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حيمحمن الرَّ بسم اهللا الرَّ 
ونمُ لَ عْ يَـ الَ ذينَ والَّ ونَ مُ لَ يعْ ينَ ي الذِّ وِ تَ سْ يَ لْ هَ ُقلْ "

"كَُّر ُأْوُلوا األْلَبابِ إنََّما يـََتذَ 
.09سورة الزمر، اآلية 



إهداء
إلى والديَّ الكريمين

أبي رحمه اهللا

ي أطال اهللا عمرهاوأمِّ 

وإلى كلِّ أفراد أسرتي

.أهدي هذا العمل المتواضع
- صالح الدين- 



إالَّ قاَل يف غدِه،يف يومهِ كتابًا،رأيُت أنَُّه ال يكتُب إنسانٌ إينِّ "

زِيَد هذا لكان ُيْستحسُن،، ولولو ُغيـَِّر هذا لكان أحسن

تُرِك هذا لكان أمجل،، ولوولو ُقدِّم هذا لكان أفضل

قص على استيالء النّ وهو من أعظم العرب،وهو دليل 

".على مجلة البشر
العماد األصفهاين
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مةقدّ مُ 
خالهلا من ى له ـَّ تسنات تارخيية،مراحل وحمطَّ ةبعدَّ ،لقد مرَّ الشِّعر العريب اجلزائري

من االجتاهات واخلصائص الفنِّيةاعديدً عرف ا، لذإن على مستوى املبىن أو املعىن،التَّجريب
.من األشكال الشِّعريةاكما عرف كثريً 

االجتاه التقليدي احملافظ،االجتاه :على سبيل املثال، فمن بني االجتاهات اليت عرفها
.جديدياالجتاه التَّ و وري،لثّ ومانسي،االجتاه االوجداين الرُّ 

القصيدة احلرة، ةألنشود، اعرف القصيدة العموديةد، فقعريةأما من حيث األشكال الشِّ 
املزجة،قصيداملقطعة، قصيدالومضةة، قصيدثرالنَّ ة، قصيدباعياتالرُّ ر،شع)الشعر احلر(

.الديوانةوقصيد،شكيلسم والتَّ الرَّ ةقصيد
خريطة الشِّعر العريب يف- حالًيا-هي آخر الفتوحات ،هذه"قصيدة الديوان"ولعلَّ 

ل ديوانًا ذات النَّفس امللحمي واليت تشكِّ ،لة
.

املتعارف عليه ،قليديمودي التَّ كل الععلى الشَّ ةمكتوب،يوان هذهوقد تكون قصيدة الدِّ 
.قصيدة املقطعو، أفعيلةالتَّ شكل قصيدةعلى و، أمنذ القدمي

فيما خيص ،جليَّة للعيانراسات ة الدِّ غري أن قلَّ عري اجلزائري،غىن جتارب احلقل الشِّ رغمو 
.ومتفصالته على وجه اخلصوص،امللحميتناول احلسّ 

Epique قدية بامللحميى يف النظرية النَّ أصبح يسمَّ ياحلديث، الذ/حيث إن الشَّكل القدمي
اجلزائرياليت تناولت الشِّعر،راساتيف الدِّ يرتاءى لنا أنه قليل راسة،إذ هو موضوع حريٌّ بالدِّ 

.احلديث واملعاصر
فامللحمي،كمضمون فينِّ لي

.ظهرت عند شعوب السَّرديات الكربى
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الدرامية القدمية، ن، يف الكتابات الشِّعرية، والفنو كانت امللحمة قد انتهت شكالً فإذا
اإلنسان نق بالفنون األدبية املعاصرة، حيتضلصيفينِّ ى، كمحتو اامللحمي الزال مستمرً نفإ

. اليوميةهعن حلول ألزماته، ومشاكلاعاته، وباحثً مهومه وتطلُّ ا، مواكبً املعاصر
.اخمتلف ، و تواكب ديناميكية احلياة العصرية،مالمح مستحدثةحنيٍ يرتدي يف كلِّ 

إىل مسيسة ازالت يف حاجة ماليت ،من املواضيعتبادرت إىل ذهننا كثري املنطلق،هذا من
:الدراسة من بينها

عرية اجلزائريةية للقصيدة الشِّ األشكال الفنِّ -01
الشِّعر اجلزائري املعاصر بني اإللزام وااللتزام–02
ي اجلزائري املعاصر مالحمه وخصائصه الفنية ياسالشعر السِّ –03
املعاصرمجاليات التَّصوير الفنـِّي يف الشِّعر اجلزائري –04

أنه يف ، إالَّ ال خترج عن نطاق دراسة التِّجربة الشِّعرية اجلزائريةاليت،وغريها من املواضيع
سمية اختالف يف التَّ عم،زائريعر اجليف الشِّ امللحمياحلسّ ،على دراسةرأينااألخري استقرَّ 

.عراءما بني الشُّ 
بيتٍ 1001،واليت حتتوي على1972سنة "إلياذة اجلزائر"،اعر مفدي زكريابعد كتابة الشَّ ف
اليت حذت حذوه،حيث اختذت من اإللياذة ،عريةجارب الشِّ من التَّ ثريٌ ك،ظهرت بعده  عريٍّ شِ 

اليت شرع يف كتابتها ابتداء من - عيد املثرديالسَّ - اعر للشَ ،"إلياذة الوادي"ا،فكانت عنوانً 
وهي عبارة عن ،يف جزئها األول عريٍّ شِ بيتٍ 300على - حاليا- ،حتتوي 1991شهر جوان 

إلياذة "ليخطَّ - عامر شارف- اعر ،مث تاله الشَّ بعدمن كتابته ينتهِ مل ،مشروع مفتوح
،مث جاء عريٍّ شِ بيتٍ 170،وهي حتتوي على 2000ما بني شهري فيفري وأفريل ،"بسكرة

142،وهي حتتوي على 2002سنة "إلياذة األوراس"ليكتب -طارق ثابت- اعربعده الشَّ 

اليت تبلغ،و 2005سنة "بإلياذة وادي ريغ"-صالح الدين باوية–اعر،مث جاء الشَّ عريٍّ شِ بيتٍ 
-يوسف لعساكر-ا الشاعربل جند أيضً ،،وال يتوقف األمر عند هذا احلدِّ شعريٍّ بيتٍ 218

،بل جند من خصَّ بعض املؤسَّسات بإلياذة،مثلما فعل "إلياذة وادي ميزاب"كتب الذي  
".إلياذة اجلامعة"يف –مجوعي أنفيف -الشَّاعر
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:ا هلا،مثلعنوانً ا آخرا،ومن امللحمة حينً قة حينً أخرى استعارت من املعلَّ بينما جند أعماالً 
اجلزائر بني األمس "أو–حممد األخضر عبد القادر السائحي-اعرللشَّ "قة اجلزائرعلَّ مُ "

طبعت سنة ،)جزائر األمس(يف جزئها األول،شعريٍّ بيتٍ 551حتتوي على هيو ،"واليوم
جزائر (يف جزئه الثاين،بعدوهي مشروع مفتوح مل يكتملعن دار اهلدى بعني مليلة،2006
حتتوي ،وهي -عيسى حليلح- اعرللشَّ "قة اجليل األخضرعلَّ مُ "وعلى منواله جند.)اليوم
.-رامكسليم-اعر "ملحمة الزِّيبان"و،بيٍت شعريٍّ 88على

ظهرت يف فرتة األلفينيات،أي بعد مرحلة ،ن جلَّ هذه األعمال اإلبداعيةوقد الحظنا أ
ي باألجماد ـِّ التغن،واألخرياألول،حيث كان دافعها وداء اليت مرَّ العشرية السَّ 

.واألمل يف قلوب اجلزائريني،الوطنية وإعادة غرس حب الوطن
:عنوان حبثنا موسوم بطيات كانهذه املعمجيعمن 

.الملحمي في الشِّعر الجزائري الحديث والمعاصرالحسّ 
جمالياتها ودالالتها،دراسة في تجليَّات اإللياذة

إبراز ما يتصف به الشِّعر العريب اجلزائري من يف،ويتمثل اهلدف
عر امللحمي،ولكن الشِّ اجلزائري كتباعرحسّ 

اخلاصة،اليت ختتلف عن مالحم األمم األخرى،هذا من ناحية،ومن ناحية أخرىبطريقته 
م يف العصر املالحجنس عدم إمكانية ظهور زعممن كلِّ صرًحيا،على  ايعد حبثنا 

.جيا واالكتشافات العلمية املذهلة،رغم التطور العلمي املذهلعصر التكنولو ،احلديث
إالَّ ،نفسهاجلزائري تعاجل املوضوعيف الشِّعر،انت قد ظهرت بعض األحباثكوإذا  

فقد اقتصرت على دراسة إلياذة اجلزائر ،
ابت لطاهر بلحيا،والثَّ للباحث ا،إلياذة اجلزائر ملفدي زكرياالت يفتأمُّ :ملفدي زكريا،مثل

.للباحث خليفة بوجادي،ساين يف إلياذة اجلزائر بني املنظور الوظيفي واالجتاه األسلويباللِّ 
. للباحثة زمايل نسيمةوقراءة يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا

" إلياذة بسكرة"ا إىلق أيضً يتطرّ فإنهملفدي زكريا،"إلياذة اجلزائر"لى دراسةفبحثنا عالوة ع
.  راسة من قبل- لطارق ثابت"إلياذة األوراس"و،لعامر شارف
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اا يزال خمطوطً مممنها ما هو مطبوع،ومنها ،نفسهاملوضوعنويه بأعمال أخرى يفمع التَّ 
ية اليت تشرتك فيها معظم هذه اإلبداعاتللخصائص الفنِّ ،صيص فصل برمتهناهيك عن خت
. ا مبوضوع الوطنا وثيقً "اإللياذة الوطنية اجلزائرية"اليت أمسيناها 

مقاييس ، إىلء، واالنتقاخضع هذا االختيارد، فقراسةدِّ مدّونات هذه الأما سبب اختيار 
ةإضافيف السَّاحة الشِّعرية اجلزائريةهاعر، ومكانتية للشَّ جربة الفنِّ ينها مراعاة التِّ بن، معديدة

.حها باحلّس امللحميإىل متّيز مؤلفاته،وتوشّ 
جيل ما (وللذا اخرتنا منوذًجا من كلِّ جيٍل،من أجيال الشُّعراء اجلزائريني،فمن اجليل األ

ورة اجلزائرية ألنه يعترب شاعر الثَّ ،)مفدي زكريا(،فقد اخرتنا)ورة،إىل غاية السَّبعينيَّاتقبل الثَّ 
،من جهة،ُعرف بشعره امللحمي،ومن جهة أخرى،ألنه يعترب الوحيد من بني شعراء حةاملسلَّ 

أحداث الشاعر يف إلياذة اجلزائر،وقد واكب هذاةجيله،الذي كتب قصيدة الديوان املتمثل
.اتبعينيَّ ما قبل الثورة،إىل غاية السَّ 

شعراء جيل يعترب من ه، ألن)عامر شارف(اخرتناد، فقعراء اجلزائرينيومن اجليل الثاين للشُّ 
ك، ناهيالثَّمانينيَّاتء، وشعرااتبعينيَّ حلقة وصل بني شعراء السَّ و، وهاتمانينيَّ الثَّ أواخر

.عريةجارب الشِّ عن اختالف التَّ 
مرحلة عن ،ألنه ميثل مرحلة أخرى،ختتلف )ثابتطارق(نتقاءمت اومن اجليل الثالث،

ناملرحلة مات،وما شهدته هذه سعينيَّ ،وهي مرحلة التَّ سابقيه
) السَّبعينيَّات،الثَّمانينيَّات،التَّسعينيَّات(منية،فقد انتقينا شعراء جزائريني،من خمتلف املراحل الزَّ 

. األحيانمن كثريٍ ، يفبينهمع، جتماإللياذةنوعنوا،غري أن صفة امللحمي
امللحمي ،عراء اجلزائرينيجلهود باقي الشُّ إجحافهذا دون 

ائحي،سليم    السَّعيد املثردي،حممد األخضر عبد القادر السَّ ،أمحد شنة،عيسى حليلح:أمثال
...كرام،عز الدين ميهويب

، بداية -إن صحَّ التَّعبري- تهجنا انداملوضوع، فقوحىت يتمّ 
.ف عند مجاليات النُّصوصحىت نتوقَّ ا، وهذيف غالب األحيان)اجلمايل(الفينِّ املنهج ب
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ومجع املعلومات فحسب،وإمنا ال ،نظرييلتَّ اال يعتمد على اجلانب ،ألن مثل هذا البحث
،للخروج بنتائج ميكن أن تضبط هذه الظاهرة صوصمجاليات النُّ إبرازو ،من متحيصبدَّ 

.عريةالشِّ 
ة لإللياذة يف اخلصائص الفنيَّ مأله،مجاليةتارخيية عبارة عن دراسة وه،حبثنانَّ حيث إ

.ديث واملعاصرعر اجلزائري احلالشِّ 
األوىل عرب اث، حييف التأصيل للمالحماالسيم،تارخيياملنهج البأخذنالذا
املنهج الفين ا، أمعوب واألممخمتلف الشُّ دعن،العصوربتطورها على مرِّ ا، مرورً اريخالتَّ 

.وسرب أغوارهاصوصمنا استنطاق مجاليات النَّ ة، حماولطبيقيةفصول التَّ فكان يف ال
إبراز من أجل باملنهج السِّيميائي،السيما يف العنصر السَّردي،رورة،هذا وقد استعنا للضَّ 

.لحلي، والتَّ اإلحصاء:اآلليات مثلضبعمع البنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على الشَّخصيَّات،
عر العريب عر العريب عامة،والشِّ عة من هذا البحث،هي أن الشِّ لعل أهم النتائج املتوقّ و 

:  نقوللامللحمي،أو حة باحلسّ القصائد الشِّعرية املتوشِّ عرفا ،على وجه اخلصوص،اجلزائري
عر العريب خيلو من زعم أن الشِّ ف،ولكن بالطريقة اخلاصة لإلنسان العريب-عر امللحميالشِّ –

يث قبل الرتَّ ب، ووجطوالشَّط،الغلوبعضقول فيه اهذف،عر امللحميا من الشِّ ا تامً خل
.إطالق هذه األحكام اجلاهزة

ىلغريتنا ع:اعتباطًا،بل كان بسبب دوافع علمية أمههانلم يكف،اختيارنا هلذا املوضوعأما 
ضرورة ،هذا من جهة،ومن جهة أخرى،قافية واحلضاريةاألدب اجلزائري الذي ميثل هويتنا الثَّ 

من أجل ،محيصوالتَّ الذي مازال حباجة إىل  كثري من الغربلة،االشتغال على هذا األدب
عر يف الشِّ ،ظاهرة شعرية الفتة لالنتباهعدُّ هذا املوضوع يُ ه من مسينه،وكذا ألنَّ إبراز غثّ 

مباشرة  يف - وداءبعد فرتة العشرية السّ -برز حيث،اجلزائري املعاصر على وجه اخلصوص
.اتاأللفينيَّ فرتة

مقطوعة شعرية عبري بقصيدة ،أومل يعد يكفيه التَّ ،شريةبعد هذه العُ اعر اجلزائريالشَّ وكأنَّ 
ات ليقول فيها  سميَّ قة على اختالف التَّ لَّ عَ واحدة،ولكن اجته إىل كتابة اإللياذة،وامللحمة،وامل

.شيءكلَّ 
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:االولوج يف موضوع حبثنا أمههلقب،ة إشكاالتألجل هذا طرحنا عدَّ 
عر اجلزائري احلديثالشِّ يف،امللحميعرالعودة إىل الشِّ ع، ودوافأسبابما –01

.         شكل اإللياذة تارة،وامللحمة أو املعلَّقة،تارة أخرىهر يفوالذي متظَّ ملعاصر؟وا
ا هي أهم أهداف ،وم)اإللياذة الوطنية اجلزائرية(يف ،جديد شكًال ومضمونًاما مدى التَّ –02

من خالل هذا املنتوج القدمي اجلديد؟،الشُّعراء اجلزائريني
عب بتارخيه وبطوالته،وبوطنه وهويته تعترب فن ارتباط الشَّ ) اإللياذة الوطنية اجلزائرية(هل–03

وأصالته؟
عب؟وواقع وطموحات الشَّ عن تاريخ،ااتعترب تعبريً )اإللياذة الوطنية اجلزائرية(هل–04

عر باجلماهري؟ومن مثة ارتباط الشِّ 
والشِّعر ل للقطيعة بني املتلقيثابة مهزة وصمبعدُّ تُ ) اإللياذة الوطنية اجلزائرية(هل–05

تذوقهاملتلقي ستعصى على ،فاوض واملعاين املبهمةشح بالغمتَّ ااحلداثي ،الذي 
وفتح مغاليقه؟ 

مبثابة العودة إىل تعدُّ املعاصر،و عر العريب اجلزائري احلديثهل ظاهرة اإللياذة يف الشِّ –06
النخبة،وإىلىلالشعر احلداثي خنبويًا،يتوجه باخلطاب إالشعر اجلماهريي،بعد أن صار

ة، خاصشخصيات بعينها
.األمل، وعودة دعالصَّ ورأبح ا اجلر ضمدمبثابة ) اإللياذة الوطنية اجلزائرية(هل تعترب–07

،فتح    وأخريًاأوالً وهي االسيم
الشِّعرية املعاصرة؟من الفتوحات

عوب،يعكس اليوم أجماد الشُّ غين ببطوالت و عر امللحمي،الذي من طبيعته التَّ هل الشِّ –08
حقيقًة واقع آمال وآالم العامل العريب عامة،والشعب اجلزائري خاصة؟

.         ،هل يندرج ضمن ما يعرف بامللحمة؟أم امللحمين يو اجلزائر عراءما كتبه الشُّ –09
كفيل -اليوم - هل ميكن بعث املالحم من جديد يف عصرنا احلايل؟وهل العلم–10

. من جديداها، وبعثهبصنع
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مة، قدِّ خطة حبثنا كاآليت، حيث قسمناه إىل مُ تاإلشكاالت، كانهذه ا من كلِّ نطالقً ا
:وخامتةفصل حيتوي على مبحثني،لُّ ، كستة فصولمث مدخل، يليه 

يمن الملحمة إلى الِحّس الملحم:األولالفصل
:          مبحثني، مثامللحمةبق، يتعلمدخل تأسيسي نظريوحيتوي على 

. حفريات امللحمة عند العرب:حفريات امللحمة عمد الغرب،واملبحث الثاين:املبحث األول
تجلِّيَّات جنس الملحمة في األدب العربي:الفصل الثاني

:                           مبحثني وحيتوي أيضا اجلانب النظري املتمثل يف 
مواقف   :الثاينثإشكالية حضور جنس امللحمة يف األدب العريب، واملبح:املبحث األول

.الشعراء والنقاد العرب من املالحم
مفدي زكريا:اعرللشَّ لجزائرالملحمي في إلياذة اسّ الحِ :الفصل الثالث

:                                            يتألَّف هذا الفصل من مبحثني
... العنصر السَّردي،املفاهيم،واألنواع،والبنياتفيهناضستعر ا،تأسيسي نظري:املبحث األول
.يف إلياذة اجلزائر،مللحميااحلسّ صائصاجلانب التطبيقي خلحيتوي على :املبحث الثاين

عامر شارف:اعرللشَّ بسكرة الملحمي في إلياذة سّ الحِ :الفصل الرابع
:، ومبحثنيحيتوي على مدخل

.بسكرةيف إلياذة رديالعنصر السَّ اتفيه اجلانب التطبيقي لتجليَّ ناستعرضا:املبحث األول
يف إلياذة خصائص احلس امللحمي لتجليَّات،فيه اجلانب التطبيقينارضستعا:املبحث الثاين

.بسكرة
طارق ثابت             :اعرللشَّ األوراس الملحمي في إلياذة سّ الحِ :الخامسالفصل 

:                  مبحثنيمن مدخل، و ف، يتألَّ اوهو فصل تطبيقي أيضً 
.األوراسيف إلياذة العنصر السَّرديفيه اجلانب التطبيقي لتجليَّاتناستعرضا:املبحث األول
يف إلياذة خصائص احلس امللحمي لتجليَّات،فيه اجلانب التطبيقيناستعرضا:املبحث الثاين

.األوراس للشاعر طارق ثابت
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ية لإللياذة الوطنية الجزائريةالخصائص الفنِّ :الفصل السادس
.إللياذة الوطنية اجلزائريةلتطبيقي تناولنا فيه أهم اخلصائص الفنية ل،فصالفصولوخالصة

.                                     ةاإليقاعيصاللغوية، واخلصائص، اخلصائمبا يف ذلك
.النتائج اليت خلصنا إليها من خالل هذا البحثأهم وقد مشلت :خاتمة

والظاهرة ف فيهما مبوضوع حبثنا،لنعرِّ نظريانومنه فقد جعلنا الفصل األول والثاين،فصالن
ن من وصف ،حىت نتمكَّ تارخيياملنهج العليها الدِّ اليت تنصبُّ 

.هذه الظاهرة واستجالء كنهها
فقد اعتمدنا - والسادس،سواخلام،عوالراب،الفصل الثالث-حقةطبيقية الالَّ أما الفصول التَّ 
.)اجلمايل(فينفيها املنهج ال

عت ما بني اليت استفدنا منها يف حبثنا هذا ،فقد تنوَّ ،فيما خيص قائمة املصادر واملراجعو 
من كالم سيد القرآن الكرمي،وكتاب رياض الصاحلني :هذه املصادرمصدر ومرجع،فأهم

سول صلى اهللا عليه للرَّ ريفة الشَّ بوية نَّ الذي مجع بني دفتيه أبرز األحاديث الاملرسلني 
اعر طارق ثابت،وإلياذة وسلم،مث إلياذة اجلزائر للشاعر مفدي زكريا،وإلياذة األوراس للشَّ 

. اعر عامر شارفبسكرة للشَّ 
:فأمههاالعربية أما من حيث املراجع 

يونانية في األدب العربيحمالم،سان عباسإح-
عر الملحمي ومظاهره عند العربفن الشِّ ،أمحد أبو حاقة -
أمحد عثمان،-
الشعر الملحمي تاريخه وأعالمه،جورج غريب-
قراءة في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،زمايل نسيمة -
"ُمعرَّبة نظًما"إلياذة هوميروس ،البستاين سليمان-
تأمالت في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،الطاهر بلحيا -
أوديسية هوميروس)األصول،النشأة،التطور(فن المالحم،حمفوظ كحوال-
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وقفة مع األدب الملحمي،نور اهلدى لوشن -
االستفادة من بعض على ة،عالو ةليت استفدنا منها أميا استفاداوغريها من املراجع 

ديوان عنرتة ،ديوان عمرو بن كلثومزة اليْشكري،ديوان احلارث بن حلّ :مههاأ،الدواوين الشعرية
س املعجزات لصاحل ديوان أيب متام،ديوان املتنيب،اللهب املقدس ملفدي زكريا،أطل،ادبن شدَّ 
.                                                    خريف

:               ،أهم هذه املعاجمكما استفدنا من بعض املعاجم،وبعض مواقع األنرتنيت
العربنلساابن منظور،-
،معجم العيناخلليل بن أمحد الفراهيدي-
المعجم العربي األساسيأمحد خمتار عمر وآخرون،-

:املرتمجةومن أهم املراجع 
،ترمجة وتعليق إبراهيم محادهعرفن الشِّ أرسطو،-
،ترمجة فخري صاحلميخائيل باختين المبدأ الحواريتزقيتان تودوروف،-
،ترمجة ناجي مصطفىرد من وجهة النظر إلى التبئيرنظرية السَّ جريار جينيت وآخرون،- 
نقوال زياده/وتقدمي الدكتور،ترمجة والثقافة العربيةالفكر اليونانيدميرتي غوتاس،- 
،ترمجة حسن حبراوي وآخرونردالتحليل البنيوي للسَّ روالن بارت،-
،ترمجة حلسن أمحامةشعرية الروايةفانسون جوف،-
،ترمجة غالب هلساجماليات المكانغاستون باشالر،-

:ومن املراجع األجنبية
)1( Judith Labarthe. L epopee .
)2( Paul Aron et autres. Le dictionnaire du Littéraire

قلة املراجع يف موضوع حبثنا إن :عوبات أمههافقد واجهتنا بعض الصُّ ،ومن دون شكوى
فيما حنسب هُ على املستوى العريب عامة،أو على املستوى الوطين اجلزائري خاصة،وهذا مردُّ 

. بفن املالحمىل عدم اكرتاث العربإ
.األجنبيةتباللغا،متكننا من احلصول على بعض املراجعمعد،ضف إىل هذاأ
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،وعلى ةم لنا يد املساعدمن قدَّ كلَّ ،كرال يسعين إال أن أشكر جزيل الشُّ ،ويف األخري
ة مه لنا من نصائح مجَّ ما قدَّ على كلِّ شكًرا ،يب بودربالةالطِّ :الدكتور املشرفنارأسهم أستاذ

.البحثلت لنا صعابوذلَّ ،ادتنا كثريً أفا،وتوجيهات
اليت ال ه، ونصائحاملعهوده، وتواضعاملشرف على صربه معناناشكر ألستاذفألف ألف 

.حقَّهبعض هيهات أن نوفه تهيها،قلنا فيها، ومهمر بثمنتقدَّ 
كما ال أنسى أن أشكر باملناسبة

.         –باتنة- واللغات،وكل عمال اإلدارة،ومسريي املكتبة،جبامعة العقيد احلاج خلضر
ا قدموه لنا من مل،ال ومديرة مكتبة األسد بسورياعمّ كلِّ كما أتقدم جبزيل الشكر،إىل  

راجينا منه أن حيفظ لنا ،ة،ال منلك من خالهلا إال أن نتوجه إىل اهللا عز وجلَّ مَّ ـتسهيالت ج
.من كل مكروه،شعب سوريا احلبيبةوكلَّ ،سوريا

ر العاصمة،وكذا املكتبة الوطنية بتونس،واجلزائ،ال ومسرييكما أشكر باملناسبة كل عمّ 
اهللا ر، شكوغريها...اجلامعية بكل من جامعة بسكرة،وباتنة،وجيجل،اجلزائرعمال املكتبات

.أجل إجناز هذا البحث املتواضعنم،بكلمة أو نصيحةوول،للجميع على املساعدة
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الفصل األول
ّس الملحميمن الملحمة إلى الحِ 

"، الخصائصس، الجنتَّعريففي البدايات، البحثٌ ":الملحمة:مدخل
)ظريأسيس النَّ التَّ (

المبحث األول: حفريات الملحمة عند الغرب
الملحمة جنس أدبي ُمؤسِّس لألمة اليونانية :المطلب األول

الملحمة جنس أدبي ُمؤسِّس لألمة الالتينية:الثانيالمطلب 
المالحم عند الغرب في القرون الوسطى :المطلب الثالث
المالحم عند الغرب  قبيل عصر النهضة:المطلب الرابع

المالحم عند الغرب  في عصر النهضة:المطلب الخامس

المبحث الثاني: حفريات الملحمة عند العرب
الملحمة في اللغة العربية                    :المطلب األول
التحّول من الملحمة إلى الملحمي في العصر الحديث:المطلب الثاني

مفهوم الحّس الملحمي                      :المطلب الثالث
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مدخل:
)النَّظريسالتَّأسي"(، الخصائصس، الجنف، التَّعريبحث في البدايات":الملحمة

تشكَّلت وتطورت حديث ذو فوكي،مللمالحإن احلديث عن البدايات األوىل
بغية الكشف عن أول ،شك إىل الغوص يف أعماق التاريخ واستنطاقهيسوقنا بال،شجون

يستفاد من األحباث اليت عقدها"نواة ملحمية،حيثحيتوي على،نوع أديب
(. Hegel ("هيغل"الفيلسوف األملاين 

حيتوي على نواة ملحمية أن أول عمل أديب ، LEsthétique ("اجلمالية"يف كتابه القيم 
ل على أعمدة اهلياكل التماثي،القدمية اليت خلفتها األجيال البدائيةقوش تلك النُّ هو

).1("األقدمني يد روحيةذلك أن كال من هذه النقوش قد خطته يف زعم،والنواويس
تأيت ،ف هيغلحسب رأي الفيلسو ،هذه املرحلة اليت برزت فيها أول نواة ملحميةبعد 

قوش،تربز يف حياة املالحم مرحلة ثانية،عمد فيها بعد مرحلة النُّ "،حيث إنهمرحلة ثانية
أقوى وأدوم من احملسوسات ،وأعم من نقوش ،غة أمثال ومواعظ خلقيةاإلنسان إىل صيا

). 2("يف وجه صروف الدهراهلياكل والنواويس،وأقدر على الوقوف
وأفضل مثل على هذا "اليت ظهرت يف هذه املرحلة،ومن بني هذه األمثال واملواعظ اخللقية

"هيزيود"املنسوبة إىل الشاعر اليوناين )ياماألعمال واأل(قصيدة الشعر 
3(. )(Hésiode)

فتتجلى يف تلك القصائد الفلسفية "،من مراحل الشعر امللحميلتأيت مرحلة ثالثة

راع بني العناصر والقوىل األشياء وطبيعتها ،والصِّ النجوم والكواكب والفصول ،وعن مستقب
).            4("تشخيص القوى الطبيعية،وترمز إليها بأعمال بشريةاملتباينة ،وقد تعمد إىل

ب،.أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،منشورات دار الشرق اجلديد، د) 1)
،ص11. حزيران 1960 ، ط.1

.11 ص،املرجع نفسه)2 )

.12 املرجع نفسه،ص) 3)
.12 املرجع نفسه،ص)  4)
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حيث ،كما جتدر اإلشارة،أن البدايات األوىل للمالحم كانت بدايات شفاهية غري مكتوبة
.عرب تعاقب األجيالواة واملنشدون يرويها الرُّ 

على أن وراء املالحم املكتوبة أو هناك ما يدلُّ "ك،ذلك أنا ال يدعو إىل الشَّ وهذا ممَّ 
أو األساس الشفوي وأن امللحمة نشأت يف األصل " التقليد"نة كان يوجد دائما بعض املدوَّ 

دايات أي أن البدايات األوىل للمالحم كانت ب-عبريهذا التَّ صحَّ إن- نشأة شفوية
).                                                                                1("شفهية

وإنه أللزم "،ات للمالحممجيعها كانت مبثابة أوليَّ ،نستخلص أن هذه التجارب التمهيدية
ر لقانون التطور أن تكون هناك مقدمات كثرية وحماوالت قد سبقت ظهور االلياذة ،وظهو 

)"2.(
.القدميعرية العظيمة اليت عرفتها األمم يفسبقت املالحم الشِّ ،فهناك جتارب عديدةإذن

: كتابهيف  )  LANSON ("النسون"الفرنسي حيث يذهب الناقد
لدى مجيع األمم،قبل أن يصبح مكتمال  عر امللحمي إن الشِّ ":قائال)تاريخ األدب الفرنسي(

صرية ذات إيقاع سريع ،وقد يكون قكان أناشيد ختتلط فيها الغنائية بامللحمية،أناشيد
جوانب ا من ا معينً وجانبً منهما يتفقعر امللحمي ،ألن كالً الشعر الغنائي عايش الشِّ 

).3"(الرغبات البشرية
ابعدَّة مراحل، كمتنستشف أن البدايات األوىل للمالحم، مرَّ 

.تعوزها الكتابة والتدوين يف كثري من األحايني
.          جيدر بنا التعرف عن ماهية امللحمةتطرق إىل البدايات األوىل للمالحم،وبعد ال

، الكويت،اإلعالمجملة عامل الفكر،وزارة -الرمايانا–أمحد أبو زيد، املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند  (1)
،ص05.  1985 نيويو –مايو –،أفريل  1 مج 16،ع

11 أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص)  2)
13 املرجع نفسه،ص )  3)
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:الملحمةتعريف-01
.هلاا كافيً ا  ا شافيً اريخ،علَّنا جند تعريفً ب منا قلب صفحات التَّ البحث عن كنه امللحمة يتطلَّ 

).1("من األذهانزال كلمة ملحمة غامضة يف كثريٍ ال ت"حيث 
ر، واألكثاا مانعً ا جامعً ا دقيقً عب تعريف امللحمة تعريفً فكأنه من الصَّ "ومن هذا املنطلق

يف فئات متمايزة حسب،اا قاطعً هو حماولة تصنيف املالحم تصنيفً ،صعوبة من ذلك
أو فوية واملالحم املكتوبةمييز بني املالحم الشَّ يكتفون بالتَّ فإن الباحثني اذول،املوضوع
).                                                                                2("األدبية

ة عريَّ ة شِ امللحمة حني نعرفها،قصَّ "إن:ميكننا القول،لكن رغم صعوبة اجلزم يف هذا الشأن
ا،وهي يف ا شديدً لبطوالت قومية ميتزج فيها اخليال بالواقع،واألسطورة باحلقيقة امتزاجً 

مزيج من اخلوارق واألساطري واحلقائق الدينية والروحية واالجتماعية،اليت ،أحداثها ومعانيها
.            )3("ايه تارخيً الذي ميكن أن نسمِّ ا لتنشئ آخر األمر،هذامتتزج مجيعً 

ني العجيبة اليت تبوئهم ة موضوعها وقائع األبطال الوطنيِّ عريَّ ة شِ قصَّ :امللحمة"وبتعريف آخر
منزلة اخللود بني بين وطنهم ،ويلعب اخليال فيها دورا كبريا ،إذ حتكى على شكل معجزات 

واضح يف امللحمةةصَّ وما به تسمو على الناس،وعنصر القِ ،األبطالما قام به هؤالء
).       4("األحداثفسية اليت يستلزمها تسلسلالنَّ طوراتالتَّ وادث تتواىل متمشية معفاحل

نا سنحاول تقدميأنَّ ، إالهناك صعوبة حقيقية يف تعريف امللحمةنأ،هذايتبني من كلِّ 
.بعض التعريفات

.04 ،جملة عامل الفكر،ص-الرمايانا –املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند أمحد أبو زيد،) 1)
.05 املرجع نفسه،ص)  2)

رية العاملية للنشر لوجنمان،،الشركة املصقوالتطبيالنظريةعبد الرمحان،األدب املقارن بني مإبراهي) 3)
.197 ص، 2000 ،1 .طالقاهرة،،للطباعةطبع دار نوبار

. 93 1982 ، 1 .ط حممد غنيمي هالل،النقد األديب احلديث،دار العودة،بريوت،)  4)
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:الملحمة لغة-ب
املوقعة العظيمة القتل "هي:لغةغة،فامللحمةإذا حبثنا عن تعريف امللحمة من حيث اللُّ 

مبعىن " اإلحكام"مصدرها على معىن يف احلرب ،نقول تالحم القوم ،أي تقاتلوا كما يدلُّ 
ملحم،والقصيدة ملحمةنظمه فهو:عرأحكمه،وأحلم الشِّ :حلم األمر:نقول"الفري"و"الفصل"

).        1("حمكمةإذا كانت مرتابطة 
عند أيب زيد القرشي يف كتابه مجهرة أشعار ،وجتدر اإلشارة أنه قد ورد معىن هذا التعريف

تنة اليت تفضي إىل احلرب ،ومن ذلك كانت تستعمل امللحمة يف معىن الفِ "العرب،ومنه أيضا
خروج امللحمة:يثربخراب يثرب،وخراب:عمران بيت املقدس):"ص(اهللاما يروى عن رسول

.."فتح القسطنطينية:وخروج امللحمة
وقيل يف تفسري هذا الوصف إنه نيبُّ القتال "نيبُّ امللحمة"بأنه )ص(صف رسول اهللاوقد وُ 

حمة يف وصف الرسول إىل رين عدلوا بكلمة املل
نيب الصالح ،فالكلمة هنا مأخوذة :نيب امللحمة،أي:معىن آخر ،وهو التأليف واإلصالح،فقالوا

).2"(ف بني أجزائه،فإذا هو متماسك متنيأحكمه وألَّ من حلم األمر ،مبعىن
الوقعة العظيمة :لحمةفاملالحم مجع ملحمة،على وزن مدرسة وحمكمة،وامل"ومنه أيضا لغة 

":بشار بن برد"من وقائع احلروب،اليت يتالحم فيها اجليشان املقتتالن،يقول 
(3 ("سبانَا بأْسياٍف وأْغَمادِ يف ُكلِّ يوٍم لَنا عيٌد وَمْلَحمٌة       حىت 

:االصطالحأما إذا حبثنا عن تعريف امللحمة من حيث 

أوديسية هومريوس،دار نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع،قسنطينة،) األصول،النشأة،التطور(حمفوظ كحوال،فن املالحم ) 1)
2009،ص03 ط،.د

01 16،ع زارة االعالم ،الكويت،مج حممد شوقي أمني،املالحم بني اللغة واألدب،جملة عامل الفكر،و  (2)
1985،ص228 يونيو،-مايو-أفريل

.227 املرجع نفسه،ص)  3)
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:     الملحمة اصطالحا-ج
عن كنه امللحمة اصطالًحا،فما من شكٍّ ،إذا أردنا أن نبحثأمَّا

ا، هذه رديات الكربى قدميً د شعوب السَّ 
عوب اليت كانت تعيش على الفطرة،وتسند ما تعجز عنه من تفسري للظواهر الطبيعية إىل الشُّ 

.اخل.آهلة املطرتعدد اآلهلة،فهناك آهلة البحر،آهلة اجلمال،ما يعرف لديها ات،ومنه كانالغيبيِّ 
.ومانوالرُّ ولعل خري ما ميثل هذه الشعوب قدميا اإلغريق 

املقامةالرواية،،، القصةة، القصيداملسرحية(األخرىكباقي الفنون األدبية"فنةفامللحمومنه 
).1("قومية بطولية خارقةةقصة شعري)اخل..ةاملقال

"فكتور هيجو"أو كما قال ،حلقيقة واخليالمزيج من ا"فهي أيضا،إىل جانب كل هذا
. )2("هي التاريخ على أعتاب األسطورةامللحمة "

قصيدة سردية مطولة مكتوبة "
ة، دينية، وطنيوعات تارخييةموض، وتعاجلبأسلوب راق حتتفي باملنجزات العظيمة لبطل ما

.)3("أو خرافية
امللحمةتعترب":وآخرون امللحمة، يف القاموس األديب (Paul Aron)هذا وقد عرَّف بول أرون

عرَّفتها القواعد اليت صاغتهادالكالسيكية، وقمن بني أرقى األجناس األدبية خالل العصور 
خاصة املفاخر ) أمراء وآهلة(،شعرية أرسطو

.)4("ا.احلربية
ل،بفيما بينهمهفتداولو ه،يف أرقى مستوياتمنذ القدمي ،ولقد عرف هذا الفن عند اليونان

.التنظري لهحاول فالسفتهم ومفكروهم

03 ص،أوديسية هومريوس)األصول،النشأة،التطور(حمفوظ كحوال،فن املالحم)1(

2007،ص167. ط،.حمفوظ كحوال، األجناس األدبية،دار نوميديا للنشر والتوزيع،قسنطينة،د)2(

)3( Judith Labarthe. Lepopee .Armand Colin.paris.2006.p14.
)4( Paul Aron et autres. Le dictionnaire du Litteraire.PUF.2002.PP 243.244.
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:غة اليونانيةالملحمة في اللُّ -02
يعود أصل كلمة "واملرجَّح ع، فالشَّائيف اللغة اليونانيةامللحمة بحث عن أصل كلمة ال

الذي حيمل داللة تأليف وإبداع قصة شعرية)  Epopoua)للجذر اليوناين (epopee) . ملحمة
(Epos)وتعين الكلمة األخرية بصيغة املفرد الكالم،وبصيغة اجلمع امللحمة 

(: Epopee)
).1)(بني التاريخ واخلرافةة، مازجحتتفي ببطل أو حدث جليل.عىن قصيدة شعرية مطولةمب

فمعناها القصة أو الشعر القصصي الذي خيتص بوصف "ورد ذكر امللحمة يف اللغة اليونانية
امللحمي باللغةعريطلق على الشِّ و ،اإلغريقية EPOS) وامللحمة تعريب لكلمة ،القتال

انيةاليون)  Epos ( مشتقة من  ( Epic (وكلمة (Epic-Poetry ) عبارةاإلجنليزية
). 2(حكايةومعناها كالم أو

رديات رف عند شعوب السَّ هي جنس أديب قائم بذاته عُ ،شيءوامللحمة قبل كلِّ 
.      كانت تعىن باملروياتواليت  اليت سادت فيها ثقافة املشافهة،عوبالكربى،هذه الشُّ 

رديات الكربى،كانت هلا فلسفتهاالسَّ فشعوب 
ومن هذا املنظور عرفت امللحمة يف اللغة ،خاصة،وإنتاجها األديباالفلسفة على ثقافته

ميثولوجي يعكس /حادثة معينة،ضمن إطار واقعيقصيدة طويلة تعاجل"
ومن أبرز هذه املفاهيم أن األرض أو العامل الواقعي رهني .مفاهيم الناس يف تلك األيام

هلة مسموح به،هذا هو املفهوم األساسي حمظور،لكن استخدام البشر كأدوات من قبل اآل
هي اليت ،واملعتقداتهذه املفاهيممثل إن ،)3("للمالحم الطبيعية أي املالحم اليونانية
.أنتجت األعمال امللحمية الكربى قدميا

)1( Judith Labarthe. Lepopee ..p13.
2006،ص10. ،ط.جامعة الشارقة،داملكتب اجلامعي احلديث،نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي، )2(

.31،ص 2002ط، ،.حنا عبود،من تاريخ الرواية،موقع احتاد الكتاب العرب على شبكة اإلنرتنيت،دمشق،د)3(
http://www.awu-dam.org
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:الملحمة جنس أدبي-03
أديب قائم بذاته،له مقومات وخصائص متعارف عليها ،إن امللحمة جنسما من شكٍّ 

.                                                                                عرب التاريخ
حيث

داثا مة،قصصية،طويلة،تعاجل بطوالت قومية،وتتضمن أحمنذ القدمي امللحمة عبارة عن منظو 
أما من حيث شخصيات امللحمة فتتميز.ميتزج فيها اخليال باحلقيقة

قادرين يتحلون باملعجزات،الناحية الفيزيائية،أو املعنوية،إىل احلد الذي جيعل منهم أبطاال 
ل تنعكس يف امللحمة حضارة أمتها،مبا يف على منازلة اآلهلة نفسها،ليس هذا فحسب ب

،كما أن مساحة الطبيعية،وغري الطبيعية،إضافة إىل املعجزات واخلوارق اليت مل يألفها املنطق
شعري فخم،وخيال امللحمة عريضة ومعقدة،ذات مناخ تراجيدي،مع متيزها بأسلوب

.                                                )1(خصب،وقدرة على خلق عامل آخر متكامل 
حتتوي على هي قصة بطولية حتكى شعرا،"إن مما سبق 

يتجاوز الوصف مع احلوار وصورا، وفيهعلى حوادث خارقة للعادةي، أأفعال عجيبة
).2("شخصياتال

باعتبارها جنًسا " امللحمة"حماولني التقرب من كلمة ،عموما وبعد أن سقنا هذه التعريفات
كيهي شعر بطويل حي،تكاد التعريفات جلها جتمع على أن امللحمة"يتبني لنا إذ 

ة بقضية إنسانية متصل،قصصا وبطوالت،يصور معارك معتمدة على اخلوارق واألساطري
).3"(عن املقدساتقوية،مع الدفاع

.ماهية امللحمةمنقد اقرتبت التعاريف عسى تكون هذه
.    60ت،ص.ط،د.د،،ترمجة وتقدمي وتعليق ابراهيم محاده،مكتبة األجنلو مصرية3تاب أرسطو،فن الشعر،جينظر ك)1(
)2(

، ماي1998، ص 122 3 .ط
.11 صنور اهلدى لوشن ،وقفة مع األدب امللحمي،)3(
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:الملحمةخصائص-04
. ،صائص مجَّةخبمللحمة تنفرد ا

"
يف آن معا ،باخلرافات واألساطري،وتسند ما تعجز عنه من أعمال إىل قوى جبارة بشرية إهلية

)1("اخليالي من صنع ه
أول "البعد عن حياة التمدن واحلضارة، فإن من أهم خصائصها أيضا أنالبعيدة كل،البدائية

ما مييز امللحمة هو ذلك التنوع اهلائل،والتشعب يف املوضوعات اليت تعرض هلا،حبيث جند 
والقصص ،اخلرافية،واحلكاية،ا إىل جنب مع األسطورةئع احلقيقية جنبً األحداث والوقا

واليت ال ختلو من املبالغة وذلك فضال عن بعض القصص ،وايات املتعلقة بأعمال البطولة والرِّ 
بل بعض اآلراء واخلطرات مع اإلشارة إىل بعض العادات والتقاليد،ذات الطابع الديين
.)2("الفلسفية واألخالقية

أن ا، كمملحمة حدث ملحمي رئيسييف كل،فإننا جند من غري شك،ضف إىل هذاأ
اهلائل يف سرد أحداث القصة قهو ذلك االندفاع والتدفَّ ،القصيدة امللحمية أهم ما مييزها 

هلذه احلوادث أساس شريطة أن يكون،متشعبة متشابكة"
.                                                                                )3("تارخيي/ماضوي

ال امللحمية الكربى هي اليت متيز املالحم واألعم"،كما تعترب من بني اخلصائص اهلامة أيضا
.  )4("وى اإلعجازية أو الفائقة للطبيعةلقالقوى البشرية وااملزج بني 

اخلصائصعند هذههنايتوقف األمراملالحم، وال
.هناك خصائص أخرىل، بفحسب

.19 أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص)  1)
06 ص-الرمايانا–يد،املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند أمحد أبو ز )  2)

04 أوديسية هومريوس،ص) األصول،النشأة،التطور(حمفوظ كحوال،فن املالحم  (3)
07 ص-الرمايانا–أمحد أبو زيد،املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند ) 4)
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م من أن أحداث امللحمة غعلى الرّ "فإنه،اخلاصية املواليةا،من هذه اخلصائص أيضً و 
وأن أبطاهلا أشخاص قد يكون هلم وجود فعلي يف احلياة،فإن ،هي أحداث عيانية مفردة

العياين احملدود وتسمو عليه وتعرب يف جمموعها عن ذلك الواقع املشخص) تتجاوز(امللحمة 
.         )1("تلك املواقف احملدودةأحاسيس وآراء ونظرات أكثر جتريدا ومشوال من

.ولذا فإن امللحمة تنطلق من الواقع لتجنح إىل األسطورة واخليال

، وذلك على الرغم من أن"موضوعي"أو أنه شعر  impersonal ،"الالشخصي"من الشعر
عنصر مميز لكل األعمال اإلبداعية " الشخصانية"أو " الذاتية"إبداعي وأن م عمل املالح

.                                        )2("األدب أم الفن أم الفكرسواء كان ذلك يف جمال
:

ال تظهر فيه شخصية الشاعر،وإمنا تظهر فيه اجلماعة،شعر امللحمة موضوعي-01"
.العامةومشاعرها 

أنه يصور البطوالت، واملعارك احلربية املمتزجة باألساطري املثرية للمشاعر-02
صل إىل اآلالف من األبياتقصائده طويلة قد ت- 03

حيثتعتمد على حضارة املشافهة،اليت،رديات الكربىسَّ تظهر امللحمة يف شعوب ال- 04
بينها يف أسلوب بني احلقيقة واخليال وخوارق العادات،ومتزجهذه الشعوب جتمع 

.                              أسطوري تتجلى فيه الوحدة العضوية
.            شعرها يسري يف مستوى واحد، ألنه أسلوب املؤلف يرويه بطريقة احلكاية-05

وأن احلكاية هي العنصر املسيطر على بقية العناصر وال ختلو من استطراد وعوارض  - 06

)3("األحداث
 .08 املرجع السابق، ص)1(

.09 ،صنفسهاملرجع)2(

رمضان اجلريب،األدب املقارن،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،منشورات حممد  )3(
84، ،ص83 2002،ElGA
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قائمة بني مالحم كل مرحلة من مراحل ،كما جيب أن نشري إىل وجود فروقات
.             ت أهم اخلصائص تكاد تكون مشرتكةنالتاريخ،وكل عصر من عصوره،وإن كا

مجاعي املنطلق ويكاد يكون أبسط رشع،عر امللحميتنويه هنا أن الشِّ كما وجب الَّ 
ا، هلذيتغىن الشعب مباضيهافيه،كل ملحمة إال وهلا أصول تارخييةن، وأالفنون الشعرية

.تكاد تكون امللحمة أول األجناس األدبية ظهورا
نستخلص مما سبق أن امللحمة بالدرجة األوىل، هي عمل قصصي،يظهر عند شعوب 

السَّ 
.     من حيث األبطال واألحداث واحللقاتوتكون تامة،باألساطري،تروى شعرا

.       والوصفمتتاز أحداثها باخلوارق،أما من حيث األسلوب فتمتاز باحلوار،واألخبار
العنصر الذي يساير كل مرحلة من مراحل التطور ا، هذ

. الفكري للمجتمعات
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المبحث األول:حفريات الملحمة عند الغرب:
:س لألمة اليونانيةؤسِّ الملحمة جنس أدبي مُ :المطلب األول

وهذا ألخرى منذ القدمي،ولذا أثَّر يف مجيع اآلداب اإن األدب اليوناين أدب ثريٌّ وخصٌب،
إن أي أدب ميتلك "احلق يقال
ا مثل أفالطون ا ناثرً شاعًرا مثل هومريوس وحده،أوسوفوكليس أو أرستوفانيس،أو حىت كاتبً 

توس أو توكيديديس،فهو ا مثل هريودو مؤرخً ا مثل دميوستنيس أوأو أرسطو،أو قل خطيبً 
.                                                 )1("اا خالدً قمني بأن يصبح أدبً 

أستاذ أرسطو- أفالطون-عرفهم األدب اليوناينن، الذيولعل من أبرز الفالسفة واملفكرين
يب،فكتب بدأ الفيلسوف اليوناين الكبري أفالطون،حياته باالشتغال باإلنتاج األد"حيث 

الشعر،وأنتج بعض املسرحيات الرتاجيدية،كما اشتغل بالرسم،وكان من هواة التصوير،وهو 
جبميع أطوار املرحلة العلمية،كما عاش الفنون إذن فنان منتج،قد عرف الفن عن قرب،ومرَّ 

فيما لكن رغم بداياته وميوالته األدبية،إال أنه متيزَّ .)2("حبسه وعاطفته معا على حد سواء
بالرغم من و إذ نادى بطردهم من مدينته الفاضلة،عد مبوقفه احلاد اجتاه الشعراء خاصة،ب

جناحني،ال ميكن أن يبدع قبل س ذويرى أفالطون أن الشاعر كائن أثريي مقدَّ "،موقفه هذا
لشعر امللحمي اليوناين،ومبا أنتجه هومريوس على وجه با،أفالطونرغم إعجاب.)3("أن يلهم

"قد وقفاخلصوص لكن جنده
هومريوس،فإنه مل يسمح بإباحته يف مجهوريته،إال بشروط،الفضيلة والصالح والتسبيح 

يؤدي إىل حتكم الغريزة،وبسطوالتمجيد لآلهلة،وقد منع الشعر الغنائي والقصصي،ألنه
.    )4("األمل،واستبداد الشهوات،وبذلك يكون قد حكم ع

.       أفالطون على الشعر والشعراءيف حكم،والعقالنية الواضحة،والشَّطططرفرغم التَّ و
.231،ص2003، 1.،طللكتاب،طرابلس،املؤسسة احلديثةوأعالمهقصي احلسني،النقد األديب عند العرب واليونان معامله )1(

.253،صاملرجع نفسه)2(
.256،صاملرجع نفسه)3(

.258،صاملرجع نفسه)4(
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من ةقف من جهة،والدِّ بعدم التطرُّ زأن تلميذه أرسطو قد خالفه يف بعض مواقفه،وامتاإال 
عر أرسطو إىل الشِّ رينظ"،بلافً ا، والجهة أخرى، وبالتايل

احملاكاة،مثله كمثل سائر الفنون اإلنسانية،وقد ضرب من ضروب مبختلف فنونه،على أنه
عراء،ومل يقل بطردهم من 

)1("هم وثبَّ أقرَّ املدينة،بل
،حيثملالحمبالتَّنظري لفن ا)فن الشِّعر:(يف كتابه-أرسطو- الفيلسوف اليوناينقاملقد 

عر ث يف اجلزء الثالث عن الشِّ حتدَّ ق يف الفصل األول منه،إىل تعريف امللحمة،مثتطرَّ 
تطرق يف اجلزء اخلامس امك،  املالحم وخصائصهاع،وأنوا إىل حبكة امللحمةا،متطرقً امللحمي

ق ،وخلص يف آخر املطاف إىل تفوّ مة والرتاجيديامن ذات الكتاب إىل املوازنة بني امللح
.الرتاجيديا على امللحمة ألسباب ذكرها

لى عقصة بطولة حتكي شعرا،حتتوي"ورد تعريف أرسطو للملحمة وقد 
وز الوصف مع احلوار،وصور ومنها يتجا،أفعال عجيبة أي على حوادث خارقة للعادة

الشخصيات واخلطب،ولكن احلكاية هي العنصر الذي يسيطر على ما عداه،على أن هذه 
.)2("احلكاية ال ختلو من  االستطرادات وعوارض األحداث

تها جيب أن تدور قص" حيث ضرورة توفر امللحمة على عنصر احلبكة،-أرسطو- يرى
-لحول فعل واحد،تام يف ذاته،وكام

.)3("التاريخ املعروف لنا
.

