريشع وه امنيب عالقة نم
 اءرالـشع ةردائ نمض هيفصنتب النقاد بعض َمأهل ام
 .)٤(نريكفامل وأ ،)٣(ةفالسفال

                                           
 يف لـدو ،يخونتال نيامسل بن عبداهللا بن دمحأ وه  )٢(

 ةرعم (ىمست بلدة يف ةرللهج ٣٦٣ سنة لواأل عيبر
. نـسبي هـايإلو، اةومحـ لـبح نيبـ قعت ،)نامالنع

 )١٦٦ ، ص١٩٩٠ ،يقوش ،يفض: اجعر(
 العـالء أبـا أن ادهمفـ اورصتـ نيسحـ طـه بنىيت  )٣(

 رشـاع ا،ركمف ارشاع نهوك إىل ةفباإلضا ،ريعامل
 خيالش أن أشهدو ":لهوق يف ذلك جاء ،وفلسفي
. فـنيلتخم نيالحـ يف] ريعـامل العـالء أبا قصدي[

 ىراألخـ ويف اركـمف اوفلـسفي ادامهحـإ يف كان
 عـىل ًسـاخطا ادامهحـإ يف كـانو. امعلـم ًاذاتأس
 عـن اياضـر ىراألخـ يف كانو. هلا ارصغم سهفن

 ليـالل يف ًسـاخطا اوفلسفي كان. به ًعجبام همعل
 إىل ليـالل ةمـظل فضافتـ سه،فـن إىل ولخي حني
 ."بأســهو أســهي ةمــظل إىلو ه،بــرص  ةمــظل

   )٤٤ص ،١٩٦٩ ،نيسح و رياياألب(
) ركـفامل رالـشاع (نيب ًايبدئم قفيفر سينوأد امأ  )٤(

ــشاع(و ــسفيال رال ــ ،)وفل  ذلــك؛ يف ِّصلويف
==
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 به متسو يالذ يويؤرال النضجو دتفرال هذا
 نـةيمه نمـ تحررال إىل هبا ضيف مل ريعامل ةريشاع

 علـةفتامل نهـايانوق اءور راراالنجـو قاع،ياإل سلطة
 هيـلمع يف فـراو بينـص هلـا كـان تيال ة،فعستاملو
 ال امـ وملـز"و ،)١٩٣٨ ("لوصفال "بـ نينوعنامل
 ).١٩٦٩ ("ملزي

 ثالهمتبا )ملزي ال ام وملز (لواأل فَّؤلامل رفُع
 رالـشاع ملـح تـيال ة،وتيالـص نيانوالق نم لعدد
 هـذه نمـ غهـا،وبل عـن اءرالـشع نم هريغ بعجز
 تايـاألب يف وهـ امكـ ،)١(رويال ةفضاعم نيانوالق

:ةتياآل ةريالشع
 دىرالـــ ةيفِخ ـنم ُسفالن َالبقاء ُّدتو

 ُبَرجم مس ءرـــامل بقاء ُلوطو

==
 عـن ،نيسحـ طه ورصتل ايرغام اورصت ؤسسيل

 نمـ ذلك خلصتنس. ريعامل العالء أيب ةريشاع
 اميتـ (رشاع لوأ وه ريعامل العالء أبا إن": لهوق
 دةوبـالع ذوأخمـ أنه ثحي نم نااثتر يف) يائيزفي
: طلقبــامل ذوأخمــ ض،راأل – ماأل ضنحــ إىل
 رشـاع إنـه.. ةياألبدو ناء،فالو ،وتاملو ن،مبالز

 أن ذلـك ا،وفلسفي ارشاع سيلو، )يائيزفي اميت(
ــتامل (ركــفال ــزفي ي ــأت) يائي ــأ ،العــامل يف لم  ام
 نمضتتــ: لمـأتال نمــ رأكثـ نمضفتتــ ةفلـسفال
 أليب قـةريط الو عـاملال لمـأت يف ًنهجـاوم قةريط

   )٦٤ ،ص١٩٨٦ س،ينوأد. ("العالء
 بنـىت هيـعلو، يـتالب حروف تأثب" وه رويال  )١(

 معجـامل حـروف يأ نم نوكي وهو ،تاومنظامل
َقعو  منرتال فكأل ،تثبت الو فضعت احروف إال َ
 ريايـــاألب("...فقـــوال هـــاءو ائـــهوي هواو و

   )٧ص ،١٩٦٩ ،نيسوح

    مهُّكل عـارشامل ُـازتجي توامل عىل
 ُبرـغيت ـنوم ِهيبأهل يمقم

     يغتبت َزقرال ُثلنام إال ُضراأل اوم
.                   ُبرشوت ماألنا ذاه نم ُأكلفت

 )٧ص ،١٩٦٩ ،نيسوح رياياألب: يف دورأ(
 قـاعياإل سهاريام تيال نةيماهل نم ريعامل ُنجي مل
 غالهتاشـ يف دتفـر بل ؛يبرالع رالشاع عىل ويتالص
 فكلتال جةرد إىل له، هالكهتاسو عطىامل هذا عىل
ُآخذه يالذ َ  نمـ رأكثـ يف  نيسحـ طـه قاحال هيعل َ
 : لهوق يف ذلك جاء. ةرقف

 لوصفـال يف العـالء وأبـ مزتـال ام لوأو "
 لهوصفـ هبـا تمخي تيال ةيالغا هذه " تايالغاو
 أن –! رالكبـا الفـاألط لعبـث ايـ و ادرأ قدف
 هارآخ مزتلي ةمبكل لهوصف نم صلف كل تمخي
 هــذه بيرتـ أن ادرأو ل،وصفــال نمـ لـةمج يف

 مزتـلفي كلهـا معجـامل حـروف عـىل تامالكل
 نهـام بلـغ إذا ىحتـ ه،تـايغا بعـض يف زةماهل
 الثـاء إىل مثـ اءتال إىل مث الباء إىل قلتان هتاجح

ــ ــغي ىحت ــ بل ــ رآخ ــاألب. ("روفاحل  و رياي
 )٤٨ص ،١٩٦٩ ،نيسح
 عـددتامل ديـعقتال هـذا عنـد فقـيتو ال مراألو

َّخـص العـالء أبـا ألن ؛ةيـاهلجائ روفاحلـ عددتب َ 
 ضهافر ةفيإضا طوبرش تكاراحلو روفاحل بعض