.264، صالسابقاملرجع )1(
.24،25فصل) فن الشعر(أرسطو،عن،نقال 03 أوديسية هومريوس،ص) األصول،النشأة،التطور(حمفوظ كحوال،فن املالحم)2(

.197صمحاده،إبراهيمتقدمي وتعليق ،ترمجة و 3أرسطو،فن الشعر،ج)3(
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ينبغي أن يكون للملحمة نفس "ويف معرض حديثه عن أنواع املالحم،وخصائصها يرى بأنه
بسيطة،أو مركبة،أو خلقية،أو متعلقة مبعاناة،كما أن :األنواع للرتاجيديا،فهي إما أن تكون

. )1("املرئيات املسرحية"و"الغناء"أجزاء امللحمة،هي نفسها أجزاء الرتاجيديا،فيما عدا جزئي 
.   إىل أن امللحمة ختتلف عن الرتاجيديا من حيث الطول والوزن- أرسطو- هذا ويشري 

يف اجلزء اخلامس من  بني امللحمة والرتاجيديا-أرسطو- أما فيما خيص املوازنة اليت عقدها 
مهور،وعيوب التمثيلعامل اجل:إىل عديد من العناصر أمههافيها فيتطرق ،)الشِّعرفن(كتابه

واحلكم على النص وحده،ليخلص يف األخري إىل أسباب تفوق الرتاجيديا على امللحمة،مث 
.االستنتاج،فاخلامتة

:فيما يليديا بني امللحمة والرتاجييف موازنته - أرسطو-وميكننا أن نستخلص آراء 
.خمتلفةى، وأخر حيتويان على أصول مشرتكة بينهما- 01
إىل تطهريمن طبيعته أن يؤدي،يتفقان يف أن كليهما عبارة عن حماكاة لفعل جاد- 02

. من انفعايل اخلوف والشفقة،شريطة أن تتم هذه احملاكاة يف أسلوب شعري رصني
كليهما يتضمن حبكةنوأ،ة نصف دراميةالصلة بينهما تتمثل يف أن امللحم- 03

.مركبةو، أيف كليهما ميكن أن تكون بسيطةة، واحلبكة، ولغا، وفكر وشخصيات
أن تستخدم أنواعا خمتلفة من األوزان،بينما تقتصر امللحمة  الرتاجيديا ميكن-04

).  السداسي(زن البطويلوهو الو -غالبا-استخدامها لألوزان،على وزن واحد 
حمدود،ذلك ال حتصر امتدادها الزمين يف حيزاامللحمة أطول من الرتاجيديا- 05

يف ام، بينكلها يف وقت واحدعتستطيع أن تعاجل فعال واحدا متعدد األجزاء، وتق
عديد من األحداث اليت تقع يف ةامللحمة ميكن أن تصاغ يف شكل سردي، معاجل

.وقت واحد

.202ص، السابقاملرجع )1(
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.أيضا متمايزة باملوسيقىا، ويعتربها أمسى من امللحمة-أرسطو- يعترب- 06
.واملنظورات املسرحية اليت تفتقدمها امللحمة،والرتاجيديا حتدث تأثريها حىت ولو قرئت

تتعرض لقضايا جتعل طبيعتها غريد، وقامللحمة تقدم حياة متكاملة لعصر معني- 07
.ورة على قيم أدبية فحسبمقص

،بينما الفعل القابل للتجسيم خيتلفان يف التشكيل، فامللحمة تتم يف شكل سردي- 08
.الرتاجيدياإمكانهو الذي يشكل الرتاجيديا،وللملحمة مدى استيعايب أبعد من 

فعل الرتاجيديا اللملحمة من الرتاجيديا، بينمحصلالقصة املتعددة اجلوانب، أ- 09
.                                        توحد من فعل امللحمةرتركيز، وأكثر أكث

،فإن الرتاجيديا    ة وقعت يف الزمن املاضيأحداث قصَّ يإذا كانت امللحمة، ترو - 10
.        تروي أحداث قصة جتري يف الزمن احلاضر

جيد " الالمعقول"،بينما عنصر مكانه األصح يف الرتاجيديا"اإلدهاش"جيد عنصر - 11
.                                                           )1(مكانه األصح يف امللحمة

ن، مالحمة والرتاجيديمن املكلٍّ بني،هذه إذن أهم جماالت االتفاق واالختالف
.منظور الفيلسوف اليوناين أرسطو

حيث أشاد كثريًا مبقدرته الفنية ،،ولإلشارة
يعترب أرسطو أن هومري متتع مبقدرة فنية،وحسٍّ دقيٍق يف اختيار "يف أكثر من موضع،إذ

باإلضافة إىل هذا،فإن كثريا من .)2("لعضوية للموضوعاحلوادث،ويف احملافظة على الوحدة ا
قد وجدوا أرسطاطاليس خباصة يكثر من ذكره يف كتابيه اخلطابة والشعر،ومينحه "الدارسني 

.)3("التفوق يف كل موقف،ومييزه باإلجادة املطلقة
.إىل الفنون عامة هو ما جعله حمط إعجابةالدقيقهونظرت،ومريوسهلأرسطو كبارإن إ

.209، 208ص،املرجع السابقينظر)1(
.270ص،وأعالمهقصي احلسني،النقد األديب عند العرب واليونان معامله )2(

.43صت، .ط،د.د،ت، بريو العربية للدراسات والنشرة، املؤسسيونانية يف األدب العريبح، مالمإحسان عباس) 3)
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ة تلك احملاكاة إىل ثالثمقسِّ ويُ ،ها إىل حماكاة الطبيعةيرجع الفنون كلّ "لك أن أرسطوذ
ي، أللمثالة، وحماكاملا ميكن أن يكونةحماكاة للواقع أي ملا هو كائن فعًال، وحماكا:أنواع

.)1("ملا جيب أن يكون
طط يف األحكام،هي قة،واجلمع بني العقالنية والتجريب،وعدم الشَّ لعل حتلِّي أرسطو بالدِّ 

مبؤلفاته الفلسفية والعلمية على اإلنسانية  يسيطر"من أهم اخلصائص واملميزات اليت جعلته
كلها حىت أواخر القرن السابع عشر امليالدي،وحىت انتهاء عصر الكالسيكية يف 

.   )2("األدب
اإلسكندر املقدوين،هذا البطل العظيم ،انتقل إىلوأشعارهحب أرسطو هلومريوسولرمبا

الذي تتلمذ على يدي أرسطو،حيث يروي املؤرخون أن اإلسكندر املقدوين كان يصطحب 
.                                          وارحتللياذة هومريوس أينما حلَّ إمعه نسخة من

ألن الشاعرك، وذلوقف على قربها،عندم"أخيل"يبارك البطل اإلسكندربل جند
.فيها حمور البطولةه،وجعليف إلياذتههومريوس خلَّدهالعبقري 

132،ص2002،سبتمرب 2.،ط)1(
.                                          127املرجع نفسه،ص)2(
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:المالحم في عهد هوميروس- أ
ه مبدى أن ننوِّ عند الغرب يف خمتلف عصوره،ال بدَّ ،عر امللحميقبل احلديث عن الشِّ 

متكنوا يف الغرب من أن"

اللغات األوروبية احلديثة املختلفة،وأن يعكفوا على دراستها ويطبقوا يف ذلك أحدث 
اليت تستعني بنتائج العلوم ،والتفسري والتحليلنظريات البحث والنقد وأساليب الدراسة 

.          املالحم يف خمتلف العصور عندهم،ونظرا هلذا االهتمام فقد ازدهرت)1("األخرى
إىل األدب الالتيين مث انتقلت،أول ما ظهرت املالحم عند اليونان"ومن املعلوم أن

.                                                                                      )2("الروماين
عر كان الشِّ "حيثعائر الدينية،

الذي كان يعزف أثناء ،امللحمي يف بداية عهده من عمل وإلقاء مغين املعبد أو منشده
مراكز يين  قد جاء بالد اإلغريق من عري الدِّ ويبدو أن هذا الفن الشِّ ،القيثارةاإلنشاد على 

.                                                  )3("آسيا الصغرىالشرقية القدمية عرباحلضارة
ا أم ال،فاألمر حيتاج إىل تدقيق أكثر ومتحيص ،إال أنه ال وسواء كان هذا األمر صحيحً 

فلقد ارتبط األدب امللحمي بأدب "جيهل مدى ارتباط األدب امللحمي بأدب اليونان،
ن مات الغالبة عليه سائدة إىل فرتة طويلة، مث أصبح األدب امللحمي يتلوَّ ت السِّ اليونان،وظل

.)4(فيهما وجدمن الذين البيئة والزَّ بتلوَّ 
رعالشِّ لفيما بعد أجناس أدبية أخرى،مثوبعد مئات السِّنني ظهرتومن األدب امللحمي، 

.القدميةةواي، والرِّ تعليميال

    .04 ص-الرمايانا–أمحد أبو زيد،املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند )  1)
.81 صاملقارن،مد رمضان اجلريب،األدب حم)  2)

.21 ت،ص.،د 2 .،األدب اإلغريقي تراثا إنسانيا وعامليا، دار املعارف،القاهرة،طأمحد عثمان)  3)
.07 نور اهلدى لوشن،مقدمة وقفة مع األدب امللحمي،ص)  4)
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عر امللحمي احلضارة األول ظهر الشِّ رفج"فعند اليونان ظهر األدب امللحمي جليَّا، فمنذ
يف عصر أيناه يف صورة متطورة تكاد تبلغ حد الكمال الفينِّ ر د، ولقعوبلشُّ اعند كثري من 

أن خصوبة وازدهار فن املالحم عند اليونان يعود فبدون أدىن شكٍّ .)1("عند اليونانمبكر
.نت هلذا الفن من التطورإىل عدة أسباب وحمفزات،مكَّ 

كان لديهم من معتقدات وثنية امل،ى وجه التحديدخصب هذا الفن لدى اليونان عل"فقد
بني األساطري املرتبطة باملعجزات م، وملزجهلألرباب ولآلهلة وأنصاف اآلهلة وغري ذلك

.                                                         )2(وخوارق ال
ا،إال أنه عرف لتاريخ ،وإن مل يكن أول من ويعد هومريوس مبدع فن املالحم عرب ا

على وجه اخلصوص،فقد كان هلذا الشاعر - اإللياذة واألوديسة –بأعماله امللحمية الشهرية 
،ارسني يف وجوده أصالً امللهم باع طويل يف نشأة املالحم وتطورها،وإن شكَّك بعض الدَّ 

يذهبون إىل أن دوره يف نشأة املالحم ، خييوحىت هؤالء الذين حيققون وجود هومريوس التار "
فقام ،ى دور الناظم الذي جتمَّع لديه تراث شعيب منا وازدهر عرب العصور املختلفةال يتعدَّ 

األقل،واحد من هؤالء الذين سامهوا بإعادة صياغته يف لغة شعرية جيدة،أو أنه على
.                        )3("بنصيب يف صياغة هذه املالحم

مالحم هومريوس  "ا،ذلك أن

.                       )4("امليالدالقرن التاسع قبل
باإلجادة واإلبداع،أضف ز، متيهلومريوس وصل إليناأعظم عمل ملحمياإللياذةذا تعترب ول

.إىل هذا توفرت فيه أهم اخلصائص الفنِّية اليت عرفتها املالحم الكالسيكية القدمية

دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ،دراسات يف نظرية األدب والشعر القصصي،حممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن)1(
.123،ص 1971، 1.بريوت،ط

.20،ص 2007،ط.د،الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،الطباعة الشعبية للجيش،اجلزائر) 2(
.196 النظرية والتطبيق،صإبراهيم عبد الرمحان،األدب املقارن بني) 3(

.127صي،حممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن دراسات يف نظرية األدب والشعر القصص)4(
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حبق ملحمة شعرية متكاملة،وهي خري ما وصلنا من املالحم فإلياذة هومريوس تعدُّ 
ا للمالحم على مرِّ فكانت علمً ،دابتردَّد صداها يف كل اآل"حيث،الكالسيكية القدمية

واستقت منها خمتلف اآلداب على اختالف ،غاتمن اللُّ ترمجت إىل عديدٍ ،إذ)1("العصور
ومالحم هومريوس هي أقدم ما وصلنا من األدب اإلغريقي،بيد أنه "،

ينية اشيد والرتاتيل الدِّ ح أن تكون بذور الشعر امللحمي األصلية قد جاءت من األنملن املرجَّ 
.)2(تلقى أو تنشد يف األعياد واملهرجانات العامةكانت واليت  ،اليت تتغىن بأجماد اآلهلة

عند اإلغريق،حيث كانت مكتملةأول ما ظهرت،هذا أن املالحممن كلِّ لنستنتج
.مث ظهرت عند الشعوب األخرى وخاصة الرومان بعد ذلك،ا

:المالحم بعد هوميروس-ب
ى حاولوا النسج عل، وبالتايلأميا ثأرهبارو لقد ظهر عديد من الشعراء بعد هومريوس، تأثُّ 

عراء من بعد هومريوس أن يكملوا رغب الشُّ "هيهات،حيث..هيهاتن، ولكمنوال أشعاره
ية اليت درج الناس،ومن هنا جاءت األشعار امللحم)األوديسيا(و)اإللياذة(قصة

"احللقة"ببساطة أو حىت  Epikos Kyklos على تسميتها باحللقة 
.)3("ا مل تصلنا منها سوى شذرات متفرقةوهي ثالثة عشر قصيدة تقريبً  Kyklos

لح على تسميتها اصطتعزى ألتباع هومريوس أيضا ما"بل،وال يتوقف األمر عند هذا التأثر
خ فيما بني القرن السابع واخلامس،إذ كان من املعتاد أن يقدم ؤرِّ اليت تُ )األناشيد اهلومريية(ب

ا يتوجه به متضرعً - أو قصري-طويلباستهالل،
.)4("نشاد تكرميا لهوالسيما من تقام حفلة اإل،إلله من اآلهلة

من ،ليس فقط يف عصره بينما يف مجيع العصور توالت حماولة حماكاة مالحم هومريوس
.،وعند خمتلف الشعوب،وهذا داللة على مدى تأثري أشعاره فيمن جاؤوا بعدهبعده

.17نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص ) 1(
.21 ان،األدب اإلغريقي تراثا إنسانيا وعامليا ،صأمحد عثم) 2(

.                                                                                                        82املرجع نفسه،ص)3(
.                                                                 83املرجع نفسه،ص)4(
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ا فيها متتبعً "نياذةاإل"الشاعر فرجيل،الذي كتب- ال احلصر-فنجد على سبيل املثال
عمد الشعراء األوربيون يف عصر اإلحياء،إىل "،أضف إىل هذا فقدخطى أستاذه هومريوس

ون بكتابة عشرات القصائد حماولة إدخال فن املالحم إىل اآلداب األوربية،فقام شعراء كثري 
.                           )1("املطولة اليت حياكون فيها املالحم اليونانية والرومانية القدمية

تأثري املالحم اهلومريية اتامتدادادعينا أنا،إذا بل حنسب أننا ال نغايل،وال نقول شططً 
روائي املعاصر نيكوس كزانتزاكي الشاعر ال"،وهذاتواصلت حىت عصرنا املعاصر،كيف ال 
وهو من جنسية يونانية أراد أن ميزق رتاج )زوربا(صاحب جائزة نوبل لآلداب عن رواية 

-اطبعً - نب،فكتب ملحمة جاءت متطورةمت املطْ الصَّ 

ل من امتداد هلا وذلك ألن نيكوس قد استفاد من احلضارة ومن املذاهب واألشكال،وق
كل تتألف من ثالثة وثالثني ألف بيت سبة للشَّ املوضوعات املطروحة يف زماننا،فكانت بالنِّ 

.)2("شعري على غرار املالحم األوىل،كما اختذت حمورا هلا بطوالت وأجماد األمة اليونانية
يف اقاد فشلها،السيمأثبت عديد من النُّ دلكن رغم كل هذه اجلهود واحملاوالت،فق

" عصور احلديثة،حيثال
:الصخرة،صخرة العقلية البدائية،وباءت مجيعها بالفشل كما قلنا لسبب بسيط

أن حتلَّ القيم الدينية واملعجزات املسيحية حملَّ القيم الوثنية واخلوارق البدائية وهو فشل رأيناه 
على كلِّ حماولة ملعارضة األعمال اليونانية العظيمة عن طريق جتريدها من اخلصائص يغلب 

.                                                                             )3("األسطورية
،باءت بالفشل ذلك أن إن غالبية اجلهود اليت حاولت أن تقتفي أثر الشاعر هومريوس

ةنسانييتسم باإلعظمته تكمن يف أن شعره ميثل الشِّعر امللحمي األصيل،وأن،هذا األخري
.هذه اإلنسانية اليت صورها وحدة متكاملة يف أعماله امللحمية

.203صاملقارن بني النظرية والتطبيق، بإبراهيم عبد الرمحان، األد) 1(
،اجلزائر، 104السنة التاسعة عشرة،ع ،)عدد خاص(جملة الثقافة،ملفدي زكريايف إلياذة اجلزائرمللحمية التجربة االطاهر بلحيا،)2(

.212ص،1994أكتوبر -سبتمرب
.207، صاملقارن بني النظرية والتطبيقب، األدإبراهيم عبد الرمحان) 3(
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:تينيةس لألمة الالَّ ؤسِّ الملحمة جنس أدبي مُ : المطلب الثاني
أن انتشر األدب امللحمي دمبا أن األدب منذ بداياته هو عملية تأثري وتأثر، فبع

األدب اليوناين ن، موطابعه السابقه، خبصائصهذا اجلنس األديب"ينتقلذأخ،عند اليونان
.)1("إىل األدب الالتيين
يف ) فرجيل(وعلى رأسهم الشاعر الروماين"،ومان أميا تأثر باملالحم اليونانيةحيث تأثر الرُّ 

يف )هومريوس(وإن كان فرجيل ال يرقى إىل مستوى الشاعر اليوناين،)اإلنيادة(ملحمته
للشاعر الروماين ترمجات خمتلفة يف أوروبا طوال ) اإلنيادة(مالمحه،وقد ترمجت ملحمة 

.                                           )2(لتطور املالحمالعصور الوسطى،وصارت األساس
ومن بني األشياء اليت قلدها "،كان التقليد،أثر باألدب اليوناينوعلى غرار هذا التَّ 

واليت جاءت صورة طبق )اإلنيادة(ملحمته )فرجيل(حيث كتب شاعرهم) امللحمة(الرومان
إال يف كون فرجيل عكس بعض املفاهيم الطفيفة اليت ال اذة اهلومريية اللهمَّ األصل لإللي

.                                             )3("واألساطري.تعرفها حضارته،وغريَّ أمساء األوثان
ولقد ساعدت الرتمجة أميا مساعدة يف ظهور الشعر امللحمي عند الرومان ،حيث بدأت 

"ليقيوس أندرونيكوس"وديسة نقلها إىل الالتينية مهاجر يوناين يدعى برتمجة لأل"
 . (4 ") Livus Andronicus

والشاعر فرجيل تأثر بكل خصائص مالحم هومريوس،من إبراز للعجائبية واخلوارق 
شاعر طابع يف البطولة واألساطري،وعجائبها الوثنية الفطرية،تأثر"،وأدوار البطولة

.ق19-89"فرجيل"الالتينيني
ذاع صيتها يف األدب الالتيين،وهي متثل هذه اإلنيادة .)5(حياتهالسنني العشر األخرية من

.          وإن اختلفت معها يف بعض اخلصائص الفنيةهومريوس،حبق خري امتداد ملالحم
.25 حممد غنيمي هالل،األدب املقارن،ص) 1)

حممد رمضان اجلريب،األدب املقارن،ص 82. (2)
.29 ر ملفدي زكريا،صالطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائ (3)

.133 حممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن،دراسات يف نظرية األدب والشعر القصصي،ص)  4)
(5)حممد غنيمي هالل،األدب املقارن،ص125
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على ،ومانيةالرُّ اإلمرباطوريةهي ملحمة وطنية،غايتها اإلشادة بأصل "،وملحمة اإلنيادة
خيرج - وهو من أصل طروادي..بعد سقوط طروادة"اينياس"حسب األسطورة القائلة بأن 

يف القرن الثامن من قبل ،"روما"الرومانية يفاإلمرباطوريةبعض أتباعه ليؤسس منها مع
.                                                              وقيل األمرباطور قوستني.)1("امليالد

تدور اإلنيادة حول مغامرات إينياس البطل الطروادّي الذي "أما بالنسبة ملوضوع اإلنيادة،
وتقع .سافر من طروادة يف رحلة قذفت به إىل شواطئ إفريقية،حيث وصل إىل قرطاجنة

ويبحر إينياس من قرطاجنة إىل صقلية،ويزور .قصة حب بني إينياس وديدو ملكة قرطاجنة
يصل إىل شواطىء إيطاليا حيث يضع األساس األول للدولة . كالعامل اآلخر،وبعد ذل

إذ تعد اإلنيادة "،ا يف األدب الروماينواإلنيادة لفرجيل عمل أديب يقف شاخمً ،)2("الرومانية
اليت نظمها أعظم ملحمة شعرية ظهرت عند الرومان،مما جعل فرجيل حيتل عند الرومان 

.)3("ونانهومريوس عند الي. ذات املكانة اليت احتلها
من  "حيث مل تكن غايته،ولقد كتب فرجيل اإلنيادة ألهداف سامية،ولغاية وطنية خالصة

د استكمال وصف األحداث اليت وقعت يف السنة األخرية من جمرَّ " اإلنيادة"كتابة هذه
لصة،فقد أراد اإلشادة باألمرباطور حرب طروادة كما نتوهم،وإمنا كانت غايته وطنية خا

يف موقعة أكتيوم الشهرية وقضائه على أنطونيوس الذي  الروماين أوغسطس على أثر جناحه
يف معارضة ملحميت حقق بعض النجاحإن فرجيل قد اوعمومً ،)4("كان ينازعه السلطة

رخيية القدمية ولعل سبب هذا النجاح يعود إىل أنه كان ينتمي إىل تلك الفرتة التا،هومريوس
كما أنه قد أكمل يف ،

.)5("اإلنيادة قصة تلك احلروب اليت عنيت إلياذة هومريوس بتدوينها

. 126 املرجع السابق،ص) 1(
.134حممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن،ص)2(
.133املرجع نفسه،ص)3(
.202املقارن بني النظرية والتطبيق، صبإبراهيم عبد الرمحان، األد)4(
.202املرجع نفسه،ص)5(
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:المالحم عند الغرب في القرون الوسطى:المطلب الثالث
ثري من املالحم عند أمم ،كا جنا عن العصور الوسطى،فقد ظهرت فيها أيضً ذا عرَّ ا إأمَّ 

ومن املالحم "خمتلفة،حيث تنوَّ 
. يف القرن الثامن امليالدي"بيولف"ة اليت ظهرت يف العصور الوسطى امللحمة اإلجنليزيةاملهمَّ 

حوايل" السيد"،واإلسبانية قصيدةامن عشر امليالديالقرن الثَّ يف " ية روالنأغن"والفرنسية 
امليالدي أعيد اكتشاف املالحم الشعرية الرومانية،وقام ابع عشر م،وحبلول القرن السَّ 1140

يف ملحمته الشهرية " فرجيل"و"هومريوس"بتقليد"جون ميلتون" الشاعر االجنليزي الشهري
.)1("م1667سنة"الفردوس املفقود"

Beowulf ملحمة :ومنها،كما ظهر يف القرون الوسطى ما يعرف مبالحم أهل الشمال
Niebelungen أهل الظالمونشيدبيوولف

غامرة يف فرنسا             أناشيد امل:،وظهر ما يعرف ب Kalevala " أرض كليقا" وملحمة 
                                       . Le Cid " السيد"،وملحمة  Chansons de Geste

ختالف ملحميت،ملحمة دينية ذات طابع رمزيادت الكوميديا اإلهليةبينما تفرَّ 
د، وق) 1231-1265 "( دانته"اعر اإليطايل للشَّ ( فالكوميديا اإلهلية،عهايف موضو هومريوس 

ختتلف كثريا عن ي، وه)اإلهلية(أضيف هلا صاحبها كلمةمث) الكوميديا(مسيت يف البداية
أن د،بيإىل العامل اآلخررحلة،عربموضوعها ديين صرف"ذلك أن،هومريوس"ملحميت

حبروبهالوسطزمن العصورالواقعيول أن يقرب ذلك العامل إىل العامل حيا"دانته"
.  )2("...وتقاليده،وأخطائه

.)3("سبة لإلنسان"ا عمومً اإلهلية والكوميديا 

.08 ،صأوديسة هومريوس)تطوراألصول،النشأة،ال(حمفوظ كحوال،فن املالحم ) 1)
حمفوظ كحوال،األجناس األدبية،ص171. (2)

.208 إبراهيم عبد الرمحان،األدب املقارن بني النظرية والتطبيق،ص) 3)
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يف،يقرب ذلك العامل من عاملنا" دانته"ولكن ما ال يرى،يصف دانته فيها "حيث
معاصريه وسابقيه من الناسأخالقها،إذ يرى فيه ويف وصف،لشخصيات اليت تسكنها

على الرغم -وخباصة من مواطنيه الذين يعرفهم يف فضائلهم ورذائلهم،ولذلك ترى امللحمة
عامل العصور الوسطى،حروبه وعقائده"دانته"ا يصف فيهمن طابعها الغييب طابعً 

ماعيةاالجتوالرذائل ،للنقائصوأخطاءه يسود ذلك كله طابع ذايت يف وصف بغض الشاعر
.       )1("وحبه للفضائل ومسو اخللق

مكونة من ثالثةإذا امللحمة"،فنجداإلهليةالكوميديامن حيث موضوعأما
ماوية،وكل جزء مكون من ثالث و ثالثني اجلحيم،واملطهر،واجلنة األرضية والسَّ :أجزاء

قدمة يف نشيد واحد،فامللحمة مكونة من مائة نشيد،واجلحيم هو مملكة نشيدا،مع م
الذي ال حييا حياة احلكمة واملقولة ،اإلنسانحيث يهوى" وادي املهاوي األليم"الظلمات و

يف معناها اإلنساين واالجتماعي،وهذا اجلحيم يف باطن األرض،يف أبعد مكان من اهللا
املادي،إىل طبيعتها حيث تسقط األرواح كاألوراق اجلافة ف

عرية الشِّ رمز احلكمة"فرجيل"رفقة "دانيت"األرضية حني مل حتاول االرتقاء روحيا،ويرحل إليها
فكل مرة يزوران دائرة من الدوائر واليت عددها مثانية ،وكل دائرة حتتوي على نوع من البشر 

رك األسفل فيوجد الشيطان يف منطقة ،أما يف الدَّ 
،الزمهرير

ا،ليرتك ،يف الطفولة"بياتريتشة"اعرففيها حبيبة الشَّ ،قمة اجلنة األرضية
إىل آخر...بعماوات السَّ ته يف رحلة عرب السَّ يصطحب حبيب"مث،صاحبه فرجيل" دانيت"

.)2("امللحمة
.هذه بعض أحداث الكوميديا اإلهلية لدانيت،واليت ختتلف يف تفاصيلها عن إلياذة هومريوس

.127 رن،صحممد غنيمي هالل،األدب املقا)1(

.127،126 نفسهينظر املرجع ) 2(
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ر من خالل رحلته إىل استطاع دانيت أن يصوِّ "،فمن خالل موضوع الكوميديا اإلهلية
وال شك )فين(العامل اآلخر بكل غيبياته،العامل الواقع بكل مساوئه ومباذله،من خالل قناع 

بكل ما كان فيه من زيف ،الوسطى
.)1("واحنرافات

فرحلة "الذي ساد يف العصور الوسطى،حلة هي مبثابة اهلروب من الواقع املزريهذه الرِّ 
،تنشد يهي رحلة كل نفس يف هذا العامل األرض" دانيت"

ا 
إذا نسي صفته املدنية،مث،األرضية اليت يضل عنها

.    )2("وحب اهللاواحلب،حب اإلنسانيةوحي الذي يهتدي إليه بالفيض اإلهليجانبه الرُّ 
دو أنه قد عاش يف عصر مضطرب األجواء يبفالشاعر دانيت إذا من خالل ملحمته،

.          سيطرت فيه الكنيسة على جمريات حياة اإلنسان فهي اآلمر الناهي يف كل شيء
عصر مضطرب عاصف ممزق،وقد غاص يف جوانب "عاش يف" دانيت"فال مناص أن 

،وبقدر شهادته على همآالورحل يف جحيمه ليتعمق ،الصفوة من املفكرينهلذه اآلالم،شأن 
-عن طريق احلب والفيض اإلهلي- ينشد(...)العصر كان مسوه ونبله يف التنبؤ باخلالص

اخلالص لنفسه عن طريق احلب ا، وكذ،إلنسانية مجعاءلاخلالص
).                         3"(الطاهر

عربية ة مصادرأن دانيت تأثر بعدَّ ا من النقاد،قد أشاروا إىل هنا أن عديدً وجتدر اإلشارة 
والوقوف عندها،واآلن ،هنا لذكرهاوإسالمية يف ملحمته الكوميديا اإلهلية،لكن ال نرى جماالً 

. قبيل عصر النهضةسنتطرق إىل املالحم عند الغرب 

.209 ،صإبراهيم عبد الرمحان،األدب املقارن بني النظرية والتطبيق)1(

.128 حممد غنيمي هالل،األدب املقارن،ص)2(

                                                    .128 ،صنفسه املرجع) 3(
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:المالحم عند الغرب قبيل عصر النهضة:المطلب الرابع
أناشيد املغامرة :ىسمَّ قبيل عصر النهضة،من بينها ما يُ ةظهرت هناك مالحم عدَّ 

ظروف القرون الوسطى،وبرز من رحم ظهر يف ،الفرنسية،وهو فن ملحمي جديد
بدأ هذا الفن امللحمي يضعف يف "بدأ هذا الشِّعر امللحمي يتضاءل،حيثأحداثها،لكن 

جمرد منظومات تروي حامللحمي، وأصبالشعر فرنسا منذ القرن الثالث عشر،لقد تضاءل
).                                     1"(على أساس أسطوري Chevaliers ،اة الفرسانحي

نظم برتارك "ملحمة برتارك افريقيا،حيث،املالحم اليت ظهرت قبيل عصر النهضةومن بني 
راع بني روما وقرطاجنة،وكانت هذه ا من الصِّ قصَّ فيها جانبً ،ملحمة بالالتينية بعنوان إفريقيا

وتوصف هذه .اعر عنها قبل أن يكمل نظمهاامللحمة باللغة الالتينية،وقد انصرف الشَّ 
ا يف فنه ،ذلك ألن الشاعر قد حاول فيها تقليد فرجيل تقليدً عمل فاشل

.                                                                   )2("وأسلوبه وعباراته
ارخييةيف تلك احلقبة الت،اعر الوحيد الذي حاول تقليد وحماكاة فرجيلوليس برتارك الشَّ 

لحمة باللغة نظم بوكاتشو أول م"،فقد"تسيدا"الشاعر بوكاتشو يف ملحمته بل جند كذلك
.     اإليطالية بعد دانيت

                  ،Theseus تلك هــــيدا Teseldaوتدور حول بطل يوناين أسطوري يدعى
.)3("فيه حماكاة فرجيلي عمل أديب قليل الشأن،حاولوه

انت شديدة التأثر باألعمال الكالسيكية ،كلكن جيدر اإلشارة أن مجيع هذه املالحم 
.                                                                                     القدمية

.162 القصصي،صحممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن دراسات يف نظرية األدب والشعر)1(

.163 املرجع نفسه،) 2(

.163 املرجع نفسه،ص)3(
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من تاريخ و، أمن اآلداب الكالسيكية القدميةمثل هذه األعمال استمدت موضوعها "إن
يف الشكل واملوضوع ،ى، وسعاليونان والرومان
.  )1("وأساليب األداء

انتقل إىل إيطاليا تأثري "ية الوسيطة،حيثباملالحم الفرنس،ولقد تأثرت إيطاليا أميا تأثر
املالحم الفرنسية الوسيطة،فتحوَّ 

).                                                                       2"(املستديرةفرسان املائدة
املالحم يف عصر كنهأما عنرب قبيل عصر النهضة،هذه إذا بعض مناذج املالحم عند الغ

.ة،بل جند هناك ثالث ألوان من املالحمالنهضة،فقد برزت جليَّ 

.163 ،صالسابقاملرجع ) 1(

.163 ،صنفسهاملرجع ) 2(
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:المالحم عند الغرب في عصر النهضة:خامسالمطلب ال
اهتم أدباء عصر النهضة مبالحم "ألوان من املالحم،ولقدةعصر النهضة ثالثظهرت يف

قبل اهتمامهم بغريها من أنواع اآلداب الكالسيكية،ولقد شهد القرنان ،اليونان والرومان
).1("اواإلنيادة والفرسالي،اخلامس عشر والسادس  عشر ترمجات لإللياذة واألوديسة

كان لعصر النهضة "بل،مبالحم اليونان والرومان،هذا االهتماموال يتوقف األمر عند
بإنتاجه من املالحم اليت ظهر فيها تأثر واضح باآلدا

")2(                                                                                    .
:عصر النهضةومن ألوان املالحم يف 

هذا ا مباشرً ا، ومن أوال:برزت هناك مالحم قلَّ 
Pierre de Ronsarللشاعر بيريدي رونسار La Franciade فرنسيادملحمةالنوع جند

)1724 -1855.(
لون من املالحم مييل إىل حماكاة مالحم العصر الوسيط،على غرار أناشيد  ثانيا:ظهور

وجد هذا اأثر بقيم اآلداب الكالسيكية وتقاليدها،كموال خيفى فيها التَّ ،املغامرة الفرنسية
املتعددة اليت ظهرت يف قصص مغامرات الفرسان،وقصص احلبّ اللون من املالحم مادته يف

: ومن هذه املالحم على سبيل املثال،عصر النهضةواستمرت حىت،القرون الوسطى
امللحمة ماتيووقد كتب هذه Orlando Innamorato :العاشق) روالن(أورالندو- 01

أن هذه امللحمة،وجتدر اإلشارة،)1494- 1434( Matteo Maria Boiardo ماريا بوياردو
.ليس هلا أساس تارخيي

164ص، السابقاملرجع ) 1(

.164املرجع نفسه،ص) 2(
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Orlando Furioso :أورالندو الثائر-02
(1533-1474)Lodovico Ariost ستواعر اإليطايل لودو فيكو أريوكتب هذه امللحمة الشَّ 

.ا عظيمً فالقت جناحً ،1516ونشرها عام
La Italia Liberata Da Gotti :من القوطملحمة تحرير إيطاليا -03

كتب هذه امللحمة الشاعر ترسينوTrissino(1478-1550)،وهي تتألف من سبعة 
ةقة يف سرد وقائع التاريخ، واقعيتتسم بالدِّ اعر غري املقفى، كمالشِّ نفصال،موعشرين 

كما حتتوي على ،ال ختلو من بعض الشبه مبالحم القرون الوسطى،النزعةةالطابع، تعليمي
.يحية وكالسيكيةتأثريات مس

Gerusalemme Liberata تحرير القدس- 04

(1595-1544) Torquato Tasso هذه امللحمة نظمها شاعر إيطاليا الشهري توركواتو تاسو
دة جود فري بقيا1099ة حصار القدس عام موضوعها قصَّ 1581نشرت ألول مرة عام

.بوِيّون
ثالثا:هذا اللون الثالث من مالحم عصر النهضة،أوحت به حوادث هذا العصر،والذي 

أمهها اكتشاف أمريكا،واكتشاف الطريق البحري إىل ،ظهرت فيه كشوفات عديدة
.اهلند،الذي يعرف بطريق رأس الرجاء الصاحل

،ن هذا اللون الثالث مولد ملحمتنيوم
.هامة يف تاريخ اإلنسانية مجعاءباملواقف،وأحدثت آثارا جدُّ 

Os Lusiadas  أبناء لوسوس ملحمـــة 01 -

ا،اليعرف كثري  Luis de Camoes ي كامويسلويس د:نظم هذه امللحمة الشاعر الربتغايل
حياته،أما ملحمته هذه فهي كالسيكية الرتكيب،لكن موضوعها األساسي هو عن 

هذه امللحمة هي من نوع .اكتشاف فاسكو داجاما للطريق البحري بني أوروبا واهلند
بطولة شعب الربتغال وتعرب عن الثقة مبستقبل داملالحم الواقعية يف تناول األحداث، ومتج

.                                                      )1(.اإلنسان وقدرته على اكت
170،ص169،ص168،ص167،ص166ينظر املرجع السابق،ص) 1(
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Aravcana :ملحمة األروكانا-  02

( 1533-1594 ) Alonso De Ercilla َّنظم هذه امللحمة الشاعر األسباين ألونسو دي إركيال
ف املناظر الطبيعية،وكذلك وصف احلرب اليت دارت حفلت هذه امللحمة بوصحيث 

ا إعجابً ،اعر األروكانااليت أرسلت لغزو شيلي ولقد مساها الشَّ ،رحاها أثناء احلملة األسبانية
احلملة األسبانية،ويبدو زعيم اهلنود الذي 

.لحمة أعدمه األسبان أعظم األبطال يف هذه امل
أبناء شيلي ملحمتهم امن أهم مالحم عصر النهضة، ويعتربه،تعترب هذه امللحمة حبق

.)1(القومية
ميكن أن نوجزها اليت،من اخلصائص الفنيةاتسمت مالحم عصر النهضة بعديدٍ ولقد 
: فيما يلي

.يف الطولكانت هذه املالحم مفرطة–01
.يف كل مالحم عصر النهضة،اظهور أثر الكالسيكية واضحً –02
.عرعلى أنه أعظم أنواع الشِّ ،عر امللحميإىل الشِّ قاد يف عصر النهضةنظر النُّ –03
ما كان من املوضوعات الكالسيكية اتنوع موضوعات املالحم يف هذا العصر، فمنه–04

كان من املوضوعات املرتبطة بالعصور الوسطى،ومنها ما بين على القدمية،ومنها ما  
.  )2(.ومنها ما اقتبس من أحداث معاصرة،قصص وتراث ديين

172ينظر املرجع السابق،ص) 1(
174،ص173ينظر املرجع نفسه،ص) 2(
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خرى عند إضافة إىل املالحم اليت ذكرناها من قبل،فقد ظهرت عديد من املالحم األ
ناعية يف أوروبا مع مطلع القرن السابع عشر الثورة الصِّ "وأمم خمتلفة،السيما بعد بروزشعوب

جديدية على أنقاض اجلمود الفكري الذي عم بالد أوروبا خالل فتنبعث احلركات التَّ 
.                                                                    )1("العصور الوسطى

من ا على الفكر اإلنساين برمته،ولعلَّ كان تأثريها كبريً ،ناعية ورة الصِّ أن هذه الثَّ فال شكَّ 
وطابعها )ملتون(اعر األجنليزيفهي للشَّ ،)الفردوس املفقود(ملحمة"اليت اشتهرتبني املالحم

زعة بعد إغواء الشيطان له،وجلي أن ن،ديين منحرف،فهي تصور خروج سيدنا آدم من اجلنة
. )2("الشاعر إحلادية متطرفة

فقد صور فيها احلروب ،)فياسة(ملحمة الشاعر اهلندي "أما عند اهلنود فقد عرفت
وديع وما جنم عنها من خماطر،وأضرار للشعب اهلندي،وترمجها إىل العربية ،بني قبائل اهلند

.                                                                               )3("البستاين
إىل حماولة إدخال فن املالحم إىل اآلداب (...)عمد الشعراء األوربيون"ويف عصر اإلحياء،

املالحم األوروبية فقام شعراء كثريون بكتابة عشرات القصائد املطولة اليت حياكون فيها 
).                                                                     4"(اليونانية والرومانية القدمية

"الفرنسياد"وقد كتب رونسار ملحمة "،ومن بني املالحم اليت ذاع صيتها ملحمة الفرنسياد
و املالحظ "حمكمة الصنعأن خيرج للعامل إلياذة فائقة وإنيادة"على نصيحة دوبليه يف نزوالً 

عري حول فأقام عمله الشِّ " اإلنيادة"
).5"(ة اليت ترجع نشأة الدولة الرومانية إىل أحد أبطال طروادةة شبيهة بتلك القصَّ قصَّ 

09الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر،ص) 1(

83مضان اجلريب،األدب املقارن،صحممد ر )2(

.83املرجع نفسه،ص) 3(
.203املقارن بني النظرية والتطبيق، صبإبراهيم عبد الرمحان، األد) 4(
.203املرجع نفسه،ص) 5(
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يف نقل اآلداب،األدوار اهلامة اليت لعبتها حركة الرتمجةهنا، إىلمن اإلشادة والبدَّ 
فقد انتقلت املالحم "رفت كثري من األعمال،عُ لرتمجةفبواسطة ا.اآلخروالتعريف بفكر

وعصر النهضة إىل اللغات ،عن طريق الرتمجة يف العصور الوسطى،والرومانيةاليونانية
،وهي "ينيةاملالحم الدِّ "يف نشأة ما يعرف با واسعة،تتمثلاألوروبية،وتركت فيها آثارً 

الفردوس "طاليا العظيم دانيت،ولشاعر إي"الكوميديا اإلهلية:"مالحم عديدة نذكر منها
وهي أنشودة كتبها فولتري " اهلنرياد"للشاعر اإلجنليزي ملتون،و" الفردوس املسرتد"،و"املفقود

لفيكتور هوجو وهذه كلها منظومات "أسطورة القرون الوسطى"للملك الفرنسي هنري،و
.)1"(شعرية

عر امللحمي عند شعوب كثرية،فللقدماء ظهر الشِّ "فقد،أما عند املصريني واهلنود القدماء
مازالت ،مان وإن كانت بعض البقايا املتبعثرة عرب اآلثارأبادها الزَّ ،املصريني مالحم طويلة

ا على وجود املالحم عند قو دليالً " "ومازالت " بنتاهور"شعر: عليها مثلتدلُّ 
).2"(دةاهلنود القدماء،وقد ترمجت منها قطع كبرية إىل لغات متعدِّ 

ت التوراة على بعض املالحم للعربانيني كما دلَّ "كما جند بعض املالحم عند العربانيني
.    )3("إىل مالحم قدماء اجلرمانيني والسكندينافينيباإلضافة

" حديقة احلقيقة"و" شهنامة الفردوسي"تستوقفنا "أما عند األمم اإلسالمية من غري العرب
...للفرس اليد الطوىل يف هذا الفن":أما عند الفرس والرتك ف.)4("

..الشاه طهماسبأهداها إىل ،اليت نظم فيها وقائع الشاه إمساعيل"الكونابادي"كشهنامة
يف أربعة آالف بيت،وشهنامة "شهوري"كمنظومة،عر القصصيوللرتك أيضا يد يف الشِّ 

مالحم متعددة ،العصورهكذا ظهرت عربو .)5("الطويلالشاعر الرتكي امللقب بالفردوس
.الشعوبو عند خمتلف األمم