 وهـ امكـ ياإلبـداع لهمع يبني وهو - سهفن عىل -
ــ الاحلــ ــسك عم ــدف نوال ــ و – ادرأ " ق ــث اي  لعب
 ألنـه سـاكنه هيتـغا نوكـت أن –! رالكبا الفاألط

 أن نمـ لـه بـد الفـ ،صلفـال رآخ يف عندها فقي
 كـةراحل ةركثو النشاط شدة بعد فرساامل هيإل يهتني
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 نوالـسك هـذا نوكـي أن ادرأ قدو. ابراالضطو
 فبأل الساكن رفاحل سبقي أن طرتاشف ًقاح امرحي

 ادمهحـأ ريغـيت حرفني ةيالغا يف مزتلي وهف. ساكنه
 نمـ الحـب امهيثـان ريغيت الو معجامل حروف ريغتب
 و رياياألب(."الساكنة فأللا هذه وهو ال،حواأل
 )٤٨ص ،١٩٦٩ ،نيسح

 لعبـث ايـ و – "ضـةرالعا لةماجل دورو رركيت
ــاألط ــامل يف " –! رالكبــا الف  تنيالــسابق تنيلوق
 ةرلإلشـا ؛مرتني نيسح لطه اسةرد نم تنيَّصتْقامل
 امـ كـل ركـاتاب يف ًقـاموف كـني مل العالء أبا أن إىل
 ابـهتك يف ةوتيالـص ابطوالـض نم سهفن عىل ضفر
 ارربم كان إنو – ذلك أنو ،)تايالغاو لوصفال(
 بـارض إال سيلـ – ةيالثان ةرقفال يف جاء امك ًاناحيأ
 عـن فلـتخي ال يالـذ ،رالكبـا الفاألط عبث نم

 عـىل ةرالقـد قرافـب ىوس رالصغا الفاألط عبث
 .ديعقتال

 ابطوالـض صـدر يف نيسح طه اسةرد تمرسوت
 ماجلز عم دعة،بامل هتذا عىل العالء وأب ضهافر تيال
 عم يفناوتت، بدعامل شقةم فضاعت ديوق أهنا ًقاحال
 : ياإلبداع لمالع عةيطب

 سهفـن عـىل شقي اجلهة هذه نم وهو.. ."
 هـايعل شقيـ امم رأكث "تايالغاو لوصفال" يف
 مزتــلي جــلر يف كيــأر اومــ.. تاوميــاللز يف
 هذه تبرت قدو كله، ابتالك تايغا يف فاألل
 قـعي ًاباتك متنظو لهاك روفاحل عىل تايالغا
 ال العـالء أبا لكنو ؟مضخا تلداجم بعةرأ يف
 يفضيـ امإنو ،نيليالثق نيديالق نيهباذ تفيكي

 يف نويفـــت عهـــاوني ى،رأخـــ ًدايـــوق امهيإلـــ

 يف فاأللـ مزاتبـال تفـيكي ال قـدف...عهـاوينت
 ةفـطائ يف رآخـ حـرف قبلها مزتلي امإنو هتايغا
 وأ رفاحلـ هبـذا ضـاق إذا ىحت ،تايالغا نم

 همـزتالف هريغـ حرف إىل كهتر به رفاحل ضاق
 ،نيسحـ و ريايـاألب(."اريقص وأً الويط اتقو

 )٤٩-٤٨ص ،١٩٦٩
 يف) شقيـ (دةمفـر نيسحـ طه الناقد لمعتسي

)  ديـوالق (دةمفـر ثـلباملو ،مـرتني الـسابقة ةرقفال
 نيهبـاذ تفـيكي ال "ثنـىامل غةيبـص ةمـر دتـر تيال
 يفضيـ امإنـو " عماجل غةيبص ىرأخو ،"نيديالق
 تهــاداتاج أن إىل ةرلإلشـا "ىرأخــ ًدايـوق هـايإل
 عـىل لمـعت اطنواملـ هذه ثلم يف ة،يالذهن ريعامل

 هحريت ةرصادم نم ديزامل عىلو بدع،امل هذا إجهاد
 .ةياإلبداع
 هلـذا الـسابقة تايـاألب عـةموجم عن ليق اوم
 مبزخ اثلهامت ىرأخ ةريكث تايأب عن قالي رالشاع

ــاعياإل ــوامل ق ــدودحمبو قىيس ــ ةي ــداه ام ــ ع  نم
 الح وه امك ة،ورالص ينيعتال جهو عىلو ،العنارص
 :قاطعامل هذه
      ينم ذاك سبكوح ييأر يخذ

 متَأو جوعـــ نم يف ام عىل
      يعند اجللساء يـــغتبي اذاوم

 متيص تدرأو ينطقم اوادرأ
      قـــيص ٌدمأ ننايب ُدـــجويو

 متيَس تــممأو مـهمتس موأف
 )ةمقدامل ،ت د،ىراياألبو نيسح:عن دور (

         ٌنيم ضهرأ ـذاه ومالق ينوروزي
 ُالــطبس هردا هذاو البالد نم
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   مهل تقل عنك ثايدح عنامس اوقال
ُلبس اعرشم إال اهللاُ دـــبعي ال       ِ  اوَ

         سنهحأ تلسـ نامي ينم نوبغي
ٌأجه مُرهتَع تـصدق إنف ُعبس ُ ُ ُ

 )و: ص ،ت د ،ىراياألبو نيسح:عن دور (
   اــــيالدن عـــــم حتأصبو

 ىردا ــــــــنمك ـــارهيأدا            
          ومـقــــــــــ ـاهأربــا إذا

 ىربــــــــــا بــهاح يـقلبف
          رــــــــــــاج يهبنير اوم

 ىراـــج وأ لـــــناظ إن ي
 )٢٠٢ ص ،ت د ،ىراياألبو نيسح:عن دور(
 ةوتيالـص رالـشاع تارقـد أن ؤكدامل نم تبا
ــ نمــ ــغذامل لمــاوالع زرأب  ه،تديقــص ةريلــشاع ةي
 إال هـا،ريغ عـن ةيقيسوامل هايتجاذب يف هلا زةمياملو
 لـةواوحم - ةيـجعرامل هلـذه طفـرامل دعاءتاالس أن
ــايفظتو ــ ءبــيش ه ــال نم ــك -صنعت ــب لفي  لتحوي
 ةميـنغ تعـادالم إىل رشـاع يأل ةريالشع ابةتالك
 طتورال نم فراوال بهاينص ريعملا بةرجتل كان قدو
َسلط ثحي أزق؛امل هذا يف ِّ  ٌةركـف هريتشـاع عىل تُ
 ةياإلبداع لهامأع بعض زمتي ةوررض ادهامف سبقة،م
 العـالء وأبـ شدحـ. اهاوس عن ةيقاعياإل هايتبن يف
، ةوتيصـ رفعـام نم لكيتم ام فاهلد هذا غولبل
، ابـةتالك ظـةحل هبـا األخـذ عـىل هريتشـاع أجربو
 ياإلبـداع عورشامل هلذا نةمضتامل هتديقص تجاءف
ــوبق اطــةحم ــنف دي ــلتخم ةي ــتال ةحاضــو ةف  ،فكل
 .يفعنتالو