.204املرجع السابق، ص) 1(
.15نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص) 2(

.15املرجع نفسه،ص) 3(

.16املرجع نفسه،ص) 5(.16املرجع نفسه،ص) 4(



-44 -

المبحث الثاني:حفريات الملحمة عند العرب:  -
:  الملحمة في اللغة العربية:المطلب األول

أن كلمة ملحمة قد تغريَّ ،مما ال شك فيه
لفظة عربية قدمية،كانت تعين موقعة حربية تلتحم فيها -ملحمة-كلمة "احلاضر جند أن

قبل- تكن تعينلكنها مليفهم من املعاجم اللغوية،يتناثر فيها اللحم،كما اجليوش،أو
epic الذي عرف عند الغربيني باسماألديببعينه،يشبه ذلك النوعوعا أدبيا ن-صرنا احلاضرع

. )1("األوروبيةأوما يقابله يف خمتلف اللغات
عند كثري من النقاد واملفكرين ،ورد ذكرهاقد - ملحمة–كما جتدر اإلشارة أن كلمة

.                                         يف قول اإلمام أمحد ابن حنبلفقد وردت،العرب
ثالثة ال أصل :"أنه قال"الطربي"أمحد بن حنبل،كما يف تاريخينسب إىل اإلمام"حبيث

يتوقفّ ذكر امللحمة عند اإلمام أمحد بن حنبل وال،)2("واملالحم،واملغازيالتفسري،:هلا
من كتب الرتاث العريب،ككتاب ،قد وردت يف كتب عديدةكلمة امللحمة فقط،بل جند  

ابن خلدون،"مقدمة"أليب الفرج األصفهاين،و"األغاين"للجاحظ،وكتاب"والتبينيالبيان"
.وغريها من الكتب العربية...سرية ابن هشامو ،وتذكرة داود األنطاكي

عر لتدل على نوع من الشِّ ،عند اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني،لقد وردت كلمة املالحم
بعينه،كيف ال واجلاحظ األديب األملعي قد عاش يف العصر الذهيب لألدب العريب،فالعصر 

ال ،ألخرىحركة الرتمجة،كما شهد انفتاح واحتكاك العرب باألمم االعباسي شهد ظهور
لنوع من الشعر،هو " املالحم"يدل على استعمال كلمة سيما الفرس،ومنه يعترب أقدم نص

."البيان والتبيني"يف كتابه"اجلاحظ"نص 
…وهو يكشف لنا عن أول شعر ملحمي فيما نظن

.124ص،دراسات يف نظرية األدب والشعر القصصي،حممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن) 1(
                        .229 صحممد شوقي أمني، املالحم بني اللغة واألدب،جملة عامل الفكر،)2(
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هذي بأنه سيصري ملكا،وقد أهلم ما حيدث يف فلما جن أبويس كان ي: "قال اجلاحظ
ا على لسانه،على مذاهب أشعارالدنيا من املالحم،وكان أبو نواس والرقاشي يقوالن شعرً 

،)1(الليثيابن أيب عقب
.عر ال حمالةعلى نوع من الشِّ تدلُّ إذنبأمساء شعراء،فهي  

مخسني -أما يف كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين،هذا الكتاب العتيد الذي ألفه يف
:" عن غريه هذا القول" أبو الفرج" يروي" األغاين"ي، ففكما تروي كتب األدب-سنة 

بن القرية،وجمنون ابن أيب العقب صاحب قصيدة املالحم،وا: ثالثة مل يكونوا قط وال عرفوا
إن هذا الرجل كان ":ابن أيب العقب" يقول عن " كشف الظنون"وصاحب.." بين عامر

:منظومة المية أوهلامعلم احلسن واحلسني وملحمته
)2(َقايلمن األُموِر عجيَب َحاٍل         ألْسبَــــــــاٍب ُيسطـِّــــــــــــــرَها مَ  رأيــــــــــت

احلديثاالجتماعس علم مؤسِّ ،للعالَّمة ابن خلدون،ورد حديث عن املالحمكما 
فصل يف ابتداء الدول واألمم،وفيه " إذ عقد فيها فصال عنوانه"ابن خلدون"مقدمة "ففي

مث كتب الناس يف ِحْدثان الدولة "":ابن خلدون"يقول "والكشف عن مسمَّى الـَجفرالكالم
ا ومنثورا ورجزا ما شاء اهللا أن يكتبوه،وبأيدي الناس متفرقات منه،وتسمى منظوم

ووقفت ..على العموم،وبعضها يف دولة على اخلصوصاملالحم،وبعضها يف ِحْدثان الدولة
ومسعت أيضا أن هناك مالحم أخرى ..باملشرق على ملحمة منسوبة البن العريب احلامتي

.    )3("منسوبة البن سينا وابن عقب
له ،على نوع بعينه من األدبفاملالحم من خالل قول العالمة ابن خلدون،تدلُّ 

.  خصوصات معينة

.228ص، املرجع السابق)1(

. 228املرجع نفسه،ص  )2(
. 229املرجع نفسه،ص )3(
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حديث عن "كتابهذا اليف ورديما خيص كتاب تذكرة داود األنطاكي،فقد أما ف
غالب أن  عليها،فاللوقوع األحداث وتدلُّ اليت ،امللحمة تناول فيه األشراط والعالقات

ويبين عليه تصوير الوقائع ،باملستقبلتطلق  على كل حديث يتناول التكهن" املالحم"كلمة 
.   )1(واألحداث اليت

يف اآلداب األخرى ،مل تكن هذه اللفظة لتعين هذا النوع األديب املعروف"ة النهضةييف بداو
باآلدابقبل عصر النهضة،لكن يف بداية النهضة وعن طريق االتصال بالغرب والتأثر 

.             )2("بعض احملاوالت اليت تقتفي أثر اليونان يف هذا الفناألجنبية بدأت تظهر 
عرفناه وع األديب الذي ا للداللة على هذا النُّ العربية استخدمت حديثً "ملحمة"فكلمة "ولذا

.)3("ومبختلف آدابه القدمية واحلديثة بالغربيف العصور احلديثة معرفة واضحة،بعد اتصالنا
.يف الكتابات احلديثةت، وامتداداكما جتدر اإلشارة أن كلمة ملحمة أخذت أبعادا

. 230 ،صالسابقاملرجع )1(

4. 3 نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص)2(

124 حممد عبد السالم كفايف ،يف األدب املقارن،دراسات يف نظرية األدب والشعر القصصي،ص)3(
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:الحديثفي العصرلحمي إلى المالملحمة ل من التحوّ :المطلب الثاني
رديات الكربى،هذهعند شعوب السَّ تظهر ،أن املالحم املكتملةلقد ذكرنا فيما سبق

عن 
ولذا يعدُّ هذا االعتقاد،الباعث .وى خفية خارجيةإىل ق،لظواهر الطبيعيةمن اتفسريه 

م اليونان الطبيعة يف صور جسّ "هنامن د اآلهلة عند هذه الشعوب،ساسي إىل نشوء تعدّ األ
واإلهلام)فينوس(،واحلب)جوبرت(،والصاعقة)ننيبتو (صورةآهلة مقدسة يف اعتقادهم،فالبحر

).1"(اآلهلة عند اليونان،والرومان،وهي رموز لقوى الطبيعة املختلفةدت،وهكذا تعدَّ )أبولو(
ا باخلرافات واألساطري،كماا مطلقً تؤمن إميانً ،ل هذه الشعوبولذا جند مث

..ا من العجائبيةكثريً 
م العلمي اتسم هذا العصر بالتقدَّ ث، حيلكن مبجيء العصر احلديث انقلبت املوازين

هالتكنولوجيا،ومنروتطو واالكتشافات اخلالَّقة،
                                                             .

إذ خلة يف حياة البشرية مجعاء،ة أو اخللْ ما يشبه الرجَّ ج، أنتطور العلميأن هذا التَّ الشكَّ 
إلنسان من حضارة املشافهة،إىل حضارة التدوين،ومن الفكر البدائي البسيط،إىل انتقل ا

.،الذي يتناول أكثر القضايا تعقيًداميقدُّ ر التَّ الفكر املتحضِّ 
وبالتايل انتقل اإلنسان من حياة اخلشونة والبداوة،إىل حياة املدنية بكل ما حتمله من زخم 

،وعلينا أن نتصور هذه النقلة النوعية،فمن حياة الظالم إىل األنوار واكتشاف اتعقيدوت
الكهرباء والطاقة الشمسية،ومن سكن اخليام والدور البسيطة،إىل العمارات الشاهقة

،ومن )السندويتش(ريعة األكلة السَّ الوجبة الغذائية الكاملة،إىل حاب،ومنوناطحات السَّ 
ريع والطائرة،ومن رسائل احلمام الزاجل،إىل ألحصنة،إىل القطار السَّ التنقل عرب اجلمال وا

باس فانتقلت املرأة من التلكس والتلغراف والرسائل اإللكرتونية،بل مشل هذا التطور نوعية اللِّ 
).جيبامليين جيب،أو امليكرو(ارتداء الثوب املرفَّل ،إىل ما يعرف بلباس

.    81ن اجلريب،األدب املقارن،صحممد رمضا)1(
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عري،طر الشِّ عري،إىل السَّ ل البيت الشِّ ا،فتحوّ حّول اآلداب أيضً ومنه أصاب هذا التَّ 
عة،وبعد أن كانت القصيدة إىل قصائد الومضة،والتوقي)قاتاملالحم،واملعلَّ (والقصائد املطولة

اعر يكتفي بأبيات معدودة تقوم على عرية،أصبح الشَّ ف من مئات وآالف األبيات الشِّ تتألَّ 
.-املعىن البعيد باللفظ القريب-شيءٍ غوي واالختزال،يقول فيها كلَّ التكثيف اللُّ 

ة صَّ ل القِ ى سبيل املثال حتوّ علد، فنجارد أيضً السَّ ل، بعر فقطل الشِّ ومل ميس هذا التحوّ 
.قصريةة جدُّ ة قصرية،أو قصَّ الطويلة إىل قصَّ 

امللحمة ظهرت كلُّ نفم"ل معظم األجناس األدبية،حوَّ ولذا يكاد يالمس هذا التَّ 
ومن اجلمع .املسرحيةكوميديا موضوعات الرتاجيديا املسرحية، ومن احلياة اليومية انبثقت ال

بني الرتاجيديا والكوميديا ظهرت الساترية املسرحية،متأثرة بفنيهما سواء يف املوضوعات أو 
الكتايب إىل النسخ، نفهناك مثال االنتقال من الشفهي إىل الكتايب، وم(...)يف األشكال

عديدة مثل إىل الفن الطباعي،وبني النسخ وظهور الطباعة ظهرت أشكال النسخنوم
.                                   )1("والرومانسةوالليجندة)الرواية القدمية(الرواية اإلغريقية

امللحميامللحمة إىلت، فتحّولطرق هذا التحّول مجيع اآلداب والفنون،وهكذا دواليك
         .Tragique إىل Tragedie ،من،واملأساة إىل مأساوي Epique إىل Epopee من

. comique إىل comédie ومن mythique إىل mythe وكذالك من
. عر الذايت الغنائيل الشامل جعل الشِّعر امللحمي ينزوي،ليربز مكانه الشِّ إن هذا التحوّ 

أصبح الشِّعر امللحمي جيزأ إىل مقطوعات صغرية تعاجل موضوعات معاصرة،أي أنه مل "ومنه
.)2("ا باملعىن السليم

ى، علا، تبعً حول يبدو منطقًياهذا التَّ ن، إوهكذا دواليك
. إىل طريقة تفكريه، وصوالبطريقة عيش اإلنسانةمن املستويات، بدايصعيد عديدٍ 

http://www.awu-dam.org ،30ص حنا عبود،من تاريخ الرواية،)1(
.88اإلغريقي تراثا إنسانيا وعامليا، صبأمحد عثمان، األد) 2(
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(Primary epic) مييز بني امللحمةاألوليةتَّ يذهب النقد األنغلو أمريكي إىل ال"يف هذا الشأن
،حيث تربز األوىل باعتبارها حاوية خلرافات وتقاليد  (Secondary epic) وامللحمة الثانوية

ملحمة غلغامش،أشعار هومريوس،أغنية الروالن:ويندرج ضمن هذا الصنف.عصر ملحمي
امللحمةأما امللحمة الثانوية أو األدبية فهي على خالف (...) (Chanson de Roland)

كل - تقريبا- امللحمة التقليدية لغايات أدبية وإيديولوجية صرفة،ويشمل هذا الصنف
.)1("األشكال امللحمية احلديثة كإنيادة فرجيل ،والفردوس املفقود مللتون

مل يذ، إيف العصر احلديث-امللحمة-كلمة تولذا حتّولت مفاهيم، ودالال
الً حيث شهدت هوية هذا اجلنس حتوّ ."ر اليوناين القدمي حتديداما كانت تعنيه يف العص
، واليتحتت تأثري النظريات اليت سبقت ظهور الرومانسيةك، وذلخالل القرن الثامن عشر

.)2(..."ة بدائيةز حلضارة أو أمَّ عر املميِّ ة هي الشِّ اعتربت بأن امللحم
واملعتقدات بني شعوب السَّرديات الكربى،وبني ل اجلذري يف املفاهيمإن مثل هذا التحوّ 

هو ما دفع بالفيلسوف ماركس إىل التساؤل –ننيمئات السِّ استغراقرغم - الشُّعوب احلديثة
:،حيث يقول"إسهام يف نقد االقتصاد السِّياسي"قة،يف آخر فصل من عن هذه املفار 

فهل تنسجم طريقة رؤية الطبيعة والعالقات االجتماعية اليت أهلمت اخليال اليوناين،واليت "
امليثولوجيا اليونانية مع آالت الغزل األوتوماتيكية،وسكك احلديد والقاطرات ألفت أساس 

شركاه وجوبرت حيال مانعة الصواعقن هو فولكان جتاه روبرت و والتلغراف الكهربائي؟وم
ينصر الشكَّ فيه أن هناك مفارقة كربى بني عمما.)3("وهرمس حيال ائتمان املنقوالت؟

والعصر األورويب احلديث ،هي مقارنة غري عادلة بني ،بني العصر اليوناين القدميةفاملقارن
.ختالفوخمتلفني كل االزمنني متباعدين كل البعد،

)1( Judith Labarthe. Lepopee .op.cit.p16.
)2( Paul Aron et autres. Le dictionnaire du Litteraire.PP 243.244.

http://www.awu-dam.org 29حنا عبود،من تاريخ الرواية،ص )3(
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فهل ينسجم أخيل مع :"،ميعن ماركس يف استفهاماته قائالاالختالفولكن رغم هذا
حافة أو مع آلة الطباعة؟ أال صاص أو بكلمة موجزة هل تنسجم اإللياذة مع الصّ البارود والرَّ 

عامل الطباعة؟أفال تزول ختتفي األغنية والقصيدة وامللحمة وربة الشعر بالضرورة أمام مسطرة 
إىل أن،شروط فماركس هنا من خالل حديثه، يشري.)1("عر امللحميالشروط الضرورية للشِّ 

وهذا ما ،رغم هذا مل يفصل يف احلكم بزواهلاهوأسباب كتابة وإنتاج امللحمة قد انتهت، لكن
ت شروط فقد تغري :"،حيث يقول"من تاريخ الرواية"ذهب إليه املؤلف حنا عبود يف كتابه 

إنتاج امللحمة،ولكنه تغري بطيء استغرق مئات السنني،ومن هنا حق للنقاد أن يطلقوا اسم 
املالحم "على املالحم القدمية اليت ظهرت طبقا لظروف معينة،واسم "املالحم الطبيعية"

.)2("على تلك املالحم اليت ظهرت ولكن يف ظروف إنتاج أخرى" الصناعية
ما يهمنا حنن ن، لككبري يف نوعية اإلنتاجتأثريأن ظروف اإلنتاج هلايفتلف اثنان ال خي
.ل من امللحمة إىل امللحميالتحوّ كيفيةهنا هو  

ا يف بعض الكتابات احلديثة إىل إطالق كلمة جند ميال واضحً "في عصرنا احلديث ف
بل إن ،"احلرب والسالم"ي على بعض األعمال الروائية الكربى مثل رواية تولستو "ملحمة"

تعترب إبداعات وأعماال ،"الرهيبايفان"خمة مثل فيلمالسينمائية الضَّ بعض األفالم
تطور احلياة يف العصر احلديث وتسارع التكنولوجيا وكثرةومنه فمع،)3("ملحمية"

تايلوبالخم اهلائل من التطوراتا هذا الزَّ مواكبً الفن أيضاالصناعات وتنوع اآلليات،تطور
روائع األعمال الشعرية القصصية كلمة ملحمة مل يعد استخدامها مقصورا علىنفإ"

).       والغرب على السواءيف الشرق(الضخمة اليت عرفت يف العصور الكالسيكية القدمية
لكي يشمل ما وعصر النهضة يف أوروبا،بل إن استخدامها ميتدُّ ،ويف العصور الوسطى

"املسرح امللحمي" بل أيضا "عر امللحمي احلديثالش"يعرف اآلن باسم
)(4(. Epic Theatre)

.29ص، املرجع السابق)1(
.29ص، نفسهاملرجع )2(

. 04 جملة عامل الفكر،-الرمايانا–أمحد أبو زيد، املالحم كتاريخ   وثقافة مثال من اهلند )3(
.04 املرجع نفسه،ص) 4(
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ة، برؤيمالحم حديثةكهناأصبحت إذن،دمن كل هذه املعطيات السابقة الذكر، فق
ما يطلقون على ا، وغالبً املعاصر للكلمةموباملفهو ،وخصائص مغايرة للمالحم الكالسيكية

الحم أو ما شابه ذلك من األمساء، متييًزا هلا عن امل-املالحم الصغرية- مثل هذه األعمال 
.الكالسيكية القدمية

عصرنا احلاضر مالئًما كثريًا لصنع املالحم مبعناها التقليدي،ألن املصانع هلذا مل يكن"و
إلضافة يستخدم يف داخلها من وسائل،باوما فيها من آالت،وما يصدر عنها من إنتاج،أو

.)1("إىل توزيع العمل فيها،وإىل نظام الدولة احلديثة،أمور تقطع العالقة بني الفرد وأشيائه
رعة ناعية،عصر السُّ قافية والصِّ ورات الثَّ باختصار شديد،إن العصر احلديث عصر الثَّ 

ء،على اإلنسان املعاصر أن يراعي االختزال يف كل شيمالت الكربى،مما حتتَّ حوَّ والتَّ 
.  االختزال يف الوقت،واجلهد،والتكاليف

أننا ال نستبعد عوامل نظم وبعث املالحم ، إاللكن رغم خصوصيات وزخم احلياة العصرية
.    ،مثلما جنده يف ثالثية سيد اخلوامت للشاعر فاقنار، اليت تتسم باحلس امللحميالعصرية

.20عر امللحمي ومظاهره عند العرب،صأمحد أبو حاقة،فن الشِّ ) 1(
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:الملحميمفهوم الحسّ :المطلب الثالث
يدركه اإلنسان من افس البشرية، ومبالنَّ اا وثيقً ال شكَّ إن كلمة احلسّ 

:كاآليتورد يف املعجم العريب األساسي بعض التعاريف للحسّ دخالل حواسه اخلمس،وق
.مص َحسَّ :َحسٌّ 

يتمتع الرسام حبسٍّ "ذوق مرهف:ِحسٌّ فنـّي1احلواس اخلمسكاإلدرا2،حسَّ مص 1:سٌّ حِ 
"فال يبصر شيئً كان الرجل يتلفت حوله "الصوت اخلفيّ ."فنـّي

سريع االنفعال/مرهف احلسّ /سهل التأثر بالعوارض اخلارجية:ون-ج:حسَّاسٌ 
"...ميزان حساس" شديد التأثر بالتغرياتاسٌ جهاز حسَّ -

: األعضاء احلّسية3،ما يدرك باحلواسوهو:احملسوس2،منسوب إىل احلسّ 1،أت-جِحّسي
.احلسّ أعضاء

.)1(.عن اإلحساسمذهب القائلني إن املعرفة ال تنشأ إالَّ :المذهب الحّسي1
احلديثة لكلمة تاالستخداما"كلمة ملحمة أو ملحمي، ففي ا، أمهذا فيما خيص احلسّ 

-وما إليهما فإنه يبقى أن املقصود بالكلمة يف معناها األصيل والدقيق،"ملحمي"و"ملحمة"

ليت حتكي أعمال البطولة اليت تصدر يف العادة عن بطل رئيسي القصيدة القصصية الطويلة ا
.                                      )2("ا ما يكون هلا مغزى قومي واضحواحد،واليت كثريً 

ما هو لإلشارة إىل كلِّ )ملحمي(تستخدم كلمة"،أما بالنسبة الستخدام كلمة ملحمي
.                      )3("بني الروعة والعظمة واجلاللعقدرات البشر، وجيمزبطويل، ويتجاو 

إذا هو ما يصدر عن إحساس وعواطف الفنان،يف صدق فين ،معتمدا الملحمي فالحسُّ 
على رسم البطوالت واخلوارق وكل ما يتسم باجلالل والعظمة،متخذا من احلوادث التارخيية 

.مادته األساسية
ينظر أمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،) 1(

.317ص،1989،ط.ب،د.د، AlECSO

.04،ص-الرمايانا-أمحد أبو زيد،املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند) 2(

.04رجع نفسه،صامل) 3(
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:                                                                 اإللياذة الوطنية الجزائرية

رد القصصي السَّ خصائص الشِّعر امللحمي،من ذكر للبطوالت واألجماد،كما تتخذ من 
أحداث تارخيية واقعية،ليست من صنع اخلرافات،أو ا،ويدور موضوعها حولأسلوبً 

.                                    فيها دور البطل امللحميالوطناخليال اجلامح،يتقمص
وليست -تلفةظروف جزائرية خم-ةحقيقوتعترب اإللياذة الوطنية اجلزائرية،

.جمرد تقليد لكتابات سابقة عند األمم األخرى
فهي أقرب ،امللحميمتتاز بكثري من خصائص الشعراإللياذة الوطنية اجلزائرية،ونظرا لكون 

.تارخييةالإىل امللحمة البطولية ،إذنمن حيث املوضوع
ما يالحظ هو أن اإللياذة هذا من حيث موضوع اإللياذة،أما من حيث الشكل اإلبداعي،ف

ما أو،على الشَّكل العمودي الكالسيكي املتوارثكتبتقد-يف جمملها- الوطنية اجلزائرية
"ة األوراسإلياذ"ملفدي زكريا،و"إلياذة اجلزائر"يتوقف األمر عنديعرف بالقصيدة اخلليلية،وال

فإلياذة "لعامر شارف،بل يتعدى األمر إىل أعمال أخرى"إلياذة بسكرة"لطارق ثابت،و
إلياذة وادي "للشَّاعر السعيد املثردي أيضا جاءت على الشكل العمودي،وكذالك " الوادي

للشاعر حممد األخضر عبد " ملحمة اجلزائر"ا للشاعر صالح الدين باوية،بل جند أيضً " ريغ
.كرامللشاعر سليم" "لسائحي،وكذاالقادر ا

الذي حيافظ على كل هذه األعمال جاءت على الشَّكل العمودي الكالسيكي املتوارث،
من فإمنا يدلُّ ،عر،اليت عرفها النقد العريب القدمي،وهذا إن دلَّ على شيءٍ نظرية عمود الشِّ 

الشعراء الشباب على أن تظل الروح العربية مضطرمة أقوى وأذكى ما إصرار"جهة على
يكون االضطرام يبدو ذلك خاصة من خالل توظيف الرتاث والتَّشبَّت بالقصيدة 

.               الثقايف صالحية القصيدة اخلليلية،ومن جهة أخرى تأكيد الواقع )1("اخلليلية

1998، 1.مطبعة هومة،اجلزائر،ط،"شعر الشباب منوذجا"البنيات األسلوبية يف الشِّعر اجلزائري املعاصرعبد احلميد هيمة،) 1(
.112ص
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د الواقع الثقايف من خالل العديد من التجارب اليوم صالحية القصيدة أكَّ "حيث
")1(.

ق األول ويسمى شال:شقنيتنقسم إىل يف رمسها والقصيدة العمودية،أو اخلليلية 
:" العجز"الثاين ويسمى شق،بينما ال"الصدر"

العجز الصدر
بياض

نمط السَّكن أو البيت وأغلب الظَّن أن هذا الشَّكل أو النَّمط اإلبداعي تأثر أميا تأثٍر ب
،حيث كان "اخليمة"الذي كان يسكنه اإلنسان العريب البدوي يف شبه اجلزيرة العربية،وهو

خيصص صدر اخليمة ومقدِّمتها للرِّجال والضِّيوف،لترتك مسافة مبثابة احلاجز الذي يفصل 
.واألطفال

مبثابة العجز للبيت الشِّعري امة اخليمة مبثابة الصَّدر للبيت الشِّعريقدِّ مُ لتكون
.احلاجز بينهما مبثابة بياض الصفحة بني الصدر والعجزابينم

شعر امنه،أخرىكاالً عر أشيف الشِّ فعر ،ل اإلنسان من اخليمة إىل العمارةوعندما حتوَّ 
اثلها من حيث متفقصيدة التفعيلة ه، ومنالتفعيلة الذي يعتمد على السَّطر بدل البيت

.                                                     وابقكل اهلندسي العمارة ذات الطَّ شَّ ال
ة نمعيَّ الً اكَ شْ أو اأمناطً ، يفرضان على اإلنساندق،فيهالذا خنلص إىل أن البيئة ومنط العيش 

.فكريالتَّ ق، وطر من اإلبداع
.خصائصهام، وأهاما يتعلق بتعريفها، وجبنسهومنه بعد أن حبثنا يف بدايات املالحم، وكلّ 

من حبثنالفصل املوايلاعند العرب،سنحاول يف كذلك عند الغرب،و ا
،إشكالية حضورها،وأهم مالحمها يات جنس امللحمة يف األدب العريبنقيب عن جتلِّ ،التَّ هذا

قاد العرب،من املالحم،وبواعثها يف العصر عراء والنُّ عرب خمتلف العصور،وكذا أهم مواقف الشُّ 
.                                                 احلديث واملعاصر

.52ص،2000، سبتمرب 1.مطبعة هومة،اجلزائر،ط،،عالمات يف اإلبداع اجلزائريعبد احلميد هيمة) 1(



-54-

ثانيالفصل ال
في األدب العربيالملحمة تجلِّيَّات جنس

المبحث األول: إشكالية حضور جنس الملحمة في األدب العربي
:  مالمح جنس الملحمة في األدب العربي من منظور:المطلب األول

الرَّفض والتَّأييد 
مالمح جنس الملحمة عند العرب في الجاهلية:لثانيالمطلب ا

مالمح جنس الملحمة عند العرب في العصر اإلسالمي:المطلب الثالث
مالمح جنس الملحمة عند العرب في العصر األموي:المطلب الرابع

ير العباسمالمح جنس الملحمة عند العرب في العص:خامسالمطلب ال

في العصر       المبحث الثاني:مواقف الشُّ عراء والنقاد العرب من المالحم، وبواعثها
.رالحديث والمعاص

موقف النقد العربي القديم من جنس المالحم:المطلب األول
الشِّعر العربي فيالملحمةجنسبواعث :المطلب الثاني

.الحديث والمعاصر
في الشِّعر العربي الملحمةجنستجلِّيات :المطلب الثالث

.الحديث والمعاصر
في الشعر الجزائري الملحمةجنسبواعث :المطلب الرابع

.الحديث والمعاصر
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جنس الملحمة في األدب العربي القديم المبحث األول:إشكالية حضور
:مدخل

فإننا ،إذا عرَّجنا عن تاريخ الشِّعر العريب منذ اجلاهلية،باحثني يف ثناياه عن املالمح امللحمية
ا من هذه القضية،أحدمها يدعي صً ا خامنهما موقفً يتخذ كلٌّ ،بال شك سنقف أمام فريقني

بوجود هذه عر على امتداد مساره من املالمح امللحمية،وأما الفريق اآلخر فيقرّ خلو هذا الشِّ 
.                 "باملالحم القصرية:" دعىعر العريب القدمي عرف ما يُ املالمح،ذلك أن الشِّ 

املالحم غري ملتزمة بكلِّ معرب إلياذة هومريوس،لكن هذه-البستاين- اهاكما مسَّ 
وهي يف معظمها فمالحم العرب تشبههم،خصائص املالحم القدمية اليت عرفت عند اليونان

طبعت ا
  .

تعترب أرقى ما وصل إلينا من الشُّعراء اجلاهليني اليت- على سبيل املثال–قات فهذه املعلَّ 
عبة منحوها شرف تعليقها على أسوار الكن، بأ، حىتالعرب

.الشريفة
معلقة امرئ القيس : فمثالهذه املعلقات ال تزيد معظمها،عن مائة ونيف بيت شعري،

103بيتا،ومعلقة طرفة بن العبد 62بن أيب سلمى بيتا،بينما تبلغ معلقة زهري81تصل إىل 

بيتا، 88بيتا،ومعلقة لبيد بن ربيعة 103،ومعلقة عمرو بن كلثوم 74بيتا،ومعلقة عنرتة 
.                                                           بيتا81ومعلقة احلارث بن حلزة 

م وهذا إن دلَّ على شيء،فإمنا يدلُّ على أن اإلنسان العريب،مييل بطبعه وسليقته إىل عد
.إطالة قصائده

حول إشكالية حضور جنس امللحمة يف األدب العريب الفريقني،ارتأينا أن نعرض آراءلذا
.وهذا القدمي،
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:مالمح جنس الملحمة في األدب العربي من منظور:المطلب األول
الرَّفض والتَّأييد 

:منظور الرفضمنجنس الملحمةمالمح –أ 
عر امللحمي منذ اجلاهلية،وال يعرفوا الشِّ إىل أن العرب مل،من الباحثنيلقد ذهب كثريٌ 

وجود للمالمح امللحمية يف أشعارهم،وهذا لسبب من األسباب ،إما ألن أشعارهم ذاتية 
وا على مناذج من الشعر امللحمي عند األمم فُ تتسم بطابع الغنائية،وإما

تأمالت يف :"يف كتابه"ياالطاهر بلح"ومنهم الباحث اجلزائري ،البعضخلصاألخرى،وهلذا 
الفن مل يكتب العرب ما نستطيع أن ندرجه يف جمال "بكل اطمئنانإىل القول"إلياذة اجلزائر

.                                                                                                  )1("امللحمي

،ألن اخلصائص امللحمية غري متوفرة يف ديوان ذهابه إىل هذا احلكم ال لشيء إالَّ ف
طوال )ديوان العرب(واحلقيقة أننا لو مسحنا":ا رأيه السابق قولهالعرب،حيث يضيف مدعمً 

وعرضا ملا عثرنا على ما ندرجه يف هذا اإلطار،فاخلصائص الفنية املتفق عليها سلفا ال تتوفر 
أو ،أو من عصر االحنطاط،اويَّ أو أمَ ،ا،كان)ا(يف غرض من أغراضنا،سواء

.)2("احلديث
ا حكمً - وبتواضع شديد-نرى فيه من وجهة نظرنا ،إن إطالق هذا احلكم اإلمجايل

عري ثل هذه األحكام اجلاهزة على تراث شِ من الرتوي قبل إطالق ما،حيتاج إىل كثريٍ فً متعسِّ 
يف ،عر امللحميمالمح للشِّ ال يستبعد وجود،ذلك أنه قد األربعة عشر قرنًابأكمله جاوز 

عري العريب القدمي قد ضاع ،علما أن الرتاث الشِّ ولو بنزر قليلاخلوايل عصر من هذه العصور 
فاهية املوروثة،وحسبنا هنا الثقافة الشّ دوين،بسبب منية،وعدم التَّ بني بعد املسافة الزَّ معظمه،

ولو ،هُ انتهى إليكم مما قالته العرب إال أقلَّ ما"،"أبو عمرو بن العالء"ا قول الناقد الكبريشاهدً 
".ا جلاءكم علم وشعر كثري وافرً كمجاء 

.33،صملفدي زكريااجلزائر،تأمالت يف إلياذةياالطاهر بلح) 1(

.32املرجع نفسه،ص) 2(
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عرب ،ال يتوقفون عن إطالق أحكام وتعميمها،ومن هذا املنطلق جند بعض الباحثني
اعر ها إىل طبيعة الشَّ ردُّ لون هذه الظاهرة فمنهم من يعلِّ عرية،بل جندهم يُ خمتلف العصور الشِّ 

ات إىل أبعد حدود،ومنهم الذّ هم بالغرور وحبّ ذاته ،فهو شاعر نرجسي متَّ العريب يف حدِّ 
.وهكذا اختلفت اآلراء والتعليالت،من يعزوها إىل طبيعة اللغة العربية

وقد توافرت للجاهليني أسواق ":قائلة"نور اهلدى لوشن"تذهب الباحثة نفسه،ويف السياق
والت والغزوات واملغامرات والفروسية،ومع ذلك عر باإلضافة إىل احلروب والبطللخطابة والشِّ 

.)1("مل يقم هلم فن ملحمي بقوالبه املعروفة
بقوالب غري معروفةنلك،ولعل يف قوهلا هذا ما يوحي لنا بوجود شعر ملحمي عند العرب

.خمتلفة
اعر أن نرجسية الشَّ منطلقهز ما ذهبت إليه من رأي،تعزّ ،أن الباحثة يف موضع آخرإالَّ 

يف الشعر ،بب وراء عدم وجود مالمح ملحميةهي السَّ - حديدعلى وجه التَّ –جلاهليالعريب
إن سرّ ا متكامالً - عريب مجلةمل تنتج اجلاهلية واألدب ال:"العريب حيث تقول
.)2("اعر اجلاهليالشَّ " نرجسية"ذلك ليكمن يف 

نور اهلدى "ما ذهبت إليه الباحثة إىل "حممد عبد السالم كفايف"ويقرتب الباحث
ال جيد يف -كما وصل إلينا- يإن الناظر إىل تراث الشعر اجلاهل"بقولهح ،حيث يصرِّ "لوشن

.)3("ا باملعىن املعروف هلذا املصطلحعر أدبً هذا الشِّ 

.17نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص) 1(

.                   48،49املرجع نفسه،ص) 2(
. 266،267القصصي،صحممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن دراسات يف نظرية األدب والشعر)3(
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اللغة "أنك، ذلإىل طبيعة اللغة العربية يف حدِّ - حسب رأيه- بل يعزى هذا األمر
وع امللحمي،وال من أي نوع آخر من من النّ ، الاتعرف يف جاهليتها شعرً العربية مل

.)1("عريةة الشِّ القصَّ 
وال يتوقف الباحث عند هذا احلد،بل جنده يسعى لتقدمي مربر آخر،وهو عدم شعور 

دة "لعر امللحمي،إذ يقو احلاجة إىل الشِّ العرب ب
إىل نظم املطوالت اليت تبلغ آالف األبيات اعروكان هذا حيول دون انطالق الشَّ ،القافية

،ورمبا كان من املمكن أن نقول إن العرب
.   )2("عر امللحميإىل نظم الشِّ يشعروا باحلاجة 

،فيما ذهب نفسهالذي عرَّب إلياذة هومريوس املنحى"سليمان البستاين"وينحى األديب
فال سبيل إذا للزعم بوجود مالحم لعرب اجلاهلية على حنو ما "إليه السابقون،حيث يقول
عر القصصي مما يعز وجوده يف ا آخر من الشِّ ولكن للجاهليني نوعً يراد منها بعرف اإلفرنج،

.                   )3("سائر اللغات وذلك يف املالحم القصرية املقولة يف حوادث خمصوصة
د العرب يف اجلاهلية مل ينظموا املالحم الطويلة احملكمة العرى مع توقَّ "ذلك باختصار ألن

سق يف النظم مل يكن يف طبعهم فلم ألن ذلك النَّ ،يف اللغةات الفصاحةوتوفر معدّ ،القرائح
.)4("يتخطوا إىل ما وراء الطبيعة وكانوا مع عبادة األصنام مييلون إىل التوحيد

نالحظ أن هناك نفي لوجود مالحم لعرب اجلاهلية ،من خالل ما ذهب إليه البستاين
حوادثلديهم قيلت يف"مالحم قصرية"إقرار بوجودهناك ل، باملقابعرف اإلفرنجىعل

.ومناسبات بعينها

.263، صالسابقاملرجع ) 1(

.267املرجع نفسه،ص) 2(

.              172صت،.ط، د.د، املعرفة بريوتر، دا1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هومريوسةسليمان البستاين، إلياذ) 3(

. 171املرجع نفسه،ص) 4(
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:يليوميكن حصر أسباب خلو األدب العريب من املالحم فيما
أن العرب كانوا ،ت إىل عدم خروج املالحم يف األمة العربيةمن أهم األسباب اليت أدَّ -"01

ال خيفى لغة العواطف وظل احلياة ا،كمبنظرة ذاتية،واألدعرالشِّ إىلينظرون
.ات ال اجلماعةعن الذَّ تعبري واالجتماعية،وه

س، وليفيها بدون استقرارن، ينتقلو عاش العرب يف البادية والصحراء-02
.نظم املالحمإىلاالجتماعية ما يدعو 

كانت بت، والعر تكثر فيها األساطري واخلرافااليت،تنمو املالحم يف العصور الفطرية-03
نتائج العقل ن، وممن مثار احلياة الفطريةة، وامللحماجلاهليةة يفانفرادية تنقليَّ 

.اجلماعي
اكم، وأساطريهمما كانت زحف جيوشرأكث،–04

ويةفس والرَّ فهم يعتمدون على النَّ ،إىل البديهة واالرجتالأقربإىل أن العربةإضاف
.املالحظةة، وقو ظ، واحلفةاكر والذَّ 

الت خيُّ منهم إىل التَّ ي العرب يعيشون مع الواقع املعاش،فهم أقرب إىل العامل احلسِّ -05
.على االنطالقات اخلياليةةوامللحمة قائم

والشيطان وهذا ال ة، واآلهلفيها األفكار باخليالج، متتز ةوثنية، واهلندياملالحم اليونانية-06
.)1(".عقيدة اإلسالميتفق مع

.على خلو األدب العريب من املالمح امللحميةهذه إذا بعض األسباب اليت تدلُّ 

87،88املقارن،صحممد رمضان اجلريب،األدب )1(
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أمحد "هذه األسباب اليت رأيناها يتساءل الباحثمن كلِّ اأخرى، وانطالقً ومن وجهة 
ملاذا خال شعر العرب من :ا يف هذه املسألةجوهريً سؤاالً حليطر ،من وجهة نظره"أبو حاقة
املالحم؟ 

.أن هناك جتٍن وإنصاف يف احلكم على هذا األمر،ويرى من منظوره اخلاص
ا يف ذهنية العرب ا ظاهرً نقصً ،من امللحمةيف خلو األدب العريبنون، فريو املتجنُّ اأم"

تفكريهمفس،ماديون يفالنَّ 
مسوات فسيحة حيلقون خبياهلم يف

.)1("األرجاء
.    هذا احلكم حيتاج إىل متحيص أكثرألن-حسب رأيه-فهؤالء هم من تـجنُّوا

اإىل أن العرب مل يعرفو ن، ويذهبو على حدِّ ن، فيقفو املنصفوناوأم"
.)2("يف دواوينهمعرفوا بعض املظاهر امللحمية املبثوثةل، بموذجيةامللحمة النَّ 

ه من نطلق أحكامنا على شعر العرب وخلوِّ ن، أمن اخلطأ مبكان"ليخلص إىل أنه
.)3("املالحم

مالمح الشعر دبوجو ،هناك فئة أخرى تذهب إىل القولدجن،ا أوردناهممعلى عكس و 
. قدميالالشعر العريبامللحمي يف 

.61أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص) 1(

.61املرجع نفسه،ص) 2(

.62املرجع نفسه،ص) 3(
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:                           من منظور التأييدةالملحمجنسمالمح - ب
القدمي،بل منهم من عر العريبحمية يف الشِّ وأقرُّوا بوجود مالمح مل،بعض الباحثنيأيَّدَ 

ملحمة -المالة والسَّ عليه الصَّ - ذهب أبعد من هذا،على اعتبار أن سفر سيدنا أيوب
وال أخاهلا بعيدة االحتمال  ،اة املؤدّ إذا صحَّت األدلَّ "عربية،ذلك أنه

على ،مة عربية األصل متقدمة بوضعهاملح،وراةفر البديع احملفوظ يف التّ كان ذلك السّ 
.)1("مالحم اليونان والرومان

السيما إن كان هناك من يقّر بأن سفر أيوب كتب باللغة ،وال يتوقف األمر عند هذا احلدِّ 
مث نقله ،وب كتب بالعربية شعرا يقول كثريون من كتاب العرب أن سفر أي":العربية حيث

.)2("ة تؤيد هذا القولولكنهم ال يأتون حبجَّ ،موسى إىل العربية
عر بأن الشِّ ،ا أم ال،فإن هناك من الباحثني من قالوسواء كان هذا األمر صحيحً 

حمفوظ كحوال-جلزائريالعريب القدمي عرف مالمح ملحمية،ومن بني هؤالء الباحث ا
فقد ظهرت بعض مالمح امللحمة "إىل القول"حمفوظ كحوال"حيث يذهب الباحث،وآخرون

،وكذلك ما )معلقة عنرتة،عمر بن كلثوم("يف أدبنا العريب،مثل ما نعثر  عليه يف املعلقات
"أيب العالء املعري:"ل)رسالة الغفران(،و"الشعر احلريب"جاء يف شعر أيب الطيب املتنيب

من املبالغات واخلرافات،وهي حتكي وفيها كثري،اليت ألفت زمن الفاطميني)سرية عنرتة(و
إذ جعلته حيارب يف شبه اجلزيرة العربية،ويصارع األسود،ويأيت خبوارق "عنرتة"بطولة 

سيف بن ذي يزن اليمين وقصة(ةامللحمي يف قصَّ ا من الفنِّ العادات،كذلك جند شيئً 
سواء،يني على حدٍّ ث عن بطولته يف حماربة التتار والصليبِّ دَّ اليت تتح)الظاهر بيربس(

تحدث هي األخرى عن مغامراته يف غارات بين هالل على ليبيا تاليت)أيب زيد اهلاليل(وقصة
.)3("واملغرب

. 167ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هومريوسةإلياذسليمان البستاين، )1(

)2 (167،168                                                                   .
.174كحوال،األجناس األدبية،صحمفوظ) 3(
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العريب بمالمح ملالحم ظهرت يف األدإالّ ،هذه األمناط ما هي يف حقيقة األمركلُّ 
.وإن اختلفت أشكاهلا وخصائصها الفنية

بعض اآلراء اليت جتعل من أسطورة برج بابل،ومن "إىل أن هناك،كما وجب أن نشري هنا 
.         )1("وفان اليت أثرت عن البابلية ملحمة عربيةة نوح والطُّ أسطورة قلقيمش،وقصَّ 

احلجج املقنعة التارخيية، وإىلةقلكن كل هذه اآلراء واالفرتاضات حتتاج إىل التأكيد، والدّ 
. أكثر فأكثر

.                                                        63،64أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص)1(
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مالمح جنس الملحمة عند العرب في الجاهلية: المطلب الثاني
نشوء أة لومما ال ريب فيه أن اجلاهلية كانت خري بيئة مهيَّ "عرجنا عن العصر اجلاهليإذا

ما فيها من أحداث وبطوالت،وأساطري،وفروسية،وعصبية،وغزواتاملالحم،بفضل
عر واخلطب،وحروب وأحاديث وخوارق وتبجح باألنساب ومنافرات وأسواق للشِّ ،ومفاخرات

.)1("ووصف مليادين القتال
ا على املعطيات،فإن البيئة اجلاهلية صاحلة الرتبة إلعطاء شعرً من كل هذه 

قد اشتمل على "شعر احلروب:"شعر العصر اجلاهلي املعروف ب"أكمل وجه،ومنه جند أن 
والفّر،واإلقدام واإلحجاميوف،وصهيل اجلياد،والكرّ امللحمي فصليل السّ الفنبعض مظاهر
يء الذي ال جنده يف هذا ص امللحمي غري أن الشِّ نَّ كلها من مكونات ال..وتدفق الدماء

وع العريب هو غياب اخلوارق العجيبة،وتدخل اآلهلة يف حتريك النوع من املالحم ذي النُّ 
.)2("األحداث إضافة إىل قلة األساطري

فاملعلقات "عر اجلاهليت يأيت يف املقام الرفيع بالنِّسبة للشِّ قاقاد أن شعر املعلَّ النُّ ولقد عدَّ 
.)3("عر القصصيإىل منظومات الشِّ ن

عر امللحمي أو هي قات اجلاهلية من الشِّ بعض املعلَّ ارسني إىل عدِّ ذهب بعض الدَّ "بل لقد
.)4(".إىل غريهإىل الشعر امللحمي أقرب

:ا املعلقات اآلتيةسً حِ لعل من بني هذه املعلقات أكثرهن 

األدب العريب،نشر يفةاد،سلسلة املوسوعابن شدَّ -ابن حلزة-ثومجورج غريب،الشعر امللحمي تارخيه وأعالمه ابن كل) 1(
.09،10ت،ص.ط،د.د،  تدار الثقافة، بريو وتوزيع

.10أوديسة هومريوس،ص)األصول،النشأة،التطور(حمفوظ كحوال،فن املالحم)2(

173ص،1،ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هومريوسةسليمان البستاين، إلياذ) 3(

.37نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص) 4(
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:ُمعلَّقة عمرو بن كلثوم- 01
كهي أشهر من نار على علم يف تاريخ األدب العريب، ذل،بواعث والدة هذه املعلقةلعلَّ 
امللك عمرو بن هند معروفة،هذه املعلقة احلماسية عه ليلى، مة عمرو بن كلثوم وأمُّ أن قصَّ 

:عراءاليت صار حيفظها كل كبري وصغري من قبيلة بين تغلب حىت  قال فيهم أحد الشُّ 
ألـْهْى بين تْغلٍب َعْن ُكلِّ ُمْكرَمٍة         َقصيَدٌة قَاَهلا َعْمُرو بُن كْلُثومِ 

)1(يُف
اة ال تعرف االعتدال،فهذنفسيَّ ةة، احلامليف هذه املعلقة"الشك أن 

لك بعنف وقسوة، املموح اجلاهلية أسطوري املظهر بانفعاله،يهاجاعر احلامل واقع الرُّ الشّ 
. )2("والزمانعابئ حبدود املكان غري

بنفسه ،امللك عمرو بن هند يف اعتداد كبري،ففي هذه املعلقة يواجه عمرو بن كلثوم
بالقوة واجلربوت تغلب يف تاريخ القبائل العربية أجماد،واسم يقرتن ،ولبين"بين تغلب"وبقبيلته

.)3()"كلت بنو تغلب الناسألَ ،لو أبطأ اإلسالم قليالً (:خونقال فيهم املؤرِّ 
:ولهقبامللك عمرو بن هند ، وهو خياطبفلنستمع إىل الشاعر

ْرنا ُخنبِّــــــــــــــُرَك اْليقيَناـــــــــوأْنظأبَا هْنٍد فال تْعَجْل عليَنا  
درُهنَّ ْمحًرا َقْد رويَناــــــوُنصْ  بأنَّا نـــُـــــورُد الرَّاياِت بيًضا

تـَخرُّ لُه اْلـجبـَابُر َساِجديَنا                                 إَذا بلَغ اْلِفطاَم لَنا َصيبٌّ      
)4(وَق جْهِل ْاجلاهليَنافنْجَهُل فأَال َال ْجيهلْن أَحٌد عليَنا 

ومل يشعره، فأدماوهو متوكئ على سيفهنه ارجتل هذه القصيدةإليقا،هنافالشاعر
.                                                                                   جبراحاته

.143ص.3،1987.ابن قتيبة،الشعر والشعراء،دار إحياء العلوم،بريوت،ط) 1(

.26صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-جورج غريب،الشعر امللحمي تارخيه وأعالمه ابن كلثوم)2(

.61أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص)3(

.62،71، 56،57،ص 2004ط،.د، ت، بريو صادرر، داعمرو بن كلثوم، الديوان)4(
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يف هذه واعر، فهفسية اليت كان عليها الشَّ لنا احلالة النَّ حضا املوقف، يتَّ من خالل هذ
. قبيلته،اليت حاول امللك عمرو بن هند النيل منهافالقصيدة يف حالة دفاع عن شرفه، وشر 