 ريعـاملو س،يالقـ ئمرا تيبرجت نم قالتباالن

 نيثلمامل نينتامل نم لرحتن ش،رويد دحممو بةرجت إىل
 نتاملـ إىل سطة،توامل هتلومرح يبرالع رالشع ةيلبدا
 قـاطعم يف شرويد لوقي .ثةيداحل دةيللقص ثلمامل
:لهامأع بعض نم ةراتخم
ِأيب اي • ْإخ َ ِأيب اي مُنَهيَب يَننوُديريَ ال، يَننوُّبحيَ ال ويتِ َ. 
َعيل َنوُدتْعي َالكالو َىصِباحل يَننويرمو َ .مَ

ْأن يَننوُديري َلك موتَأ َ  .ِينحوَديم يِ
ُصدوَأ مُهو  .ِينوُد َكيتَب ََباب اوَ
ِقلَاحل َنم ِينوُدرَط مُهو ْ. 
ِعنَب امموَس مُه ِأيب اي يِ َ. 
ِلعب اموَّطح مُهو َ ِأيب اي يُ َ.  

)١٥٩ ،ص٢٠٠٥ د،حمموش،رويد(
 يوفالس ديدح اوُّسك   •

 ام يفالس حصلي لن ،ثرياحم
اوُّصلو .اوقال – يفالص سدفأ

ِعةيللطب مهحدائم اوغنو .الويط
 ،لياخل اوجأرس ملكنه

  ،لياخل قصةر اوقصير يك
  …ليالل ضةف يف

 )٢٢ ،ص١٩٩٥ د،حمموش،رويد(
ملك لوألق َأنا ْنم   •

؟ ملك لوَأق ام
ْأكن مل َأناو َصقل ًارجح ُ َ ُاهيامل ُهتَ
ًجهاو حأصبف
ًقصبا الو حاريال ُهتَثقب ََ
...ًاينا حأصبف

،ِدرالنَ العب َأنا
ًناحي َأخرسو ًناحي حبرَأ
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 مثلكم َأنا
ُّأقل وَأ  ...ًاليقل َ

 )٢٠٠٨ش،رويد(
 ىلواأل اهتايبـدا نـذم شرويد ةريشاع متِسو
 ريللكث مالزامل ،ويتالص قاعياإل بصخب هايتهنا إىل
 نولـتب نولـتاملو ثـة،يداحلو ة،يمـالقد لـهامأع نم
 ئيـوم ام هذا و. ةريالشع دةيللقص هتابتك لحامر
 نـةيَباتامل الـسابقة، ةريالـشع قاطعملل ناراتياخ هيإل
ِسامهاملو قاعها،يإ يف  اجتـإن يف نيبـاتال هـذا عـرب ةَ

 .ةفلتخامل ريالشع باخلطا تدالال
 ادفـرأ عم لواأل قطعامل ةرالشاع تالذا سكنت
 امنهمـ كـل ورضحـ إىل ريشيـ و. عهاتموجم اهتأرس
 واوو ة،حينا نم مكلتامل اءي: (هيعل العائد مريالض
 أن ريغ). ةيثان ةحينا نم "مه" مريالضو ،عةاماجل
ــنص يف امورهيضحــ ــ ال ــال نحوشم ــذ ،توترب  يال
فاخلــال عــالفأ منــاغت هتــدالل اجتــإن يف مساهيــ
 ال": (تاوتيالــص نمــ بعــدد قطــعامل يف ةِرشتــنامل
ــــحي ــــ ال ،"يننوب ــــو" ،"يننوديري  ،)"يننيرم
).   "اموطح" ،"امموس" ،"اودرط"،"اوصدوا"(

 اوم مكلتامل ُاءي ُبيغي ،الثاين قطعامل تايأب ويف
 تالـذا كـاكفان عـىل للداللـة ؛وتص نم رصدي

 يف نهــام غبـةر الـنص؛ يف هــاتاعمج عـن ةرالـشاع
 العائـدة رئامالـض دوتتفر ،اإلنساين طهاحمي ةرغادم

 عـةاماجل واو ًدايدوحت ،ورضباحل مكلتامل اعةمج عىل
 بعـض مناغتت مث تاياألب ايخال يف ةفبكثا زعةوامل
 عـة،يالقط يف ةماالـرص عـىل الدالة- النص تامكل
 ،ف ،و س،(كـــ تاواألصـ نمـ بعـدد -العزلو
، "يفسالــــ"، "يوفالــــس" ،"وســــك "): (ي

.  االنقطاع هذا ديأكتل ؛)" اوجأرس" ،"سدفأ"
 عىل الدالة رئامالض دوعفت الثالث قطعامل يف امأ
ــذا  َأنــا" - ىرأخــ ةمــر عتاملالجــ عــةاماجلو تال

 هنـاولك ةرالشاع تالذا مسلتست ثحي - "مثلكم
 لـةحمم دةوالعـ هذه لكنو ة؛األرس هذه ادفرأ دحأ

 هـاتعامجلو هاتيتلـذا تالـذا هذه ضورف جع،وبال
َّعطــلامل ريالقــد ادمهــوجولو ًعــا،م  عــلفال نمــ َ
 . ادةراإلو

 جتنْـي ام ايقاعيإ الداللة هذه ةوربل يف مساهوي
 نمـ عـةاماجلو تالـذا عـىل العائدة رئامالض راركت

 أنـا" ،"ملكـ لوأقـ امـ ملكـ لوألق َأنا" :وتص
 ."مثلكم

 - ويتالـص النـشاط هـذا أن إىل ريشي مقدت ام
 يف مساهيـ -شرويـد دمـوحم لامأع به عجت يالذ
 أن إال اء؛والـس عىل هتدالل و ،يتالب ةريشاع اجتإن
 صـدرسن تـيال آزقها،م ةوتيالص ةفالكثا هذه ثلمل

 -ازجيبإو - مقاامل هذا يف نايعني اوم. ًقاحال بعضها
 العـايل يقـاعياإل ىتوساملـ هذا أن إىل ويحلتال وه
 رالشاع هذا دةيبقص تضفأ تيال لماوالع مأه نم

 سـةرامم نمـ هـاتكنوم ل؛والقب إىل عارصامل يبرالع
 ةيـبرالع ةريالـشع الذائقـة عـىل ةياإلبداع هاتسلط
 هـذه ةربـصدا شرويد بةرجت مستت مل ولو ثة،يداحل

 ةفـالثقا يف كانـةامل هـذه تأوبت ام ةيالبنائ ةياخلاص
 .ةيبرالع

ــتخت قــد ــبرالع دةيالقــص فل ــةيداحل ةي  عــن ث
 مغربـال أهنـا الإ ة،ريكثـ ةيقاعيإ لياصتفب ةيمالقد

 ليـعتفال هـذا يف اريكثـ عنهـا عـدتبت ال ذلـك نم
 ثـلماأل هالكتاالسـ و ،ويتالـص منـاغتلل فكثامل
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 قـاع،ياإل نمـ عوالن هذا إن .)١(ينفال عطىامل هلذا
 وأ ة،مـالكل وأ ،رفاحلـ وتصـ راركت عىل مالقائ
 يف - ًسـابقا نـاأرش امكـ – ةربغزا دوجوامل لة،ماجل
وأ - اثــلمم مبــزخ ارضحــ سيالقــ ئمــرا علقـةم
 قـصائد نمـ ريالكثـ يف - ىتوساملـ هذا نم بريق

درجــمل اب،يالـس رشـاك ربـد و ش،رويـد دحممـو
  )٢(.ليثتمال

ــذا ــاحيي ه ــالثقا أن إىل لن ــشع ةف ــبرالع ةريال  ةي
 ريالشع العنرص هذا غاللتاس يف تبالغ الباإلمج
 حالنجا نم رالقد سفن ققحت مل قابلباملو ،ويتالص
 ذلـك يف ابتـالعو ى،راألخ العنارص يفظتو يف
 َطالـبامل ؛رأختـامل و ابع،تـال رالـشاع عىل ورقصم

ــإبداع تافإضــا داثتحباســ ــ ةي ــلذا خرؤت  يف هت
ــنص ــ. ال ــث نوم ــ ةم ــ ؤمراف ــاتباع - سيالق  هرب

 هذه ثلم عن عزلم يف - لواأل ركتبامل و ؤسس،امل
 .وماللو ؤاخذةامل

 ةيـبن عىل ويتالص قاعياإل نةيمهو نشاط نيبايت

 ةيـبرالع رالنثـ دةيقـص ةبـرقاامل هـذه نم يثنتنس  )١(
 ثيدتحل هاتلواحم يف ةمالقائ برجاتالو ثة،يداحل
 يالـذ ،ريالشع قاعياإل نوقان ليعطت عىل هايتبن
 دةيقص وأ ة،يدموالع دةيالقص يف هتشكالت نافيأل
 اوتيصـ ةمناغتامل ةريالشع تسارامامل وأ لة،يعتفال
 .رينيالشع نيذجموالن نيهذ عم

 رشــاك رلبـد " رطـملا دةوأنــش" دةيقـص :اجـعر  )٢(
 هـايتبن يف وتالص عنارص نشاط بعوتت اب،يالس
 راركت: نهام ةريكث لياصتف عىل ةمالقائ ةيقاعياإل

، ١٩٩٧( لــــةماجل وأ ة،مــــالكل وأ ،رفاحلـــ
  .)٤٧٤ص

 يف وهـف .رآخـ إىل يفثقا قعمو نم ةيبرالع ةديالقص
 يف نـهم االتفحاسـ أقـل يبرغـامل ريالشع اخلطاب
 اخلطــاب ســاعد .ةيــبرالع ةيــراجلز شــبه خطــاب

 نوكـامل هـذا سـلطة نم داحل عىل لواأل ريالشع
ــشع صوالنــص عــىل هحــافتان ــبرالع ريغــ ةريال  ةي
 ةيـراجلز شـبه دةيقـص قـعوأ امنيـب ؛عهام اعلهوتف
 لمـاوع هتـنيمهو العنرص هذا ادةيس حتت ةيبرالع
 :هامتقدم يف
 طحيامل هذا يف ةيمالقد ةيبرالع دةيالقص رذجت -١

 يبرعـ ريشـع طحمـي يأ نمـ رأكث ،ريالشع
.رآخ

 تطــامحيلل ريالــشع طحــيامل هــذا زواجتــ -٢
ــشع ــبرالع ةريال ــهوفب ىراألخــ ةي ــنص ائ  لل

.ةوتيالص هيتبن ةوبق روفعامل ،قدسامل
 ةيـبرالع ةيـراجلز شبه دةيقص اعلتف ةيدودحم -٣

 ةفيارجغ ألسباب؛ةيبرالع ريغ صوالنص عم
 يف دهالـرس ةفيالكا ةحساامل نجد ال ة،فيثقاو

 فارشتـاس قعتونو. ثحالب نم ضعوامل هذا
 ة؛يقبلتسمـ تاريغتل يفالثقا طحيامل هذا دةيقص
 تـيال ،ثيداحلـ العامل تجداتسم ريأثت حتت

.تالن عرب اصلتوالو ،ةومعلامل ةورث نهام


: 
ــشاط أن ثحــالب فكــش ــرص ن ــاعياإل عن  ،ق

 ىراألخـ ريالـشع اخلطـاب عنارص عىل هتنيمهو
 يف ،آزقاملـ نمـ عـدد سيأست إىل دةيبالقص يضيف
:هاتعيطل
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 الغالـب يف - ةيبرالع ةريالشع الذائقة متحور -١
ــالمج لحــو - ــالبن تاي ــقاعياإل ةي ــيال ،ةي  ت
.تاوصاأل اعلتف جهاتني

 ذجامالـن يف - ةيـالبن هذه هالكتاس يف بالغةامل -٢
 ؛ةوتيالـص أنـساقها اجتـإن راركوت - طةفرامل
ــلباملو ــى ورطــت اجــعتر و شامانكــ قاب  ُالبن