تقوم أبطال ذاحلال يف املالحم، إسيف املعلقة هو الراوية وهو البطل يف آن، يعكروالشاع"
.)1("الفعلالقصة بالقول و 

يوظف ضمري راعة منذ مطلعها، فالشَّ اجلماعية جليَّ حو ، والرُّ زعةففي هذه املعلقة تربز النَّ 
...). ا،لنا صيب،عليننَّ ،نصدرهنوردُ ا، بأنَّ كَ ، ُخنرب ا، أنظرنعلينا(ملفرد يف مثل قولهالاجلمع،بد

لبين ذلك الرتكيز على ذكر األيام الغرّ ن، مقة برسم البطولة اجلماعيةكما حتفل املعلَّ 
.األعداءتها ضد تغلب،وأهم املعارك،والغارات اليت شنَّ 

امللك ن، مهت، ولقبيله، ولنفسحبق ألمِّهمفالشاعر عمرو بن كلثوم من خالل معلقته، انتق
على تبعثكما ،تشويقة والدة املعلقة يف حدِّ عمرو بن هند،واحلق يقال إن قصَّ 

.                                                                       باحلماسة واإلعجا
. وإلياذة هومريوسبني هذه املعلقة،من أوجه التناصاأن هناك بعضً إىل وينبغي اإلشارة 

مقدمتهم سليمان البستاين،وجورج قاد والباحثني،يفوقد أشار إىل ذلك عديد من النُّ 
.                                                                                     غريب

.27صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-جورج غريب،الشعر امللحمي تارخيه وأعالمه ابن كلثوم)1(



-66-

:الَيْشُكريُّ زةقة الحارث بن حلِّ علَّ مُ - 02
زة يف يوم التحكيم بني قبيلته،وبني قبيلة بين لِّ قيل أن املعلقة أنشدها احلارث بن حِ 

ابقة الذكر،كما يروى أن امللك بقصيدته السَّ "عمرو بن كلثوم"ب،واليت مثلها الشاعرتغل
ل هذه القصيدة على قصيدة عمرو بن كلثوم،وحكم بالتايل لصاحل عمرو بن هند قد فضَّ 

ياسة اليت اتبعها ضد بين تغلب،ولرمبا كان هذا احلكم مبعثه السِّ ،زة وقومهاحلارث بن حلِّ 
ة رجسيَّ ة  والنَّ عايل والغنجهيَّ إتيانه باحلجج ،وعدم اتصاف القصيدة بالتَّ احلارث بن حلزة ،و 

هاء دفاع قائم على الدَّ :ةيف معلقة احلارث مظاهر امللحمة اجلاهلي"والغرور،ومن هذا كله
).        1(".تعتمد مظاهر البطولةةة واألحداث،ومحاسوالرتيث واملرونة،وفخر مستند إىل احلجَّ 

:احلارثومطلع معلقة
)2(لُّ مْنُه الثَّواُء؟ا أْمساُء        ُربَّ ثَاٍو ميُ بيِنهَ ْتنا بِ نَـ آذَ 

زة،يف معلقته هذه،يبدو أكثر حنكة وسياسة وترٍو،وجتربة احلارث بن حلِّ فالشاعر
فقد غلب على وفورة الشباب ،،لئن غلب على معلقة عمرو بن كلثوم احلماسةو باحلياة،

.يوخالشُّ حكمة هاء و ة الدَّ ز معلقة احلارث بن حلِّ 
قيل إن من عادة العرب عامة،وامللك عمر بن هند خاصة،أن يستمع إىل الشاعر من 

ولذا - ربصبال- كان مصابًازةلِّ يروى أن احلارث بن حِ و .وراء سبعة ستائر،إذا كان به برص
ا من كان كلما أعجبه بيتً ف-ائرسبع ستاعروبني الشَّ جعل امللك عمرو بن هند بينه،

اعر من إنشاد معلقته،إالَّ وقد أجلسه ينته الشَّ فلم .ا من تلك الستائرونزع ستارً عر،إالالشِّ 
امللك بالقرب منه،وهذا داللة على مدى إعجاب امللك عمرو بن هند،مبعلقة احلارث بن 

. -ينشدها إال متوضًئاأن الأمره - بل األغرب من هذا .زة اليشكريلِّ حِ 
زة،فهناك أيضا معلقة لِّ حِ من معلقة عمرو بن كلثوم،ومعلقة احلارث بنباإلضافة إىل كلٍّ و 

.عنرتة بن شداد العبسي

.43ص،السابقاملرجع )1(
.37،ص1،1996.احلارث بن حلزة،الديوان،إعداد وتقدمي طالل حرب،دار صادر،بريوت،ط)2(
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:ُمعلَّقة عنترة بن شدَّاد- 03
قة وأحداث حياته جعلت شعره يتسم وشاعريته املتدفِّ ،إن فروسية عنرتة بن شدَّاد

نظريمها يف نتاج اجلاهليني،فهو ة قلَّ يف شعر عنرتة سهولة وسالس"حبيث جند،بطابع خاص
مرآة نفسه وصدى أحداث حياته،فيه رجع جلوده وكرمه وعفته وبأسه وحلمه وأيامه،وفيه 

.)1("انعكاس لعبوديته وحبه ونضاله وأمله
ما يتصف به صرها،من أهمفشعر عنرتة هو صورة حية لشخصيته ولألحداث اليت عا

ال "،ومحاسته العالية،وحيق ملثل عنرتة أن تكون له هذه احلماسة يف شعره،وممادق الفينِّ الصِّ 

ي،حيث فس امللحموعن بين قومه،ولقد زخرت املعلقة،إىل جانب مقطعات متفرقة،بالنَّ 
.                                         )2("تتمثل الشجاعة جبميع مظاهرها وأكرم صورها

النفس "ودون أدىن شك أن محاسة شعر عنرتة متتزج بنفس ملحمي بطويل ذلك أن
.)3("امللحمي ظاهر بوضوح يف محاسة عنرتة عامة ومعلقته خاصة

ا ا مدهشً من احتدام للقتال تصويرً ،شعر عنرتة ساحات املعارك وما جيري فيهاولقد صور
يكتنفها من مشاهد مروعةاكانت ساحات القتال،مب"من املالمح امللحمية حبيثافيه كثري 

يشق فارس بين عبس عجاجها جبنون البسالة،ومن حوله انصباب الدماء،واشتباك 
،حملات ملحمية تنحصر ضمن نطاق الغنائية م الدروعالرماح،والتحام السيوف،وحتطَّ 

.)4("العربية
كثريب،يتسم"عبلة بنت مالك"إىل أن غزل عنرتة يف حمبوبته وابنة عمه،ما وجب أن ننوهك

.   وف يف املعركة بثغر عبلة املتبسميعان السِّ حىت أنه ذهب إىل تشبيه مل،امللحميمن احلسِّ 

.69صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-جورج غريب،الشعر امللحمي تارخيه وأعالمه ابن كلثوم)1(

. 59، صنفسه املرجع)2( .                                                                  59ص،املرجع نفسه)2(

.60ص،املرجع نفسه)3(

.68ص،املرجع نفسه)4(
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:فهو القائل
وَلَقْد ذَكرُتِك والرِّماُح نَواِهٌل        مينِّ وبيُض اهلْنِد تـَْقطُر ِمْن َدِمي
لـَمَعْت كبـــــــَارِق ثْغرِك الـُمَتبسِّمِ 

اليت خاضهاك، للمعار أوصاف ملحميةخاصة هومعلقت،يف غزل عنرتة عامة"ومنه فإن
.)1("انطالقة منه نقطة صَّ القِ تواختذ،واةبذلك سجل ما أغفله الرُّ وفه

اهرةوفروسيته البَّ ،بطولته اخلارقةصف فيها يثحي،رتوٍ ا من معلقته بولنقرأ هذه األبيات أيضً 
" :أبو الفوارس":هوو ال فكي

مِ مَّ ذَ مُ غريَ تُ رْ رَ كَ ونَ ـــــرُ امَ ذَ تَ يَـ مْ هُ عُ مجْ بلَ أقْ مَ ـــــوْ القَـ تُ ا رأيْ لـمَّ 
مِ هَ األدْ انِ بَ يف لَ رٍ بئْ طـــــــانُ ها        أشْ كأنـَّ مــاح ُ والرِّ ــــــــــرَ تَــ عنْ : ونَ عُ دْ يَ 

ِه حىتَّ َتسْربَل بالـــــدَّمِ ولَبَــانـــــــ رهـــــــــحْ ــنةِ رَ ــْــــــــغبثُ ميهمْ أرْ تُ ازلِ مَ 
مِ حُ مْ حَ وتَـ ــرةٍ ـبْـ بعَــ ـــــــــا إيلَّ كَ وشَ هِ ِـ انــبـــــــَــــ ا بلَ نَ القَ ـــعِ وقْـ منْ ورَّ ـــازَّ فَــ 

ميكلِّ مُ المَ لكَ اْ لمَ عَ ُلوانَ لكَ كى     وَ تَ اشْ اورةُ ااحملَ ري مَ دْ يَ لو كانَ 
.)2(دمِ قْ أعنرتَ ويكَ :وارسِ الفَ ها       قيــلُ مَ رأ سقْ ي وأبْ سِ فْ ى نَـ فَ شَ ولقدْ 

،ويف بعض أشعاره األخرىبن شدَّاديف معلقة عنرتة، حميامللمن خالل هذا احلسّ 
عر امللحمي تارخيه وأعالمه،مبستوى هذا احلسّ الشِّ :يف كتابه،أشاد الباحث جورج غريب

ما يف هذه املعلقة من عناصر ملحمية،هو الذي أوجد مع أنَّ الشكَّ ":امللحمي عندما قال
وإقدام ،ة نفسمبا فيها من نبل وعفّ ،اعرت فيها شخصية الشَّ وقد جتلَّ "سرية عنرتة"منالزَّ 

يادة،فعاش معظم عمره،يف وشجاعة،هذا الشاعر الذي سعى،وهو العبد املنبوذ،يف سبيل السِّ 
جو ملحمي صرف،صوره يف شعره أصدق تصوير، فكانت حياته ملحمة متصلة 

زعة نَّ امللحمي،لوال طغيان المن احلسّ سم بزخم عالٍ إن معلقة عنرتة تتَّ .)3("احللقات
.اتية،املتمثلة يف فخر عنرتة ببطوالته واعتداده بنفسهالذَّ 

.54ص،املرجع السابق)1(

.30،ص29،ص1،1955.ط،تصادر، بريو ر، داناد، الديواعنرتة بن شدَّ ) 2(

.68صاد،ابن شدَّ -لزةابن ح-عر امللحمي تارخيه وأعالمه ابن كلثومب،الشِّ جورج غريّ ) 3(
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ما قيل منها يف اوالسيم،ة بلغة العرباملالحم القصرية املختصَّ "وعلى وجه العموم فإن
وتفصيل الوقائع ومتثيل املشاهد ،من سرد احلوادثترى فيهنَّ كفإن،اجلاهلية كاملعلقات

.)1("عر القصصييف أعلى طبقات الشِّ ما يعدُّ ،وبداهة الفكر
رة فكانت معلقته اعر امللحمة العربية املصغَّ الشَّ رصوَّ "، قدةأن يف عصور اجلاهليَّ لندرك

.)2("فضيلتها وإنسانيتها، يفبأسها ومساحتها، يففس املشرقية يف عزَّ نشيد النَّ 
ليكون،دعري موحَّ شٍ سٍ حق يف نفْ أن تتال،محات امللحميةهذه اللَّ ر لكلِّ ولكن مل يقدّ 

.األخرىعند األمم هليالبناء امللحمي املتعارف ع
قاد العرب القدامى،وأن املعاين موضوعة على كما قال النُّ - احلافر على احلافر- ومثلما يقع 
سبقه إليه شاعر آخر دون ،اعر قد يأيت مبعىنً شَّ ريقة،كما قال اجلاحظ،ذلك أن القارعة الطَّ 

.سابق معرفة
من مواضع التناص ا كثريً ،أثناء تعريبه لإللياذة " سليمان البستاين"ذكر،ففي هذا املنحى

اليت،اد،وال بأس إذا دللنا هنا ببعض األبياتر عنرتة بن  شدَّ بني إلياذة هومريوس،وشع
من بني ما جاء (حيث جند:بني عنرتة وأخيل بطل اليونانيني،شكل معارضةجاءت على

:ا لقول بطل اليونان يف هذا املوضعوافقً مالعرببطل قول 
اًدا حكيمهمُ ـــــــــأغرى وأوغر منقَ ما بني األناِم فكْم   وليهلِك الغيظُ :قال آخيل
وال يناُل العال من طبعِه الغضبُ ال حيمُل احلقَد من تعلو به الرُّتُب :وقال عنرتة
اال ادخار على تسمو به اهلممُ وليس من شاغٍل ذا اليوم يشغلين   : قال آخيل
العلياِء يف الطلِب         وأبلُغ الغايَة القصوى من الرُّتبِ دْعين أجّد إىل : وقال عنرتة
اآلن بينهمُ وين واينِّ ــــــــاألعداُء ب- تنماغْ فَ الَ زايل طَ ـــــــــتاعْ أنَّ لمنَ يعْ : قال آخيل

َنسيتُ دْ ـــــلي قَ وين ألهْ ـــــــــوظنُّ تُّ فغرَّ أعدائي السُّكوُت   سكَ : وقال عنرتة
.)3("قال ذلك وهو يف موقف موجدة واعتزال كموقف آخيل

.173ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هومريوسةسليمان البستاين، إلياذ) 1(

.69صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-عر امللحمي تارخيه وأعالمه ابن كلثومب،الشِّ جورج غريّ ) 2(

.91، صنفسهاملرجع ) 3(
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اء كثرة املشاكلة بني أقوال عنرتة من جرَّ ،إىل القول،يذهب سليمان البستاينحيث
كثرة املشاكلة بني كالمه وكالم آخيل،وقد ليعجب من،عنرتةوإن من تصفح ديوان"،وآخيل

.  )1("خوف اإلطالةكثريوأضربنا عن ذكر،ا من ذلك يف مواضعهأوردنا شيئً 
وشبيه براما ،ا بأخيل،وشبيه برستمعنرتة بن شدَّ "أندون شكٍّ منكيف ال،و 

.)2("قل ومستودع البطولة وحمط األنظارمركز الثِّ من أبطال املالحم،هو،وسواهموروالن
حوى    وال يف مدى شاعريته،ولكن نقول إن فك يف بطولة عنرتة بن شداد،حنن ال نشكِّ 

.  ويدفع من أجلها النَّفس والنَّفيس
منة، واجلمهر العريبدباأليف"املالحم"تناول كثري من الباحثني والنقاد موضوع"قدهمنو 
ىعليف ذلك الرأي،فريق جيادلون ةومث"امللحمة"انتهوا إىل أن هذا األدب قد خال منهؤالء

واألسباب أن الذين اتفقوا على خلو األدب العريب من الشعر امللحمي اختلفوا يف بيان العلل
.)3("ألوانا من اخلالف

:ولعل من أهم العوامل اليت قضت على الصنيع امللحمي يف اجلاهلية باختصار ما يلي
تفكك القبائل العربية وتناحرها-
ضيق األفق-
عدم حدوث معارك قومية بني العرب واألمم األخرى -
عدم ارتسام املثل العليا-
عدم استقرار العرب آنذاك-

.نا نتلمس فيه بعض املالمح امللحميةومن العصر اجلاهلي إىل عصر الفتوحات اإلسالمية علَّ 

.94ص،السابقرجع امل) 1(

.84أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص)2(

.227حممد شوقي أمني،املالحم بني اللغة واألدب،جملة عامل الفكر،ص)3(
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:مالمح جنس الملحمة عند العرب في العصر اإلسالمي:المطلب الثالث
غريِّ  أن يله يف تاريخ البشريَّة مجعاء،فقد تسىنَّ ،ربىاجلديد رجَّة كاإلسالمي أحدث الدِّين 

واملعتقدات،وقد كان منتظًرا بعد اجلاهلية ظهور الشِّعر امللحمي جبالء عند من املفاهيماكثريً 
وقد مجع العرب كلمتهم،ونشأت عندهم فكرة األمة،واحتكوا "الالعرب املسلمني،كيف

افالقوا كثريً ،وببالدول واملمالك،وقامت أمام أنظارهم احلر 
.)1(".فس امللحمي،على أيدي الشُّعراء الفرسانتنطلق أنفسهم من عقاهلا،وينطلق معها النَّ 

مبا ال يتناىف ومقاصد الشَّريعة ،على اإلبداعمشجَّع اإلسالم الشِّعر والشُّعراء،وحثَّهدولق
ا يف كان ينصب حلسَّان بن ثابت منربً ،صاحب الشَّريعة اإلسالميةيف األثر أن"اإلسالمية،و

بل،وإن حسَّانًا قال من وقع النّ دّ أشفكان ذلك على قريش ،ينافح عنهيقوم عليه،املسجد
فصبَّ على "األدميعرة من العجني وألفرينَّهم فريَ الشَّ سلّ )أي من قريش(منهمكَ ألسلُّ "له

حسَّان حاجٌز بيننا وبني "مث قال"يا حسَّان وأشفيتشفيتَ "هشرٍّ فقال لقريش هجائه شآبيبَ 
.                                                                                  )2("املنافقني

فمن املسلم به ،يف تلك األيامواالنفتاح على العامل اآلخر،ا للفتوحات اإلسالميةوبالفعل نظرً 
كانت تدور أكثرها على احلروب ،صور اإلسالمية حصلت حماوالت للمطوالتيف تلك الع"أن

تنة بني واألحداث اليت وقعت أيام الفِ ،مثل حروب العرب األندلسيني مع األسبان،اليت حصلت
.)3("...وغريهاونكبة بغداد على يد هوالكو،نجونكبة البصرة على يد الزِّ ،األمني واملأمون

تضاربت اآلراء،فمنهم فقد،على العرب واملسلمني،ه املعطيات اجلديدةهذوحنسب من كلِّ 
اليت "كعب بن زهري"مثل قصيدة،امللحمي يف بعض قصائد شعراء اإلسالمعرق الشِّ تألَّ "من يرى

.الرأييذهب إىل عكس هذاومنهم من ،)4("بدر الكربى(يصف فيها معركة
.13صاد،ابن شدَّ - ابن حلزة-ر امللحمي تارخيه وأعالمه ابن كلثومعب،الشِّ جورج غريّ )1(

.192، 191ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هومريوسةسليمان البستاين، إلياذ)2(

ميس،امللحمة الشعرية يف األدب العريباخلصادق )3(
http :// www.urrnina.com/news.php?Action 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 

.11أوديسة هومريوس،ص)األصول،النشأة،التطور(حمفوظ كحوال،فن املالحم)4(
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ال.تلك الفرتة التارخيية،يفعر امللحميعدم إمكانية حدوث الشِّ ، إىلأما حنن فنميل
ساطري واألوحيد،وليس بإمكانه توظيف اخلرافاتيؤمن بالتَّ ر اإلسالمياعالشألنَّ ،إالَّ لشيءٍ 

لبطولة لديه افإنَّ ،هذا من جهة،ومن جهة أخرى،ورسم البطوالت اخلارقة املشحونة بالعجائبية
.ة أو كثرة العددأساسها اإلميان وليس القوَّ 

أنَّ عر امللحمي،إالَّ على البعث واإلحياء احلقيقي للشِّ ،وبالرغم من وجود العوامل املساعدة
عن ظهور شعر ملحمي،فهذه الفتوحات ،ض الفتوحات اإلسالميةتتمخَّ "ملهناك من يرى أنه

.)1("ا عن االعتداد بالقوةا،بعيدً الباهرة اختذت طابعً 
مل مساعدة على هناك عواتن، ظهر اشديءة والرَّ يف عصر النبوَّ إنَّ ،ا نستطيع القولوعمومً 

.عوامل أخرى غري مساعدة على ذلككوهنا،ظهور مالمح ملحمية
:ظهور املالحم يف العصر اإلسالمي جند مثالمساعدة علىاليت حنسبها العوامل فمن

.د القبائل وشعورها باملصري املشرتكتوحُّ -أ
.والروم والرتك أثناء الفتوحات،بني العرب والفرساحلروب الكربى-ب
.البطوالت لرجاالت اإلسالم يف احلروب ويف احلياة العامة-ج
.فوف يف سبيل نشر مبادئ الدين اإلسالميالعنصر الديين وتوحيد الصُّ -د
.انتفاضة العرب هلذا املشروع احلضاري واإلعداد ملستقبل زاهر-هـ
.وتوحيد كلمتها،لعرباستقرار ا-و
.ت من البدائيةالتفلَّ -ز

أيام ،امللحمي عند العرباليت تساعد على نشوء الفنّ ،غم من هذه العواملوعلى الرَّ "لكن،
.)2("اشدين،فإن امللحمة العربية مل تظهر يف ذلك العصرالرَّ 

عربني ظهور الشِّ ،قاد قائمةا،لكن تبقى آراء النُّ ،د رأيهذا جمرَّ 
الت عميقة لدى امللحمي يف العصر اإلسالمي من عدمه،السيما أن هذا العصر شهد حتوّ 

. اإلنسان العريب املسلم،إن على مستوى الفكر أو العقيدة واحلياة
. 267،القصصي،صية األدب والشعرالم كفايف،يف األدب املقارن دراسات يف نظر حممد عبد السَّ )1(

.                                                102،103عند العرب،صعر امللحمي ومظاهرهأمحد أبو حاقة،فن الشِّ )2(
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ا،ومنهظهور املالحم يف العصر اإلسالميىعل،ةعوامل غري مساعدوجود أن نشري إىليبق
.نةالعرب واملسلمني بالكتاب والسُّ لكان عليه من قبل، وانشغاعر على ماخفوت الشِّ -أ
.عراستمرار املفهوم اجلاهلي يف الشِّ -ب
.عدم االطالع على ثقافات األمم األخرى-ج
.عدم اختمار العنصر البطويل-د
.بينيحصر املعجزات واخلوارق باهللا واملالئكة والنَّ –ه 
ا باملاضي يشرأب للمستقبل،غري آبٍه كثريً ،جمتمع جديدصريورةضمان بدء حركة تنظيمية ل-و

.لتبوأ الشِّعر امللحمي مكانة سامية يف العهد اإلسالمي،كل هذه العوامل غري مساعدة
أن اآلداب اإلسالمية وإىل شيء جدُّ مهم،وه،علينا أن نلفت النظرمن الواجب أنه إالَّ 

ا من املالحم،وهي املعرفت نوعً 
هذه املالحم األدبية طابعها ديين وبطلها نَّ إالكالسيكية ومالحم عصر الوسيط،حيث 

:    يف كتابه املوسوم بـــــ"الم كفايفعبد السَّ "يذهب الباحث األوىل،ومنهاإلنسان بالدرجة
: إىل القول يف هذا املوضوع) عر القصصييف نظرية األدب والشة، دراساألدب املقارن(
قبل أن تعرفه أوروبا،فشعراء ،عر امللحميون من الشِّ هذا اللُّ ،عرفت آدابنا اإلسالميةلقد"

ما وصلنا من ذلكاملالحم األدبية،ومن أشهرمناا فريدً نظموا لونً من الفرسوفيةالصُّ 
جلالل الدين "املثنوي"ين العطار،ولفريد الد"منطق الطري"و،"حديقة "

أعظم ملحمة أدبية ظهرت يف اآلداب ،الرومي،ورمبا يعد املثنوي جلالل الدين الرومي
.)1("اإلسالمية

املالحم فيما خيصُّ ،اإلسالميةعن الثقافة اهناك أخذً قد يكونفرمبامن هذه املعطيات،
ا،والثقافة ا ونثرً ة قد أخذوا عن األدب العريب،شعرً ينيَّ يف هذه املالحم الدِّ "لعلَّ وبالتايل،ينيةالدِّ 

ينية واإلنسانية اليت كانت ذات أثر كبري يف تطور هذه ا من األفكار الدِّ اإلسالمية كثريً 
.            )2("يف اآلداب األوروبية احلديثةالقصصي املالحم لتصبح فيما بعد أصوال للفنِّ 

.175،صالقصصيالم كفايف،يف األدب املقارن دراسات يف نظرية األدب والشعرحممد عبد السَّ )1(

.208املقارن بني النظرية والتطبيق، صبإبراهيم عبد الرمحان، األد) 2(
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ا عن معراج النيب حممد صلوات اهللا شيئً ،صور الوسطىوقد عرف الغرب يف الع"،كيف ال
وفية املسلمني يف ترمجة التينية لوصف هذا املعراج،كذلك عرفت يف الغرب كتابات الصُّ ،عليه

.           )1("قافة اإلسالميةإذ أن الغرب كان يف العصور الوسطى على اتصال وثيق بالثَّ 
يف العصور الوسطى ،ةهري الشَّ الغربية األعمال جند من - على سبيل املثال ال احلصر- و

يف عمله هذا رواليت ذهب كثري من النقاد،إىل أن دانيت قد تأثَّ "الكوميديا اإلهلية لدانيت "
.ورمبا أيضا بالفتوحات املكية البن عريب،)رسالة الغفران(بأيب العالء املعري،السيما يف

تقوم الثقافة فيما بينها،كماراع ال الصِّ على التكامل ولذا فإن احلضارات اإلنسانية تقوم 
نظم العرب فن "قدالقائل،بأنه قول ال نستبعداألمم،وهلذاعلى تالقح األفكار فيما بني

.املالحم فيما بعد اإلسالم،وأمهها مالحم األندلسيني،ومهما قيل ويقال يف هذه املسألة
من خالل املالحم الغربية ،وتعرفوا عليهذا الفنّ اصعة البياض أن العرب أخذوا هفاحلقيقة النَّ 

.)2("...اإللياذة،األوديسة،اإلنياذة(والرومان،خصوصا بعد اطالعهم على مالحم اإلغريق
، والرومانعلى مالحم اإلغريقطلعواقد االعرب يكون أن من املستبعد،وإن كنا نرى

.األصليةالسيما يف لغتها...اإلنياذةو األوديسة،و اإللياذة،مثل 

.179،صالقصصيالم كفايف،يف األدب املقارن دراسات يف نظرية األدب والشعرحممد عبد السَّ ) 1(

.11أوديسة هومريوس،ص)األصول،النشأة،التطور(حمفوظ كحوال،فن املالحم) 2(
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:مالمح جنس الملحمة عند العرب في العصر األموي:المطلب الرابع
.سائسراعات والدَّ بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية يف أيدي األمويني،كثرت اخلالفات والصِّ 

ويني،واألمَ بريينيوالزُّ كاألزارقة،،لفرق يف هذا العصرياسية واالسِّ األحزابتوالدت وبالتايل 
عوبية القبلية،هذا من جهة،ومن جهة زعة الشُّ ،ومنه عادت النَّ ...واخلوارج،وغريهم،يعةوالشِّ 

ني،يف ت الفتوحات حىت بلغت جيوش املسلمني بالد الصِّ وامتدَّ ،البطوالتكثرتفقد  ،أخرى
،على يدي ف،وبالد إسبانية والربتغال وفرنساهو معرو ما،كاجزمن عبد امللك بن مروان واحلجَّ 

.الفهريوعقبة بن نافع،وطارق ابن زيادموسى بن نصري ،
وإذا  "،على بعث مالمح املالحم يف عصر بين أمية،هذا من العوامل املساعدةكلُّ و لعلَّ 

كي تصطبغ بصبغة القداسة،فإن اإلسالم ،ييننصر الدِّ ة إىل العكانت املالحم يف حاجة ماسَّ 
سوخ وامتداد اجلذور واكتناف مظاهر احلياة وانتظامها  من الرُّ ،قد لقي يف عصر بين أمية

.                                                                          )1("اا كثريً كلها،شيئً 
: أمههال، ولعدم ظهور املالحم يف العصر األمويعلى عسباب عملتبعض األأن هناك إالَّ 

.الداخلي بني األحزاب العربيةزاعالنِّ –01
.عراء يف هذه احلزبيةانغماس الشُّ –02
.بكسُّ عراء إىل التَّ انصراف الشُّ –03
."شعر النقائض: "ىما يسمَّ روظهو ،عراء فيما بينهم–04
فور من املنظوم الطويل،واحلرص على وحدة الوزن والقافية،النُّ (ية العربيةعر األصالة الشِّ –05

.اإلرنانة املوسيقية
.وقصور العقل العريب عن التجريد آنذاك،ضيق اخليال–06
.جهل العرب ملالحم األمم األخرى–07
.)2("هذا باإلضافة إىل قرب عهد الفتوحات من عصر بين أمية–08

. ظهور املالحم يف العصر األمويىعل،كل هذه العوامل واألسباب غري مساعدةورغم  
.113ص،عند العربعر امللحمي ومظاهرهأمحد أبو حاقة،فن الشِّ ) 1(

.114املرجع نفسه،ص)2(
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يين،مل يعدم واالجتماعي والدِّ ياسيراع السِّ وبالصِّ ،حلروبهذا العهد الذي كان يزخر با"أنَّ إالَّ 
لو و ببطوالت وأعمال جلَّى هي مجاعيةراع،ويتغىنَّ ا يصف تلك احلروب ويربز ألوان الصِّ شعرً 

")1(.
ى جنده علالحمية،مثلماملظاهر املالمح و تكون فيه بعض املا، رمبعرون من الشِّ هذا اللّ إنَّ 

لقاحيث قطري بن الفجاءة،"، مثلما جنده عندوأحزاب أخرى،اخلوارجسبيل املثال يف شعر
: ويني تدعى حرب دوالبعلى إثر حرب خاضها ورجاله ضد األمَ 

أبصرْت    طعاَن فًىت يف احلرِب غَري ذميمِ ولوَشهدتين يوم دوالب 
غداة طغْت يف املاء بكُر بُن وائٍل   وُعْجنا صدوَر اخليِل حنو متيمِ 
نا        وأحالفها من حيصٍب وسليمٍ  وكان لعبِد القيس أول حدِّ
فلم أر يوما كان أكثر مقصًعا       يـمجُّ دًما من فائـــــــٍض وكليمٍ 
رميًا على فًىت         أغـــــــــــــــــرَّ جنيَب األمَّهاِت كرِمي 
أصيَب بدوالب ومل تك موطًنا       له أرُض دوالب وديِر حـَميمِ 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلُنا        تبُيُح من الُكفـــــَّـــــــار كل حريـم

)2(ٍن عنَده ونعيمِ رأت فتيًة باُعوا اإللَه نفوَسهْم       جبنَّاِت عدْ 
نفثات ملحمية قصرية،فيها من امللحمة محاستها وصالبة "مثل هذه القصائدإن

على ما كان حيدث خالل تلك العهود،وفيها ،قائليها،وفيها الوجه التارخيي الذي يطلعك
مل يعدم ،ومنه فإن العصر األموي.)3("بطولة تتسامى وتندفع من أجل حتقيق غاية عظمى

- القرشيأيب زيد-رات مما يقرتب من املالمح امللحمية،مما جعل أديًبا المًعا مثل بعض الطف

مجهرة "عدَّ أبو زيد القرشي صاحب كتاب"يصنف بعض شعراء املالحم يف هذا العصر،حيث
الفرزدق وجرير واألخطل وعبيد :"هم من شعراء املالحم وهمعراء،عدَّ سبعة من الشُّ "العرب

.)4("ميت والطرماحالراعي وذو الرمة والك
.118املرجع نفسه،ص)3(.  118، 117، صنفسهاملرجع ) 2(.114، صالسابقاملرجع )1(

ميس،امللحمة الشعرية يف األدب العريباخلصادق )4(
http :// www.urrnina.com/news.php?Action 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 
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:يمالمح جنس الملحمة عند العرب في العصر العباس:المطلب الخامس
يف هذا لك أنَّ هيب لآلداب العربية،ذيعترب العصر الذَّ ،العصر العباسي كما هو معلوم

ا مع األجناس األخرى ا وامتزاجً ن انفتاحً و العصر بدأت حركة الرتمجة،وشهد العرب املسلم
اخلالفة العباسية كانت تقرِّب ى باملولِّدين،إذ أنَّ سمَّ ما يُ ى إىل ظهوروالسيما الفرس،مما أدَّ 

العرب فحسب ،وال وية اليت كانت تؤثراملوايل من بطانتها وتكرِّمهم،على عكس الدولة األمَ 
.تقرِّب منها املوايل

من تاريخ احلياة األدبية عند العرب،قد ابقةكانت العهود السَّ إذا  "،هذه األسبابومن كلِّ 
تقف حائًال دون هذا أالَّ 

الظهور،فإن األعصر العباسية كانت أكثر العهود موافقة لفن امللحمة،وأوفرها عناصر 
.)1("ملحمية صحيحة

يساعد على ومنها ما ال ،منها ما يساعد،اليتمثلما سبق ميكن أن ننوه ببعض العوامل
.                                                          يف العصر العباسيظهور امللحمة

: العوامل اليت كانت تساعد على ظهور امللحمة يف العصر العباسي فهي"من بنيو 
.راع بني العرب والشعوبيةالصِّ –أ

.اتساع األفق لدى الشُّ –ب
.العامل الزمين الختمار األحداث امللحمية–ج
.وأحاديث املغامرةكثرة األساطري واخلرافات حول اجلنّ –د
.عرازدهار الشِّ –ه
.)2("اهتزاز الوجدان القومي العريب–و

أما عن أسباب عدم ظهور امللحمة يف العصر العباسي فيمكن حصرها يف العوامل 
:اآلتية

.123، صعند العربعر امللحمي ومظاهرهقة،فن الشِّ أمحد أبو حا) 1(

.124، 123املرجع نفسه،ص) 2(
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.العريبعراحملافظة على عمود الشّ –أ
.ب وعدم اهتمامهم باألجماد القوميةكسُّ عراء إىل التَّ انصراف الشُّ -ب
.واحملافظة على حرمته،قرآنعراء للتقديس الشُّ -ج

عراء العباسيني عن نظم املالحم،يضاف إليها ا أبرز األسباب اليت أبعدت الشُّ هذه هي تقريبً 
.)1("انغماس الناس يف ذلك العصر بالفلسفة والعلوم العقلية

ظهر املولَّدون، وهؤالء ظهرت هلمد، فقعن طريق املصاهرة يف هذا العصرختالطا لالونظرً 
هوو،ا من املالحم خاصً للمولدين نوعً نفإ"،سميةإن جازت هذه التَّ بعض املالحم

.)2("عر كمقامات اهلمذاين واحلريريمن الشِّ املقامات املسجَّعة مبا يتخللها
:يذهب سليمان البستاين إىل القولاألمر عند هذه املقامات فحسب،بلوال يتوقف

وأوغل يف ،شتيت املعاينصاحبهانثرية مجع فيهاملحمة،دينمن أحسن مقامات املولَّ إن "
وهي إالَّ ،وملنت االنكليزياعر االيطايلنيت الشَّ اصور حىت سبق دالتَّ 

وفقدان الطالوة الشعرية منها استغالقالغفران أليب العال املعري،ولكنرسالة
.)3("درجة أمثاهلا من مالحم األعاجم

فاملولدون هم الذين فتحوا باب "من هذه الناحية لألدب العريب،جاؤوا جبديدٍ نفاملولدون إذ
حاة واألدباء وشاركهم يف ذلك النُّ ،لوا قواعدهوقيدوا شوارده وفصَّ ،عرالبحث يف صناعة الشِّ 

عر علما بعد أن كان ملكة ال فضبطوا األوزان ووزنوا املعاين وصريوا قرض الشِّ ،وعلماء اللغة
.)4("ماعيضابط هلا اال القياس السَّ 

124، 123، صالسابقاملرجع )1(

..  174ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هومريوسةسليمان البستاين، إلياذ)2(.

.175ص،املرجع نفسه)3(

.156املرجع نفسه،ص )4(
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عر القصصي مبا يقارب املعىن بعض املولَّدين يف الشِّ منظ"هذا، فقدوعالوة على كلِّ 
قال املصطلح عليه،من ذلك قصيدة حممد بن عبد العزيز السوسي من شعراء اليتيمة،

إنه أحد شياطني األنس،يقول قصيدة تريب على أربعمائة بيت يف وصف حاله ،عاليب فيهالثَّ 
.)1("ناعاته يف األديان واملذاهب والصِّ نقلِّ وت

وسورة مرمي ،ور القرآنية كسورة يوسفرتشدوا ببعض السُّ لو اسْ "،دين رغم هذاولكن املولَّ 
القصصي كما فاقوهم عر اجلاهليني بالشِّ ا، لفاقو ا للمالحما نريً مما يعد نرباسً ،وسورة األنبياء

.)2("عر املوسيقيبالشِّ 
اعر كلِّ من الشَّ د، عنعر امللحميمن مالمح الشِّ اجند عديدً د، فقدينأما من غري املولّ 

حماوالت نظم وقائع التاريخيعر، وهخ بالشِّ بالتأريىسمَّ يُ واملتنيب كما ظهر ما ،متامأيب
.وح امللحميةفعل ابن عبد ربه يف أرجوزته ذات الرُّ اشعًرا، مثلم

1.،منشورات حممد علي بيضون،دار الكتب العلمية بريوت،ط3مصطفى صادق الرافعي،تاريخ آداب العرب،ج)1(

. 115،ص2000
.174ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هومريوسةسليمان البستاين، إلياذ)2(
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:مالمح ملحمية في شعر أبي تمام- 
من بني عر امللحمي روعة وجالال،ولعلَّ الشِّ ى فيهايتجلَّ ااسي قصائدً عر العبَّ الشِّ لقد ضمَّ 

يت ،واليت ائعة الصّ اعر أيب متام،هذه القصيدة الذَّ للشَّ " فتح عمورية"هذه القصائد قصيدة
: يقول يف مطلعها

بِ َن الكُتِب         يف حدِِّه احلدُّ بني اجلدِّ واللَّعِ دُق إنْباًء مِ يُف أصْ السِّ 
ائفِ وُد الصَّحَ سُ ائِح الَ بيُض الصَّفَ 
:إىل أن يقول

ُطبِ خلُ اْ نَ مِ نثْـرٌ ،ٌم من الشِّعِر أوظْ نَ يـُحيَط بِه    اىل أنْ فْتُح الفتُـــــــــوِح تعَ 
ا الُقُشبِ هَ ُض يف أْثوابِـ األرْ أبْـواُب السََّمـــــــــاِء لُه          وتْبـرزُ فْتــــٌح تفتَُّح 

)1(حلَلبِ َة اْ ــولسُ املُىن حفًَّال معْ منكِ  رفتْ ـــــــعموريـــــََّة اْنصَ ـــــةَ ـــــــعَ ــــوَم وقْ ــــــاييَ 
عبري،ذلك أن ة يف التَّ لوصف،وروعة ودقَّ احى من جالل على هذا املنْ ،وميضي أبو متام

سلمني،إنه فتح ونصر مبني على يف تاريخ العرب امل،حدث عظيمموضوع هذه القصيدة هو
.أعداء الدين والوطن
فقال "وامعتصماهُ "من خالله نداء تلك املرأة اليت صرخت "املعتصم باهللا"كيف ال وقد لىبَّ 

عر امللحمي يف قلبه،وليربزه يف أزهى شِّ إن أبا متام ليقف من ال"،ففي هذه القصيدة.يكِ لبِّ :هلا
وأمجل مظاهره،حني يعرض أمامك صورة من فتح الفتوح،ويريك عمورية مستعصية على 

هر،عذراء قد ردَّ الدَّ 
هر يهرم،حىت ب،والدَّ 

.)2("ض اهللا هلا فاحتا ال يقاس عليه،وال جياريه أحد يف عظمته وجربوتهقيَّ 
يف رسم هذا احلدث العظيم -حسب تقديرنا املتواضع- ، بعيدحدٍّ إىلمتاملقد جنح أبو 

.يف تاريخ العرب املسلمني

75،ص2،2007.،ط1،1997.ط، ت، بريو صادرر، داحمي الدين صبحي/وشرح د، تقدمي1د، جملالديوان، أبو متام) 1(

.136، صعند العربعر امللحمي ومظاهرهأمحد أبو حاقة،فن الشِّ ) 2(
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ملحمة من مالحم العرب،إن قصَّرت عن مالحم "فكانت قصيدته يف مستوى احلدث،
مبا فيها من صفاء الشِّعر ،ها روعةوعدم التَّ ،اليونان يف صغرها

والعواطف القومية،وحترك ،وعمقه،ومتانة سبكه ومجيل ما ينطوي عليه من املعاين اإلنسانية
.)1("عر العريب إىل اآلفاق اإلنسانية الرحيبةلوثبة من وثبات الشِّ االضَّ 

نة من هذه هي عيِّ "ساسية للملحمةمن العناصر األعت عديدٌ جتمَّ ،ففي هذه القصيدة
جالل يف ،عر امللحمي عند العرب،ال تقل يف روعتها عن أي شعر قيل يف هذا الغرضالشِّ 

بالعظمة واالنتصار،وشاعر ميجد اإلرادة الصلبة والبطولة املطلع،وقوة وصخب،ونفس تضجّ 
.                                                      )2("واجلهاد

فالقصيدة من مالحم العرب
رصد هلذا احلدث العظيم،واليوم ،اوأخريً 

بألفاظ املالحمأعداء اإلسالم،هلذا حفلتاملشهود الذي كان بني العرب املسلمني،و 
ماء، يف،اجلّد،بيض الصفائح،فتح الفتوح،تعاىل،تفتح أبواب السَّ السِّ (:،من ذلك

....)                                           وقعة،املىن
الوصف وسرد قة يف دالالت عميهلا،هذه البنيات اإلفرادية،وغريهاكلُّ 

.ةبروح ملحمية عربيالقصيدةاألحداث ،مما أمّد 

.139، صالسابقاملرجع ) 1(

.135ص،املرجع نفسه) 2(
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:مالمح ملحمية في شعر المتنبِّي- 
كما - أمٌَّة يف رجل-عرية حظ كبري،فهوأويت من املوهبة الشِّ ،نيب شاعر فذّ ب املتأبا الطيِّ إنَّ 

رجسية العظمى رى معه،ميتاز شعره باحلماسة واحلكمة،والنَّ سبَّاٌق ال جيُ وصفه النقاد،شاعر
ش عن تراث ملحمي واحلقيقة أننا إذا أردنا أن نفتِّ "املتنيب،هلا ذلك،مادام هووحيقُّ 

يب يف هذا الرتاث،ولن جند بطال يداين سيف الدولة يف أيب الطِّ عريب،فلن جند أغىن من
.)1("بطولته املثالية الناذرة

كاء وعلى ذكر سيف الدولة احلمداين،فقد كان فريد زمانه يف الشَّجاعة والفروسية والذَّ 
الطيِّب املتنيب،والعامل أبو:،اء واألدباء أيضاويف حبِّه للعلم

،وابنخالويه،وابنابنالنَّحـوي وغريهم،وحدث أن عمه الشاعر أبو فراس احلمداينجينِّ
:العظيماحلدثوم،فقال املتنيب يف هذاانتصر سيف الدولة يف معركة احلدث على الرُّ 

العْزِم تأيت اْلعزائُم        وتأيت على قْدِر اْلِكراِم املكارمُ على قدِر أهلِ 
)2(وتْصغُر يف عِني اْلعظيِم العظائمُ ظُم يف عِني الصَّغِري صغاُرها     عْ وتَـ 

:إىل أن يقول يف وصف بطولة وشجاعة سيف الدولة احلمداين
ْفِن الرَّدى وْهو نَائمُ وقْفَت وَما يف املوِت شكٌّ لواِقٍف      كأنََّك يف ج

تـَمرُّ بَك األْبطَــــــاُل كْلمى هزميًة         َووْجُهَك وضَّــــــاٌح وثْغُرَك بَاسمُ 
)3(إىل قـَْوِل قوٍم أنَت بالغيِب َعاملُ مْقداَر الشَّجاعِة والنـَُّهى  َجتاوْزَت 

حداث واألعمال اجلليلة لسيف يف وصف األ،مبثل هذه الروعة كان املتنيب يوقِّع قصائده
يف مل يقف املتنيب عند هذا احلدِّ ،الدولة احلمداين،ويف هذه القصيدة على وجه التحديد

تصوير البطولة،وإمنا جاوز العادي واملألوف إىل مثالية ملحمية،تفوق يف روعتها ما جاء يف  
.)4("كربيات املالحم العاملية

.141ص،السابقاملرجع ) 1(

.385ص،15،1994.طبريوت،صادر،ر، داناملتنيب، الديوا) 2(

.387املرجع نفسه،ص)3(

.150ص،عند العربعر امللحمي ومظاهرهأمحد أبو حاقة،فن الشِّ ) 4(



-83-

ل، بتفاصيلهاد، ويسر وصفأحداث املعركة يف أمجل ف، يصفاملتنيب يف هذه القصيدة
ال وهو يتمثل البطل القائد للمعركة سيف الدولةف، كييرسم البطولة يف أروع ما تكون

.غفل عنها، وهلذاملوت يف حالة نومناملوت، لكيف جفن هوكأن
عر العريب قدميه بنا يف الشِّ ل للبطولة،من أروع ما مرَّ عرية،وهذا التمثُّ لصورة الشِّ إن هذه ا

.                                                                                    وحديثه
ل ما يقاأقلَّ ا ألفاظً د، رصعن هذا احلدث العظيم،أن حيسن التعبريواملتنيب من أجلِّ 

                                                     :
،وقفت،املوت،جفن الردى،األبطال،كلمى م، العظائم، العظيم، تعظم، املكار مالعزم، العزائ(

...)                                                 هزمية ، جتاوزت،مقدار الشجاعة،
هنا عند ال يتوقفاألمرينبغي أن ننبه أن إىل غري ذلك من هذه األلفاظ املعربة،واملوحية،و 

بل األمر يتعلق حبسن املالئمة فيما بينها،وتوظيف شىت حسن اختيار األلفاظ وكفى،
: مجاليات األساليب،مثل التقدمي والتأخري،والتشاكل والتباين،وغري ذلك،فلنتأمل قوله
وتـَْعظُم يف عِني الصَّغِري صغاُرها       وتْصغُر يف عِني اْلعظيِم العظائمُ 

.شجاعة وبطولة سيف الدولة احلمداينلأو نتأمل عبقرية الوصف 
وقْفَت وَما يف املوِت شكٌّ لواِقٍف      كأنََّك يف جْفِن الرَّدى وْهو نَائمُ 

َووْجُهَك وضَّــــــاٌح وثْغُرَك بَاسمُ تـَمرُّ بَك األْبطَــــــاُل كْلمى هزميًة   
ا حدث عظيم ُتطرب له األنفس فمعركة احلدث احلمراء،شبيهة بفتح عمورية فكالمهومنه 

من هنا كانت صبغة "فتجود بالقصائد العصماء،،،
العن مآرب ،)1("ا عن مقدساتاحلرب يف احلدث صبغة دينية،وكانت دفاعا عن أمة،ودفاع

.ذاتية،من هنا كانت عظمة احلدث وعظمة القصيدة
اليت صيغت على مقاسهم،ومحلت ،مالحم العربعر،ميثل حبقّ إن مثل هذا الشِّ 

                                                                .