 عـىل اهتـايالمج بنـاء يف دتمعت تيال ،ىراألخ
 عمــ ريالــشع اعــلتف وأ ل،يــختامل بيــاكتر
 كــانامل عــىل تدافــرامل عيــزتو وأ ،ريكــفال

. ليثتمال درجمل ،النيص
 ةيــبن عــىل ويتالــص قــاعياإل نــةيمه ةيإشــكال

 ةيــرخياوت ،ةفيــثقا ورجــذ تذا ةيــبرالع دةيالقــص
 ،اهلـاوز عةبرس نبؤتال ريالعس نفم ايلتبالو ؛ةيمقد
ــ وأ ــاتر ىحت ــتامل مغــر ،اجعه ــو ،تاريغ  دواجله

. )١(العنـرص هذا سلطة نم داحل إىل ةيالساع ةيالنقد
 :نةيماهل هذه راتمرالس ةيغذامل لماوالع زرأب نوم
 ًدايـدوحت هـافيثقوم -ةماأل هذه اعلتف ماود -١

) آنرالقـ (قدسامل نصها عم -منهم اءرالشع
 عبـدتال راتمراسـو. ةيقاعياإل هوتبق روفعامل

ــه ــ ب ــاآلل قوف ــةوروامل ةي ــعامل ،ث ــىل دةتم  ع
 ،ةريـاجله اءةرالقـ وأ ،عتاماالسـو تاإلنـصا

 األجـدىو ،ماأله عبدتال تايآل اعاةمر نود

 دوهـجم نمـ بـذل اومـ س،ينوبـأد لـذلك ثلمن  )١(
 ةريشـاع ةيمق أن عىل هنةللرب ؛يقيطبوت ،رينظ

. ويتالـص قاعهـايإ يف سيلـو هايتؤر يف دةيالقص
 ةريالـشع: لـهامأع نمـ -ليثتمال درجمل -فحصت

  ).٣٢-٢٢ ص ،١٩٨٩  (ةيبرالع

 ،ريكــتفالو ل،مــأتال تايــلمع عــىل ةمــالقائ
.ردبتالو

ــشاط -٢ ــ ن ــة، نف ــ اخلطاب ــدد بطرتامل ــ بع  نم
 يف دتمــعاملو ،ةمياإلســال ةيــنيالد سوالطقــ

 عنـارص يـفكثت عـىل عتمساملـ عمـ اصلهتو
 وأ ،طيبـسوت ،...)سـجع جنـاس، (قاعياإل

 داللة ميَعت قد تيال ل،يختامل عنارص إقصاء
 ى،والقـص هـايتغا عـن جهـارخت وأ ،ُاخلطبة

. مهافباإل ثلةتمامل

 

 ،تاءاراإلجـ بعـض حارتاق اسةرالد تلواح
ــيال ــفختال إىل فدهتــ ت ــ في ــ نم ــرص فعن  عن

 ،هالكهتاسـ يف رالـشاع يادمت نم داحلو ،وتالص
 :يتباآل تاءاراإلج هذه ثلوتتم .أنساقه راركوت
 ريكـفال هيـعو ىتوسملـ يبرالع رالشاع عرف -١

 ؛ريالـشع نـهويكت إىل  ةفباإلضـا ،فيلسفال
ــك يف ألن ــئيهت ذل ــإلن هت ــؤر اجت  ةريشــع ةي
.دةيجد

 ،ةيرغـام تاريشع عىل يبرالع رالشاع حافتان -٢
 بنـاء يف العنـرص هذا نشاط ةيدودمحب مستت

 عـداه امـ هجتوب قابلباملو ،ريالشع خطاهبا
.العنارص نم

 يالعـامل رالـشع عـىل يبرالعـ رالـشاع اطالع -٣
ــاجامل ــة إىل ره ــبرالع اللغ ــ ةي  تاللغــا نم

 عنـرص نمـ ةمجرتال هتعطل أن بعد ،ةياألجنب
ــاعياإل ــهم تظــحتفاو ،ق ــ ن ــ كــنمأ امب  نم

ــارص ــ العن ــيال ،ىراألخ ــت ت ــالثقا زوع  ةف
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.ايؤرالو ،ليختكامل ةيبرالع ةريالشع
ــلتوال -٤ ــ اص ــص عم ــشع صوالن ــرب ةريال  ع

ِّقـدت تـيال ،ثـةيداحل سائطوال  إىل َدةيالقـص مَ
سفــيال(كـــ ةمتالــصا الــشاشة عــرب ئهــارقا
 اعـلتف نمـ دحـلل ؛)اب ستاوال (و ،)كوب

 هتـلكام فَلرصو ؛قاعياإل عنرص عم ئرالقا
.ىراألخ دةيالقص عنارص لمأت إىل ةيالذهن


: 

 ديـدتحب ةيـثحالب هـاتلرح اسـةرالد تتمتاخ
 يبرالعـ رالـشاع هافي قعي قد تيال ،يراذحامل بعض
ــهمعات الحــ ــ ل ــرص عم ــاعياإل عن ــاء ،ق ــه أثن  بنائ
 :يهو ة،ريالشع هتديلقص
 ؛العنرص هذا عىل غالتاالش يف فعستال معد -١

 طيتـور ال ىحتـ ى؛كرب ةوتيص طاقة اجتإلن
 العــالء أليب سـبق يالــذ أزقاملـ يف رالـشاع

 نمـ ًعـددا فضاع حني ؛هفي قعو أن ريعامل
 ؛ةيـاإلبداع لهامأع بعض يف ةوتيالص نيانوالق
ــدفو ــشاع هتــذا تج  رانظــ  (سهافــن ةرال
ــاألب ــ رياي ــةوبجم) ٤٨ص ،نيسوح ــىل ل  ع
ِّبلغت يك ؛فكلتالو كابدةامل  ةيـالغا َبهاحصا َ
 ز،تميـال هـاجس حتـت سهفـلن هامسر تيال
.ادةفرالو

ــرتاال -٢ ــ ازح ــةامل نم ــصاءإ يف بالغ ــرص ق  عن
 يف نــشاطه ةوقــو هتــنيمه عــىل ًدار ،قــاعياإل

ــص ــبرالع دةيالق ــ ،ةي ــلف امك ــوأد ع  يف سين

 يف ألن ؛)٢(ةريـالنظو ،)١(ةريالشع: هتيسرامم
 نمـ يبرالعـ ريالـشع اخلطاب ليعطت ذلك
ــ  هتبحصــ تــيال ،ةيــلاماجل هتايصوخــص زرأب
 هتالدو نذم ،ورطتالو ،ميناتال يف تمرتاسو
ــ ناعــرص إىل  هــذا نــةيمه عاجلــةفم .اهنرال

 عـن ثحالبو ،ههيجتو بإعادة نوكت العنرص
ــ نــعمت ةيــآل  ىراألخــ العنــارص عــىل سلطهت

 .بإقصائه سيلو ،سبفح

 ةيـبن ثيدحتـ ةمـهم نم ركفامل رالشاع اءفإع -٣
ــص ــص دةيالق ــ ،ةوتيال ــكيمت مل ام ــام ل  ةره

ــمو ــعال ةيقيس ــهت ةي ــلم ألداء ؤهل ــذه ث  ه
 فيلــسفال/ريالــشع نــهويكت ألن ؛ةيفــظوال
 ،ةيعوضـوامل ةيـالبن عنـارص ويرطـت له لوخي
 ةيــالبن سيلــو ،ايــؤرال يــنيعتال جــهو ىلعــو

 تايـجعمر الغالـب يف زهوعت تيال ة،وتيالص
 نمـ ريعـامل بـةرجت ؤكـدهت ام هذاو .ثهايدحت
 ريسوتفـ .ةيـثان ةحيـنا نم سينوأدو ة،حينا
 إىل جـعير -نايرقـدت يف - تنيبرجـتال عكتو

 عمـ لمـعاتال يف ركفامل رالشاع ةرهام فضع
 لـكمتا إنو ىحتـ ،ةيقيسوامل ةيالبن تايعطم

 يف وتالص عنرص يفظتول سينوأد إقصاء بعتت  )١(
 ة،رأختـاملو ة،يمالقد ةياإلبداع لهامأع نم ريالكث
ــشع هتســرامم الحــ وهــ امكــ  لاماألعــ :يف ةريال

 ىرأخـ قصائدو عماجل غةيبص د مفر،٣ ةريالشع
   ).بعدها اوم ٥١٣ ص ،١٩٩٦(

 :اجـعر س،ينوأد تاباتك يف النزعة هذه سملتل  )٢(
-٣٢ ،٥٦-٢٢ ص ،١٩٨٩ (ة،يـبرالع ةريالشع
٥٩.(  
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 أيب عمـ الاحلـ وهـ امكـ ،اهتـاوأد نمـ ريالكث
.ريعامل العالء

ــشاع لمــعات ُءوُســ  ،ريعــامل(نيالــسابق نريال
 يعنـي ال ةوتيالـص دةيالقـص ةيـبن عمـ) سينوأدو
 لواأل فأرس ثحيـ ؛ريكب امنهيب نيباتالف ؛اماثلهمت
ــ( ــ نمــ ديــالعد سيأســت يف) العــالء وأب  نيانوالق

 إقصاء يف) سينوأد (ثاينال بالغو ،علةفتامل ةوتيالص
ــثتمال درجــمل اجــعر (اهلــاإمهو نيانوالقــ هــذه  لي

 .)٥٩-٣٢ ،٥٦-٢٢ ،ص١٩٨٩
 اعـاةمر ةوررض إىل يراذحامل هذه نم نخلصو
 العنـرص عىل غالتاالش ةمث نوم ؛هتارلقد رالشاع
ُسنحي يالذ  طاقـة أكـرب اجتـإن ةيبغ ؛عهم َلمعاتال ِ
 لاماألع نيب اضلةفامل نوكت هذا ويف .كنةمم ةريشع

 لعنـارص رصاتـاالن خـالل نمـ سيلو ،ةياإلبداع
 اإلعـالءو ،ركـفال لعنرص سيأدن عصبتك ؛نةيعم
 عنـرص سابحـ عـىل - دةيالقـص يف - شـأنه نم
.)١(قىيسوامل

 اء،رالـشع تارقـد يف تنايباتال هذه بنا يهتنت
 فـام ة؛ريالشع ذجامالن عددتب يمسلتال إىل مهتارهاوم
ــ ــبرالع دةيالقــص ريضي ــ ةي ــ وه ــوالن ورصت  ذجم

 اءرالـشع بعـض  لواحيـ يالـذ د،حاوال ريالشع
 دة،يـاجلد هتغيص قوف،وغديل لهيشكت إعادة النقاد

ــوحي  )١( ــض ت ــوأد تارينظــت بع ــرص أن سين  فاان
 نيانوبقـ متامااله إىل - الكيل شبه - يبرالع رالشاع
ــالبن ــقاعياإل ةي ــ ةي ــامل وه ــشاط لومخــ يف سببت  ن

ـــص ـــبرالع دةيالق ـــ عـــىل ةي  ،ريكـــفال ىتوسامل
  .)٥٩ -٥٦ ص -، ص١٩٨٩ رانظ. (يويؤرالو

ـــجعرملو ،منهويكـــتل طابقـــام  عـــلف امكـــ مهتاي
ــوأد ــوت. )٢(سين ــ عون ــاب طامأن ــشع اخلط  ريال
 رالـشاع عـبء ويتالـص ىتوساملـ عـىل فضاعيـ

 هيـعل يلقـي إذ ؛ةيقيسـوامل هتـارقد يف ًزامتيـ راألكث
     ةيـــقاعياإل ةيـــالبن ثيدحتـــ يف ىلواأل ةيلوسئاملـــ
 عـرب-يغـذامل ،ميالنغ النسق راركت نم شاهلاتانو
. ةيبرالع دةيالقص ةيلبكائ-ةيالعزائ هتاينيمفوس

 - تاتويساملـ هلـذه ًقـاووف - فطـاامل ةيهنا يف
 البنـى، عـددةمت ةريشـع ذجامنـ مامأ سنافأن سنجد
 :ثالثة اوحضو أجلها

 هريتشـاع اجتـإن يف ُلوعامل ريالشع ذجموالن -١

 اخلطـاب ليـعطت إىل سينـوأد سعىي نايرقدت يف  )٢(
 ،يقيسـوامل نـشاطه نم ثيداحل يبرالع ريالشع

 ةريـكفال لةموباحل نهحش يف بالغةامل إىل قابلباملو
 عمــ اخلطــاب هــذا بيــكتر منــاغيتل ة،يويــؤرال
 نمـ ةفيلـسفال ةفلثقاا نيب زعوامل ،ريفعامل نهويكت
 نـافتاو قـدف .ةيـثان ةحيـنا نمـ ةريالشعو، ةحينا
 سـةردم رفعـي مل " :أنه ةتيالذا الناقد هذا ةريس
 عـىل آنرالق ظحف. ةعرش الثالثة سن قبل ةمينظا
 قــصائد نمــ اريكبــ ًعــددا ظحفــ امكــ ه،يــأب ديــ