.151ص،السابقاملرجع ) 1(
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المبحث الثاني:مواقف الشُّ عراء والنُّ قاد العرب من المالحم، وبواعثها
موقف النقد العربي القديم من جنس المالحم:المطلب األول

إن احلديث عن موقف العرب شعراًء كانوا أم نقاًدا من املالحم يف عصر الرتمجة،ال شك 
ذا يسوقنا إىل أسباب وخلفيات عدَّة،السيما إذا كانت هناك شبه عالقة قائمة بني أن ه

حتدثنا بعض الكتب على "احلضارتني،احلضارة العربية اإلسالمية،واحلضارة الرومانية ،حيث
اجح م اليونانية ولكن الرَّ أن العرب كانوا على  صلة باحلضارة الرومية وبعضهم اآلخر تعلَّ 

قد يكون هذا احلديث فيه كثري من .)1("على نتاج هومريوس و فرجيل
وم على حنو ما أن فئة من أشراف بغداد كانت تعلم أبناءها لغة الرُّ "حة خاصة إذا علمناالصِّ 

،بالرغم من هذه الصلة إال أن العرب كان هلم موقف من اإلفرنج )2("ذكر ابن أيب أصيبعة
ا لبناء اإلفرنج،كان صاحلً فهذا املوقف العريب من"دلسالسيما بعد ما حلَّ 

.)3("عور القومي،وضغط عنيف على وجدان العرباملالحم،ملا اشتمل عليه من اهتزاز للشُّ 
كان عصر االنفتاح بالنسبة للعرب املسلمني على ،واحلق يقال إن العصر العباسي

ففي العصر اء والتقوقع على الذات،،خبالف العصور األخرى اليت عرفت االنطو اآلخر
بدأت مع تويل العباسيني السلطة،وكانت بغداد "العباسي عرفت الرتمجة نشاطًا موسًَّعا،حيث

،وبقطع النظر عن أمهيتها اخلاصة لفيلولوجية اللغتني ا مذهالً مسرحها الرئيسي،متثل إجنازً 
كانت العهود السابقة من تاريخ إذا  "ومن هنا.)4("اليونانية والعربية وتاريخ الفلسفة والعلم

أالَّ تقف حائًال دون هذا الظهور،فإن األعصر العباسية كانت أكثر العهود موافقة لفن 
).5("امللحمة،وأوفرها عناصر ملحمية صحيحة

32بلحيا الطاهر،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص)1(
.56، صالعرب أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند)2(

152،153املرجع نفسه،ص)3(
.  بريوتاليوناين والثقافة العربية،ترمجة وتقدمي الدكتور نقوال زياده،إعداد مركز دراسات الوحدة العربية،دميرتي غوتاس،الفكر )4(

.30ص، 1،2003.ط
.                                                     123العرب، ص  أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند)5(
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هو ما ،ومان يف العصر العباسيعلى حضارة الرُّ ،د انفتاح العرب املسلمنيؤكِّ ما يولعلَّ 
عيون األنباء يف طبقات " عن ابن أيب أصيبعة يف كتابه"،"سليمان البستاين"نقله األديب

ت إسحاق املعروف بابن ومية تبنَّ خرشى جارية الرشيد الرُّ "،حيث ذهب إىل القول إنَّ األطباء
ا كانت له فيه رئاسةسان اليوناين علمً م اللِّ وم وقراءة كتبهم،فتعلَّ ب الرُّ احلّضى،وأدَّبته بآدا

عر اليوناين يف فكان جيتمع عنده أحبابه من اخلاصة كي يستمعوا إىل معارفه،وإىل إنشاد الشِّ 
بيته،وقد فعل ذلك حنني بن إسحاق الذي روى عنه إنشاد شعر هومريوس يف بيت ابن 

ؤلفون العرب من أمثال ابن أيب أصيبعة،كما ذكره البريوين يف  هومريوس املاحلضى،وقد ذكر
وقد "حلامللل والنَّ " ، وكذلك الشهرستاين يف كتابه"اآلثار الباقية عن القرون اخلالية"كتابه

.)1("أكثر أبو الفرج امللطى املعروف بابن العربى من ذكر هومريوس يف تارخيه
عم الذي كان يقدم حلركة الرتمجة اليستهان به،هذا ،أن الدَّ ا

غوية،إن الرعاة  ينية واملذهبية واإلثنية والقبلية واللُّ جرى عرب مجيع اخلطوط الدِّ "عم الذيالدَّ 
ا عسكريني ومدنيني ة وشيعة وقوادً ا وغري عرب،ومسلمني وغري مسلمني،وسنَّ كانوا عربً 

على شيء إالَّ،أن حركة الرتمجة ارتبطت بشكل كبري بتأسيس وال أدلَّ هذا .)2(.."اوجتارً 
يف كتابه -دميرتي غوتاف-الدولة العباسية باألساس،ولذا ذهب الباحثبغداد،وبقيام

العربية يف بغداد تؤلف -إن حركة الرتمجة اليونانية":إىل القول)قافة العربيةالفكر اليوناين والثَّ (
.                        )3("شرية،مهما كان سبيل تقييمهاحامسة يف جمرى تاريخ البمرحلة

الشاعرضح لنا أنَّ نؤيد الباحث فيما ذهب إليه،بل يتَّ -حسب رأينا املتواضع-فنحن
وباخلصوص عند نقلة الكتب ،عند صفوة املفكرين واألدباءيتداول ذكرههومريوس،كان 
فالسؤال الذي ،فإذا كان هذا األمر كذلك،،يف العصر العباسي

هنا،يطرح نفسه 
وانتشارها يف خمتلف اآلداب؟

،تعريب سليمان البستاين،ت1،جةاإللياذ،هومريوس)1(
).م) (ل(ص، 2004، ة، القاهر ة، اجلزير للثقافة

.35صلفكر اليوناين والثقافة العربية،دميرتي غوتاس،ا)2(
.39ص،املرجع نفسه)3(
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وأحفظهم كان العرب من أحرص امللل على علوم األدب "السيما إذا ،فاألمر عجيب
ومع هذا فلقد يأخذك العجب لبقاء اإللياذة حمجوبة عنهم وهي ،عر وأشغفهم بالنظمللشِّ 

ومنظومة بلغة سامية كلغتهم يتناشدها األدباء منتشرة هذا االنتشار بني قبائل األرض
.                                      )1("املقيمون بني ظهرانيهم يف مقر اخلالفة العباسية

الدين وإغالق فهم ":إىل ثالثة أسباب وهياإلغفالإال أننا جند هناك من يرجع هذا 
.                                  )2("قلة عن نظم الشعر العريباليونانية على العرب وعجز النَّ 

أخرى أن عصر الرتمجة واكب ظهور الشعوبية من جهة ،هناينبغي أن ال نغفلاكم
فهم يف ملا كان عصر الرتمجة قد واكب ظهور الشعوبية اليت تعيب على العرب ختلُّ "حيث
امليادين،مل يشأ هؤالء العرب أن يقروا حباجتهم إىل ما لدى األمم األخرى من أدبشىتَّ 

. )3("فإن مثل هذا اإلقرار يسلبهم أبرز أنواع التفوق
عراء يف عصرقاد والشُّ لنّ بعض اتوقف عند مواقف نن،أما رأيناهخاللمن جرمال

من أكرب األدباء والنقاد يف يعترب هذا األخري ،الرتمجة،ولعل من أبرز هؤالء اجلاحظ،حيث
وغريها من " البخالء" و"يواناحل" و"البيان والتبيني"عصره ،كيف ال وهو صاحب كتاب

الصواب،إال أنه –ر اجلاحظ مبدأ يعد ذا حظ كبري من ة ،قرَّ إبان عصر الرتمج"ففيليفالتأ
الشعر ال يستطاع أن يرتجم وال جيوز عليه النقل "رغم ذلك شديد اخلطورة،وذلك هو أن 

ومثل هذا املبدأ " وذهب حسنه وسقط موضع التعجب،ع نظمه وبطل وزنهتقطَّ ،لوِّ ومىت حُ 
.)4("العربيةعر إىلر الناس من ترمجة الشِّ من شأنه أن ينفِّ 

هم مثل هذا القول بشعر العرب وبلغتهم،ورمبا صدَّ ،إن موقف اجلاحظ ينم عن اعتداد كبري
.عن التواضع واألخذ واالستفادة من جتارب وآداب اآلخرين

.63، ص1، ج"معربة نظًما"هومريوس ةسليمان البستاين، إلياذ) 1(
.63املرجع نفسه،ص) 2(
.23صيونانية يف األدب العريب، حإحسان عباس، مالم)3(
.24املرجع نفسه،ص) 4(



-87-

عر،بل يزيد األمر خطورة ملا ف اجلاحظ عند هذا الرأي واملوقف من ترمجة الشِّ وال يتوقَّ 
عر مقصورة على العرب وعلى فضيلة الشِّ "مبدأ آخر حني أعلن أن ،مبدأه ذلكإىل "يضيف

إىل معرفة ،مأن من نفسهمن اطْ مه إالَّ ،ولعل هذا احلسم ال يتجشَّ "م بلسان العربمن تكلَّ 
.)1("املشهورة يف عصرهغاتلُّ لباة لغات،أو على األقل واسعة بعدَّ 

حجاب دون شعر األمم األخرى"مبثابةاملبدأ يعترب ا، وهذصريحالتَّ أن مثل هذاشكَّ ال
ا لفن حاول أن يعرف ما تثبيطً محل يف ذاته،إىل الشعور باالستعالء يف هذه الناحية،اورمب

ومل يك اجلاحظ الوحيد الذي اختذ هذا املوقف من ترمجة .)2("لدى تلك األمم من شعر
.سليمان املنطقي:هؤالءومن اختذوا املوقف نفسه ،أيضا شعر اآلخر،بل هناك آخرون 

اهلجري نفس موقف اجلاحظ،حيث يذهب إىل )القرن الرابع(ختذ هذا األخري يفاحيث
ومعلوم أن أكثر رونق الشعر ومائه ":حني قال،وهذا القول بذهاب رونق الشعر عند النقل

.                       )3("تغيري ديباجتهيذهب عند النقل،ومجل معانيه يتداخلها اخللل عند
.كثريا مع موقف اجلاحظوافقفهذا املوقف كما نالحظ يت

يف النظر إىل أشعار األمم األخرى ،أما الفارايب فنجد يف موقفه بعض العقالنية واملوضوعية
ارايب يف أحكامه  نظرة موضوعية مقارنة، فهو يعتمد الف"حيثالعريبعرومقارنتها مع الشِّ 

قد وقف على أشعار كثري من األمم،ال على أشعار العرب واليونان وحسب ،فعرف أن 

.)4("بعض األمم األخرىجزءا  من الشعر نفسه بينما  تفعل ذلك لإلنشادالنغم املرافق  
نوعا من أنواع الشعر اليوناين ثالثة عشر"بل جنده عدَّ ،ومل يتوقف الفارايب عند هذا احلدِّ 

(Epic) ،وأفيقي،وإيامبو،وقوموذيا،وديثرميب،طراغوذياالمنها 
.اليونايناألدببكان على اطالع ن الفارايبإ،وهلذا ف)5("منهاوريطوري،وعرَّف كل نوع

.24صاملرجع السابق، ) 1(
. 24املرجع نفسه،ص) 2(
.24املرجع نفسه،ص) 3(
.26،27املرجع نفسه،ص) 4(
.27املرجع نفسه،ص) 5(
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واعتىن خاصة باألسطورة ،إىل جذور األدب اليوناين،فتمثل يف انطالقه البريوينأما موقف
" حتقيق ما للهند من مقولة"طبيعة املوضوعات اليت عاجلها البريوين يف كتابيهبل لعلَّ "اليونانية

هي اليت جعلته ينطلق إىل جذور األدب اليوناين،ال إىل "اآلثار الباقية عن القرون اخلالية"و
اشاها كل من كتب األدب وحسب،وأعين بذلك األسطورة اليونانية نفسها،وهي اليت حت

،لكن ما يالحظ بالرغم من االطالع البني )1("
أنه مل يسخر حكمة اليونان يف خدمة للبريوين على األدب اليوناين واهلندي،وأساطريمها،إالَّ 

إن إتقان البريوين للغة "هذا فقد شغف باملقارنات بني هذه اآلدابالتوحيد،رغم
ا يف النظر،فهو شغوف بإجراء املقارنات بني اهلنود واليونان ا جديدً السنسكريتية منحه بعدً 

أن جند رغبة أصيلة وبعد البريوين وابن بطالن قلَّ (...)والعرب،كلما وجد إىل ذلك سبيال
.                                          )2("يف الكشف عن منابع جديدة يف أدب يونان

الذين حاولوا الغوص يف جذور األدب اليوناين ،من املفكرين القالئليعدُّ بريوينفال
.واستنباط كنهه

مل يفته اإلطالع على آداب األمم األخرى شكٍّ ،فبالبيب ابن سيناالفيلسوف والطَّ أما
عر واخلطابة أهم مرجع للدارسني الذين فاء عن الشِّ الشِّ "يف كتاب"ث أصبح ما أوردهحبي

وهو )1239-637(يعنون بالثقافة اليونانية،فعلى ذلك الكتاب اتكأ صاحب البن األثري
.                                                        )3("حياوره يف شؤون النقد والبالغة

ما ذكره قال فيه ابن األثري أن كلَّ ن، وإيف كثري من األدباء والنقاد"فاءالشِّ "ر كتابه ثَّ وهلذا أ
- العريب شيئً الغو ال يستفيد به صاحب الكالم - ابن سينا

بصدد إنشاء كتاب سيعرض كتابا يونانيا،ولينكا،ولعل سبب هذا احلكم أن ابن سينا
. مل حيصل  الفهم البن األثرياه، وهلذمن عند

.30صاملرجع السابق، )1(
.33،34املرجع نفسه،ص)2(
.35املرجع نفسه،ص)3(
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البن سينا مل ينقل عنه ابن األثري فحسب إن كتاب الشفاءو ،اقد حازم القرطاجينِّ نَّ أما ال
يف تصوره للشعر ) 1285-684(ا معتمد حازم القرطاجينأيضً كان كتاب الشفاء"لقدبل

منهاج البلغاء وسراج "من كتابه،فهو ينقل عن ذلك الكتاب يف غري موطن،اليوناين
.)1("األدباء

ثالث مفاهيم خاصة بالشعرفويضي،ولذا فقد استطاع أن يستنبط هذا الناقد البارع
:اليوناين وهي

عر اليوناين يرتكز إىل األساطري واخلرافات اليت تفرتض وجود أشياء الحظ هلا الشِّ أنَّ -01"
.الواقعيةمن 

على خرافات حول أمور موجودة،تشبه خرافات كليلة يتكئا عر اليوناين أيضً أن الشِّ -02
.اليت ذكرها النابغة الذبياين " ذات الصفا"فةودمنة وخرا

.)2("عر يذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصاريفه وتنقلهأن هلم طريقة خاصة يف الشِّ –03
عر العريب على حسابديد للشِّ بل يربز لنا  احنيازه الكلي والشَّ ،وال يتوقف األمر هنا

"ر اليوناين،بل جند حازم القرطاجينالشع
لو عرف ضروب اإلبداع يف الشعر العريب لزاد على " أرسطو"بالشعر العريب،ويذهب إىل أن 
.)3("ما وضع من القوانني الشعرية

عر العريب ،وإنصافه على يربز اإلعجاب الكبري لدى القرطاجين بالشِّ ،ذا القولإن مثل ه
شعر منهما خصائصه الفنية،وقواعده اليت يبىن أن لكلِّ عر اليوناين،واحلقُّ حساب الشِّ 

.عليها،دون الغلو يف التفاضل بينهما

.37رجع السابق، صامل) 1(
.37املرجع نفسه،ص) 2(
.37املرجع نفسه،ص) 3(
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في الشِّعر العربي الحديث والمعاصرجنس الملحمةبواعث :المطلب الثاني
عر العريب احلديثيف الشِّ ،جنس امللحمةت إىل ظهور أهم البواعث اليت أدَّ إذا حبثنا عن 

فيما يليأمههاى تتجلَّ واليت ،من هذه البواعث واألسباباجند عديدً واملعاصر،فإننا بال شك
:في العصر الحديثاليونانية ظهور ترجمات المالحم –01

إللياذة "سليمان البستاين"رأسها ترمجةىظهرت،وعلاليت من بني هذه الرتمجات
مل يلبث سليمان البستاين "حيث) 1895-1887(هومريوس واليت استغرقت منه مثاين سنوات
وبذلك رأى شعراؤنا حتت أعينهم هذا اللون من أن نقل إلياذة هومريوس إىل لغتنا شعرا،

تدور حول أبطال اليونان ،مثريةالشعر القصصي،ورأوا ما جيري فيه من حروب وحوادث
أول حماولة من نوعها جادة ،وترمجة األديب سليمان البستاين هذه تعدّ )1("وطروادة

سليمان "متخصصة يف األدب العريب احلديث لالتصال باآلداب األوربية،حيث عمد
ألف البستاين إىل ترمجة اإللياذة،ونقلها من اليونانية إىل العربية شعرا،يف نيف وأحد عشر

وعرَّف العرب إىل ،حيحيف أدبنا أول روح ملحمية باملعىن الصَّ بيت من الشعر،فكان أن بثّ 
ماهية هذا الفن،وإىل أصوله وأركانه،وتطوراته وأشكاله مبا كتبه حول ترمجة اإللياذة،يف مقدمة 

حبق  إطاللة عن األدب امللحمي عند،هذه املقدمة اليت تعدّ )2("بلغت مئيت صفحة تقريبا
وأهم الفوارق املوجودة بني ،اآلخرين،فكانت شافية كافية للتعريف بضرورة وأمهية الرتمجة

الذي قامت ،مأثرة البستاين وتفرُّ عر اليوناين،ولعلَّ عر العريب والشِّ الشِّ 
غات من اللُّ مؤلفاته األخرى،يعود إىل سبب إتقانه لعديدٍ عديد شهرته عليه بالرغم من 

-اا الفتً كان يعرف إىل جانب العربية اليت أتقنها إتقانً "تفتحه على اآلداب األخرى فلقدو 

الفرنسية واإلجنليزية واإليطالية واألملانية واليونانية والرتكية والفارسية وغريها من لغات العامل 
.)3("القدمي واحلديث

.47،ص6،1976.ط، القاهرةاملعارف، رالدراسات األدبية، داةيف الشعر العريب املعاصر، مكتبتشوقي ضيف، دراسا) 1(
.179صفن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب ،أمحد أبو حاقة) 2(
.)ى(ص،1اإللياذة، ججابر عصفور، تقدمي) 3(
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.يف عمله هذا،ا بال منازعرائدً عدُّ سليمان البستاين يُ نَّ إقلنا اإذ،ال نغايلناه فلعلَّ ومن
ة حدثا عظيما يف تاريخ األدب العريب احلديث،هذا العمل الذي هّز األوساط تترمجباعتبار

.حف واجلرائد العربيةاألدبية والثقافية يف العامل العريب،واحتفت به خمتلف الصُّ 
مجال "عن املصلح العالَّمة "سليمان البستاين"ما نقلهومن عالمات أمهية هذه الرتمجة،

انه :"يد مجال الدين األفغاين يف حمضر من األدباءومما قاله يل السِّ ":قوله"الدين األفغاين
ما كان جيب على العرب أن يفعلوا قبل ألف عام ونيِّف،ويا ،ا أن تفعل اليومليسّ 
ىل نقل اإللياذة ولو أجلأهم ذلك إبادروا بادئ بدء ،ذا لو أن األدباء الذين مجعهم املأمونحبَّ 

يد مجال الدين األفغاين يربز مدى أمهيةالسِّ ،فقول)1("ىل إمهال نقل الفلسفة اليونانية برمتهاإ
ة ترمجات أخرى خاصة تعريب إلياذة هومريوس،ولقد تبع  تعريب البستاين لإللياذة عدّ 

"أبو راشدعبود"إىل اللغة العربية،ونقل) "(البستاينوديع"نقل"فقدالحمبامل
)الشاهنامة(،ونشرت جلنة التأليف والنشر مبصر ملحمة 1932سنة)الكوميديا اإلهلية(
يف القرن السابع "الفتح بن علي البغدادي" وقد نقلها قبله إىل العربية نثًرا" الفردوس:"ل

.)2("عبد الوهاب عزام"ا ونقحها باإلضافة واحلذفاهلجري،وقد صححه
ممدوح "ومن بينها ترمجة الشاعر،كما ظهرت هناك ترمجات أخرى إللياذة هومريوس

ا يف عصرنا،املالحمفقد بدأ يتسع الوعي بأمهية ترمجة هومن-رمحه اهللا- "عدوان
.                            احلاضر

العصراملالحم القدمية يفتأثري،من بني أسباب بواعث احلس امللحمي أيضاولعلَّ 
.                                                  احلديث

. 25ص، 1، ج"معربة نظًما"هومريوس ة، إلياذسليمان البستاين)1(
.175حمفوظ كحوال،األجناس األدبية، ص) 2(
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:تأثير المالحم القديمة في العصر الحديث–02
تمازال،مذاهبهاو وتنوّ ،ابقة على اختالفهافيه أن مالحم األمم السّ مما الشكّ 

على ذلك،من توظيف الّرموز واألساطري القدمية وال أدلَّ د يف العصر احلديث،رتدَّ تتأثري 
تأثري املالحم "إنأن الثقافة ما هي إال تأثري وتأثر،وبالتايلكذليف خمتلف الفنون احلديثة،

ة أو هذه املوضوعات يف قصَّ من األقدمني،ولكن مؤلفيها يصوغون وغريه)هومريوس(مالحم
ال مث يتصرفون يف األسطورة حىت تصري رمزية،وحبيث،مسرحية وكالمها جنس أديب حي

.     )1("مز من معىن سوى أنه قالب إحيائي عاميكون للرَّ 
.هومريوسإلياذةالكربى،وخاصة املالحم ع إىل جماراة عراء تطلّ د عند الشُّ هذا التأثري ولَّ ولعلَّ 

:عراء العرب إلى مجاراة اإللياذةع الشُّ تطلّ - 03
بعد ظهور كثري من الرتمجات للمالحم يف عصرنا احلديث،ومن مثة اطالع األدباء 

جماراته حاولواحقةيف مرحلة ال،و القصصيتأثُّ حصل العراء العرب عليها،والشُّ 
هذا وما زال شعراؤنا يتطلعون إىل جماراة"،السيما إلياذة هومريوس،منوالهوالكتابة على

وملحمة ، كإلياذة أمحد حمرم،أنيف هذا الشَّ مجَّةحماوالتظهرتحيث،)2("العمل وحماكاته
وملحمة ،)دولة العرب وعظماء اإلسالم(الشاعر اللبناين بولس سالمة،وأرجوزة أمحد شوقي

البجريي،وملحمة حافظ إبراهيم،وملحمة عبد احلليم مصريعامرالزهاوي،وملحمة الشاعر
وملحمة الشيخ حممد عبد املطلب،وغريها من احملاوالت امللحمية اليت ظهرت عند العرب يف 

.العصر احلديث

.133حممد غنيمي هالل،األدب املقارن،ص) 1(
.47صيف الشعر العريب املعاصر،تشوقي ضيف، دراسا) 2(
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:ثورات العربية في العصر الحديالثَّ –04
وانعكاس جنيب  يف العصر احلديث،األستدمار لالالعامل العريبمعظم دولإن تعرض 

شرطا ثابتا من شروط نعتربه "هذالّ ،كرية عديدةثورات حترّ هذا االستدمار،إىل نشوء 
املالحم،أحداث ثورية كربى تؤدي إىل قلب يف معامل احلياة االجتماعية واخللقية والسياسية 

.)1("جتديد النفوس وتساميهاوالدينية،وإىل
وتؤرخها، تشحذ اهلمم وتتغىن باألجماد والبطوالت هلائ ولذا فإن لكلِّ 

جاءت بسبب االحتالل اإلجنليزي لبالد العرب ،واملالحمأن صدور املطوالت"ذلك
ونشر الوعي ،ة القوميةا يف الوطنية والعزّ لنشر دروسً ،ارية األخرىوكذلك الدول االستعم

واستنهاض ،ورية يف نفوس األجيالوح الثَّ وإذكاء الرّ ،وأحياء ألجماد األمة العربية،اإلسالمي
.                                                                                           )2("اهلمم
امللحمي يف العصر احلديث،وهو الوعي إىل بروز احلسّ أدى ،لعل هناك سبب آخرو 

،املالحم،ألن املالحم تعزز تاريخ األمةبضرورة هذه
.                                                                                    هويتها

:ة المالحم في البعث األدبي والوطني والدينيالوعي  برسال–05
سليمان -تعبري على حدِّ ،يف األدب العريب احلديث،إن ظهور بعض املالحم القصرية

هذه "بيلةبرساالت املالحم اهلادفة النَّ ،عراءإىل وجود وعي لدى الشُّ يعود بال شكٍّ - البستاين
،البعث األديب والوطين والديينت رسالة كبرية يفأدّ املالحم

ء ويف دواوين الشعراء أنفسهم،وشرحها أدباؤنا األجالَّ ،
.)3("ةا عدَّ شروحً 

.53،54صلحمي ومظاهره عند العرب فن الشعر امل،أمحد أبو حاقة) 1(
صادق اخلميس،امللحمة الشعرية يف األدب العريب) 2(

www.urrnina.com 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 
ةلكليات األزهرية،دار الطباعة احملمدية باألزهر، القاهر الناشر مكتبة احممد عبد املنعم خفاجي،دراسات يف األدب املعاصر،)3(

421صت،.ط،د.د
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وبعثهامللحميإىل نشوء احلسّ -على األقل–أدَّت من وجهة نظرنا عواملهذه الكلُّ 
عوا غار استطاعوا بعبقريتهم أن يطوِّ عراء الصِّ املهم أن الشُّ "حلديث واملعاصر،اعر العريب الشِّ يف

،فنجحوا بذلك يف تغيري مسار الفن لصغريةاامللحمي العمالق ألغراضهم الشخصية الفنّ 
تعاجل موضوعات ،عر امللحمي جيزأ إىل مقطوعات صغريةعري كله،لقد أصبح الشِّ الشِّ 

املتعارف عليه عند شعوب ،)1("ليم
.  السرديات الكربى

حىت تظهر هذه عب عوامل نظم املالحمأن تتوفر يف حياة الشَّ "يكفييف الغالبوهلذا 
املالحم،وليس من الضروري أن تفرتض يف امللحمة العصرية عنصًرا ميثولوجًيا،وأن تفرتض 

.                                            )2("واحلضريفيها سذاجة الشعوب وختلفها العقلي
بوجود مالحم عصرية صغرية تنضح باحلس من بعض الباحثني،انالحظ أن هناك إقرارً 

.العريب احلديث واملعاصرامللحمي يف الشعرسنحاول تتبع أهم جتليات احلسّ امللحمي،و 

.88، صااإلغريقي تراثً ب، األدأمحد عثمان)1(
53عر امللحمي ومظاهره عند العرب ص،فن الشِّ أمحد أبو حاقة)2(
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في الشِّعر العربي الحديث والمعاصرجنس الملحمةتجلِّيات :المطلب الثالث
عر العريب احلديث ظهرت يف الشِّ دالبواعث امللحمية اليت رأيناها فيما سبق،فقنتيجة كلَّ 

ال ميكن "تقتفي أثر املالحم،وعلى أية حالعديدة،حاولت أنواملعاصر حماوالت شعرية 
هو وجود املالحم بكلِّ إنكار وجود املالحم يف وقتنا احلايل،وإمنا الذي ميكن إنكاره

.   )1("خصائصها القدمية يف وقتنا احلايل
حسب - غريةاملالحم الصَّ و ،أامللحمياحلسّ و،أبوجود امللحميهناك إقرار،مبعىن آخرأو

حتمله من ايونان،مبمثلما ظهرت عند البينما املالحم الكالسيكية املكتملة-التسمية
.غري موجودة يف العصر احلديثا

،هناك من األدباء املعروفني"فبيت القصيد أن،املهم
وكتب )املواكب(وكتب جربان خليل جربان،)ترمجة شيطان(كتب العقاد مطولتهاجلديد فقد

.       )2("اليت تروي حياة ومآثر اخلليفة عمر بن اخلطاب،"العمرية" حافظ إبراهيم مطولته
،حماوالت ملحمية"بل جند يف العصر احلديث

)اإللياذة اإلسالمية(،و"سالمةبولس:"ل)الغديرعيد(،و)ضعيدا لريا(الفين كمحاولة
وسراياه،وقد بلغت يف طوهلا - ص- اليت يتحدث فيها عن غزوات الرسول" مأمحد حمر :"ل

إلياذة (،و"سعيد عقل:"ل)قدموس(،وامللحمة،وإن كانت ختلو من اخلرافات واألساطريحدَّ 
.)3("واشتملت على ألف بيت وبيت من الشعر للشاعر اجلزائري مفدي زكريا)اجلزائر

هناك كثري من املطوالت ل، با كتب يف العصر احلديثمتثل كل م،وليست هذه احملاوالت
:أن نلمح إىل بعضهال، وسنحاو اليت تقتفي أثر املالحم

.47نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي، ص) 1(
.45املرجع نفسه،ص)2(
.174كحوال،األجناس األدبية، صحمفوظ  ) 3(
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):دول العرب وعظماء اإلسالم)(م1930- 1868(أحمد شوقيالشاعر ملحمة –01
دولة :"ملحمته املوسومة،ب،أيام كان يف منفاه باألندلس،قد كتب الشاعر أمحد شوقي

دولة العرب "أمحد شوقياعرأرجوزة الشَّ وتعدُّ "،حيث تعترب"العرب وعظماء اإلسالم
ائعة ابتدأها من والدة عرية الرَّ ا من املالحم الشِّ بيتً 1726اليت بلغت "ظماء اإلسالموع

.)1("إىل آخر الدولة الفاطمية)صلى اهللا عليه وسلم(الرسول العريب األكرم
أن ، إال"دول العرب وعظماء اإلسالم"يف ديوان بعنوان،هذه امللحمة ظهرت فيما بعد

يعدّ -وجهة نظرنا املتواضعةمن –اعر أمحد شوقيعمل الش
. منه تتبًعا خلصائص الفن امللحمي الذي عرف عند القدماءرالدولة اإلسالمية،أكث

ون من فالشاعر أمحد شوقي أويت موهبة شعرية كبرية،لكنه مل حيسن استغالهلا يف هذا اللَّ 
امللحمي،بل حنسب أنه مل يعبأ به،ومل يوجه له أدىن اهتمام،وعلى الرغم من هذا ،إننا عرالشِّ 

،مثل مسرحية التارخيية حتديدااملسرحية امللحمي،السيما يف بعض أعمالهنتلمس احلسّ 
.وغريهاادعنرتة بن شدَّ 

ما وجه إىل أمحد "من أهم،ولعلَّ شارة فإن أرجوزة أمحد شوقي،القت بعض االنتقاداتولإل
ابطة امللحمية اليت تربط وهو عدم وجود الرَّ ،قد وجه إىل غريهن
.)2("أجزاء هذه القصائد املتناثرة

.يبقى هلذا العمل اإلبداعي مزيته الكربى،وهي التعريف بالتاريخ اإلسالمينلك

صادق اخلميس،امللحمة الشعرية يف األدب العريب) 1(
www.urrnina.com 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 

.44دى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،صنور اهل) 2(
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)العمرية) (م1932- 1872(ملحمة الشاعر حافظ إبراهيم –02
بدأ "حيث،،كما جند شاعر النيل حافظ إبراهيم

ها عن الفاروق عمر بن اخلطاب وأنشد،فنظم ملحمته العمرية)1932-1872(حافظ إبراهيم 
يف مساء يوم اجلمعة الثامن من ،من فوق مدرج وزارة املعارف املصرية بدرب اجلماميز

وأهم ،ة اخلليفة العادلسري إبراهيمحافظتناول فيها،،ففي هذه امللحمة)1("1918فرباير
وتبلغ أبيات العمرية مخسة وسبعني ومائة بيت وهي ما حيتوي عليها اجلزء "،مواقفه يف حياته

:وان حافظ ومطلعهااألول من دي
احسُب القوايف وَحْسيب حَني ألقيهَ 

)2(أينِّ إىل ساحِة الفاروِق أْهديَها
ق احتفال وال تتعمَّ بالبساطة أشدَّ "حيث حتتفل،

ل فيها صفحة خالدة من صفحات ا سجَّ املواقف وفلسفة التاريخ إال بقدر،ولكن حافظً 
صور حافظ فيها احلاكم اإلسالمي "،كيف ال وقد)3("،تاريخ أمته

ا وكما ،ا كما أراده اإلسالما ورفيعً يف شخصية عمر الفاروق منوذجً 
ا للهوى واألثرة والكربياء،مؤثًرا على النفس متمسكا محة،واملساواة بني الناس،عدوً للعدل والرَّ 

")4(                                                     .
أن قصيدته متثل صفحات ،إالَّ وإن كان حافظ يبدو يف ملحمته أقرب إىل الشاعر الشعيب

.خالدة من تاريخ ماضينا التليد

.408حممد عبد املنعم خفاجي،دراسات يف األدب املعاصر،ص (1)
.411املرجع نفسه،ص) 2(
.414املرجع نفسه،ص) 3(
.415املرجع نفسه،ص) 4(
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)البكريـــة)(م1922- 1887(ملحمة الشاعر عبد الحليم مصري –03
اعر عبد احلليم مصريتاله الشَّ "،للعمرية" حافظ إبراهيم"بعد إجناز شاعر النيل

وصفحات حياته وجالئل ،يق أيب بكرالبكرية عن الصدِّ فأنشد ملحمته )1887-1922(
،وعلى غرار )1("1918من مايو24يف أعماله،وذلك من فوق مدرج اجلامعة املصرية القدمية

اعر عبد احلليم املصري،فلقد امللحمة البكرية للشَّ "ما فعله حافظ إبراهيم يف العمرية،ففي
وقد عمد ..اا رائعً تصويرً ،يقصور فيها الشاعر حياة وتاريخ اخلليفة األول أيب بكر الصدِّ 

فسجلها يف امللحمة بأسلوب يقالشاعر فيها إىل املواقف الوضاءة الرائعة يف حياة الصدِّ 
:                                             شعري قوي وغين بالبالغة ويف مطلعها يقول

)2(ٍر عليهم َقوافَيا         وأْمطْر ِلَساين ِحْكمًة وَمَعانَياكْ ا بَ أفْضين أبَ 
اخلليفة األول 

ياق املطوالت اليت متجد يق ،رضي اهللا عنه،وتتابعت يف هذا السِّ للمسلمني أبو بكر  الصدِّ 
.من العمرية والبكرية امللحمة العلويةلتأيت بعد كلٍّ ،عظماء اإلسالم

)العلوية)(م1931–1870(ملحمة الشيخ محمد عبد المطلب –04
وبعد عام ونصف "والبكرية لعبد احلليم املصري،من العمرية حلافظ إبراهيم،بعد كلٍّ 

يف حياة ،فألقى قصيدته العلوية)م1931-1870(أعقبها الشاعر الشيخ حممد عبد املطلب
1919يف السابع من نوفمرب ،وتاريخ وبطوالت اإلمام اخلليفة الرابع علي بن أيب طالب

إمساعيل صربي يف اجلامعة املصرية، واعتزازا بروح وذلك يف حفل برياسة شيخ الشعراء
ألقى علويته وهو راكب على ظهر مجل كما كان يفعل أسالفه من ،لة يف نفسهالعروبة املتأصِّ 

وتبلغ أبيات هذه امللحمة العلوية اثنني و .)3("الشعراء حني يلقون شعرهم يف سوق عكاظ
:العلويةعدة ميمية،ومطلالبحر الوافر وقافية موحَّ ىتسعني ومائيت بيت،عل

.408، صالسابقاملرجع ) 1(
.419املرجع نفسه،ص) 2(
.409املرجع نفسه،ص) 3(
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إن هذا إمنا هو تقليد :ادقد بدأها الشاعر بوصف الطائرة،ويقول العق"وعلى غري املألوف
اعر القدمي حني كان يصف اجلمل،واجلمل عند الشاعر القدمي جزء من حياته،أما للشَّ 

ا حتدث فيه عبد ا جديدً الطائرة فهي ليست كذلك عند شاعرنا املعاصر،وإن كانت موضوعً 
.)1("جديد وأصحاب املذهب احلديث يف الشعراملطلب لريضي نزعة التَّ 

هو شيء مشروع السيما يف الفنون اإلبداعية،وعلى رأسها والتجريب على كل حالٍ 
جتمع بني "هذه امللحمة،عر،فال شعر من دون اشتغال وجتريب،فاملهم على أية حالالشِّ 

التاريخ والفن ويبدع الشاعر فيها يف الفكرة والغرض،ويرسم صورة حمببة للزمان واملكان 
الشاعر فيها األساطري كما فعل هومريوس يف اإللياذة،بل أغناه واقع والشخصية،ومل يستوح 

. )2("اا أمينً للحياة والتاريخ تسجيالً التاريخ املضيء عن تلفيق اخليال،فاستلهمه مسجالً 
.عن جتربة راودتهوقد عرب الشاعر فيها بصدق

ا الشاعر فوزي املعلوف )بساط الريح(اعر فوزي المعلوف ملحمة الش–05
ا يف دنيا األدب العريب بعامة،ويف ا مرموقً واستطاع أن حيتل له مكانً "بساط الريح"مبلحمته 

مل يعتمد يف ملحمته على العنصر احلريب للملحمة،ومل فن املالحم الشعرية خباصة،وإن
ثورة عن مدنية املغررين بالسذج"يستوح وقائع التاريخ،بل أن أهم 

مدنية األميني الذين يقرؤون ويكتبون،والذين حيولون املخرتعات ومآثر العقل البشري،إىل 
هذا من حيث أهم .)3("معامل اجلمالر واجلرمية وقتل الشعوب اآلمنة،ودكّ أدوات للشَّ 

عشر نشيدا،تقص أربعةمة بساط الريح منملح"
راع العنيف بني الصِّ ماء،وتصوِّر لنا هذا

جيج والتعقيد وبني والضَّ بالصخبةيف التكالب على الدنيا،واملليئةاحلضارة املادية،املمعن
). 4("والقناعةوالبساطة،والطمأنينةالروحانية اليت تنشد اهلدوء

.417ص، السابقاملرجع ) 1(
.418، صنفسهاملرجع ) 2(
.184صفن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب ،أمحد أبو حاقة) 3(
.418املرجع نفسه،ص) 4(



-100-

"أبو حاقةأمحد "نسجل هنا مدى إعجاب الباحث العلمية ولألمانة 
الكوميديا "مللتون،رائعة ملحمية كربى وكانت" الفردوس املفقود"إذا كان ":أنه صرح قائالً 

لفوزي املعلوف أن تعد من بني " بساط الريح"ىلدانيت رائعة من هذا النوع،فأحر " اإلهلية
.)1("هذه الروائع

حيث ن، ممتثل ذروة التطور للمالحم العربية املعاصرة" بساط الريح"ولعل ملحمة 
هذه املالحم اليت استعرضناها،فهناك  إىل جانب كلِّ .الفنيةصواخلصائ،الشكل واملضمون

ثورة يف "حمة ،ومل"عامر حممد حبريي"للشاعر " أمري املؤمنني" ا مثل ملحمةكثري منها أيضً 
وهناك مطوالت ومالحم كثرية منها قصيدة الرصايف نكبة بغداد ،"...للزهاوي"اجلحيم

،وكذلك قصيدة )صلى اهللا عليه وسلم(وقصيدة سامي البارودي يف مدح الرسول األعظم
وللشاعر ،عبد الرزاق اهلامشي صور فيها بطوالت وشجاعة الثوار يف ثورة العشرين املباركة

احلرب (وملحمة..امللكيةحمة تناول أحداث قيام اجلمهورية العراقية وسقوطأيوب عباس مل
.)2("للشاعر حممود حممد صادق صور فيها حرب فلسطني وغريها)املقدسة

. غفلنا عن ذكرهانسيناها أو ،قد تشكل مالمحًاأخرى كثريةمطولةدقصائشكٍّ وهناك بال
-أمحد حمرم-اف أن نتوقف يف بعض من التحليل عند الشاعرال أننا آثرنا يف آخر املطإ

ألنه عنون عمله هذا باإللياذة،وبالتايل قصد إىل ،ال لشيء إالَّ "اإللياذة اإلسالمية"وقصيدته
.                                     طى إلياذة هومريوسكون ملحمة مكتملة على خأن ت

.186، صالسابقاملرجع ) 1(
صادق اخلميس،امللحمة الشعرية يف األدب العريب) 2(

www.urrnina.com 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 
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)اإللياذة اإلسالمية)(م1949-1871(ملحمة الشاعر أحمد محرم–06
بعد ذلك ) 1949-1871(الشاعر أمحد حمرمءجا"، شوقيالشاعر أمحد على خطى و 

اليت سجل فيها أحداث السرية النبوية )اإللياذة اإلسالمية(ملحمته املشهورةم، فنظبطويل
.)1("...العاطرة تسجيًال رائعاً مؤثًرا
:ألمحد حمرمومطلع اإللياذة اإلسالمية

)2(أمأل األرَض يا حممَُّد نورا           واغمر النَّاَس حكمًة والدُّهورا
اإللياذة اإلسالمية إىل أربعة أجزاءقسم الشاعر أمحد حمرم ديوان جمد اإلسالم أوحيث

مث عن ،اجلزء األول عن حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مكةحتدث الشاعر يف "إذ
وموقفه من اليهود ،مث عن استقراره باملدينة ومؤاخاته بني املهاجرين واألنصار،هجرته

مث حتدث عن الغزوات وما وقع فيها من أحداث وبطوالت استغرق بقية اجلزء ،واملنافقني 
حتدث عن الوفود اليت وفدت على النيب صلى :الرابعويف اجلزء.األول واجلزأين الثاين والثالث

.)3("إىل خمتلف أحناء اجلزيرة العربيةالنيب صلى اهللا عليه وسلمذلك عن السَّرايا اليت أرسلها 
ووفاته، وهلم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قبليختم الشاعر إلياذته بآخر عمل قا

.                                إرساله أسامة على رأس جيش املسلمني إىل غزو بالد الروم
:سيميائية العنوان

أمحد حمرم،كان يرمي من خالله اعر الذي اختاره الش" اإلسالمجمد ديوان "يبدو عنوان 
خ أليام اإلسالم من ضمن ديوان واحد تؤرِّ ،رى مقطوعات شعريةباألحأو،قصائدتدبيجإىل 

،وبالتايل"اإللياذة اإلسالمية"وقد كنا نظن أن الشاعر هو من وضع عنوان ،بطوالت ومواقف
.                                                 يكون قد قصد إىل جماراة إلياذة هومريوس

.409األدب املعاصر،صمحد عبد املنعم خفاجي،دراسات يفأ (1)
،مطبعة املدين   اإللياذة اإلسالمية،أشرف على تصحيحه ومراجعته حممد إبراهيم اجليوشيأمحد حمرم،ديوان جمد اإلسالم أو)2(

.                                                                                    03،ص 1963ط،.القاهرة،د
.05)ى(،صاإللياذة اإلسالميةديوان جمد اإلسالم أوحممد إبراهيم اجليوشي،تصدير (3)
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،تبني لنا أن الديوانرصدَّ اليت حممد إبراهيم اجليوشيولكن بعد قراءة كلمة 
الشاعرفأطلقه كثري من الكتاب على ديوان جمد اإلسالم،وبالتايل " اإللياذة اإلسالمية"عنوان

ابة ديوان عن جمد ،بل قصد إىل كتمل 
.                                                                            اإلسالم ال غري

ا جعله مقاطعث، حياليت انتهجها يف كتابة الديوانة، اخلطولعل ما يدعم ما ذهبنا إليه
.لكل مقطع شعريٍّ عنوانال، وجعتقصر أو تطول

":أهم هذه العناوين الفرعيةومن - املقاطع الشعرية-وإذا تفحصنا عناوين العتبات الداخلية
ميف دار األرقَ راء،ار حِ ُم بن َعدي،يف غَ المية، املطعِ عوة اإلسْ ق الدَّ ل من أفُ وَّ ور األَ مطلع النُّ "

، يف الغار األكرب غار ثور، أبو بكر وحية رسول وهجرته إىل املدينة،إرادة قتل المبن أيب األرقَ 
يب وأصحابه يأتون بعده، يف خيمة أم صْ ريدة بن احلُ بُ ،الغار،سراقة بن مالك يريد قتل النيب

معبد، يف قـَُباء، حّي بين عْمرو بن َعوف،جفنة أم زيد بن ثابت، املهاجرون يف ضيافة 
يؤدي مثن احلائط الذي أدخل يف املسجد، بالل يؤّذن أبو بكراألنصار،مسجد املدينة،

.     وغريها من العناوين األخرى".للّصالة
، تتسم  بالتقريرية، و إنَّ مثل هذه العناوين من غري شكٍّ

فهي شبيهة بعناوين التاريخ أو أعمدة الصحافة انزياحات فيها،ظالل،والومباشرة ال
.                              اليومية،وهي بعيدة كل البعد عن عناوين لغة اإلبداع الشعري

لنا من خالل هذه العملية أن الشاعر كتب 
يبعده ا، ممفرتات زمنية متفاوتةى، وعلصل على اآلخرمقطع منفل، كهذا العمل الشعري

.عن صفة التماسك وحدوث الوحدة العضوية للعمل الشعري
:ومن العتبات اخلارجية،والداخلية للعنوان،ننتقل إىل اللغة الشعرية
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:عريةغة الشِّ اللُّ - 
جيدها لغة عربية أمحد حمرمراع، للشَّ "ديوان جمد اإلسالم"ة يف عريَّ غة الشِّ ص للُّ املتفحِّ إن 

.           فصحى حمكمة الرتكيب،كما أن أسلوبه التعبريي ،يتميز باجلزالة وحسن السَّبك
من ر،ويظهها يف حقل الدين اإلسالميكلّ ،لكن ما يالحظ على ألفاظه ومعانيه

بشعراء مطلع اريفة،وكذبوية الشَّ النَّ ثاألحاديبلقرآن الكرمي،و باالشَّديد ره احية تأثُّ هذه النَّ 
.العصر اإلسالمي

:مثلينية اليت وظفهاالدِّ لفاظاألمن ا، تصادفنلذا فمن خالل املقطع الشِّعري األول فقط
، الطباقع، السباألرضم، أمجتلىر، سد، الفساب، الغيو ر، الدهو ة، حكمالنورمطلع(

،ك، اإلفة، القدر ي، الوحي، هامشب، الكواكر، فجر، النشو ث، البعر، الدهن، كائسالنفو 
اهلدى،رسول اهللا،الكفر،ظن ن، ديب، األرباذرةل، مثقار، الفجو ي، البغاحلياةة، شرعالزور

...،الرسلالغرور،ذو اجلالل،الذنوب،غفور،اهللا
.مبًىن ومعىنً ،واالقتباسات منه واردة بكثرةالقرآن الكرميأحدثهامثل هذه األلفاظ جلَّ إن 

،أبو رسول اهللاحممد:(ا أمساء أعالم اإلسالم واجلاهلية بكثرة،أمثالكما جند أيضً 
،ُسراقة بن الصديق،الرسول،النجاشي،أمساء،أبو بكرجهل،املطعُم بن َعديّ،األرقم،النيب

عمرو بن عوف،جفنة أم زيد بن ثابت،بالل بن صيب،أم معبد،بن احلُ مالك،بريدةُ 
رباح،َسواد بن َغزيَّة،محزة بن عبد املطلب، زياد بن عَمارة، ُمصعب بن ُعمري،عبد اهللا بن 

.ملألوفة يف التاريخ اإلسالمياجحش،وغريها من الشخصيات 
غار حراء،دار األرقم بن أيب مكة املكرمة،:(كما جند أيضا ذكره لعديد من األماكن مثل

األرقم،غار ثور، خيمة أم معبد،قباء،حي بين عمرو بن عوف،املدينة املنورة،مسجد 
.اريخ اإلسالميوغريها من األماكن اليت هلا دالالت كربى على الت....املدينة،القليب، بدر

غزوة بدر الكربى،غزوة ُأُحد،غزوة بين قينقاع :(إضافة إىل ذكر عديد من الغزوات مثل
.                                                            غزوة السَّوِيق،غزوة محراء األسد

قل إىل بنية اإليقاع،ننتا سبقممو كل هذا جيلي أن أمحد حمرم كان مؤرًخا أكثر منه شاعًرا،
. زين على اإليقاع اخلارجي على وجه اخلصوصمركِّ 
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:اآليتاجلدوليفهذا الديوان،متفصالتالبنية اإليقاعية رصدنا تتبع من أجل :البنية اإليقاعية-
البحر الشِّعري لقبها نوعها القافية كلمة 

القافية
طععدد المقا ويحرف الرَّ 

حبر اخلفيف متواترة مطلقة ُهورا
/0/0

والدُّهورا مقطعا) 12( الرَّاء

حبر الكامل متداركة مطلقة حتمُلو
/0//0

ما حتملُ  مقاطع) 06( الالَّم

حبر البسيط متواترة مطلقة
مؤسسة

ثاري
/0/0

إيثارِ  مقطع واحد الراء

حبر الطويل متداركة مطلقة جانُفو
/0//0

انفُ جَ تمُ  مقطع واحد الفاء

حبر الكامل متداركة مطلقة يْصفُحو
/0//0

يصفحُ  مقطع واحد احلاء

حبر الطويل متواترة مطلقة جْهلي
/0/0

أبا جهلِ  مقطع واحد الالم

حبر الكامل متداركة مطلقة تْنفُعو
/0//0

وتنفعُ  مقطع واحد العني

حبر اخلفيف متواترة مطلقة يَاَما
/0/0

ااأليَّامَ  مقطع واحد امليم

حبر الرمل متواترة مطلقة يَاَدا
/0/0

القَياَدا مقطع واحد الدال

حبر الكامل متواترة مطلقة راَها
/0/0

ثَراَها مقطع واحد اهلاء

حبر البسيط ةاكبمرت  مطلقة أهلمُمو
/0///0

اهلممُ  مقطع واحد امليم

حبر الطويل متداركة مقيدة َوائُلهْ 
/0//0

غوائلهْ  مقطع واحد الالم

حبر الطويل متواترة مطلقة رددى
/0/0

تردَّى مقطع واحد الدال
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ف و حر يف ديوانه ع نوَّ قدالشاعرننة هذا اجلدول،أا من خالل عيِّ 
ميكن حبال من وي كما هو معلوم هو احلرف الذي تبىن عليه القصيدة،والوحرف الرَّ ،ويالرَّ 

وي ميثل اإليقاع اخلارجي للقصيدة العمودية لشاعر عنه،كما أن حرف الرَّ األحوال استغناء ا
:ديدة أمههااعر جاء حبروف ععلى وجه التحديد،إال أن الشَّ 

غم من وحروف أخرى بالرّ )الراء،الالم،الفاء،احلاء،العني،امليم،الدال،اهلاء،الدال،الباء،الياء(
.،وخمارج النطق،واختالف خصائصها بني الشِّدة،واللِّنيهذه احلروفاختالف أصوات 

اتبع القافية املطلقة يف معظم قوايف ديوانه،أما من حيث ألقاب دفق،القوايفأما من حيث 
القوايف،فقد جاء بالقافية املتواترة حيًنا،والقافية املتداركة أحيانًا أخرى،كما حضرت القافية 

.                                                                         نسبةاملرتاكبة بأقل
عرية،فنجده قد وظف البحور املمزوجة أو املختلطة بنسبة أكثر وإذا عرجنا عن البحور الشِّ 

أقل ةفقد حضرت بنسبالصافية مثل حبر الطويل،حبر البسيط،حبر اخلفيف،أما البحور 
.                                                    ،وحبر الوافروحبر الرملحبر الكامل،:مثل

. مواضيع ديوان أمحد حمرمخيدم ملأن هذا التنويع،وخاصة يف البحور الشعرية،وأغلب الظنّ 
لت قصائد الديوان إىل جمرد ليم،حيث حتوّ عري السَّ وق الشِّ ا ميجه الذّ بينما غدا شعرً 

ري،غايته إبراز املقدرة الشعرية،وإال فما الداعي لكل هذا التنويع بني حروف نظم،وترف فك
.                                                           الروي،والقوايف،والبحور الشعرية؟

من فريًدا ا حبرً الشاعررولو اختاإن هذا التنويع يبعث على التشويش يف ذهن املتلقي،
شِّعرية،مثل البحر الطويل الذي يتالءم مع فخامة املواقف البطولية لكان أحسن الالبحور
.بكثري

.أكثر غنائية ومطاوعة يف أكثر املواقفيوتلني، وهأما البحور الصافية فهي تشتدّ 
من خالل عنونة عتبات الديوان،ومن خالل البنية اإليقاعية ،السيما اإليقاع خنلص

نظًما ألحداث تارخيية عدّ يُ ألمحد حمرم "ديوان جمد اإلسالم "ديوان ،أن الاخلارجي لقصائد 
لقني،وإن مزية هذا الذي يقوم على خاصية التَّ ،عليميعر التَّ ال أكثر وال أقل،وهو شبيه بالشِّ 

.                                              ثل يف اإلشادة بالتاريخ اإلسالميالديوان تتم
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وجه هلذا ي"شوقي ضيف"اقدالنَّ ولعل مثل هذه املالحظات وغريها،هي اليت جعلت
واعترب الشاعر حمرم مل يكتب -ا يف كتابه دراسات يف الشعر العريب املعاصرا الذعً العمل نقدً 

ما قرأناه له إلياذة،كما أن عمله هذا يتسم ظم سرية،وينبغي أن ال نعدُّ إلياذة وإمنا ن
باجلفاف، ذلك أن الشاعر مل تكن له موهبة الشاعر القصصي،بل يزيد على هذا أن إلياذة 

.)1(ا يف أدبناا جديدً ليست حدثً حمرم
مل تكن ناجحة هذه امللحمة،وإن"فإن،ل ويقال حول إلياذة أمحد حمرمإال أن رغم ما قي

وملا الصطناع،جناح إلياذة هومريوس،وإلياذة فرجيل،وراميانا اهلنود،ملا يبدو عليها من مظاهر ا

.)2("ختلو من كل قيمة
.هي إحياء األجماد اإلسالمية الغابرةحتتوي عليهاولعل أهم قيمة 

الشعراء الشاعر أمحد حمرم،وإىل غريه من لكن رغم مجيع االنتقادات اليت وجهت إىل 
كان للعرب مالحم أم ال؟ فإن بعض النقاد ومنهم إذا مايقال حول العرب،ورغم ما قيل و 

يالحظ أن العرب نظموا املالحم على "معرب إلياذة هومريوس يرى و"سليم البستاين"
.)3("طريقتهم اخلاصة

باملالحم -عراء العرب من مطوالت منذ اجلاهليةلشُّ بل يذهب إىل تسمية ما كتبه ا
ومن خالل املقارنة "هذه املالحم اليت مجعت احلسنيني،حسب تعبريه ذلك أنه- القصرية

يالحظ البستاين أن ،وبني املالحم اإلفرجنية املطولة،املفصلة بني املالحم العربية القصرية
غنائي املتوثب،وحسىن الشعر القصصي املالحم العربية مجعت احلسنيني،أي حسىن الشعر ال

.          ب البستاين مبالحم العرب القصريةوال خيفى مدى إعجا.)4("املتماوج باألحداث

.54،55،56صيف الشعر العريب املعاصر،تشوقي ضيف، دراساينظر ) 1(
.181صفن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب ،أمحد أبو حاقة) 2(
.156،ص2،2003.حسام اخلطيب ،آفاق األدب املقارن عربيا وعامليا،دار الفكر دمشق،ط) 3(
.156املرجع نفسه،ص) 4(
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فهو ا على مثل هذه املالحم،ا وتكرارً مرارً ،يثين البستاينهذا اإلعجاب جعل 
ل منها يف اجلاهلية كاملعلقاتوالسيما ما قي،املالحم القصرية املختصة بلغة العرب"القائل

يف ما يعدُّ ،ومتثيل املشاهد وبداهة الفكروتفصيل الوقائع،هن من سرد احلوادثفإنك ترى في
.        )1("أعلى طبقات الشعر القصصي

فس املشرقية يف معلقته نشيد النَّ ت، فكانرةاعر امللحمة العربية املصغَّ صور الشَّ "ومنه فقد
")2(.