 ةيـطنو دةيقص ألقى، ١٩٤٤ عيبر ويف. ىمالقدا
ــ ــع نم ــأ هرش ــك مام ــ ريش ــر ،يلوتالق  سيئ
 يف كـان يالـذو نـذاك،حي ةوريالـس ةوريهماجل
ــز ــةملل ةراي ــ. نطق ــص تنال  اإلعجــاب، هتديق
يف ةينسفرال ةينامالعل سةردامل إىل لةوالد هتسلرأف
 جروختـ، ًزافق اسةرالد لحامر قطعف ،سوطرط
 سـنة ةفلـسفال يف ًخصـصامت شقمد عةمجا نم

: قـعمو عن). ارشاع(سينوأد :اجع ر."١٩٥٤
https://ar.wikipedia.org/wiki) .(ــــ  خريات

 .٢٣/١٢/٢٠١٦جاعرتاالس
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 اعـلتف عن خضةمامل ة؛ريالشع هيتؤر المج عىل
 يف سـةرامامل هـذه تنايعو. ركفال عم رالشع
.سينوأدو ،ريعامل :ةيبرالع ةفالثقا

 هريتشـاع اجتإن يف دتمعامل ريالشع ذجموالن -٢
 هـذه تنـايعو ة،يقيسـوامل هيتـبن نـشاط عىل
 الغالب أن إال ،ركث يبرالع رالشع يف سةرامامل

ــ ــورال مهيعل ــإن راركــت يف طت  األنــساق اجت
.ةوتيالص

ــشع ذجمــوالن -٣ ــطتوامل ريال ــه يف س ــ بنائ  نيب
 رالـشاع لكيمت ثحي ؛نيالسابق نيذجموالن
ــ ــ  نم ــوامل (يتنيجعرامل ــكفالو ة،يقيس ) ةري
 ركثـ ذجمـوالن هذا تنايع و. ًازنامتو نًاويكت
 ان،جرب ثالمأ ،ةيانسرومال ةيبرالع ةفالثقا يف
.ايضم وأب ايليإو ان،رطوم

 قـصدي بريقتال هذا قوف ةيالبنائ ذجامالن عددت
 الكـيل فااالنـرص سيلو ب،يغلتالو ،يحجرتال به
 رالـشاع ألن ؛يقيسمو وه ام وأ ،ريكف وه ام إىل
 ،مالعا رالشع نولقان ثالمتباال ملزم ليامل هذا مغر
 ،يالبنـ هـذه فلـتخم نيب اعلتفال عىل ومقي يالذ
 .ةيالنصو ة،يليختلاو ةيقيسوامل: تاتويساملو

 نم هيإل ورنظم دينتفال هذا أن إىل رينش أن يبق
 يالـذ ثنـاحب عورشمـب عالقـة تذا دهحاو ةويزا
 ةريشـاع عـىل ةوتيالـص ةيـالبن نـةيمه بعتت لواحي

 قـدو -اهتإشـكاال تعاجلـاوم- ةيبرالع دةيالقص
 و ،ركـافأ نم لحتم اوم ةيعوضوامل ةيالبن ترضح
 امل - ىراألخ لبنىا نود – ثيداحل اقيس يف ؤىر
  .ةياعلتف ةيصوخص نم ةوتيالص ةيالبن نيبو نهايب

 
 ةيضفرب ةيثحالب هاتلرحل اسةرالد هذه تهدم
 أن ادهامف ريالنظ البسط يف هايإل ةراإلشا تسبق
 - ةريشـع قىيسمو نم ُجتنْي اوم -ويتالص قاعياإل
 يف زوجـاويت ة،يـبرالع دةيالقـص ةيـبن عـىل نيمهي

أن امكـ ى،راألخـ العنارص َغالتاش طفرامل نشاطه
 ةيـالعال ةيهيجتوال السلطةو ةفالكثا هبذه هورضح
َّجل هلكتسي  عن هفرصوي ةياإلبداع رالشاع طاقة ُ

: نهـام تـيال ىراألخـ دةيالقص تاتويسم إنضاج
 .ليثتمال درجمل ا،يؤرالو ل،يختامل

 ليـثتمل ةراتـخامل نتـوامل عيـمج حتصفـأ قدو
 ةرتحـقامل الـثالث لـهحارم عـرب - يبرالعـ رالشع

 ،راواحل لوط بعد) ةرياألخو ،سطةتواملو ،ىلواأل(
 قابـلباملو ،ةوتيالـص هايتبن ةرغزا عن - ساءلةاملو

 امــ إذا ؛ةيويـؤرالو ،ةيــليختال هـايتبن اجــعتر عـن
 عيـمج طوتـور .)ةيقاعياإل ةيالبن (امهتبسابق اتنورق

ــ ــذ براجت ــوامل يه ــدةتامل - نت ــ باع  ،تافساامل
 إىل ينقـد ؤرشمـ ةياإلشـكال هـذه يف - نةماألزو
 رالـشع ةريورصـ عـىل سلطهاوت ،اهلاتفحاس دىم

 كـاكفلالن هتارقد ئهيهت ارشاع ةمث أن ولو ،يبرالع
 مل يالـذ ،ريعـامل العـالء وأبـ لكـان هاتنيمه عن
 نمـ دتفـرامل يـويؤرالو ،ريكفال نهويكت له عفشي
  .لةامالث ىحت جلاجها يف قرالغ

 نمـ عـدد عـن فالكـش ثحـللبا سنىتـ امك
 :هاتعيطل يف - نةيماهل هذه عن ةالنامج - آزقامل
 انـشغاهلا يف ةيـبرالع ةريالـشع الذائقة اطفرإ -١

 رالشع سخهار تيال - ةيقاعياإل ةيالبن تايلامبج
.هاريغ نم رأكث - دةراتوامل لهحامر يف يبرالع

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 طينشت يف ماألعال اءرالشع نم ريالكث بالغةم -٢
ــس ــذه جين ــالبن ه ــص ةي ــو ة،وتيال  هالكتاس

 قابـلباملو ،فكلـتالو راركـتال َّدحـ أنساقها
 دةيالقــص ُبنــى اجــعتر و شامانكــ و ،لومخــ

 ةيـالبنو ،ةيـليختال ةيالبن :نهام تيال ىراألخ
 .ةيويؤرال
 نــةيمه اجـعتر بةوبــصع اسـةرالد تنبــأت مثـ
 مغـر ةيـبرالع دةيالقـص ةيـبن عىل وتالص عنرص

 ليـعطت إىل ةيالـساع ةيـالنقد دواجلهو ،تاريغتامل
 ،لنـشاطه ةيـغذامل دفـاروال راتمرالسـ ؛هريأثت ةوق

 اءرالـشع نم ريالكث اعلتف ماوبد علقةتامل ًدايدوحت
 ةوبق ومسوامل-)ريمالك آنرالق (قدسامل منصه عم

 عـىل دةتمـعامل ةيـنيالد مخطـبهو -ويتالـص بنائـه
ــفظتوال ــسط ي ــ األب ــص نيانولق ــاهزة وتال  اجل
 ويف ،يلقــمتلل جــذهبا يف...) اجلنــاس الـسجع،(
 . هيعل هاريأثت

ــأ ــاحل ام ــيال لول ــ ت ــةرالد تأرَج ــىل اس  ع
 عمـ ثـلماأل لمعاتال نم ابرتاالق ةيبغ ها؛حارتاق

  :يف زهلاتنخف ن،وكامل هذا
 ريكـفال هيـعو ىتوسملـ يبرالع رالشاع عرف -١

 ؛ريالـشع نـهويكت إىل  ةفباإلضـا ،فيلسفال
 ويرطـت إىل بـدعامل طاقـة هيجتو ذلك يف ألن

 الــصلة تذا ى،راألخــ العنــارص نــشاط
.ةريالشع ةيؤربال

 ة،يرغـام تاريشع عىل يبرالع رالشاع حافتان -٢
 بناء يف -العنرص هذا نشاط ةيدودمحب مستت

 عـداه ام هجتوب قابلباملو -ريالشع خطاهبا
.العنارص نم

 يالعـامل رالـشع عـىل يبرالعـ رالـشاع اطالع -٣
ــاجامل ــة إىل ره ــبرالع اللغ ــ ةي  تاللغــا نم

 عنـرص نمـ ةمجرتال هتعطل أن بعد ة،ياألجنب
ــاع،ياإل ــهم تظــحتفاو ق ــ ن ــ كــنمأ امب  نم

ــارص ــ العن ــيال ى،راألخ ــت ت ــالثقا زوع  ةف
.ايؤرالو ،ليختكامل ةيبرالع ةريالشع

ــلتوال -٤ ــ اص ــص عم ــشع صوالن ــرب ةريال  ع
ِّقـدت تـيال ،ثـةيداحل سائطوال  إىل َدةيالقـص مَ
سفــيال(كـــ ةمتالــصا الــشاشة عــرب ئهــارقا
 اعـلتف نمـ ِّدحـلل ؛)اب ستاوالـ(و ،)كوب

َلرصو ،قاعياإل عنرص عم ئرالقا  هتـلكام فِ
 .العنارص ةيبق لمأت إىل ةيالذهن

 ةيــثحالب هــاتلرح اســةرالد تتمــتاخ اريأخــو
 رالـشاع هافي قعي قد تيال ،يراذحامل بعض ديدتحب

 بنائـه أثنـاء قاع،ياإل عنرص عم لهمعات الح يبرالع
 :زهارأب ة،ريالشع هتديلقص
 ؛العنرص هذا عىل غالتاالش يف فعستال معد -١

 طيتـور ال ىحتـ ى؛كرب ةوتيص طاقة اجتإلن
 العــالء أليب سـبق يالــذ أزقاملـ يف رالـشاع

ــامل ــعو أن ريع ــ ق ــلتمامل ه؛في ــال ث  ،فكلتب
 نيانوبــالق اخلطــاب يــفعنوت عــالفتاالو

 .بدعامل لطاقة هلكةتسامل ةوتيالص
ــرتاال -٢ ــ ازح ــةامل نم ــصاء يف بالغ ــرص إق  عن

 يف شاطهنــ ةوقــو هتــنيمه عــىل دار قــاع،ياإل
ــص ــبرالع دةيالق ــ ة،ي ــلف امك ــوأد ع  يف سين

 ذلـك يف ألن ة؛ريـالنظو ة،ريالشع: هتيسرامم
 زرأبـ نمـ يبرالعـ ريالـشع اخلطاب ليعطت

 ،هويتـــهل ددةحــامل ة،يـــلاماجل هتايصوخــص
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. فيلسف خطاب إىل لتحولل هرتجرجو
 ةيـبن ثيدحتـ ةمـهم نم ركفامل رالشاع اءفإع -٣

ــص ــص دةيالق ــ ة،وتيال ــكيمت مل ام ــام ل  ةره
ــمو ــعال ةيقيس ــهت ةي ــلم ألداء ؤهل ــذه ث  ه
 فيلــسفال/ريالــشع نــهويكت ألن ة؛يفــظوال
 ة،يعوضـوامل ةيـالبن عنـارص ويرطـت له لوخي
 ةيــالبن سيلــو ا،يــؤرال يــنيعتال جــهو عــىلو

 تايـجعمر الغالـب يف زهوعت تيال ة،وتيالص
 . ثهايدحت
 عددت ةوررض إىل بنا يهتنت يراذحامل هذه عيمجو
 اءرالـشع تارهـام عـددتب ةيبرلعا ةريالشع ذجامالن
 ةيـبرالع دةيالقـص ريضي فام ؛ةيجعرامل مهتناويكوت
 لواحي يالذ ،دحاوال ريالشع ذجموالن ورصت وه

 قوفـ وغـديل ؛لهيشكت إعادة النقاد اءرالشع بعض
 لناو ،مهتارهاملو ،منهويكتل ًطابقام دةياجلد هتغيص
 ذجمـوالن ةيثحالب سينوأد تداوهجم نم ريالكث يف
 اخلطاب طامأن عونت و .خفال هذا يف عوقولل زرالبا

 عـبء  ويتالـص ىتوساملـ عـىل فضاعي ريالشع
 يلقـي إذ ة؛يقيسـوامل هتارقد يف ًزامتي راألكث رالشاع

 و ة،يقاعياإل ةيالبن ثيدحت يف ىلواأل ةيلوسئامل هيعل
 عـرب- يغـذامل ،مـيالنغ النسق راركت نم شاهلاتان
 .ةيبرالع دةيقصال ةيلبكائ -ةيالعزائ هتاينيمفوس
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