العرب كتبوا مالحم قصرية تشبههم وتشبه منط معيشتهم ن،أستشف من كل هذان
.املالحم اليونانيةكانت ختتلف يف بعض خصائصها الفنية عنن، وإ

173ص،1، ج"معربة نظًما"هومريوس ةسليمان البستاين، إلياذ)1(
69صعر امللحمي تارخيه وأعالمه،ب،الشِّ جورج غريّ ) 2(
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في الشِّعر الجزائري الحديث والمعاصرجنس الملحمةبواعث :المطلب الرابع
وصبغته خبصائص مرحلة إالَّ لّ ، كة مراحل تارخييةبعدَّ مرَّ ،عر اجلزائريأن الشِّ ال شكَّ 

امللحمي من أهم بواعث احلسّ لت بواعث خاصة يف مسريته الفنية،وحنسب أنَّ نة،وشكَّ معيَّ 
.ريرية،االستقالل،العشرية السوداءالثورة التح:اجلزائري احلديثعر يف الشِّ 

:حريريةورة التَّ الثَّ –أ 
ويرسم هلا،أ اجلماهريعبِّ حريرية،فقد كان يُ ورة اجلزائرية التَّ ان الثَّ إبَّ ،ا هامةوارً عر أدلعب الشِّ 

الت ونشدان احلرية ،ومن مثة فإن الثورة غين بالوطن والبطو طريق اخلالص،وهذا عن طريق التَّ 
الذي عاش من ،الثورة هي احللم واهلاجس"عراء،ذلك أنالشُّ ا إلهلام كلِّ حريرية كانت منبعً التَّ 

ا لإلهلام أضحت منبعً ،ا وحقيقةأجله كل جزائري آمن بأرض امسها اجلزائر،وملا أصبحت واقعً 
ريف،وحممد الصاحل باوية،وأمحد ا من مفدي زكريا،وصاحل خعراء بدءً لكثري من الشُّ 

عر حريرية ليس على الشِّ ورة التَّ لثَّ ،ولذا،ففضل كبري لعراء،وغريهم من الشُّ )1("...سحنون
هذا ما جعل االستدمار الفرنسي يشعر فحسب،بل على األدب اجلزائري عامة،ولعلَّ 

هؤالء،فقد أدخل ة يف حقِّ دَّ فقام جبرائم ع،فقَّ اعر واملثور اخلطري الذي يلعبه الشَّ بالد
والشيخ أمحد سحنون،وضرب اإلقامة ،من الشاعر مفدي زكرياكلّ ،عديدة اتٍ جن مرّ السِّ 

وما قتل "،اجلربية على الشاعر حممد العيد آل خليفة،واغتال الشاعر حممد األمني العمودي
شامة وعبد واملصلح العريب التبسي،والشاعرين الربيع بو ،حوحواألديب القاص أمحد رضا

من طرف ،خري دليل على تصفية رموز العربية واألدب يف اجلزائر،إالَّ )2(العقونرمحانال
،وظلَّ .من أجل التغيري،األديب الشاعر آمن برسالة الكلمةألنَّ ،،وما كل هذا إال)3("فرنسا

رة فهو حيمله بداخله إىل األبد،فالوطن هو اهلوية والذاك"وارحتليؤمن بالوطن أينما حلَّ 
.                                          )4("واألرض واالنتماء،املاضي واحلاضر،هو كل شيء

ط،.دار هومة، اجلزائر،دبني ضفتني،دراسات نقدية،منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني،مطبعة،حممد الصاحل خريف) 1(
.143،ص2005جانفي

.                                .،وليس عبد الرمحان العقون،وهو من الشعراء اجلزائريني الشهداءاألصح عبد الكرمي العقون )2(
.114املرجع نفسه،ص) 4(10،11املرجع نفسه،ص)3(



-109-

عر الشِّ حمي يفامللا من بواعث احلسّ ا هامً باعثً عدُّ حريرية تُ ورة التَّ أن الثَّ - حنسب- لذا
:حبر املتكامل"كتابكاقرأ"يف قصيدته "مفدي زكريا"لنستمع إىل ف.اجلزائري احلديث

ابعَ األرْ ننيَ والسِّ ...كَ ادَ جهَ واذكرْ افعَ وحي املدْ ـــمْ قُــ ) رُ ــــــــبْـ فمنُ (ذا هَ 
اوعَ األرْ ا احلديثَ نيَ به الدُّ ــــــــرأْ قْـــ تَ الً فصَّ مُ ،لألنـــــــــــامِ كَ ــــَـــ كتابـــــرأْ ـــــــواقْـــ 
)اعَ (لورى واْ كَ بدولتِ ــــــــــرعْ واقْــــ هُ لَ وأهْ انَ ــــــــمالزَّ كَ ـــــــِــ بثورتـــــــدعْ واصْ 
..اقعَ صْ ا مِ الحُ السِّ يقفُ وةً دْ ــــنالحمِ ــمـيف الكَ حلقِّ قدْ واعْ 
)1(اعَ وركَّ ــــــدينَ اجِـــ سَ جلبابــــــــرَ اْ جتدِ ها   ذكر امسْ غ إنْ واصْ رُ ــــــجلزائا:لِ وقُ 

بة وح احلماسية املتوثِّ الة على الرُّ ا من أفعال األمر،الدَّ حيشد مفدي زكريا كثريً ،يف هذه املقطوعة
:              املثالواليت تنشد اجلهاد واالستشهاد يف سبيل اهللا والوطن،من ذلك على سبيل

ا من األمساء ف الشاعر كثريً كما وظَّ ...)،اذكر،اقرأ،اصدع،اقرع،اعقد،وقل،واصغقم،حيِّ (
:امللحمي،فهي تدل على مدى تنامي احلسّ على شيءٍ تإن دلَّ واليت 

)....املدفعا،جهادك،السنني األربعا، األروعا، ثورتك، املالحم،السالح،(
.   من صميم لغة املالحم الكربىهلي،

:على حبر الكامل) هذا نوفمرب(يف قصيدته"صاحل خريف"اعروعلى غراره يقول الشَّ 
اربَ نْ ي مِ ـبشعْ وتِ ـلصنهُ متُ ورفعْ )        ارَ ـــــبفمْ نُ (ورِ ُـ هالشُّ بنيِ نْ مِ ايعتُ بَ 

ورىللْ لْ ا،وسجِّ ـــنيَ الدُّ معِ سْ يف مَ بنا       فْ قِ والبطولةِ واقفِ مَ ـلاْ رُ ــــــــشهْ 
اـــرَ فجَّ فتَ هُ ت كمينَــ ـــــــــــــــــــــــــــــــرْ ،أثـَــــ نٍ كا     بْر ادُ ـــــنا،وزنرِ ـــــجْ فَ طلـــعُ مَ تَ فألنْ 
وانْتشِت الذُّرَا) البيضاءُ (فاْهتزَِّت اصةٌ يب رصَ ضك اخللعِ مبطتْ دوَّ 

)2(راهَ وأزْ اجلديبُ فانتعشَ رارِ ألحْ اْ مِ دَ نْ مِ صبٍ مَ واْنداَح فْجُرَك عنْ 
ا كثريً اختلف هذا احلسّ ن، وإملحمي جليّ ، حسّ أليس يف مثل هذه القصائد وغريها

.                                     املالحم الكالسيكية القدميةه يف ا هو عليعمَّ أو قليالً 

.57،58،ص2،1991.لهب املقدس،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،طالمفدي زكريا،) 1(
.  169،ص1982، 2.، طروالتوزيع، اجلزائالوطنية للنشر ةاملعجزات، الشركسصاحل خريف، أطل)2(
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ا من احلقائق ال علينا بطوالت حقيقية وميجدها،انطالقً يقصُّ ،عرمثل هذا الشِّ أنَّ إالَّ 
.                                                                        األساطري واخلوارق

ثورة ا يبدو لنا من البداهة مبكان،أن يكون لكلِّ وهكذ"،هذا يف موضوعية ال متناهيةكلُّ 
.)1("عها وصاياها وآماهلا وأهدافها الكربىملحمتها،تودِّ 

:االستقالل–ب 
ي اليت كانت حدِّ خاصية التَّ يله،وهخاصية عر اجلزائري أهمَّ بعد االستقالل فقد الشِّ 

كان من "حيث،وصمت مطبق،يف مرحلة سلم ومهادنةدخل اذ،وليرتكز عليها من قبل
،أن يستتبع ذلك نشاط كبري للحركة 1962يادة الوطنية عام املفروض بعد اسرتجاع السِّ 

م على األصوات اإلبداعية وجعلها الذي خيّ ،هيبمت الرَّ إال أننا نفاجأ بذلك الصَّ ،األدبية
خاصة يف الفرتة ،قافية بصفة عامةاحلياة الثَّ ا،وتستسلم للركود الذي أصاب ا فشيئً شيئً تتوارى

.)2(")م1968-م 1962:(من بني 
احة الشعرية،فعلى سبيل املثال ال من السَّ اجلادةمن األمساءيف هذه الفرتة انسحبت عديدٌ 

" حممد الصاحل باوية"دريس،واريخ والتَّ بالتَّ ر واهتمَّ عهجر الشِّ " فأبو القاسم سعد اهللا"احلصر،
إميانا منهم بضرورة ،بالتعليم وما شابه ذلك،عراء واملثقفنيمن الشُّ ب،واشتغل عديدٌ بالطّ اهتمَّ 

.تشهدها اجلزائر بعد الثورة،إعداد األجيال ملرحلة جديدة
بشكل إلزامي ،بعد االستقاللن صدى الثورة الزال مرتدًدا وموجوًدا أة اهلامة،لكن املالحظ

أو ،ورة لصغر سنهموإن مل يعيشوا الثّ ،شعراء جيل االستقالل"ومنه فإنَّ ،االستقاللعند جيل
ال يقل أمهية وقيمة ،اا وموضوعً ورة حدثً قد عايشوا الثّ -

.)3("عن جيل شعراء الثورة
ت، اليتاتيات والثمانينيبعينلتأيت فرتة السّ  .املوازيناملعطيات ومناكثريً غريَّ

.54صند العرب، فن الشعر امللحمي ومظاهره ع،أمحد أبو حاقة)1(
.13،ص2005ط،.عبد احلميد هيمة،الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري،دار هومة،اجلزائر،د)2(
.144صبني ضفتني،،حممد الصاحل خريف)3(
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:اتيَّ بعينمرحلة السَّ -ج
فقد "،وعلى خمتلف األصعدة،على أرضية الواقع،ت كثري من املعطياتيف هذه الفرتة تغريَّ 

ياسية واالجتماعية ين السِّ يف املياد،ا خطريةأحداثً - اتيَّ بعينمع بداية السَّ - شهدت اجلزائر
من اإلجنازات املعتربة،فإذا كانت ثورة التحرير ااستطاعت بفضلها أن حتقق كثري ،واالقتصادية

رت حركة التغيريات قد فجَّرت كوامن اإلبداع لدى شعراء الثورة،فلقد فجَّ ،1954الكربى
اجل

مادية النطالق الثورة التعليم،وثورة زراعية وثقافية،وإجناز للقرى االشرتاكية،وبناء قاعدة
يف الشارع والبيت واملؤسسة،رت كل تلك املظاهر عالقات جديدةفجَّ ،وغريها...الصناعية

.)1("الت اجلذرية أن حتدث أثرها يف احلياة الثقافية واألدبيةبد هلذه التحوُّ النوكا
من اكثريً أنَّ ات،إالَّ يَّ بعين،غريات اجلذريةهذه التَّ غم من كلِّ بالرَّ 

الشعر يذهب هذا األخري إىل أن،" عبد احلميد هيمة"الباحثني اجلزائريني،ومنهم األستاذ 
ا،وأن القصيدة اجلزائرية يف هذه مل يعرب عن الواقع اجلزائري إال ناذرً ،اتياجلزائري يف السبعين

بعينات مل حيل اإلشكالية اليت وقعت فيها القصيدة جيل السَّ "ذلك أن،الفرتة مل تكن موفقة
،فعجزت كثري إذ مل يتمكن من تكوين دائرته املعرفية املنطلقة يف مساء اإلبداع الفين،اجلزائرية

.)2("اليت تزعمت احلداثة أن ُتكوِّن فضاءها الشِّعري املتميز،من التجارب
من شوائب ،ما يعرتي هذه املرحلة االنتقاليةكلّ م،ورغواالنتقاداتالنقائصلكن رغم كلِّ 

بداية حركة شعرية قطة األساس يفالنُّ -لبياترغم بعض السِّ -بعيناتفرتة السَّ "أنَّ إالَّ 
مع بداية ،أخذت هذه التجربة يف التبلور والنضج أكثر فأكثرد، وقجزائرية وليدة االستقالل

.)3("يسعى إىل تكوين شعرية مفتوحة ومتعددة،نلتقي مع جيل جديدث، حيالثمانينات
ذة املتمثل يف إلياو يَّ لكن حسب مرحلة السبعين

.اجلزائر لشاعر الثورة مفدي زكريا
.14عبد احلميد هيمة،الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري،ص) 1(
09ص،"شعر الشباب منوذجا"املعاصر،الشعر اجلزائريالبنيات األسلوبية يفعبد احلميد هيمة،) 2(
.17احلميد هيمة،الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري،صعبد) 3(
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:اتيَّ مانينالثَّ مرحلة–د
عر سبة للشِّ بالنّ ضجمرحلة النُّ ،من الباحثني اجلزائرينيات عند كثريٍ يَّ مانينمتثل فرتة الثَّ 

ضج مرحلة النُّ "سواء،إذ أنَّ العربية والعاملية على حدٍّ ،جاربالتَّ واالنفتاح على خمتلف،اجلزائري
ترتبط بفرتة الثمانينات،بفضل عطاءات إبداعية ،عر اجلزائري بعد االستقاللاحلقيقية للشِّ 

يف وعي الشاعر،وبداية خلق عالقة جديدة مع تراث ليس كبريٍ تكشف عن تطورٍ ،متميزة
.          )1("ًضاا فحسب،ولكنه يأخذ من اإلجنازات الفكرية والفنية العاملية أي

حاولوا جتاوز ، وبالتايلوانفتاًحا على اآلخراوتطلُّعً ،ات كانوا أكثر وعًيايَّ مانينفشعراء الثَّ 
.هذا دون غلو أو مزايدةلُّ ، كواقع أفضل، إىلاهن املفروض دون االنفصال عنهالواقع الرَّ 

املزاوجة بني األصالة ك يف آن واحد بالرتاث،أيخالل هذا االنفتاح والتمسّ نبالفعل م
قد حقَّقت قفزة نوعية يف التعامل مع ،القصيدة اجلزائرية يف فرتة الثمانينات"جند،واملعاصرة

الرتاثي العريب واألجنيب،وتتمثل يف هضم هذه ،ويف التعامل مع املعطى الثقايف،الواقع
.)2("اثر للرت واستيعاب االجتاهات واملذاهب الفنية احلديثة،دون التنكُّ ،املعطيات
على مستوى ءمن حيث اخلصائص الفنية،سوا،عند شعراء الثمانيناتاالبل جند 

من مزقد أدرك شعراء الثمانينات ما يف الرَّ "بأنهجيب االعرتاف،حيث كل أو البناءالشَّ 
اص،الرمز 

.  )3("األسطوري،الرمز الصويف،والرمز الديين والرتاثي
ميكن "للعيان بوضوحتتجلىَّ اليت،وميكن القول إن من أهم خصائص شعراء الثمانينات

الرضا بالواقع القناعة و م،وعددميومة التوتر(...)يف هذه املرحلةعراءأن نلحظ لدى غالبية الشُّ 
من نتائج ذلك انفجار النص الشعري اجلزائري ن،وكاوحماولة استشراف آفاق جديدة،الراهن

.)4("املعاصر
.17املرجع السابق، ص) 1(
.                 43املرجع نفسه، ص) 2(
.             73،ص"شعر الشباب منوذجا"املعاصر،الشعر اجلزائريالبنيات األسلوبية يفعبد احلميد هيمة،) 3(
.  06املرجع نفسه،ص)4(



-113-

عيف اجلزائر م (*) "شعر الومضة:" يعرف بام،عراء هذه الفرتةولعل من أهم فتوحات ش
راز لدى أيب حيث ظهرت مناذج كثرية من هذا الطِّ "،اتيَّ سعينالتَّ ات ،وبداية أواخر الثمانينيَّ 

وحممد حدييب ،شايطة قصائد طارئةونور الدين درويش،وحممد،وناصر لوحيشي،بكر قماس
شوري يف ديوان َحْب َحْب زاوية حادة،ونذير طيار مطريات جزائرية وومضات،وأمحد عا

الرمان ومروج السوسن البعيدة،وعاشور فين رجل من غبار،ومصطفى بلقامسي توقيعات 
.)1("...أوراسية وحبيبة حممدي يف ديوانيها اململكة واملنفى وكسور الوجه

.لحمياملسّ فيها احليتجلىَّ مل تشهد بشكل إجيايب ميالد أعمال ،إال أن هذه الفرتة 

. أن الشاعر يقول كل شيء يف سطور قليلةي، أيعتمد على االختزال اللغوي والتكثيف والقصر امللفت للقصيدة:شعر الومضة (*)
منشورات مؤسسة أصالة،سطيف،دار الطبع  يوسف وغليسي لديوان عز الدين ميهويب،ملصقات شيء كالشعر،/ديباجة أ)1(

.11،12،ص1997،ديسمرب 1.اجلزائر،طهومة،
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)وداءالعشرية السّ (:اتيَّ سعينمرحلة التَّ -هـــ
الت اليت طرأت على حوّ ات،والتّ سعينيَّ ات وبداية التَّ مانينيَّ "ينبغي القول إنه
عري الشِّ عرف املشهد،ب عنهاوما ترتَّ ،ةياسية واالقتصاديوالسِّ قافية البىن الفكرية والثَّ 

كل،وظهر خطاب شعري يواكب التغريات ة حتوالت يف البنية والشّ عدّ - خاصة-اجلزائري
ا عن أظهر حتكما يف األداة الفنية وبعدً ،والتحوالت يف اجلزائر والعامل العريب مع جيل جديد

لنص ابق وحماوال التأسيس من املوروث  السَّ مستفيدا- ياسيالسِّ -الشعاراتية والتبعية لآلخر
.                                           )1("شعري جزائري حيمل اخلصوصية الذاتية والوطنية

.العطاء ونضج القصيدة اجلزائريةلتواص،وهكذا مع جيل الشباب
ا يمً وخوباالً ،حيث شهدت اجلزائر فيها-وداءبالعشرية السَّ -الفرتة عرفتغري أن هذه

صفية هذه ماء وانتهاك احلرمات،واألدهى واألمر أن عمليات القتل والتَّ من القتل وسفك الدِّ 
ومسرحيني وغريهم،حيث فقدت اجلزائر ت إىل املثقفني من شعراء وكتاب وصحافينيامتدَّ 

بيب حممد الصاحل باوية،جياليل اليابساعر الطَّ على غرار الشَّ ،من رجاالت الفكراعديدً 
عراء مأساة هذا د لنا الشُّ ولقد جسَّ .والقائمة طويلة...ن عودة،إمساعيل يفصح،خبيت ب
.)2("فتبدو صورة سوداء متشحة باحلزن واألسى،أما عن صورة هذا الوطن"الوطن

لبية على مجيع األصعدة الثقافية راع املرير والواقع املظلم،وانعكاساته السَّ ومن خالل الصِّ 
الجتماعية واالقتصادية،فقد أصبح الشاعر يوظف بكثافة ظاهرة التقابل وا،والسياسية

ليجسد من خالهلا طابع الصراع ،يف مقابالته على العناصر الشعورية والنفسية"والتضاد ويركز
.)3("الذي هو مسة من مسات احلياة املعاصرة

يخ مجال الدين احلسيين شِّ كما قال ال"إذا ضاقِهلمَّة،وال يتسع األمر إالَّ األزمة تلد ا"وألن
.األفغاين

ص،العددان الثاين )ا(جملة النـ"املمكن واملستحيل"عري اجلزائري املعاصرص الشِّ جريب الفين يف النَّ مد الصاحل خريف،التَّ حم) 1(
.07،ص2004/2005)أكتوبر،مارس(والثالث،جامعة جيجل،اجلزائر

.15عالمات يف اإلبداع اجلزائري،صعبد احلميد هيمة،) 2(
.   73،ص"شعر الشباب منوذجا"املعاصر،الشعر اجلزائرياألسلوبية يفالبنياتعبد احلميد هيمة،) 3(
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هناك شعراء آمنوا بالتجريب الشعري،إن على املستوى "جند،يف إطار التجريب املشروع
يف ماعونقلوا القصيدة من القراءة إىل السَّ -املكاين-صيصي أو على مستوى الفضاء النَّ النَّ 

.)1("حركة مضادة
ظهرت القصيدة الديوان،وهي القصيدة اليت تغطي ،اعري دائمً جريب الشِّ ويف إطار التَّ 

ولة اإلحاطة ا لعظم املأساة وحمامجيع مساحة الديوان،وتشكِّ 
ال ميكن إبرازمها بنص ،اخلطبفعظمة احلدث وجالل"األحداث،الشاملة جبميع جوانب

لإلحاطة الشاملة،وصياغة ،ص الديوان هو الوسيلة التعبريية الناجعةواحد أو بنصني،فكان النَّ 
يف ،جليات والفتوحات اجلديدةمن أبرز التَّ ،فقصيدة الديوان تعترب)2("التجربة الشعرية

مقارنة مبا،عر اجلزائري املعاصرفهي متثل قفزة مهمة يف مسار الشِّ "يدة اجلزائرية املعاصرةالقص
كان موجودا،وهي رؤية جديدة يف كتابة القصيدة اليت كادت ختتصر يف بيت أو 

لكن بشكل شعري ،بيتني،وباملقابل فهي حماولة إلعادة القصيدة العربية القدمية الطويلة
.)3("ائيةخمتلف من الناحية البن

عر اجلزائري من قبل،باستثناءمل تك موجودة يف الشِّ ،وجتدر اإلشارة أن قصيدة الديوان
.ملفدي زكريا"إلياذة اجلزائر" 

يف الشعر اجلزائري املعاصر ،الذين كتبوا قصيدة الديوان،لشعراء اجلزائريني الشباباومن بني 
،واحلشاش واحلالزين،عز "دثريين"،عاشور بوكلوة" غرداية"عثمان لوصيف يف قصيدته :جند

)ديوان التحوالت(،عقاب بلخري)طواحني العبث(،أمحدشنة)النخلة(الدين ميهويب 
وداء اليت العبث ألمحد شنة كانت أكثر متثال ملأساة العشرية السّ ،ولعل طواحني...وغريها

.مرَّ 

2.آرتيستيك القبة،طدراسة نقدية يف الشعر اجلزائري املعاصر،منشورات "حممد الصاحل خريف،فضاء النص نص الفضاء) 1(
.96،ص2007

.  15املرجع نفسه،ص)2(
.   15املرجع نفسه،ص)3(
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:مرحلة األلفينيات–و
مار،واستتبَّ فت آلة القتل والدَّ عاد األمل إىل اجلزائريني،فتوقَّ ،األلفينياتمبجيء مرحلة

إىل استجماع أنفاسه ،اعر اجلزائري يف هذه الفرتةا،وعاد األمان،فحتاج الشَّ 
هذا من أجل إعادة ،كلُّ وتاريخ انتصاراته وبطوالته القدمية،غين بأجماد الوطنوالعودة بقوة للتَّ 

.وداء-كفر–الوطن من جديد،بعد أن بعث حبّ 
ملحمية،فربزت على مستوى ذات صبغة على صياغة جتارب ،اعر اجلزائريالشَّ فانكب

. )تأليف مشرتك لعدد من الشعراء"(اجلزائرملحمة"و،"هيدالشَّ قالملحمة"الركح املسرحي،
ورصاصة مل ،"علي معاشي"،وأوبرييت )لعز الدين ميهويب("اللعنة والغفران"و"أوبرييت حيزية"و

.                                          ،هذا من جهة)لسليمان جوادي(ة خلضريطلقها مح
" إلياذة األوراس"،و2002للشاعر شارف عامر سنة"إلياذة بسكرة"طبعت،ومن جهة أخرى

للشاعر سليم  )"(ملحمة الزيبان"،و2002/2003للشاعر طارق ثابت سنة 
.2009للشاعر صالح الدين باوية سنة" ة وادي ريغإلياذ"،و2006كرام سنة 

اعر مجوعي أنفيف يف عمله بل إننا جند من كتب إلياذًة خاصة باجلامعة،مثلما فعل الشَّ 
".                                                                  إلياذة اجلامعة:"املوسوم ب

.عيد املثرديالسَّ اعرللشَّ "وادي سوف"كإلياذة،مل تطبع بعدمال أخرىإىل جانب أع
كما جند بعض الشُّعراء رفضوا عنونة للشاعر يوسف لعساكر وغريمها،" وادي ميزاب"وإلياذة

والتقليد املقيت إللياذة هومريوس،ا من االستالبورأوا فيها نوعً ،"باإللياذة"بعض أعماهلم 
على سبيل - كما فعل أجدادهم القدامى،حيث جند يف هذا الشأن "املعلَّقة"كلمة لوا وفضَّ 

للشَّاعر حممد األخضر عبد القادر " اجلزائر بني األمس واليوم،ُمعلَّقة اجلزائر"- املثال ال احلصر
.للشاعر عبد اهللا عيسى حليلح"معلقة اجليل األخضر"السائحي،و

عر اجلزائري يف الشِّ ،متنامٍ ملحميٍّ على وجود حسٍّ فإمنا يدلُّ ،ى شيءعلكل هذا إن دلّ 
.التسعينيات واأللفينيات املعاصر على وجه اخلصوص كانت من أهم بواعثه مرحليت
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:               على حبر الكامل)إلياذة بسكرة(يف مطلع "شارف عامر"اعر يقول الشَّ 
طاءُ سَ لبُ ا اْ هَ فأحبـَّ ففتْ تعْ واسْ ماءُ دَ تهــــى النُّ ا فالْ ضابً رُ كبتْ سَ 
الءُ ضوضرتْ ـــــــــــزاليها لنا       واخْ نيا عَــ الدُّ ختِ أرْ قدْ 
اءُ وعنَ وةٌ نشْ القصائــــــــدِ ي    ودمُ مِ يف دَ القصائدِ مالئكةُ صتْ رقَ 

)1(اءُ واملكانُ ـــــــــرٌ فجْ هرُ ها       الدَّ ا حبَّ تـــــــــرافً عْ دي اِ وحْ أعلنتُ 
:على حبر الكامل)إلياذة األوراس(يف مطلع "طارق ثابت"ويقول الشاعر 

يل أوزايندُ ـــــــــــعييُ قــــــــــاءَ اللِّ علَّ واين       ثَ قاكَ يب من لِ سْ حَ أوراسُ 
داينيف وجْ ،فتمـــــورُ ريــــــةٍ ــــــــعْ شِ ظومةٍ يف منْ ونُ ــــــــيكاءَ ـــقاللِّ لَّ عَ 
اينشَ عنْ خمربٍ أصدقُ عرُ واحني    فالشِّ جَ تريحُ قدْ دَ ـــــالقصائلَّ عَ 

مانِ األزْ وا معَ لدُ خَ منْ ذا      يا أرضَ والشَّ ةِ ــــــــاحملبَّ رَ ــــطْ يا عِ أوراسُ 
)2(لواَء أماِن ...يا أرَض من ع

لعواطف الشاعر ارً ،وتصويعلى الوطن وأجمادهاهناك تركيزً أن ،نالحظ يف مطلع كل إلياذة
.وع من األعمال الشعريةهو حمور هذا النَّ ،بتارخيه وبطوالته ورجاالته،فالوطن إذنوصلته به

ا، ولذعر اجلزائري املعاصرظر يف الشِّ ظاهرة ملفتة للنَّ ل، متثهذه األعمالومنه فإن مثل
".اإللياذة الوطنية اجلزائرية":أطلقنا على مثل هذه األعمال

وبعد أن رصدنا يف هذا الفصل،جتلِّيات جنس امللحمة يف األدب العريب،وحاولنا التَّطرق إىل 
أحملنا إىل أسباب األدب العريب ،و حضورها،وتتبعنا أهم مالحمها،عرب خمتلف عصورإشكالية

.                                                        بواعثها يف العصر احلديث،واملعاصر
سنحاول أن خنصص الفصل املوايل،من أجل دراسة احلّس امللحمي يف إلياذة اجلزائر،للشَّاعر 

نورد مبحثًا،من أجل التَّأسيس النَّظري لكلِّ ما يتعلق بالسَّرد،ذلكيا،ولكن قبل مفدي زكر 
،مث بعد ذلك حناول أن نعرِّج،عن أهم خصائص )..بنياتهمفاهيمه،أنواعه،مستوياته،تقنياته،(

.                                      اعر مفدي زكريااحلّس امللحمي يف إلياذة اجلزائر،للشَّ 
.01،ص1،2002.ب،ط.القدس،دة، مطبعة بسكرةدينجلنة احلفالت ملعبسكرة، طبةشارف عامر، إلياذ) 1(
.08،ص1،2002/2003.، طبلدية باتنة جلنة احلفالت لع، طباألوراسة، إلياذطارق ثابت) 2(
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ثالثالفصل ال
الملحمي في إلياذة الجزائر الحسّ 

مفدي زكريا:للشَّاعر

(التأسيس النظري) ومستوياته،تقنياته،بنياته مفاهيمه،أنواعه السَّرد المبحث األول:
مفاهيم السَّرد:المطلب األول
ه، ومستوياتأنواع السَّرد:المطلب الثاني
تقنيَّات السَّرد :المطلب الثالث
بنيَّات السَّرد:المطلب الرابع

العنصر السَّردي في إلياذة الجزائر: مدخل:المطلب الخامس

لمفدي زكريا الحّس الملحمي في إلياذة الجزائر خصائص المبحث الثاني:
الرمز الملحمي :المطلب األول
،الموضوعية:المطلب الثاني
قالخوار :المطلب الثالث

البطولة: رابعالمطلب ال
الخرافات واألساطير: خامسالمطلب ال
العنصر الديني: سادسالمطلب ال
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ومستوياته،تقنياته،بنياته " "السَّرد مفاهيمه،أنواعه المبحث األول:
) النظريالتأسيس (

:اواصطالح،ة،لغ" La narration "تعريف مفهوم السَّرد،يتحّتم علينا من الوهلة األوىل
:مفاهيم السَّرد:األولالمطلب 

:رد لغةمفهوم السَّ - أ
تكاد غوية العربية خاصة،ويف املعاجم اللُّ يف الرتاث العريب عامة،رد الواردةمعاين السَّ إنَّ 

رد يف السَّ :سرد):"لسان العرب البن منظور(ختتصر على معىن التتابع،واملواالة،فقد جاء يف 
هسقا بعضه يف أثر بعض متتابعا،وسرد احلديث وحنو متَّ تأيت به ،اللغة تقدمة شيء إىل شيء

تابع :ا،أي يتابعه ويستعجل فيه،وسرد القرآنا إذا تابعه،وفالن يسرد احلديث سردً يسرده سردً 
"وقدِّر يف السَّرد:"وجلعزَّ ه، وقولاحللق:ردوالسَّ :مررد السَّ وقيل السَّ (...)قراءته يف حذر منه

جيعل املسمار دقيقا والثقب ، والا فيقسم احللقةا والثقب دقيقً قيل هو أن جيعل املسمار غليظً 
. )1("على القصة وقدر احلاجةه، اجعلواسعا فيتغلغل أو ينخلع أو ينقصف

سرده يسرد القراءة واحلديث :"وقد جاء يف معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي
.)2(..."ا،أي يتابع بعضه بعضاسردً 

ونسج الدرع وسائر رداخلرز يف األدمي كالسَّ :"يف قاموس احمليط للفريوز أباديوردكما
. )3(..."رد جودة سياق احلديثاحللق،والسَّ 

َيْسُرُد :َسَردَ .َنَسَجها:الدِّرْعَ :َيْسُرُد َسْرًدا:َسَرد"وردد،فقاألساسييف املعجم العريبأما 
.)4("مصدر َسَردَ :رواها، َسْردٌ :أو حنوهاةتابعه، وااله، الِقصّ :الشيءَ :َسْرًدا

.    165صت، .، د1.، طت، بريو صادرر، دا"س"فصل "ر"ببا،)سردةماد(، العربن، لساابن منظور) 1(

.       360، ص1،2004.اخلليل بن أمحد الفراهيدي،كتاب العني،مراجعة داود سلوم وآخرون،مكتبة لبنان،ط) 2(

. 316، صس.ط، د.،مكتبة النور،دمشق،د1الفريوز أبادي،القاموس احمليط،مج ) 3(

.618ص أمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي،) 4(
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:امفهوم السَّرد اصطالحً -ب
:أساسيتنييقوم على دعامتني،أن احلكي عامةاملتعارف عليه إن

.هأن حيتوي على قصَّة ما، هذ:أوالهما
أن اهذه الطَّريقة سرًدا، كمىأن يُعنيِّ الطريقة اليت حتكى:وثانيهما

القصَّة الواحدة ميكن أن حتكى بطرق متعدِّدة وخمتلفة،ولذا يـُْعتمد على السَّرد يف متييز أمناط 
.                                                                      احلكي بشكل أساسي

رد هو الكيفية السَّ :"رد قائاليف تعريفه للسَّ "محيد حلمداين"املغريبمن هنا يذهب الباحث
احملكي خطاب شفوي أو مكتوب يعرض حكاية، " أو بتعريف آخر.)1("

. )2("هو الفعل الذي ينتج هذا احملكيدوالسَّر 
باإللزام يف جّل اأننا نكاد جنده حاضًرا، وموجودً ك، ذلرد يطوللذا فإن احلديث عن السَّ 

فالسرد ميكن أن حتتمله اللغة املنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة، "ية األعمال األدبية والفنِّ 
،مثلما ميكن أن حيتمله خليط منظم) Le geste (      والصورة ثابتة كانت أم متحركة،واإلمياء

(Légende ) حاضر يف األسطورة،ويف احلكاية اخلرافيةدهذه املواد، والسَّر من كلِّ 
،ويف األقصوصة،وامللحمة،والتاريخ،واملأساة، حلكاية على لسان احليوانات،ويف اخلرافةاويف 

ويف النقش على الزجاج،ويف (...)وامللهاة،والبانطوميم،واللوحة املرسومةوالدراما 
رد بأشكاله السينما،والكومكس، واخلرب الصحفي التافه،ويف احملادثة،وفضال عن ذلك فإن السَّ 

األمكنة،ويف كلِّ األزمنة،ويف كلِّ 
.)3("ته،وال يوجد أي شعب بدون سردالبشرية ذا

.بارتروالن رد من خالل قولنالحظ مدى مشولية السَّ 

.45ص،1991ب، آ1.ط، تالثقايف العريب، بريو زالنَّص السَّردي من منظور النقد األديب، املركةبني،ايندحلممحيد ) 1(

.97ص،1،1989.،طترمجة ناجي مصطفى،منشورات احلوار،جريار جينيت وآخرون،نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري)2(

روالن بارت،التحليل البنيوي للسرد،ترمجة حسن حبراوي وآخرون،مقالة ضمن كتاب طرائق حتليل السرد األديب،منشورات احتاد ) 3(
.09،ص1،1992.،طكتاب املغرب،الرباط
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يفرتض وجود "،هذا األمرة ما،فمن غري شكٍّ ،ومبا أن السَّرد
خص اوي الشَّ يكون هناك تواصل بينهما،فالرَّ شخص حيكي،وشخص حيكى له،أي املستمع

صيل املادة إىل املتلقي،فهو و وت غري املسموع الذي يقوم بتالذي حيكي احلكاية،فهو الصّ 
.)1("ميتلك القدرة على أن يقدم الشَّ 

.الشِّعريو ي، القصصالسَّردمن نينوع، حيتوي علىاجلنس األديبأنَّ فنستشلذا 
)مبعىن املنت احلكائي(ةصَّ القِ :ومن خالل االسم،يتفرع إىل قسمني كبريين،مها"القصصيردالسَّ "

والشخصيات،وأما الثاين فيتعلق ،أما األول فيتعلق باألحداث )مبعىن املبىن احلكائي( ردوالسَّ 
بتنظيم تلك األحداث يف نسق خاص،بكيفية خاصة،من خالل سارد يتوجه إىل مسرود 

.  )2("له
:والقصَّ يث إنَّ حب

ــــــ المروي لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القصَّة ـــــــــالراوي
له من أمناط بني الراوي واملروي له،ولذا البدَّ ) قناة اتصال(السَّ "ولذا فإن 

. )3("ده،ومتيزه عن غريه من طرق احلكي أو الرويحتدِّ 
ريقة اليتالذي يقرر الطَّ ،للمحكيسةرد هو احلركة املؤسّ السَّ "أن يكون،هذافال مناص من كلِّ 
)4(رد يف حتديدوتكمن دراسة السَّ ة،وفقها حتكى القصَّ 

يف ردسَّ لفظة الوردت دتتجلىَّ ذروة مجاليات السَّرد القصصي يف القرآن الكرمي، وقةولإلشار 
."َسابَغاٍت وَقدِّْر يف السَّردأَن اْعملْ ":قوله تعاىل

.117،ص 1990، 1.عبد اهللا إبراهيم،املتخيل السردي،مقاربة نقدية يف التناص والرؤى الدالة،املركز الثقايف العريب،الرباط،ط) 1(
،إشراف عبد الرحيم     الكرمي،حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف اآلدابرد القصصي يف القرآن حممد مشرف خضر،بالغة السَّ ) 2(

.17ت،ص.حممود زلط وآخرون،كلية اآلداب ،جامعة طنطا،د
جملة دورية حمكمة     دراسة سيميائية،جملة علوم إنسانية:رد القرآين يف قصة ذي القرننيأسامة عبد العزيز جاب اهللا،مجاليات السَّ ) 3(

.03،ص2010،شتاء 45بالعلوم اإلنسانية،السنة السابعة،العدد تعىن
.43،ص2012، 1.طة حلسن أمحامة،دار التكوين،دمشق، فانسون جوف،شعرية الرواية،ترمج) 4(
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:هأنواع السَّرد، ومستويات:المطلب الثاني
السَّرد التجرييب،والسَّرد التخييلي،فالسَّرد التَّجرييب :لعل من بني أنواع السَّرد:ردأنواع السَّ - أ

رد التخييلي فوالئهدق،وبالتايل هو سرد تارخيي حماكايت،أما السَّ للواقع والصّ يكون والئه
وسيالرُّ كالينيذهب الشَّ ة،فهو بالتايل رومانتيكي تعليمي،بينما للمثال،اجلمال والطيب

:ردين نوعني من السَّ إىل التمييز) سكيتوماتشف(
(Objective)،وفيه يكون الرَّاوي مطَّلًعا على كل شيء،حىت :السَّرد الموضوعي:األول"

.األبطال نفسهاأفكار 
كي من خالل االعتماد على تفسري   وفيه نتتبع احل (Subjective) اتي السَّرد الذَّ :والثاين

دة ألحداث فسريات املتعدِّ أحداث احلكي،ونلمحه وهو حياول تقدمي التَّ لكلِّ )لهاملروي(املتلقي
. )1("احلكي

كيف صيغ - يف فصله املعروف)1959-1886(بوريس إخينباوم"وسيكالين الرُّ أما الشَّ 
:       رد الفكاهي املباشر،عن نوعني من السَّردويف سياق حديثه عن السَّ -معطف غوغول

،فاألول يقتصر على) Representatif ( شخيصيوالسَّرد التَّ ،) Narratif ((السَّرد احلكائي
وإمياءات،مبتكرا تلفظات فكاهية ا ميمية املزحات واجلناسات إخل،بينما يدخل الثاين أنساقً 

رد األول يعطي انطباعا بأننا أمام حديث وهيآت حنوية شاذة إخل،إن السَّ ،اتيّ ة وإبدالفذَّ 
.)2("متساٍو،أما الثاين فيسمح لنا باستشفاف ممثل يؤدِّيه

تقتصر هذه األنواع على ما ذكرهمن احملتمل أن هناك أنواًعا كثرية من السَّرد،وال
سبيل ىعل-ز على املستوى النظريفيمكننا أن منيِّ ،فقطبوريس إخينباومتوماتشفسكي، و 

:أمناط من السَّرد القصصي وهيةأربع-املثال
اوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن رد الذي يقوم فيه الرَّ وهو السَّ ":رد التابعالسَّ - 01

.)3("يروي أحداثا ماضية بعد وقوعهان، بأردالسَّ 
.03صدراسة سيميائية،:رد القرآين يف قصة ذي القرننيأسامة عبد العزيز جاب اهللا،مجاليات السَّ )1(
.09ص، 2000، قاحتاد الكتاب العرب، دمشتاخلطاب يف الرواية العربية احلديثة، منشوراةحممد الباردي،إنشائيَّ )2(
.105ت،ص .ط،د.مجيل شاكر،ومسري املرزوقي،مدخل إىل نظرية القصة،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،د) 3(



-124-

. من املاضيلتوظيفه الزَّ ،ومالئمة،وهذا ا، وشيوعً األكثر استعماالً وومنه يبدو السَّرد التابع، ه
نادر يف تاريخ و، وهغالبا بصفة املستقبلد، يتواجوهو سرد استطالع":متقدِّ المُ ردالسَّ –02

.)1(من املستقبلمن خالل توظيفه للزَّ ،ا سابقة حلدوثهايسرد أحداثً ث، حياألدب
لزمن احلكاية أي أن أحداث        ررد يف صيغة احلاضر، معاصهو السَّ ":رد اآلنيالسَّ - 03

.)2("...رد يف آن واحداحلكاية وعملية السَّ 
النوع هو ايكون يف فرتات احلكاية، وهذ" ردوع من السَّ هذا النَّ إنَّ :رد المدرجالسَّ - 04

واية القائمة على تبادل رسائل بني الرِّ ا إذ ينبثق من أطراف عديدة،ويظهر يف األكثر تعقيدً 
ا يف رد،وعنصرً ا للسَّ تكون الرسالة يف نفس الوقت وسيطً الشخصيات املختلفة،حيث

. )3("كوسيلة تأثري يف املرسل إليه،العقدة،أي أن الرسالة قيمة إجنازية
رديص السَّ لنقل الوظائف الداخلية لعناصر النَّ ورد،أالسَّ ةبني،دراسة لكن ما يهمنا حنن 

،فالدميري رديص السَّ الوظائف الداخلية لعناصر النَّ من الذين اشتغلوا يف دراسة"ا أنعلمً 
(. Tzvetan  Todorov مث تزفتان تودروف، (Vladimir propp (بروب 

اص ومكوناته الداخلية،وعلى دراسة عالقتهمالنَّ وركز الناقدان اهتمامهما على دراسة عناصر 
. )4("،وأشارا إىل إمكان ربط النَّ ص ككلجمتمعتني بالنَّ 

حصر ال-ةيرتبط بعالقات داخلية،وخارجي،شأنه شأن أي نصٍّ إبداعي،رديص السَّ إن النَّ 
الشَّديد فصل هذا النَّص،أو ذاك عن مكوناته وظروف نشأته، فولذا فمن التعسّ - هلا

.متدنا بكثري من أسراره وخباياه،صالشك أن هذه الظروف احمليطة بالنَّ 

.105املرجع السابق، ص) 1(
.108املرجع نفسه،ص) 2(
.101،102املرجع نفسه،ص ) 3(
،              "ألف ليلة وليلة"تقنيات السرد والنماذج البدئية يف دورة حكائية من :عبد احلفيظ كشلي،حاسب كرمي الدينرنا) 4(

،كلية اآلداب والعلوم،اجلامعة األمريكية يف بريوت،تشرين  )املاجستري(رسالة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة 
.44،ص  2000ثاين،ال
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:ردت السَّ مستويا-ب
هيلة أو هي عبارة عن كائن من الورق، شأنمتخِّ ةارد أو الراوي، شخصيشخصية السَّ إنَّ 

خصيات،يتوسَّ شأن باقي الشَّ 
. احملكي،ومترير خطابه وأداء لعبة اإليهام بواقعية ما يروى

من الواقع،أو من دائرة ال ميكن تصور حكاية بدون راٍو ينقل أحداثها"ذا املنطلقمن ه
ردي،وميثل دور الوسيط الفينِّ ل السَّ ،أي اخلطاب أو املتخيَّ ق الفينِّ االحتمال،إىل دائرة التحقُّ 

األنا (خصي،فهوة،من خالل وجهة نظرته اخلاصة،أو منظوره الشَّ صَّ م أحداث القِ قدِّ الذي يُ 
ة سرد املروي،وخلق عامله املتخيل،وذلك من ض إليها مهمَّ اليت خلقها وفوَّ )الثانية للكاتب

ى بني مستو دد يف هذا الصَّ ) جريار جينيت(فرَّق "لذا فقد.)1("خالل مستوى سردي
رد من الدرجة األوىل،والسَّرد من الدرجة الثانية،فعندما يكتب السَّ رد االبتدائي أوهو السَّ ،أول

ا ابتدائيا للحكاية،أما أخذ الكلمة داخل هذه أقصوصة ميثل هذا الفصل سردً أو،وايةمؤلف ر 
حكاية أخرى،فذلك هو اوي ليقصّ الرواية أو األقصوصة من طرف شخصية،أو حىت الرَّ 

.)2("رد من الدرجة الثانيةالسَّ 
:ردالمستوى األول للسَّ - 01

ا يف األحداث ملتحما وهو املستوى االبتدائي،يكون الراوي داخليا جواين احلكي،مشاركً 
وظيفتني صَّ ا،وهو متضمن يف احلكاية أو القِ بالرواية،يقدم هلا سردً 

.    من وجهة ثانية)3(ص،وهو شخصية مشاركة يف األحداثيف آن واحد،راٍو من داخل النَّ 
:ردللسَّ ثانيالمستوى ال- 02

ا آخر رد االبتدائي سردً عندما تبدأ شخصية من شخصيات السَّ ،قيتحقَّ "هذا املستوىإنَّ 
.)4("أو الثانوية يف سرد وإبداء رأيهاتبدأ الشخصية الرئيسيةذ، إا

1.ب،ط.،دار اهلدى للنشر والتوزيع،د)حتليل اخلطاب السردي يف مقامات احلريري(عمر عبد الواحد،شعرية السرد)1(
.09، ص2005

.10املرجع نفسه،ص) 2(
.                  13املرجع نفسه،ص) 3(
.13املرجع نفسه،ص) 4(
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:تقنيَّات السَّرد:المطلب الثالث
ان العملية السَّردية ميدَّ ا، فهم"الوصف واحلوار:"من بني تقنيات السَّرد املتعارف عليهاإنَّ 

.  بطاقة هائلة من مجاليات اإلبداع واحليوية
:الوصف-ج

خطاب احلياة يوع واسع االنتشار،فهو يطالعنا يف كثري الشّ ،"وصف"استعمال كلمة"إن
ياحيليل السِّ ويف الدَّ ،حايفاخلطاب العلمي مبختلف اجتاهاته،ويف اخلطاب الصِّ العادية،ويف

ووصف وجبة ،حلة،فيشار إىل وصف موقع ووصف مدينةقدي،ويف أدب الرِّ حليل النَّ ويف التَّ 
طعام،ووصف أعراض مرض أو تشخيصه،ووصف آلة عمل،ووصف حادث مرور أو معاينته 

.حياتنا،يفولذا فإن الوصف موجود بشكل إلزامي.)1("ديبووصف نص أ
يء له وعليه وصفا وصف الشِّ :"يف لسان العرب البن منظور،وقد ورد تعريف الوصف لغة

وصفك الشيء حبليته :الوصف.الليث.احللية:ة،والّصفاملصدر:وقيل الوصف.حالّه:وصفه
. )2("عت هو اسم الفاعلوالنَّ .عتفة عندهم هي احللية والنَّ حويون فالصِّ ا النَّ وأمَّ ...ونعته

.معىن التحليةى، وأقصعتعلى النَّ اقتصر د، قغري أن الوصف يف املعجم الوسيط
:اصطالًحا يف قولهلوصفإىل تعريف ا،فيذهباقد العريب القدمي قدامة بن جعفرالنَّ ا أمَّ 

:       الباحثيُعرِّفهبينما ).3("كما هو فيه من األحوال واهليئات،يءالوصف إمنا ذكر الشِّ "
رد على أنقاض السَّ صي،فالوصف ال ينهض إالَّ نازع النَّ نوع من التَّ :"هو)جان ريكاردو(

من،يتلوه راع بني اثنني يبدأ باهلجوم الوصف واحتالله الزَّ الذي يستقبله،وينجم عن ذلك الصِّ 
أخذ يف استعادة مواقعه،وتأكيد مكانته يف امليدان،أما أسلحة املعركة رد الذي يرد فعل السَّ 

.)4("عوت بالنسبة إىل الوصف،واألفعال من جانب السردفات والنُّ فهي الصِّ 

،05الناصر،اخلطاب الوصفي يف األدب العريب الشعر اجلاهلي أمنوذجا،صالعجيمي حممد )1(
.09،ص 2010، 1.ط،زغوانالوصف يف الشعر العريب يف القرن الثاين للهجرة،مسكيلياين للنشر والتوزيع،

.    936، 935ص، السادس) وصف(ةالعرب، مادنابن منظور، لسا) 2(
.110،ص2003ط،.قدامة بن جعفر،نقد الشعر،نقال عن سيزا قاسم،بناء الرواية،اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة،د) 3(
.116،ص2005، 1.كمال الرياحي،حركة السرد ومناخاته،دار جمدالوي للنشر والتوزيع،القاهرة،ط) 4(
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:ذكر أمهها وهين، فيمكأما وظائف الوصف
ومدن  من مبانٍ ،األشياء اليت متأل األمكنةهذه الوظيفة ترى يف:زيينيةالوظيفة التَّ - 01

تسلب منه ،جمرد زخارف تنميقية،وهو ما يعرب عن نظرة دونية جتاه الوصف،ومظاهر طبيعية
.صالالت والوظائف اليت يؤديها يف النَّ الدّ 

يف وصف األشياء، ،غرىالصُّ على التفاصيلبدعتتمثل يف تركيز امل:يهاميةاإلالوظيفة - 02
بأن املكان املوصوف ،بغية خلق انطباع بالواقعية،من شأن هذا االنطباع أن يوهم املتلقي

حقق من وجوده،غري أن هذه الواقعية اليت يريد املبدع إيهامنا حقيقي،ميكن الرجوع إليه للتَّ 
  .

ن، متقوم هذه الوظيفة على نظرة ترى يف مظاهر احلياة االجتماعية:ةفسيريَّ تَّ الوظيفة ال- 03
تتصل بطباع الشخصية من ذوق ومزاج ،ةحمموالت إيديولوجية ونفسيَّ ...مدن ومنازل وغريها

وفكر،ذلك أن اختيار األلوان واألشياء،وكذلك تصاميم املنازل ختضع العتبارات نفسية 
.)1(ومناخية معينة

:أربعة أشكال للوصف هي" جان ريكاردو"د حدَّ وقد 
.أضعف أشكال الوصفا، وهذبعدها للوصف الذي يأيتاملعىن حمددً أن يكون- 01
صريح بذلك املعىن سواء احلاجة إىل التَّ نعلى معىن ذاته، دو يكون الوصف داالً أن- 02

.قبله أو بعده
ف ضروريا يف سياق احلكي،أي أن يكون الوص،ا ملعىن من املعاينيأيت الوصف سابقً أن - 03

.ا هلذا املعىنإرهاصً 
على ،وصف يسيطر يف بعض األشكال الروائية املعاصرةوا، وهقً خالَّ الوصف أن يكون - 04

أكثرة قائمة يف صَّ واية أو القِ رد،فتصبح الرِّ جمموع احلكي،وذلك على حساب السَّ 
.)2("ا،ألنه يشيد املعىن أو املعاين املتعددةقً ،ويسمى خالَّ مقاطعها على الوصف اخلالص

)موسم اهلجرة إىل الشمال(البنية الزمنية واملكانية يف البنية السردية عند الطيب صاحل،)ابن الزيبان(ينظر عمر عاشور)1(
.36،37ص ،2010ط،.ار هومة،اجلزائر،دد

.  222،ص2003ط،.د، قالكتاب العرب، دمشداخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلديثة، احتالحممد عزام، حتلي)2(
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:الحوار- د
األداة القصصية "بأنهف، ويُعر املتعارف عليهارد احلوار يعترب من بني أهم تقنيات السَّ لعلَّ 

.  )1("املتمثلة يف نقل األقوال أو حكايتها
هه وحدة يف املوضوع واألسلوب، ولتضمُّ ،أكثربني شخصني أوثحدي"بأنه،ف أيضاعر ويُ 

.                 )2("طابع عام
وتبادل اخلربات ،حيوية لنقل األفكارة، ووسيلعبريكما يعترب احلوار من أهم جماالت التَّ 

تتضمن احملادثة بني ةعملي"للوصول إىل أهداف مسطرة ومقصودة،فهوءواملهارات،واآلرا
.  )3("من أجل تبادل املعرفة والفهم،

وتفتح ،ر اإلنسان من االنغالق والعزلةمن النشاطات اليت حترِّ "ومن هذا املنطلق،يعترب احلوار
حديات اليت متكنه من مواجهة التَّ ،وتزيد من حاجاته يف امتالك املهارات،له قنوات االتصال

.  )4("احلياة البشريةاليت تفرضها طبيعة 
: قائال) فن األدب(ا كثرية،ولذا يذهب األديب توفيق احلكيم يف كتابهواحلوار يؤدي مهامً 

أنه يؤدي هذه املهمات كلها يف الوقت عينه،فقد يرسل عبارة من عباراته ،والعجيب يف احلوار"
ففيها إخبار ،لة مبختلف املهاممَّ شخص من األشخاص،فإذا هذه العبارة حمُ على لسان 

.)5("حبياته،وفيها تكون لشخصيته،وفيها خلقه هو،فيها تكون لروح مظلم أو مفرح
اأن األحداث تنمو بفعل احلوار، كمكومنه فإن احلوار جزئية مهمة يف العمل السردي،ذل

إذا توفر العمل اإلبداعي، إالَّ لأن الشخصيات ال ميكن أن تتواصل مع بعضها البعض، داخ
.  هذا العنصر احليوي املمتع

.212ت،ص.،دط.،دب.ة القصرية،دار اجلنوب للنشر،دالصادق قسومة،طرائق حتليل القصَّ )1(
،نقال عن ناصر  59،ص1،2012.ط،قضفاف، العرارالدرامية يف شعر نزار قباين، داةبيداء عبد الصاحب الطائي، البني) 2(

.29،ص1959احلاين،من اصطالحات األدب الغريب،دار املعارف،مصر،
.14،ص1،2003.طمكتبة قصبة للنشر،مصر،،)تقنياته واسرتاجتياته وأساليب تعليمه(مىن إبراهيم اللبودي،احلوار) 3(
.15املرجع نفسه،ص) 4(
.26، ص1959، ةالنموذجية، القاهر ةاآلداب، املطبعةاألدب، مكتبنتوفيق احلكيم، ف) 5(



-129-

، ما هو داخليهومنما هو خارجي،ه، ومنما هو دراميهاحلوار منه ما هو قصصي،ومنو 
.    اخل..ما هو صويفهومن
:الحوار القصصي-

وهو عنصر ضروري ات القصصيةخصيَّ الكالم الذي يدور بني الشَّ "يعرف احلوار القصصي بأنه
خصيات يف حاجة إىل التواصل فيما بينها،أو التعبري عن مواقفها ومشاعرها جدا،ألن الشَّ 

ومطالبها،فطاملا كانت هناك شخصيات تتحرك أو تقص،تأمر أو تنهي،تقرر أو تنتقد،تتصارع 
هناك أقوال ترسلها كانت،،أي طاملا كانت هناك أفعال ر أو تربز أو حتتجّ أو تتصاحل،تفسِّ 

.)1("دود مبثابة الوجه اآلخرفتكون املخاطبات أو الرُّ ،خصيات لتكمل هذه األفعالالشَّ 
: الحوار الدرامي-
أو األثر الكلي، مبعىن،إذا كان يفتقر إىل اهلدفراميةال يكسب صفة الدَّ "حديث فينهو

. )2("راع الذي يصوره ذلك احلوارحتكم الصِّ ،ليس فيه وحدة عاطفية أو فكرية
على بدوره ل، ويشمما يسمى باحلوار اخلارجيا، وهذيكون بني شخصني أو أكثردقواحلوار

.باشرامل، وغرياحلوار املباشر
:الخارجي المباشرالحوار-

صيغة خاصةيف هذا األسلوبةبالواقعية واملباشرة، وللشخصي"هذا النوع من احلوار يتصف
للداللة على كالم ،عن استخدام صيغة املضارع، فضال)أنا(ضمريإذ تستعمل 

). 3"(الشخصية يف حاضر وقتها
   .

.123ص،3،2008.إبراهيم بن صاحل،األقصوصة عند الدعاجي،دار حممد علي،تونس،ط)1(
.59الدرامية يف شعر نزار قباين، صةبيداء عبد الصاحب الطائي، البني) 2(
.62، صاملرجع نفسه) 3(
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:المباشرغيرالخارجي الحوار-
وإن (...)هاعر سرعة سردية يف نصِّ ق الشَّ ويف هذا األسلوب من احلوار حيقِّ "النوع،يف هذا 

بطريقته،يبين الشاعر وظيفة نقل الصوت احملاورذاحلوار غري املباشر هو حوار منقول،إ
.)1("الفنية

:                                                                         داخليالالحوار-
. )املونولوج(،وهو ما يعرف باحلوار الداخليبني الشخص ونفسهيكونوع من احلوار هذا النُّ 

.                                    ية عن أفكارها،وعواطفها املكنونةوهذا حني تعرب الشخص
.حوار صويفو، أهذا األخري قد يكون عبارة عن حوار ذايت نفسي

التعليمية،والوظيفة ةالوظيف- ال ال احلصرعلى سبيل املث-اوللحوار عديد من الوظائف، منه
.اجلدلية،هذان الوظيفتان متيزان اخلطاب الواقعي الوصفي على وجه التحديد

ميلك أحدمها معرفة ذ، إففي احلوار التعليمي ال يكون املتحدثان يف وضعية خطابية متساوية"
.)2("أو خربا يسعى الطرف اآلخر بدوره إىل امتالكهما

يف احلوار اجلديل فإن املتحاوران يكونان عادة يف عالقة اأم«، هذا بالنسبة للحوار التعليمي
فهما يكونان عادة يف وضعية جهل باخلرب،أو عدم اإلملام ،نمتكافئة،ويشرتكا

.)3("باملوضوع إملاما كليا
.رديأن ما يهمنا هنا حتن، هو احلوار األديب السَّ وعلى اختالفات أنواع احلوار، غري

.66، 65، صالسابقاملرجع ) 1(

.33صاخلطاب يف الرواية العربية احلديثة، ةحممد الباردي، إنشائيَّ )2(

. 34املرجع نفسه،ص )3(
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)المكانيةةي، والبنِّ منيةية الزَّ البنِّ (:بنيَّات السَّرد: المطلب الرابع
هلما من ااملكانية، ملةمنية، والبنيالزَّ ةردية املتعارف عليها، البنيإن من أهم البنيات السَّ 

ال ميكن تصور ا، ولذرديةخصيات السَّ راع بني الشَّ الصِّ يتأثري كبري يف توجيه األحداث، وتنام
.ا خيلو من البنية الزمنية،واملكانيةاوجود عمل سردي

:ية الزمنيةالبنِّ - أ
ردية،مقرونة مع يف األعمال السَّ اف، السيمما من شك أن للبنية الزمنية حضورها املكثَّ 

(CHRONOTOPE كرونوتوب (باختني حني استعار مصطلحه الشهري"البنية املكانية،لذا فإن
- CHRONOGRAPHIE) :مصطلح منحوت املصطلحنيو، وهمن الرياضيات الفيزيائية

ا ما دً يعي جيِّ - بال شك-، كان)وصف املكان- TOPOGRAPHIE (و)وصف الزمن
رد يتعلق أن السَّ ا، ومبا لآلخرمن وصف أحدمها وصفً ل، جتعبينهما من صلة وطيدة

رد حبثا يف عالقة يف حبث عالقة الوصف بالسَّ ن، فإيتعلق باملكانف،والوصباألحداث والزمن
.        )1("املكان بالزمن

ا من اجلهود يف استنزفت كثريً ،دة املظاهر خمتلفة الوظائفمتعدِّ "منوهلذا فإن مقولة الزَّ 
من بني وس الذين درسوا مقولة الزَّ كالنيني الرُّ سبيل التعرف إىل ماهيتها،وإدراكها بدءا من الشَّ 

ردي،فكانت العالقات اجلامعة  على العمل السَّ ممارسني بعض حتديداته،نظرية األدب
"موير"،و lubbock لوبوك  "بيعة األحداث نفسها،وتالهم األساس،وليس طلألحداث هي 

.)2("رددا على أمهية الزمن يف السَّ اللذان أكَّ 
ا دراسة العالقات القائمة تعين أساسً "،ردمنية يف السَّ إن حماولة دراسة البنية الزَّ ف،هذامن كلِّ 

رد الذي يعيد السَّ ة اليت وقعت بالفعل،وزمنال،بني زمن القصَّ بني زمن املدلول وزمن الدَّ 
.)3("ارد،تركيزا على أحداث،وتركا ألحداثصياغتها،ال كما وقعت وإمنا كما يريد السَّ 

.149ص،)موسم اهلجرة إىل الشمال(البنية الزمنية واملكانية يفردية عند الطيب صاحلالبنية السَّ )ابن الزيبان(عمر عاشور) 1(
.151ص2000ط،.مركز النشر اجلامعي ،تونس،دالصادق قسومة،الرواية ) 2(
.76صرد القصصي يف القرآن الكرمي،حممد مشرف خضر،بالغة السَّ )3(
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.رديةالبنية الزمنية يف صنع األحداث السَّ تكتسيهااليت ،د من األمهية الكربىبعد التأكَّ 
:احلكاية هيءإزا،ردهناك ثالثة أوضاع زمنية ممكنة للسَّ أنَّ إىل،جيدر بنا اإلشارة

:تتجلى مجيعها يف أربعة مناذج سردية:املاضي احلاضر، املستقبل
:حقرد الالَّ السَّ - أ

أراد العرف ،فقد ا،ا،وفيه تروى احلكاية بعد اكتمال وقوعها متامً وع هو األكثر انتشارً هذا النّ 
من املاضي يتموضع شخصي بالزَّ حمددة،إن السَّرد الالَّ الروائي هلذه اللَّحقية أن تكون غالبا غري

. بعد آخر فصل من الرواية،إننا ال نعرف من حيكي،وال مىت،وال أين،يف حلظة غري حمددة
:ابق أو االستباقيالسرد السَّ -ب

جنده يف النصوص األخروية،ويف األدب التنبؤيهذا السَّرد يتم قبل بداية احلكاية،حيث
.   ملالريب،وكذا عند فريجيل" الذاهب إىل ليموزان،صالة ألجل امللك هنري األكرب":مثل
:رد المزامنالسَّ -ج

واية اجلديدة،يف هذا قيمة الزمن احلاضر يف الرِّ ف، ونعر ا مع احلكايةوهو الذي يتم متزامنً 
،ردالنموذج من السَّ 

.ابقرد الالحق والسَّ السَّ 
رد املتداخل،وهو مزيج من ا يسميه الَّ ا رابعً هلذه النماذج،منوذجً "جينيت"هذا وقد أضاف 

.)1(رد املزامن،حينئذ يصبح السرد متقطعارد الالحق والسَّ السَّ 
.تقليديةا ألوىل منها تعترب مناذجً ،والسيما الثالثة االسابقةإن هذه النماذج 

ذلك" زمن القصة:"قد قسم بدوره الزمن إىل ثالث أقسام) Todorov تدوروف(لذا جند
"زمن القراءة"ذلك الزمن املرتبط بعملية التلفظ،"زمن السرد"الزمن احلاصل بالعمل التخييلي،

:  إليها أزمنة خارجية هيف، يضاأزمنة داخليةا، وكلهأي قراءةذلك الزمن املطلوب إلجناز 

.123، 122صمصطفى،ترمجة ناجي ،جريار جينيت وآخرون،نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئريينظر) 1(
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.التمثيلية اليت ينتمي إليها املؤلفة، واألنظمقافيةأي املرحلة الثَّ :زمن الكاتب- أ
. هو املسؤول عن التغريات اجلديدة اليت توطئ ألعمال املاضي: قارئزمن ال-ب
.)1("خيل بالواقعويظهر يف عالقة التَّ :تاريخيزمن الال-ج

بأنواعه االسرتجاع:(تراكيب زمنية،تعرف باملفارقات تتمثل يفهذا ونشري إىل أن هناك 
إىل ،)واالستباق،"اسرتجاع خارجي،اسرتجاع داخلي،اسرتجاع مزجي،اسرتجاع جزئي":األربعة

اخلالصة املشهد اإلجياز،القطع التوقف،:(يفتمثلرد املأو نظام السَّ زمينالعيقا جانب اإل
.  )واالسرتاحة

.)ردي،التواتر املفرد التواتر املكرر،التواتر املؤلفالتواتر السَّ :(الزمنيةإىل جانب التواترات
البنية الزمنيةالشَّديد يف حقولعلى مدى االشتغال على شيء،فإمنا يدلُّ وهذا إن دلَّ 

ويعطيها كل جمال ."كثرة االشتغال،تبقى،ولكن رغمرديةالسَّ 
.)2("داللة خاصة ويتناوهلا بأدواته اليت يصوغها يف حقله الفكري والنظري

ائيني،والفلكينيزيي،والفالسفةالفمنوهلذا يتخذ الزمن دالالت خمتلفة عند كلٍّ 
ا كثريً ، ويثريا من التساؤالتكان الزمن وما يزال يثري عديدً اولذ،..ني،واملتصوفةوالسيكولوجي

.       من االهتمامات،يف جماالت معرفية متعددة
:يس أوغسطني إىل التساؤل عن الزمن قائالولعل اختالف وجهات النظر هي ما دفع بالقدِّ 

وعندما يطرح علي فإين .أعرف، فإينيطرح على أحد هذا السؤالما هو الزمن ؟ عندما ال"
.                                                                 )3("شيئاال أعرفآنذاك

"االعرتافات"يف تأمالته اليت ضمنها،القديس أوغسطني عن موقفه من الزمن
. األزل إىل يومنا هذاذمن،نواملفكريءالعلمالويشغ،،واملبدعنيالفالسفةض ليبقى الزمن حيرِّ 

.رديغري أن ما يهمنا هنا، هو الزَّمن السَّ 

)1 (153.
.61ص،4،2005.الثقايف العريب،الدار البيضاء،ط،املركز )الزمن،السرد،التبئري(سعيد يقطني،حتليل اخلطاب الروائي) 2(
.61،صاملرجع نفسه) 3(
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:مكانيةية الالبنِّ -ب
اكرة فاملكان هو الذَّ يف حياتنا اليومية،حيوية قع املا حيتله من مو ،إن للمكان أمهيته الكربى

.انتماء؟بدون واالنتماء،وهل يستطيع اإلنسان أن يعيش بدون ذاكرة،و 
عن هذا )غاستون باشالر(فاإلنسان جنده يرتبط باملكان أشدَّ ما يكون االرتباط،ولذا عربَّ 

.   )1("شيءاملكان هنا هو كلُّ :"االرتباط قائال
ا ا وثيقً يرتبط البشر ارتباطً "هذا لفعالقة اإلنسان باملكان عالقة محيمة،جّد وطيدة، ألج

ا املكان بوصفه نظامً "من حيث كون هذا.)2("ا باملكان الذي يعيشون فيه
.)3("ينتظم العالقات اإلنسانية يف كلّ ،ا

أفنتها احلروب،ال لشيءٍ ؟ من أجل هذه العالقات اإلنسانية احلميمة،كم من جيوش جرَّارة
.،إالَّ 

ك، ذلأكثر هيمنة على اإلنسان من سلطة الزمان-نظّنها–سلطة املكانومنه فإن
. )4("ال حيدث بينهم وبني الزمان،التفاعل الذي حيدث بني البشر واملكان"أن

بالواقع اليومي احليايت،أما إىل تطرقنا إىل اجلانب ،وعالقة املكانهذا من حيث حضور
فإننا جند ،يأو السَّرد الشعر ،املكان كما يتصوره املؤلف،سواء يف السَّرد النثريالتخيلي،أو

السَّردية،وإمنا عن باقي العناصر،يعيش منعزالً ال،ذلك أن املكانأيًضااا ومهيمنً 
خصيات واألحداث رد،كالشَّ دة مع املكونات احلكائية األخرى للسَّ يدخل يف عالقات متعدِّ 

.رديةوالرؤيات السَّ 
.حدث مركزي معنيوأحداث، أويبىن على ، إالَّ كّل عمل سرديهذا ألن َّ 

،1980باشالر،مجاليات املكان،ترمجة غالب هلسا،وزارة الثقافة واإلعالم،دار اجلاحظ،دار احلرية للطباعة،بغداد،غاستون ) 1(
.39ص 

.38،ص2002،.ط.ب، د.سيزا قاسم،القارئ) 2(
.39املرجع نفسه،ص) 3(
.37املرجع نفسه،ص) 4(
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مبثابة الرتتيب الذي ث،فاحلديتطلب بناء احلدث اقرتان املكان بالزمان"دون شكٍّ ومن 
.)1("اا ومكانً ينتظم فيه زمانً 

حمددة ر أية حلظة فال نستطيع تصوَّ (...)مانروري للزَّ رين الضَّ هو القَ "،ولذا يغدو املكان
لوقوع ،سياقها املكاين،وهو العنصر احليوي للزمان لالوجود،دون وضعها يف

.امللفوظ أو املكتوبيف املسار السَّردي،)2("حوالتراعات والتّ والصِّ األحداث
بدراساتمان قد حظي أن الزَّ م،رغواملكانمانوطيدة بني الزَّ تغدو،فالعالقة إذن

من االهتمامات باملكان،ولعلَّ هذا مرّده إىل ما كان يرتّدد،من أن الزَّ ق،تفو عديدةواهتمامات
لكن رغم هذا،تبقى العالقة بني املكان والزمان،واية املعاصرةة يف الرِّ هو الشَّخصية الرئيسيَّ 

مكان،كما أن أي د يففكل زمان يتحدَّ "بأنواعها،رديةقائمة يف األعمال السَّ ،عالقة تفاعلية
مكان ال ميكن إال أن يؤطر يف اللحظة الزمانية املعينة،لذلك ال عجب أن جند الصيغتني معا 

من ر الزَّ اوي يرصد تطوَّ اوي،فالرَّ تقدمان من خالل ذات واحدة هي ذات الرَّ ،يف اخلطاب
.)3("بتحوله إىل الوصف،رد،ويضعه يف مكانه الذي جيري فيهبوساطة السَّ 

ا، السيمخصياتخبصوص عالقة املكان بالشَّ ا، أمهذا فيما خيص عالقة املكان بالزمان
ملتصقة به ي، فهال"، فإنهرديعلى املستوى السَّ 

فيكون خروًجا مؤقًتا يف انتظار العودة وإن غادرته، وحىتااللتصاقأشدَّ 
وهي من خالل بنيتها الفسيولوجية ،(...)النِّهائية

.)4("لنمط احلياة يف مكان خمصوص،فسية تعد اختزاالً ،وسلوكها االجتماعي
الالت،إىل شكِّ هكذا إذن يُ 

.السَّردعاملجانب تعاضده مع الزمان يف 

.51الدرامية يف شعر نزار قباين، صةبيداء عبد الصاحب الطائي، البني)1(
.66ص،2005ط،.د، قاحتاد الكتاب العرب، دمشتاخلطاب السردي، منشوراةشعري،حممد عزام)2(
،1.دار األمان،الرباط،طالدار العربية للعلوم ناشرون،طبع منشورات االختالف،يات،رد العريب مفاهيم وجتلِّ سعيد يقطني،السَّ )3(

.171،ص2012
.37،38صاخلطاب يف الرواية العربية احلديثة، ةحممد الباردي، إنشائيَّ )4(
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:العنصر السَّردي في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا: المطلب الخامس
:مدخل

يطول ويتشعب،وهو حديث ذو "مفدي زكريا"،احلديث عن شاعر الثورة اجلزائرية
الذي كتب يف ،شعراء الثورة اجلزائريةبني اجلزائري األوحد من اعرشجون،ذلك أنه الشَّ 

. يف إلياذة اجلزائرةات قصيدة الديوان املتمثلبعينيَّ السَّ 
سّ وباحلمعظم شعره ينضح باملوقف امللحمي،دهذا من جهة ومن جهة أخرى، جن

.قامللحمي املتدفِّ 
خري ما احلديث عن مفدي اإلنسان،ولعلَّ اارتأين،اعروقبل احلديث عن مفدي زكريا الشَّ 

يقول أمحد توفيق املدين يف  "حيثرمحه اهللا،"أمحد توفيق املدين"صف به قول صديقه املؤرخوُ 
ا كإميانه مؤمنً ما عرفت رجالً ،ا يف صورة إنسانكان ملكً "،156ص،1ج،حكتابه حياة كفا 

اهر متواضعا كتواضعه،جماهدا كجهاده،له وجه تشرق عليه مشس القلب الطَّ ،كفضلهِ فاضالً 
ا من اإلميان واليقني إىل كل أطرافهفتنريه بنور اجلالل والوقار،وله نفس زكية تبث شعاعً 

كان كالمه ،ي الكمال املطلقا من جتلِّ رأيت فيه نوعً إالَّ ،عضوا من أعضائه- فما رأيت-
.)1("ا ألمة اإلسالموكان مسعاه نفعً ،وكان عمله جهادا،حكمة 

أحسن ما قيل يف وصف شخصية مفدي زكريا،كيف ال وأمحد توفيق القول،قد يغدو هذا 
،وعايشه عن قرب،فهو رفيق دربه يف اجلهاد،ومفدي من خالل هذه املدين خري من عرفه 

فخلدته ،دهاة ثورة شعبه اليت خلَّ هو إذن طاهر طهارة رسالته النبيلة،عفيف عفَّ "،فاتالصِّ 
جن محل رسالة القلم،فشقَّ فأهلمه السِّ ،اا عجافً جن سبعً ذاق السِّ 

زماننا)متنيب(وقلم،إنهرية من ال يسمع،كان رجل حربورة اجلزائالدنيا،وأمسع صوت الثَّ 
.)2("يف وقت احلرب والسلم،رسول سالم

. اعر ال يقل روعة عن مفدي اإلنسانمفدي زكريا الشَّ ف
الطاهر بلحيا،التجربة امللحمية يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،جملة ،نقال عن156،ص 1كفاح،جأمحد توفيق املدين،حياة  ) 1(

. 214الثقافة،ص
.139الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص)2(
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بداللة ا من املواقف الغائبة املشعة كثريً ر، يستثمصوت شاعري إرادي، كوين"كيف ال وهو
. )1("احلرية يف الرتاث الديين والروحي

املصاحبة لزخم ،ولغته ذات النربة احلادة،يز بأصالته العريقةشاعر متمِّ "وهو إىل جانب هذا
.)2("طوريط أمامه كوحش أسالة،اجلارفة لعراقة جمد طريف يتمطَّ من اإلحياءات الدَّ 

،فمفدي زكريا الشاعر واإلنسان آمن باحلرية منذ نعومة أظافره،وعاش هذا وذاك وقبل 
بة إىل بَّ العميقة املدلول،حمُ ،ية هذه الكلمة الصغرية احلجمألجل إحقاقها،ذلك أن احلرِّ 

.املقهورين املستعبدين،واملعذبني يف األرض
عت عنها كل دت منها أو تفرَّ هي اإلشكالية املركزية الكربى،اليت تولَّ "فاحلرية تتمثل بوصفها

صريورة احلياة "تنتظم"اليت تنظم و،واملفاهيم املادية واملعنوية والروحية،اإلشكاليات
.)3("اإلنسانية

عب اجلزائري،هو ما جعله ينغمس يف الثورة اإلميان املطلق ملفدي زكريا حبرية الشَّ ولعلَّ 
لة بل يدعو النطالقتها وهي ما تزال بعد يف مرح.ها املباركةت،حريرية التَّ 

فإن أمهية شعر مفدي زكريا تتمثل "،راعوهنا تكمن أمهية شعر الشَّ "الثالثينيات"املخاض منذ 
ص يف تعميق الوعي الوجداين بالثورة،كربكان كامن حمموم يتحفز لالنطالق يف كونه شعرا ختصَّ 

ضحية من أجل افتكاك داء والتَّ يعلن عن الفِ " كلهب مقدس"يف الثالثينات واألربعينات،و
.)4("رية املسلوبة أثناء اشتعال الثورة املباركةاحل

امللحمي يف تعترب من أهم بواعث احلسّ - يف الفصل السابق-فالثورة التحريرية كما رأينا
.     الشعر اجلزائري احلديث

عثمان بدري،دراسات تطبيقية يف الشعر العريب حنو تأصيل منهج يف النقد التطبيقي،منشورات شالة ،األبيار،      )1(
.130،ص2009ط،.د

.139بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،صالطاهر)2(

.115عثمان بدري،دراسات تطبيقية يف الشِّعر العريب حنو تأصيل منهج يف النقد التطبيقي،ص) 3(

.118املرجع نفسه،ص) 4(



-138-

الثورة عبري عن بالتَّ يف التزامه الفينِّ لعر اجلزائري احلديث، يتمثامللمح املشرتك للشِّ "ولذا كان
ية املادية ترفع لواء احلرِّ ة، مشروعملْ اموقعً ا، بوصفهاجلزائرية

.   )1("واملعنوية واحلضارية عاليا
فإذا  "علينا أن نطرح اإلشكالية اآلتيةومربط الفرس كما تقول العرب،ولذا وهنا بيت القصيد 

ملْ " موضوًعا"حريرية الكربى،متثل كانت الثورة اجلزائرية التَّ 
" خارجي"كموضوع ملحمي " الثورة"أن تولد من ،عرية ملفدي زكرياجربة الشِّ التّ 

كنوع أديب،له ظروفه وخصائصه " امللحمة"يس من الضروري أن حنكم فيه معايري ملحمًيا،ل
.)2("وتقاليده ومناذجه املتميزة يف تاريخ األدب اإلنساين القدمي

مركِّزين بالدرجة األوىل على أهم اخلصائص ،وهذا ما حناول التَّطرق إليه يف هذا الفصل
الرَّمز امللحمي مث بالعنصر السردي مث امللحمية،وكيف جتلَّت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا؟ بدًء 

.فاملوضوعية،واخلوارق والبطوالت،وكذلك العنصر الديين واخلرافات واألساطري
. يف إلياذة اجلزائرجتليَّات العنصر السَّردي،ث عن ولقد آثرنا يف البداية أن نتحدَّ 

.118، صالسابقاملرجع ) 1(

.119املرجع نفسه،ص) 2(
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مفدي زكريا يعترب قائًما ال حمالة،بل إنَّ سَّرديإذا عرَّجنا عن إلياذة اجلزائر،جند العنصر ال
:روى عرب التاريخ،أليس هو القائل،يمن األجمادصيقصسرد اجلزائر يف حدِّ 

)1(بروِع ْاحلَياةْ وِ اين السُّمُ عَ ا الوُجــــــوُد    مَ بثَّ فيهَ صَّةً قِ ا ويَ 
ة،امتزجت فيها مسات ة سرديَّ صَّ فاجلزائر من منظور الشاعر مفدي زكريا،هي عبارة عن قِ 

.مو،وروعة احلياةالعظمة والسُّ 
مث حناول تفكيك )أبيات10مقطوعة من (بيت شعري،1001منأن جنتزئ هنا،لكن حسبنا

. للحديث عن األمري عبد القادر اجلزائريمفدي ها وقد اخرتنا املقطوعة اليت خصَّ ،صُ متفَّ 
:ألمري عبد القادراةقصَّ فلنستمع إليه وهو يسرد 

ويالً َعسريَا               اُل طَ وكاَن النِّضَ  ديرَااْلقَ ْنَت كُ ..رَ ادِ قأيَا َعْبَد 
،َفكْنَت النَّصريَا ربٌّ اكَ ـــونَاجَ  بٌ ْعَت ْاِجلهاَد،فلبَّاَك شعْ َشرَ 

كْنَت ْاألمَري ْاخلبَري ْاخلطريَافَ الًدابِ ، َوُسّستَ ونظَّْمَت جيًشا
ريَاالضَّمِ عَني انِ خلَ قْظَت يف اْ ا    وأيْ حلَنايَ ابعَني اْ لقَ وألـَْهْبَت يف اْ 

وجرَّْعَت بيُجو اْلَعذاَب اْلـَمريَرا تطيقْ َما الَ )اريانَ مَ (محَّلَت وَ 
ا               زي السَّرايا،وتْبين اْملصريَ ختوُض املنايَا      وجتْ ...ًرا شْ مثاٍن وعَ 

ا               وا ْاَحلمريَ ْنَت الضَّليَع،وَكانُ كُ فَ لـُــوك    َوَتْدمُغ باْلِعْلِم َمْن َجادَ 
ُك ِغْمـــــــرًا صَ تَ لمْ فَ اْلَعابثُــــــــــــــــــــونْ وَكْم راَم إْغراَءكَ 
..            ُفوا     وكْنَت مبا َيْضِمُروَن َبصريَاوَكْم أْخلَ ...وَكْم َعاَهُدوَك 

)2(سريَاَوعبَّْدَت للشَّْعِب،دْرَب اْلِفَدا  وَما ِخْسَت،ُمْذ َخَطُفوَك أَ 
لعناصر السَّرد يف هذا النَّص الشِّعري،ارتأينا أن نبحث ،اخليةمن أجل حتديد الوظائف الدَّ 

:متفصالت دالليةة فيه ،وقد خلصنا إىل أربعةصَّ الت القِ عن أهم متفصُّ 

.17،ص3،2002.الرويبة،،طمفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،وحدة الطباعة) 1(
.53،صاملصدر نفسه) 2(
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:،وحقولها الدالليةعرية في السَّرد الشِّ القصَّ بّنية الت تمفصّ - 

. على أصغر بنيات النَّص األديب من إشارات ورموز وعالمات
ص ،ومنه ،يف هذا النَّ " Symboles "،والرُّموز " Signes "وهلذا أمكننا التعامل مع اإلشارات

: الت داللية هية متفصُّ أربعقسمناه إىل 
.،وأهم صفاتهشخصية األمري عبد القادر اجلزائري:ل األولالتمفصُّ 
احلريبهجهاد،و سِّياسة الرَّشيدة لألمري عبد القادرال:ل الثانيالتمفصُّ 
الفكري،وجهاد األمريحتميل فرنسا ما ال تطيق:ثالثل الالتمفصُّ 
.ة األمري عبد القادر، ووقوعه يف األسرعدم التمكن من شراء ذمَّ :رابعل الالتمفصُّ 
ال ميكن أن خيرج ه نصٌّ تنظر إىل أي خطاب لغوي ،على أنَّ ،مفصليةا أن النظرية التَّ علمً 

فيعىن اللية،أما التمفصل الثاين مفصل األول يعىن بالوحدات الدَّ ،التَّ لني كبريينعن نطاق متفصُ 
وأحداث تارخيية اشتبك يقدم لنا قصًَّة حتيلنا إىل وقائع،وما دام السَّارد.وتيةبالوحدات الصّ 

" خصيات،مما حييلنا إىل إمكانية االستفادة من النظريةفيها الزمان باملكان،والشَّ 
Roman jackobson " لرومان جاكوبسون" يميائة التواصلية السِّ 

وكل عنصر ستة أساسية للتواصل الكالمي بني البشر،إذ هي طرح لساين يقوم على عناصر 
: ما يليد عنه وظيفة من الوظائف،وهذه العناصر تتمثل فيمن هذه العناصر يتولَّ 

د عنه الوظيفة االنفعالية أو التعبرييةويتولَّ :المرسل- 01
عريةد عنه الوظيفة اإلنشائية أو الشِّ ويتولَّ : الرسالة- 02
د عنه مراعاته الوظيفة اإلفهاميةويتولَّ : المرسل إليه- 03
د عنه الوظيفة املرجعية للحدث الكالميويتولَّ : ياقالسِّ - 04
نتباهيةد عنه الوظيفة االويتولَّ : لةالصِّ - 05
)1("عنه الوظيفة املعجمية،أو وظيفة اكتشاف ما وراء اللغةدويتولَّ )الشفرة،الكود(السنن- 06

.11صدراسة سيميائية،:رد القرآين يف قصة ذي القرننيأسامة عبد العزيز جاب اهللا،مجاليات السَّ )1(
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.واصللكن حسبنا هنا الكشف عن الوظيفة املرجعية،نظرا ألمهيتها الكربى يف عملية التَّ 
:ةالمرجعية للقصَّ الوظيفة - 

يرتبط بزمان ومكان وشخصيات معينة ،ة ترجع بنا إىل إطار تارخييصَّ إن أحداث هذه القِ 
.وبالتايل تعتمد احلكي احلقيقي ملا وقع من أحداث

ذاع صيتها يف تاريخ اجلزائر احلديث،ية مهمَّةشخصحياة وأعمال ،ارديعرض علينا السَّ حيث 
.          حمي الدين بن مصطفى بن حممدنب،القادر اجلزائريوهي شخصية األمري عبدأال

يف اياله وهران عند م،بقرية اختطها جدُّه ألمِّه1807ه املوافق لعام 1222رجب 23ولد يوم 
.بالغرب اجلزائري" القيطنة"وتسمى "غريس"مضارب أهل

ريقة القادرية،حيث كان والده حمي نشأة دينية،يف بيت ينتمي إىل الطَّ نشأ األمري عبد القادر 
.،فأوىل البنه عبد القادر عناية خاصةاا متصوفً الدين عاملً 

.م1930جويلية 05رنسيني،وإعالن استسالمه يف اجلزائر إىل الفِ "حسني داي"بعد تسليم 
،خاصة والد األمري عبد القادر قسم كبري من مواطين الغرب اجلزائري"حمي الدين"حول التفَّ 

.منطقة معسكر،وألزموه أن يقبل بيعتهم على اإلمارة،من أجل مقاومة االستدمار الفرنسي
ظر يف األمر،واعتذر يخ حمي الدين أمعن النَّ لكن الشِّ -مرارا وتكراراهذا ر طلبهم ولقد تكرَّ -

. ن،والعجز عن النُّ ة أسباب منها كرب السِّ ا لعدَّ لقبول،نظرً عن ا
.مات القيادةقوِّ ،ومُ مَّةاهلِ علوِّ م هلم ابنه عبد القادر،ملا آنس فيه من قدَّ ،ديدوحتت اإلحلاح الشَّ 

:غريس بوادي فروحةيف،حتت شجرة الدردارة بويع األمري عبد القادر باإلمارةحيث 
ين يبايع ابنه عبد قام حمي الدِّ ،وحتت شجرة الدرارة،)28/11/1832/ه1248رجب 13(يوم

."ناصر الدين"،مث لقبهالقادر ويدعو له
حيث - كثر من ربع قرنأل-الفرنسي رى فيه األمري لالستدماتصدَّ إذومنه انطلق اجلهاد،

.طاح وغريها،مثل معركة خنق النِّ يدةمتكن األمري من تلقني فرنسا دروًسا بطولية ،يف معارك عد
،لينقل إىل منفاه مبدينة أمبواز )م1847ديسمرب23(ة،اضطر األمري للتسليم يفا لظروف عدَّ نظرً و 

حبججه،وعلمه الغزير وسعة جتاربه،ومن أمبواز كان يناظر العلماء فيفحمهم ،ويف قصر أمبواز
. "م1883ماي 24/ه1300رجب 19انتقل إىل اسطنبول،مث دمشق أين تويف يوم
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:ةصَّ ينامية للقِ ات الدِّ اآلليَّ - 
سلسل املنطقي على التَّ دالفة الذكر، تعتمعرية السَّ املقطوعة الشِّ ردية،يفإن احلبكة السَّ 

. راعطور والصِّ ،حيث تتنامى األحداث وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ لألحداث التارخيية عرب الزمن
،فهو )األمري عبد القادر اجلزائري(ةة حمورية،هي شخصيَّ ة تنبين على شخصيَّ صَّ القِ أحداث و 

. فاملتصوَّ ف،ورجل الدِّين اعر املثقَّ 
ف، كيةصَّ ا لبناء القِ ا رئيسً جيعل من شخصية األمري عبد القادر حمورً ،عريرد الشِّ ومنه فإن السَّ 

.            نطاق العامليةال، وشخصيته شخصية إنسانية مركبة جتاوزت احمللية والوطنية، إىل
ات ثانوية أخرى ة،إىل جانب شخصيَّ ردية للقصَّ خصية احملورية يف البنية السَّ الشَّ فكان حبقّ 

ضادة ات مُ والية لألمري،وشخصيَّ ة،ومنها شخصيات مُ صَّ تضافرت مجيعها يف صنع أحداث القِ 
ة،تعريف بشخصية األمري عبد القادر،واألعمال اجلليلة املنوطة به،صَّ فكانت بداية القِ 

.،ومن مثة شراء ذمته باألموالة وقوعه يف األسر،وعدم متكن األعداء من إغراء األمريصَّ القِ 
.م األحداثواالستدمار الفرنسي،وتتأزَّ األمري بنيراع يربز الصِّ ،وما بني البداية والنهاية

عريف بشخصية األمري مين،من بداية التَّ ،من حيث الرتتيب الزَّ رديةويتدرج مسار احلبكة السَّ 
. وأعماله اجلليلة،إىل غاية استسالمه ،ووقوعه يف األسر

.منيةالزَّ ةرعبالوحدة العضوية، والسُّ سمُ تتَّ توقد تتابعت األحداث وفق نظام حمكم، وحلقا
السَّرد الالحق،عن طريق على ة،فقد اعتمد السَّارد صَّ مانية للقِ ا من حيث البنية الزَّ أمَّ 

:ارد يف قولهدها السَّ حدَّ اليتألحداث املاضي،االسرتجاع
ختوُض املنايَا      وجتزي السَّرايا،وتْبين اْملصريا  ...ثماٍن وعشًرا

باإلمارة،وإعالنه يوم مبايعة األمري عبد القادردة منحمدَّ )سنة18(مانيةة الزَّ إن هذه املدَّ 
ومواصلة جهاده الفكري عن طريق ،ووقوعه يف األسر بقصر أمبواز،هستسالماإىل غاية اجلهاد

ة األفعال مين لألحداث حبركيَّ الزَّ السَّارد يف بناء املسارلهذا ويتوسّ املناظرات العلمية،والتأليف،
تَ سسَّ متَ نظَّ اجاك،اك،نَ فلبَّ ،رعتَ ،شَ كانَ ،كنتَ :(مثلاضيمن املها يف الزَّ اليت جاءت كلُّ 

....)طفوك،ماخست،خَ لفوا،عبَّدتَ ،رام،عاهدوك،أخْ عتَ ،جرَّ لتَ ،محَّ ،أيقظتَ أهلبتَ 
.محات اخلاطفةى األحداث متتابعة حيث تعتمد اللَّ ،وتتجلَّ رديةيتدرج مسار احلبكة السَّ ل
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بدأ من تاريخ ميالد القائد ت- عامة- ألحداث يف إلياذة اجلزائرليةمنزَّ الالبنية فإن ولإلشارة
ات من القرن لتستمر األحداث إىل غاية السبعينيَّ )م.ق238(األمازيغي ماسينيسا سنة

.العشرين 
خالل هذه الفرتة استعرض مفدي زكريا تاريخ وأحداث اجلزائر،بدًء من تاريخ اجلزائر 

،مث تاريخ )م1518(القدمي،مث تاريخ اجلزائر الوسيط،مرورا بدخول األتراك إىل اجلزائر سنة 
.اجلزائر احلديث واملعاصر

:اتخصيّ عريف بالشَّ التَّ الة علىيميائية الدَّ يات السِّ البنِّ –01
الفة الذكر،هناك أكثر من عرية السَّ احلكائية يف املقطوعة الشِّ خصياتالشَّ نتعرف على حىتَّ 
خصية،واألوصاف اليت توصف "طريقة

هذا من كلِّ ،وأهمّ هاخصية عن نفسها،وما يقوله عنها اآلخرون،سواء كانوا معها أو ضدَّ الشَّ 
هناك العالقات القائمة بني تلك الشخصيات،واليت تقوم بدور كبري يف الكشف عن طبيعة 

.)1("رديةخصية السَّ الشَّ 
.رديةة السَّ صَّ ات يف القِ خصيَّ الكشف عن طبيعة الشَّ ،ات بإمكاننا من خالهلاهذه احليثيَّ كلُّ 

يقرتبه، لكنواقعي وصفيب، خطاالفة الذكرعرية السّ ردي يف املقطوعة الشِّ إن اخلطاب السَّ 
.برتكيز السَّارد على شخصية البطل احملوريةا، وهذيف أحيان كثريةمن اخلطاب امللحمي 

اليت )عبد القادراألمري(أما الشَّخصيات األخرى،فهي منطية،فإىل جانب الشخصية احملورية
شخصيات أخرى ثانوية،ذات أمهية ،على مسرح األحداثا ا،تربز أيضً ارد كثريً يعول عليها السّ 

،وبعضها "ربّ "سة مثل الواقعي،فبعضها حيمل أمساء ذات داللة دينية مقدّ يف تشكيل اخلطاب 
".  جيش"،"شعب:"اآلخر شخصيات عامة اجتماعية مثل

".القابعني"،"اخلانعني: "خصيات أمثالفات لبعض الشَّ ارد بعض الصِّ كما أورد السَّ 

.52ص،رد القصصي يف القرآن الكرميالسَّ ةبالغ، حممد مشرف خضر) 1(
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:الجزائريشخصية األمير عبد القادر- 
."التنبيه"ض، لغر الة على املنادى البعيدالدَّ "اأيَ "داءالنِّ حرفبتوظيف مجلتهارد لقد بدأ السَّ 

الذي ؟ هو يا ترى هذا املنادىن،وموهذا من أجل جلب انتباه املتلقي ملا سيأيت بعدها
).عبد قادر(هذا املنادى باسم بعد ذلك ح، ليصرِّ فيعةرجة الرَّ هذه األمهية والدَّ يكتسي كلَّ 

يلجأ ه، فنراأن يعرَّفها أكثرد، يري)عبد قادر(وبعد أن يصرَّح السَّارد باسم شخصيته احملورية 
الة على عظمة هذه فات الدَّ قإىل توظيف تقنية الوصف،فيلح
وقد جاءت ).،بصريألمري اخلبري، اخلطري،الضَّليعالقدير،ا(الشَّخصية،فما عبد قادر هذا إالَّ 

داللة على أن هذه الشَّ ا، وهذنكرة،وغريمعظم هذه الصِّفات ُمعرَّفة
.فات عند العامة،وهي شهرية معروفة عند املتلقي ذائعة الصِّيت وغري نكرةالصِّ 
. قديرالتَّ ناء و الثَّ ة تستحقُّ هلي شخصية منوذجيَّ ،هذه الصِّفاتأن شخصية تتمتع بكلِّ شكَّ ال

حديد مل خصية احملورية،لكن هذا التَّ على حتديد مالمح الشَّ ،ارد يف البداية اعتمد يف سردهفالسَّ 
.ذلكأو غري ...صر،ولون البشرةول،أو القِ كالطُّ ) للصِّفات اخلَْلقية(ا يك حتديدً 

.خصيةق بأعمال وسلوكيات الشَّ اليت تتعلَّ )فات اخلُُلقيةالصِّ (ارد على ولكن ركز السَّ 
.حشدها السَّارد للشخصية احملوريةاليت،فات اإلجيابيةوإىل جانب هذا الكم اهلائل من الصِّ 

عن طريق توظيفه حرف النَّفي ا، وهذشينةفات املعيبة واملُ الصِّ لَّ ، كارد ينفي عنها أيضافالسَّ 
:    قوله،يف"لم"في واجلزمتوظيفه حرف النَّ ، ويف"سريَاأَ وكَ فُ طَ ذ خَ َت مُ سْ خِ امَ و:يف قوله"ما"

:يف مثل قولها،وهذتارة أخرىفاتبعض الصِّ د ؤكِّ بينما يُ ".اريرَ مًرا صَ غِ كُ تَ مْ لَ فَـ " 
."امبا يضمرون بصريَ تَ نْ وكُ ،ليعَ الضَّ تَ نْ كُ ،فَ ااخلطري األمري اخلبريَ نتَ كُ دير،فَ القَ تَ نْ كُ "

د هلا القدرة،واخلربة ،ويؤكِّ ةسَّ واخلِ ،ةرَّ الغِ صفات هنا احملوريةارد ينفي عن شخصيتهفالسَّ 
.والبصرية،يف إدارة األمورواخلطورة

)وكانَ (وكذلك)تَ كنْ (ارد للفعل املاضي الناقص ردية املوحية توظيف السَّ اإلشارات السَّ ومن 
.يف سرد األحداثلصنع املفارقةوهذا

يف هامعك، تشرت شخصيات أخرى ثانوية،كما تربز إىل جانب الشخصية املركزية احملورية
.صنع األحداث



-145-

:انويةالشخصيات الثَّ - 
تسلسلال يف دورها الفعَّ لجتاه،خصيات ال ميكن حبال من األحوالإن هذه الشَّ 

مل ن، وإا مهما يف حتريك األحداثتلعب دورً ي، فهةصَّ صريورة بناء القِ ، ويفاألحداث
.تتحرك هي

. )،جيش،القابعني،اخلانعني،بيجو،العابثونشعب،ربّ (:خصيات الواردةهذه الشَّ مأهولعل 
.لهأخرى مضادة األمري عبد القادر،و موالية ملساراتإىل شخصيَّ خصيات هذه الشَّ تنقسمو 

بينهما ط، تربالسِّياق السَّردي للقّصةب، حس)األمري(ات املوالية للشَّخصية احملوريةخصيَّ فالشَّ 
".شعب،جيش":مثل،وطنية،دينيةإنسانية،عالقة و، أ"ربّ ":مثلسةومقدَّ عالقة دينية وثيقة

عالقة دينية،وال ما أي تربط بينه، الانوية املضادة لألمريالثَّ تاخصيَّ والعكس صحيح، فالشَّ 
".) فرنسا(بيجو،العابثون،وماريان:"وطنية مثل

ه، هذشخصيات مضادةك، وهناخصية احملوريةالشَّ ع، مفهناك شخصيات ثانوية توافقية
ان، وميكناحملوريةراع مع الشخصية طريق الصِّ ن، عاألخرية هي اليت تساهم يف صناعة األحداث

:ات عن طريق هذا اجلدولخصيَّ ح مسار الشَّ أن نوضِّ 
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وافقالتَّ  راع الصِّ  اتالشخصي
عبد القادر الجزائرياألمير

اليت يدورالشخصية احملورية(
)التوافقو،أالصراعحوهلا 

َشْعبٌ َشرْعَت ْاِجلهاَد،فلبَّاَك  )عب اجلزائريالشَّ "(شعب"
،ونَاَجاَك  فكاَن النَّصريَاربٌّ )اهللا الواحد عزَّ وجل"(رب"
االدً بِ تَ سْ سُ ،وَ جيًشاونظَّْمَت  )لألمرياجلزائرياجليش "(جيش"

ْاحلنايَاْالَقابعينَ وأهلْبَت يف  اجلزائريني غري(القابعين
)الواعني باجلهاد

الضَّمريَاْالخانِعينَ وأيقْظَت يف  اجلزائريني غري(الخانعين
)الواعني باجلهاد

َما َال ُتطيقْ َماريَـــانَ َومحَّلَت  "ماريان"
"فرنسا("

)وجيوشها
اْلَعذاَب اْملريَرابيُجوَوَجرَّْعَت  )الفرنسي اجلنرال " (بيجو"

الَعابُثونوكْم راَم إْغــــراءَك  )قادة فرنسا( ابثُـــــونالعَ 
مع الشَّخصية احملورية،مث وأفعاهلا لشَّخصيات التوافقية،ايف البدء،نالحظ أن السَّارد أورد 

راع أو التوافق عن طريق داللة ى الصِّ بعد ذلك أردفها بالشَّخصيات املتصارعة معها،ويتجلَّ 
وافق مع على متام التَّ لُّ تد)،وأيقْظتَ ،وأهلْبتَ ت،ونظمَّ ، وناَجاكَ اكَ فلبَّ (فاألفعالاألفعال

راع،وعدم على احتدام الصِّ تدلُّ )محَّلَت،جرَّعَت،إغراءكَ (خصية احملورية،أما األفعالالشَّ 
ومل ،إغراءكالضليع واحلمري،رام (يةيف شكل ثنائيات ضدِّ كذلك راع  هذا وقد جتلى الصِّ .وافقالتَّ 

وهي ثنائيات أعطت للبنية )رّب وشعبماِخْسَت،عبَّدَت ووأخلفوا،عاهدوك،غمراتك
).ا دالليَّالغويًا،وعمقً ردية شحنات عاطفية،و ثراءً السَّ 
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:خصياتاألسماء التي تحملها الشَّ - 
من األمساء،خلفياته ودالالته املرجعية،على اختالف هذه اسمٍ أن لكلِّ ،مما ال شكَّ فيه

ية أو اخللفيات والدَّالالت ،ومنه قد تكون هذه اخللفيات دينية ،وقد تكون اجتماعية،أو سياسَّ 
.اخل..ثقافية حضارية

: فإننا نتحصل على ما يلي،وإذا حبثنا عن األمساء
وال يستعمل باأللف ،)يستعمل باأللف والالم أو مضافا(اسم اهللا تعاىل:الـــــ:مجُع أربابٌ :"ربٌّ 

. "َخَلقَ َفَلِق ِمْن َشرِّ َما البِّ رَ بِ ُقْل َأُعوذُ ":قوله تعاىلوالالم إال له تعاىل،ويف القرآن الكرمي
.)2، 1،، آيةالفلقسورة(

اسم من هو"القادر"نعلم أننللنَّص السَّردي، وحنخصية احملوريةوهو اسم الشَّ :عبد القادر
ْرنَا َفقدَّ :"وقد جاء يف قوله تعاىل".من األشياءنالقدرة والتمكُّ "الّلغويةه، داللتأمساء اهللا احلسىن

)23ةسورة املرسالت، آي"(ْالَقاِدُرونفَِنْعَم 
على ة، دالل"عبد القادر"ي، مسِّ "اهللا عزَّ وجلَّ "هلذا القادر"عبدٌ "أما األمري، فهو

.معبود سواهالي، الذوجلَّ قبوله العبودية هللا عزَّ 
د، وقخلفية دينية إسالميةاسم عرّيب صريح حيمل و

الرتاث العريب ،ولذا جند يف ."ما ُعبِّد وحـُمِّدَ خُري األمساءِ :"الشريفجاء يف احلديث
بن موسىعبد القادر "منأدلَّ االسم،والاإلسالمي،شخصيات كثرية حتمل هذا

عبد القادر بن عمر البغدادي:غوي األديبواللُّ ،وفيةالقادرية الصُّ ريقة الطَّ سؤسِّ مُ "الجيالني
تارخييةات ،وقد يكون له دالالت وخلفيَّ "فاحةالتُّ "ال معناهاسم فرنسي،يق)هي فرنسا:(ماريان

) شعبجيش، :(بعينها مثلدةدَّ ال حتمل أمساء حمُ يفه،ات األخرى الواردةخصيَّ أما الشَّ 
.)، العابثونالقابعني، اخلانعني:(جاء بعضها عبارة عن صفات من أمثالكما
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:المكانبخصياتعالقة الشَّ -
،يف إلياذة اجلزائر،يتمثل يف أرض اجلزائر،املكان الذي جتري به األحداث

كثبان (
ه ال ألنَّ )1(اثنان يف أن للشَّخصيات عالقة وطيدة باملكانال خيتلف و).وواحات خنيل،رمال

نيورد مكانقد أ- املقطوعة الشعرية السابقة- يفارد جند السَّ اوهلذ،مكانوجود ألحداث بال
:وهذا يف قوله.هلما داللة كربى يف احتضان األحداث،من األماكن املفتوحة

كْنَت ْاألمَري ْاخلبَري ْاخلطريَافَ ِبالًداونظَّْمَت جيًشا، وُسّستَ 
وجرَّْعَت بيُجو اْلَعذاَب اْلـَمريَرا طيقْ َما ال تُ )َماريانَ (ومحَّلَت 

ل مكانًا مفتوًحا،هو الذي احتضن واجلزائر تشكِّ ،"اجلزائر"أي ،"بالًدا"هو:المكان األول
الشخصية "القِ مجيع أحداث 

سر ،ومن أجله أُ )احلربية والفكرية(،وفيه بويع باإلمارة،وفيه وألجله قاد مقاومته الشَّعبية"احملورية
ه استقدام رفاتإىل غاية وفاته،مث)بالده(في والعيش خارج هذا املكانجن،مث النَّ ض للسِّ وتعرَّ 

.االستقاللبعد )البالد املكان(إىل اجلزائر
ة،فلوال حماولة استالب هذا صَّ يشكِّل كل متفصالت أحداث القِ ) اجلزائر(إن هذا املكان

إجيايب فاملكان هنا هو مكان.هذه األحداثاملكان ملا حدث الصِّراع أصالً،وملا كانت كلُّ 
.  اكنةات السَّ رِّض على احلركة،وجتاوز الذَّ حمُ 

جاذب و ،ُيشكِّل مكانًا آخًرا مفتوًحا،باعتباره قطب التَّ )وهي فرنسا(ماريان:المكان الثاني
يشكل الضِّدية واالبتعاد )ماريان(املكانكان هذا إذا).اجلزائر(راع بينه،وبني املكان األولالصِّ 
- وفًقا ميكننا ولذابيجو،مثل سبة لشخصية فإنه ميثل االجنذاب بالنِّ ،خصية احملوريةسبة للشَّ بالنِّ 

:التَّ -لألحداث السَّردية طبعا
التنافر واالبتعاد واالنجذابالتوافق  المكان/ الشخصية

)فرنسا(ماريان  )الجزائر(البالد  األمير عبد القادر
)الجزائر(البالد  )فرنسا(ماريان  بيجو

)فرنسا(ماريان  )الجزائر(البالد  رب
)فرنسا(ماريان  )الجزائر(البالد  شعب
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:األحداث- 
سلسل على التَّ دالفة الذكر، تعتمعرية السَّ املقطوعة الشِّ ردية،يفإن احلبكة السَّ قلنا فيما سبق 

طور وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ ،،حيث تتنامى األحداثمنالزَّ ارخيية عرباملنطقي لألحداث التَّ 
:يليمنثل لسري األحداث مبا،ولذا ميكن أن ،مث يأيت االنفراج.راعوالصِّ 
:المدخل- 01

ية احملورية خصَّ عريف بالشَّ يف بداية التَّ ل، ويتمثعبارة عن أرضية مجالية لعرض األحداث
): اردالسَّ (ل هذا بقول أن منثِّ ن، ميك)شخصية األمري(

ويالً َعسريَا               اَن النِّضاُل طَ وكَ  ْنَت اْلقديرَاكُ ..رَ ادِ قأيَا َعْبَد 
ن، وميكاجليش الفرنسيضدَّ اجلهادةومتثل مرحلة تنظيم اجليش اجلزائري، وبداي:البداية- 02
:منثل هلذه املرحلة بقول السَّاردأن

،َفكْنَت النَّصريَا ربٌّ اكَ ـــونَاجَ  ٌب َشرْعَت ْاِجلهاَد،فلبَّاَك شعْ 
هذه املرحلة يظهر االنتصار احلريب للشخصية ، ويفراعالصِّ موميثل العقدة، وتأزَّ :الوسط- 03

:أن منثل هلذه املرحلة مبا يليا، وميكنن)األمري عبد القادر(احملورية 
اْلَعذاَب اْلـَمريَراوجرَّْعَت بيُجو  َما ال تطيقْ )اريانَ مَ (ومحَّلَت 

تأزَّم الصِّراع د،بعاحللَّ ةمبثابوهي ،)االستسالم واألسر(مرحلة هذه النهايةمتثل:النهاية- 04
لطانمن التخاذل من بعض اجلزائريني من جهة،ومن عمالة السُّ هوما القا،بني األمري وأعدائه

هاية منطقية هذه النِّ تاملوايل للفرنسيني من جهة ثانية،فجاء" عبد القادر بن هاشم"املغريب
د األمري مل خين مبادئه،بل عبَّ أنَّ إالَّ .يةوخارجيةض له األمري من خيانة داخلتعرَّ ظر ملا النَّ ب

: منثل هلذه املرحلة بالقولريق لآلتني من بعده،وميكننا أنالطَّ 
َوعبَّْدَت للشَّْعِب،دْرَب اْلِفَدا  وَما ِخْسَت،ُمْذ َخَطُفوَك أسريَا

أن األمري بدأ مرحلة جديدة يف ك
عن طريق مناظرات العلماء الفرنسيني بقصر اكري، وهذمرحلة اجلهاد الفِ يأسره ومنفاه، وه

:هلذه املرحلة بقول السَّاردأمبواز،والتأليف للكتب،وميكننا أن منثل 
َوَتْدمُغ باْلِعْلِم َمْن َجادلـُــوك      فكْنَت الضَّليَع،وَكانوا ْاَحلمريا
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"    أيا:"داءبداية األمر حرف النِّ يفالسَّاردف،وظَّ وللمحافظة على تسلسل األحداث
حتمله من اأي تنبيه املتلقي إىل شخصية املنادى، وم.منه التنبيهضللمنادى البعيد، والغر 

.دالالت
).                       الواو،والفاء(حروف العطف،السيما  بعد ذلك كثَّف من توظيفمث

من ا، وهذا أخرىأحيانً لألحداثعقيبتيب والتَّ الرتَّ ى، وعلا، حينً اللة على االعتناءللدَّ 
دخلت هذه احلروف د، وقفكك فيما بينهاال يبدو التَّ ، حىتاألحداثهذه ، بنيأجل الربط

.ا ماضيةارد كان يسرتجع أحداثالسَّ ن، ألمعظمها على األفعال املاضية
:قولهأبيات،ةعشر يف)ةمرَّ 18( ورد د، وق"الواو"ومن أمثلة توظيف حرف العطف

يف تَ هلبْ أَ وا،بالدً تَ سْ سُ وَ ا،جيشً تَ نظمَّ وَ ،ربٌّ اجاكَ نَ وَ ا،عسريَ ويالً طَ ضالُ النِّ كانَ وَ "
و بيجُ تَ عْ جرَّ وَ ،طيقْ تُ ا المَ اريانَ مَ لتَ محَّ وَ ،الضَّمريَايف اخلانعنيَ أيقظتَ و،احلنايَاابعنيالقَ 

كَ راءَ إغْ امَ رَ مْ كَ وَ ا،احلمريَ او انُ كَ وَ ،بالعلمِ مغُ تدْ وَ ا،ين املصريَ تبْ وا،رايَ جتزي السَّ وَ ، ااملريرَ العذابَ 
بَ درْ عبِ للشَّ تَ دْ عبَّ وَ ا،صريَ بَ ونَ مرُ مبا يضْ تَ نْ كُ وَ وا،لفُ أخْ كمْ وَ ،دوكَ اهَ عَ مْ كَ وَ ،ونْ ابثُ العَ 
."اسريَ أَ وكَ طفُ خَ ذْ مُ تَ سْ ا خِ مَ وَ دا،الفِ 

:                   يف قوله) اتمرَّ 05( ،وقد ورد "الفاء"ومن أمثلة توظيف حرف العطف
النَّصريَا، فَ ُكْنَت األمَري ْاخلبَري ْاخلطريَا، فَ ُكْنَت الضَّليَع، فَ لْم َتُك غْمًرا" "فَ لبَّاَك َشْعٌب، فَ كَ انَ 

ل، مبعدشعريةأبياتةعشر يف ) ةمرَّ 23( ليصبح عدد التوظيف اإلمجايل حلروف العطف
.                                                     عري الواحدأكثر من مرتني للبيت الشِّ 

بط، وتسلسل أحداث أجل احملافظة على الرَّ نعلى مدى حرص السَّارد، موهذه نسبة تدلُّ 
.السَّرد الشِّعري

بني نالفرتات التارخيية للجزائر، وممن األحداث، عرباإلياذة اجلزائر كثريً تناولت هذا وقد 
:هذه األحداث ما يلي

املقاومات الشعبية واالستدمار الفرنسي-
مقاومة األمري عبد القادر اجلزائري-
)قسنطينة(مقاومة أمحد باي -
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)بسكرة وضواحيها(مقاومة الزعاطشة -
مقاومة ال ال فاطمة نسومر -
مقاومة أوالد سيدي الشيخ-
وعمامة،بومعزة،بوبغلة،عبد الرمحان بن زيان،املقراين،الشيخ احلداد،ب: مقاومات أخرى-
احلركات واألحزاب السياسية،واجلمعيات-
م1945ماي 08جمازر -
م              1954الثورة التحريرية املسلحة -
مؤمتر الصومام-
)من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب(-

أن إالَّ يف إلياذة اجلزائر،رديسَّ من أجل إشاعة العنصر ال،هذه احملاوالتكلِّ رغم  لكن 

إلجناح هذا العنصر ،اعرا باهتً بدَ "فقد،رديالسَّ 
فقد تطرق مفدي زكريا إىل ،سبة للموضوع املتناولنالحظ هو االختصار بالنِّ بب كما والسَّ 

وهذا ال "من القرن الثالث قبل امليالدي إىل العقد السابع من القرن العشرين"تاريخ اجلزائر
)1("ا يف هذا التناولاعر بارع مقتدر،وقد كان بارعً يتأتى يف هذه العجالة من األبيات إال لشَّ 

ففي نفسه،املستوىبليس ،لكنعرب أبيات اإللياذة،ردي موجود باإللزامالعنصر السَّ نأإالَّ 
غة تقريرية خطابية مباشرة ،السيما يف األبيات الشِّعرية اليت تناول فيها بعض األبيات تكون اللُّ 

غة إىل مستوى عالٍ ذع اآلفات االجتماعية،ويف بعض األبيات األخرى ترتقي اللُّ قد الالَّ بالنَّ 
.األحداث،عن طريق السَّرد الشعرينامي من اإلبداع وت

56نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص) 1(
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:الحربيهألمير،وجهاداياسة سالة على يميائية الدَّ ات السِّ البنيَّ –02
،َفكْنَت النَّصريَا ربٌّ اكَ ـــونَاجَ  بٌ ْاِجلهاَد،فلبَّاَك شعْ َشرْعتَ 

كْنَت ْاألمَري ْاخلبَري ْاخلطريَاالًدا  فَ بِ تَ ُسسَّ جيًشا،ونظَّْمتَ و
ن، ومية احملوريةخصياسية للشَّ نكة السِّ مدى احلِ الة على ارد بعض األفعال الدَّ لقد أورد السَّ 

مقداممن رجل حازمال يكون إالَّ عرو ،إن فعل الشُّ )ُسْستَ ،تَ ، َنظَّمْ تَ رعْ شَ :(هذه األفعال
.اليت حتيط بهفلعواقب األمور، والظرو رؤية مستقبلية وتقدير ه، ولمبا يفعلقواث

عالية وحتكم -بكاريزما-سمُ ،فال يكون إال من طرف شخصية قيادية  تتَّ التنظيمفعل أما 
ياسية،فال يسوس احية السِّ أكثر األفعال داللة من النَّ هُ ،لعلَّ "ساسَ "يف زمام األمور،أما فعل

نقطعت،إن شدُّوا أرخيُت،وإن امارة عْ عية شَ وبني الرَّ لو كانت بيين"األمور،إال سياسي حمنك،
.   نعلى حد قول معاوية بن أيب سفيا،)شدْدتُ أرخوا 

: الة جبالءيميائية الدَّ يات السِّ ا من خالل البنِّ )األمري(خصية احملوريةأما جهاد الشَّ 
عت، لت، جرَّ ت،محَّ ت بالدا،أهلبت،أيقظْ سّ ا،سُ مت جيشً ضال،شرعت اجلهاد،نظَّ النِّ :(وهي

:اردوهذا من خالل قول السَّ .)دت،الفدارايا،تبين املصري،عبَّ ختوض املنايا، جتزي السَّ 
طويالً َعسريَا               النِّضاُل وكاَن  كْنَت اْلقديرَا..رَ ادِ قأيَا َعْبَد 

،َفكْنَت النَّصريَا ربٌّ اكَ ـــونَاجَ  بٌ شعْ ،فلبَّاَك ْالِجهادَ َشرْعتَ 
كْنَت ْاألمَري ْاخلبَري ْاخلطريَافَ ِبالًداتَ ُسسَّ ،وجيًشانظَّْمتَ و

خلانعَني الضَّمريَايف اْ وأْيقْظتَ ا    يف القابعَني احلَنايَ وألـَْهْبتَ 
من خالل ز، فترب )سنة18:(بــــــة، واملقدر أما املدة الزمنية ملقاومة وجهاد األمري عبد القادر

ي السَّرايا،وتْبين اْملصريا  ختوُض املنايَا    وجتز ...اٍن وعشًرامَ ثَ :اردقول السَّ 
،إىلمن خطاب وصفي واقعيرديل اخلطاب السّ ميائية،حتوِّ ات السِّ إن مثل هذه البنيَّ 

خصيات املضادة هلااحملورية،والشَّ خصية ،بني الشَّ راعبالبطولة والصِّ خطاب ملحمي مشحون 
.َعسريَاطويالً وكاَن النِّضاُل :اردقول السَّ ، يفمنية ملقاومة األمرياملدة الزَّ كما تربز طول
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:جهاد األمير الفكري،و تحميل فرنسا ما ال تطيقالة على ة الدَّ يميائيَّ ات السِّ البنيَّ –03
من ضد فرنسا،ة معارك يف عدَّ -ا–القادرلقد انتصر األمري عبد 

من األحيانبينها على سبيل املثال معركة املقطع،ومعركة خنق النطاح،مما جعل فرنسا يف كثري
ة من جديددَّ إىل إبرام اتفاقية هدنة مع األمري،وهذا حىت تستجمع قواها،وتعد العُ تسارع 

.للمواجهة
:    حتميل فرنسا ما ال تطيقراع و الصِّ الة على يميائية،والوحدات الدَّ ات السِّ لعل أبرز البنيَّ و 

اْلَعذاَب اْلـَمريرَابيُجوجرَّْعَت وَ  طيقْ تُ َما الَ )َماريانَ (ومحَّلَت 
.ارد على فرنسا،حتملت من ضربات األمري ما ال تطيقفماريان،وهو االسم الذي أطلقه السَّ 

ة العذاب املرير،الذي تلقاه على أيدي األمري وأصحابه ع غصَّ بيجو،فقد جترَّ اجلنرالأما 
                                                                     .

على عظم وقع هذه األفعالةللدَّالل) ، جرَّعتَ محَّلتَ (ولقد جاءت األفعال هنا بصيغة املبالغة
ما أصاب إىل اهلزمية،فأضاف ة ا يف إيضاح مدى شدَّ إمعانً ،فاتارد بعض الصِّ بل أضاف السَّ 

.العذابهذا الناجتة عن رارة املصفة ) بيجو(،وإىل عذاب صفة ما ال تطيق)ماريان(
:ارد، فتتمثل يف قول السَّ يميائية الدالة على جهاد األمري الفكريالبنيات السِّ أما 

،وَكانوا ْاَحلمريا               الضَّليعَ َمْن َجادلـُــوك      فكْنَت بْالِعْلمِ َوَتْدمغُ 
.لمه أيضااالستدمار بسيفه،فقد جاهد بقلمه وعِ فاألمري عبد القادر اجلزائري،مثلما جاهد 

ة لقاءات ومناظرات إىل عدَّ - ائرالزَّ حتفة–التاريخ،والسيما كتاب األمريحيث يشري
ا بيجو،وهذا عندما كان األمري يف ،وخصوصً فرنساوجنراالت علمية،كانت بينه،وبني علماء 

. قصر أمبواز بفرنسا ،أين قضى مخس سنوات أسريا
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وهذا ،)العلم(يضيف إليها كلمة ،مثمن الدِّماغاملشتقُّ ) تدمغُ (ارد هنا بفعل يأيت السَّ 
من جهةلألمري القوية احلجج،ة املواجهة الفكريةاللة على شدَّ للدّ 

.لذا فإن األمري يدمغ بالعلم،وليس باجلدال العقيم الذي ال طائل منه،أخرى
ارد على تأكيد هذه املفارقات من رفني،يعتمد السَّ وللداللة على املفارقات العلمية بني الطَّ 

.)فكْنَت الضَّليَع،وَكانوا ْاَحلمريا:(يةخالل الثنائيات الضدِّ 
.همكن من شراء ذمَّة األمير،وأسر عدم التَّ الة على يميائية الدَّ يات السِّ البنِّ –04

ُك ِغْمـــــــرًا صَ تَ لمْ فَ اْلَعابثُــــــــــــــــــــونْ إْغراَءكوَكْم راَم 
..              وَكْم أْخلُفوا     وكْنَت مبا َيْضِمُروَن َبصريَا...وَكْم َعاَهُدوَك 

َخَطُفوَك أسيَرا،ُمْذ وَما ِخْستَ َوعبَّْدَت للشَّْعِب،دْرَب اْلِفَدا  
، إْغراَءكراَم وَكمْ (العددية،" كم)"ثالث مرات(عرية هذه األبيات الشِّ يف،هناارد السَّ وظف

بالفلوس "،األمرية مَّ من أجل شراء ذِ ،للداللة على كثرة احملاوالت) أْخلُفواوَكمْ َعاَهُدوَك،َكمْ و
فلم تُك (مرة يأيت اجلواب لصاحل األمري،ومن مثة اإلطاحة به،لكن يف كلِّ "املغرياتخمتلفو 

.)ِخْسَت،ُمْذ َخَطُفوَك أسريَااومَ ،..
م، وعداميةمببادئ قضيته السَّ كهِ مدى متسُّ ز، ويرب ألمريلارخييالتَّ وقفاملز عزّ هذا اجلواب يُ 

.مبختلف أنواع املغرياتمكن من شراء ذمَّتهتَّ ال
خصيات الشَّ فجهة أخرى، اتصانالبة األمري على مواقفه من جهة، وملنا مدى صيتبنيَّ 

من ،وهي صفة ذميمة حتطُّ )وَكْم أْخلُفوا...َعاَهُدوكَ وَكْم (إخالف العهود ة، بصفاملضادة له
.ريعة اإلسالميةقدر خصومه،بل هي من صفات املنافقني يف نظر الشَّ 

هاية هاية،لتكون النِّ على مواقفه حىت النِّ ااألمري ثابتً ،ظلَّ يةردالسَّ األحداث تتابعمن خالل 
،لكن رغم هذه النهاية يف قصر أمبواز بفرنسا مدة مخس سنوات،حلتمية اختطافه وأسرها

هذا البطل عبَّد الدَّرب للقادمني من بعده،وحسبه أن نظريه،فإنَّ املأساوية لبطل صنديد عزَّ 
.بيضاءل له أيادٍ بل سجَّ )َخَطُفوَك أسريَاوَما ِخْسَت،ُمذْ (ةة،وبيع الذمَّ سَّ التاريخ مل يصفه باخلِ 
باألفعال مقرونًا) على الشخصية احملوريةدالعائ(، الضَّمري املتصلرحضو مع العلم سجلنا كثرة

.                                                                                      املاضية
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خصيات الثانوية األخرىعلى باقي الشَّ ،خصيةوهذا داللة على مدى هيمنة هذه الشَّ 
اَك،،نَاجَ َت،لبَّاكَ عْ َت،شرَ نْ كُ :(

..) ،َ تَ سْ ،خِ دتَ ،عبَّ عاهدوكَ ،،جتزي،تبينعتَ ،جرَّ لتَ ،محَّ تَ ،أيقظْ مَت،ُسْسَت،فُكْنَت،أهلبتَ نظَّ 
مرة 27(فوظَّ د،فق)مرات10(حرف رويورد على كونه ةبكثرة،عالو د حرف الراءور كما 

قادر،القديرا،عسريا،شرعت،رب،النصريا،األمري،اخلبري،اخلطريا،الضمريا،ماريان().كلمة25يف
. )عت،املريرا،عشرا،السرايا،املصريا،احلمريا،رام،إغراءك،غمرا،غريرا،يضمرون،بصريا،درب،أسرياجرَّ 

ما ه، ولدالالتهلهعشرة أبيات يف،الكم اهلائلاد حرف الراءو فيه أن ور مما الشكَّ 
.ارهربِّ يُ 

وقية شأنه شأن حرف الالم،أما دالالته إىل احلاسة الذّ ينتميفهو إن املعىن األويل هلذا احلرف،
. أسريانية يشبه الرَّ يف السّ خاوة،شكلهدة والرَّ ط الشِّ متوسّ جمهور "ومعانيه احلافة،فهو حرف

ا من مرونتها،وحيويتها أشبه ما يكون باملفاصل من اجلسد للمفاصل،ولواله لفقدت لغتنا كثريً 
.)1("ا من رشاقتها

. هذا احلرف يف لغتنا العربيةاليت يتبوأها مدى األمهية الكربى ،وىليبدو لنا للوهلة األ
ة، والنَّضار قةالرِّ ى، وعلوالرتجيعر، والتكراحركعلى التَّ يدلُّ "أما إذا حبثنا عن دالالته، فهو

.وضم األشياءط، والرببات واالستقرارالثَّ ى، وعلف، واخلو الفزعىوالرخاوة، وعل
معظم األلفاظ اليت تدل معانيها على أهم مصادر احلالوة أما داللته الذوقية ففي دخوله

بدخوله معظم األلفاظ اليت تدل داللته على احلرارة،و ...)رب،رضاب،رطب،رمخ،بسر،متر(
السقر،األوار،اجلمر،الشرر،الرمضاء،الصهر،اهلاجرة،النار،أسعر(معانيها على منابع احلرارة

.)2(....)"احلر
بات واالستقرارالثَّ ةمن حرف الراء، داللت، استمدَّ فإن شخصية األمري من دون شكومنه 

.يف يد واحدةة، واحلرار عالوة .فوفوضم الصُّ طبوالرَّ 

.42ت،ص.ط،د.حبيب مونسي،تواترات اإلبداع الشعري،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،د) 1(
.42املرجع نفسه،ص ) 2(
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:ومضات سردية في الهيكل العام للقصة-
من ل، ولعةأجل بناء اهليكل العام للقصَّ ن، مبعض األساليب، إىل)السَّارد(هذا وقد تودَّد 

مثل اجلناس واإليقاع ،احملسنات البديعةف، وتوظيق، واالشتقاالّتكرارد،جنأهم هذه األساليب
:بنوعيه الداخلي واخلارجي،وميكن أن منثل هلذه

اإليقاع االشتقاق اجلناس التكرار األبيات الشعرية
يف تكرار يتمثل

"الراء"ويحرف الرَّ 
قاِدر   اْلقديرَا اْالقديرَ كْنتَ .قاِدرَ َعْبَد أيَا

وكاَن النِّضاُل طويالً َعسريَا
تكرار 

حرف الفاء
َشرْعَت ْاِجلهاَد،فلبَّاَك شْعبٌ 
ونَاَجاَك ربٌّ ،فَ كان النَّصريَا

جناس ناقص 
بني

ْاخلطريَاو ْاخلبَري 

تكرار
واوحرف ال

ُسّسَت ِبالًداونظَّْمَت جيًشا،و
َر ْاخلطريَاــــَر ْاخلبيــــــَفكْنَت ْاألمي

جناس ناقص 
القابعنيَ بني 
عنيَ نااخلو 

تكرار حرف
يف:اجلر

القابعَني احلَنايَا وألـَْهْبَت يف
ْاخلانعَني الضَّمريَا وأْيقْظَت يف

تكرار
واوحرف ال

وَ َتْدمُغ باْلِعْلِم َمْن َجادلـُــوك 
فكْنَت الضَّليَع،و كَ انوا ْاَحلمريا

تكرار الكلمة
وكم

أْخلُفواَكمْ و.َعاَهُدوكَ وَكمْ 
..وكْنَت مبا َيْضِمُروَن َبصريَا

، "السَّراياواملنايا:"من الكلمات أمثالويت،بني  عديدٍ وازي الصّ هذا باإلضافة إىل وجود التَّ 
،ال شك أن هذا التوازي الصويت،يُولُِّد إيقاًعا "إغراءك،وِغْمًرا،وغريَرا"و" اخلانعني والقابعني"و

.  وي
هذه األساليب ،وغريها أدَّت إىل إضفاء مجاليات مهمَّة على السَّرد الشِّعري،كما أدَّت كلُّ 

.                                      إىل تسريع السَّرد،بداية من التعريف بالشخصية احملورية
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اختلفتن، وإخصياتمن الشَّ مثقلة بعديدٍ - عامة-إلياذة اجلزائرقد جاءت هذا و 
قافية،والسِّياسية،ومجيع مناحيها،خصيات من حيث أدوارهاالشَّ هذه 

ليمالك،هاروت،آدم،هامان،اخلليل،موسى:"مثل،املستمدة من القرآن الكرميفمنها الشخصيات
"....،عاد،إرم،نوح،عيسى،حممد،حواءمثود

...".املتنيب،جمنون ليلى،زرياب:"الشخصيات املستمدة من الرتاث مثلومنها
:املوالية لفرنسا من أمثالوبعض الشخصيات الفرنسية، أ،وردت بشكل الفت لالنتباهكما 

بوخريص،شارل العاشر،المورسيري،بيجو، بيجار،ماسو،ساالن،سوستال،تبغمون،بوشناق،"
....". راندون،العقيد بوبريت،فيوليت،لسرتاد،كاربونيل،ديغول،تيربيوس

خصيات جزائرية قدمية،وحديثة،فمن الشخصيات عالوة على هذا،فقد حفلت اإللياذة بش
أبو مدين شعيب بن احلسني،أبو محو موسى،ابن :"الراسخة يف القدم،نذكر على سبيل املثال

زيري،ماسينيسا،يغورطا،تيكفرناس،أغوسطنس، مخيس،حيي بن خلدون،ابن رستم،بولوغني بن 
....". يوبا الثاين،كسيلة،الكاهنة،ابن محاد،ابن هاين

علي البوانت،أمحد باي،األمري عبد القادر،عبد ":ات اجلزائرية احلديثة فمنهاخصيَّ أما الشَّ 
الرمحان بن زيان،فاطمة نسومر،سليمان بن محزة،ناصر بن شهرة،أبو شوشة،الشيخ احلداد، 

يل احلاج،الشيخ عبد احلميد بن الشيخ املقراين،الشيخ بوعمامة،الشيخ آمود،األمري خالد،مصا
....". باديس،الشيخ البشري اإلبراهيمي،الشيخ الطيب العقيب،اجلميالت الثالث

الفأر،العنز ،البغل :"ثلبشخصيات احليوانات م:ومل يتوقف األمر هنا،بل قد حفلت اإللياذة
.)1(..."الكلب، احلمري

ثانويةشخصياتأكانت شخصيات رئيسية حمورية،أوءكل هذه الشخصيات وغريها، سوا
راع البنية السردية لإللياذة،ويف تنامي الصِّ احتواء ،كان هلا دورا فعاال يف هامشيةشخصياتأو

.وحتريك األحداث وتسلسلها

.ينظر إلياذة اجلزائر،ملفدي زكريا) 1(
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نا قد نقف عن بعضها عرية،ولعلَّ من املقاطع الشِّ ى يف عديدٍ جتلَّ فقداحلوار،أما خبصوص 
:زكريايقول مفدي شخصياتهعلى ألسنةهأن جيرياردالسَّ لتبيانه،إذ حاول

وقَاَل الرَّعاديُد قوٌم رعاٌع    مـَجانيـُن َجتري وراَء ْاخلياِل                              
ِكراٌم     صَناديُد،من ُعظَماِء الرِّجالِ :وقاَل اْملناجيدُ  قوم ٌ

إذا القوُم مل ْميحُقوا بالنَّكالِ بئَس املصريُ :وقَاَل الفرْنسيسُ 
نَاَصُروا ِحْزبَنا   َسنْقِضي على َلْعنِة اِالْحِتاللِ وقاَل اُألىل 

)1(وقَاَل الذي خلَُّدوا ِشْعرُه    ِفداُء اجلزائِر ُروِحي وَمايل
خصيات املختلفة من الشَّ عديدٍ احوارً ،اردم لنا السَّ عرية يقدّ يف هذه األبيات الشِّ 

لوهلة خصيات تبدو لشخصية هلا وجهة نظر خمتلفة من القضية اجلزائرية،هذه الشَّ لاآلراء،فك
:هايدور بني شخصيات أمهُّ ،ألنه خارجيذا نوع يبدو احلوار األوىل غري متكافئة اآلراء،ومنه 

.)"الشاعر"شعرهالثُّوار،الذي خلَّدوا"حزبنااألىل ناصروا،عاديد،املناجيد،الفرنسيسالرَّ (
اآلراء حيث تتشاكل وتتباين ،حريرية املباركةورة التّ رأيها اخلاص من انطالق الثّ ،شخصيةفلكلُّ 

.وفق هذا اجلدول للتوضيح أكثرتوجههاميكننا أن نصنفحبيثفيما بينها،
)ضد(التباين  )مع(التشاكل  الشخصية
اعروار، الشّ املناجيد، الثّ  الفرنسيس عاديدالرَّ 

الّرعاديدالفرنسيس،  الّثوار، الشَّاعر املناجيد
،املناجيدرالّثوار، الّشاع الّرعاديد الفرنسيس

الفرنسيس، الّرعاديد املناجيد، الّشاعر الّثوار
الفرنسيس، الرَّعاديد املناجيد، الّثوار الّشاعر

على الفعل ااملتشاكلة واملتباينة فيما بينها،معتمدً اتخصيَّ ارد احلوار بني هذه الشّ جيري السَّ 
" واو العطف"من املاضي،مع حضورللداللة على البنية الزمنية للسَّرد،وهي الزَّ "قال"املاضي 

،لتكون فسريرح والتَّ مبا يعرف بوظيفة الشَّ بني اجلمل السَّردية،إذ يقدم لنا هنا وظيفة سردية،أو
.)فداء اجلزائر روحي ومايل(نفسه،املتمثلة يف نشيده)الشاعر(اردالكلمة الفيصل يف اخلامتة للسَّ 

.59ص،املصدر السابق) 1(



-159-

:وقد ورد احلوار أيضا يف مثل قوله
، أْمركَ :وقَاَل لُه الشَّْعبُ  )67ص (أْمريأْمُرَك ريبِّ     وقَاَل لُه الرَّبُّ

املقصود به هنا الشَّعب (ا قصحوارً ارد لنا السَّ معري، يقدِّ يف هذا البيت الشِّ 
).الواحد األحد( الربّ ، وبنياجلزائري

استنادا على يالزمنية، فاملاضبنيته ا، أم"، الربّ الشَّعب"فشخصيات وأطراف احلوار هنا 
.مرتني- وقال- تواتر الفعل 

. هيف تقرير مصري ه، وحقّ عب اجلزائريلشَّ اةقضيعدالة ى، مدارد أراد أن يربز هناالسَّ ف
ه ضدَّ يقف يف صفِّ وتعاىل وجل ،جعل اهللا سبحانه عب اجلزائري باهللا عزَّ فكأن إميان الشَّ 

عزَّ وجلَّ يتهمغتصيب حرِّ 
هذا اإلذعان نتيجة إميانه املطلق به،من جهة،وإميانه بقضيته العادلة من جهة أخرى،ويتجلىَّ 

يف قول ،ليأيت جواب االستجابة"أْمُرَك ريبِّ :" اللية يف قولهاملطلق من خالل البنية الدّ 
".  ْمُرَك أْمرِيأ:"الرب

تكرار :كرار بنوعيهإىل أسلوب التَّ د، عموحىت يقنع السَّ 
ر بتوافق الطرفني لينتهي احلوا".أْمُرك"الكلمة يف قولهر، وتكرا"وقال له"اجلملة الفعلية يف قوله
     .

بني اجلدال حضعليم، ويتَّ اإلخبار والتَّ هو 
كلبداية  ، يفثالث مرَّات" وقالوا"خالل توظيف الفعل ن، م)النُّقاد والشَّاعر(شخصييت 

م إجابة شافية ليقدِّ :"فقلتُ "، ليأيتبيت شعري
.التساؤالت السابقةكافية لكلِّ 

.وافق بني شخصيات احلوارالنهاية إىل االقتناع والتَّ ليخلص احلوار يف 
َقِصيُدَك ِشــعـْــــــٌر َقدٌمي        ُيكبِّلـــُـــــــُه بالتَّفــــَــاِعيــــــــــــِل غـــِــــلُّ :وقَاُلوا
َمدْحَت به ْاحلاكمَني       ومْدُح ذوي اُحلْكِم َجيُفوُه َعْقلُ :وقَاُلوا

تلــُوُم الشَّبــــــاَب،ومثْـُلَك يْعُلوانـْحــــــرْفَت بإْليـــــــــــَاذٍة    :قَالـــُــواو 
)114ص (َفقْلُت وِشْعُر ْاخلرافاِت يْفىن      وِشْعُر اْلبطُوالِت ال َيْضَمِحلُّ 
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المبحث الثاني:خصائص الحّس الملحمي في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا
الرَّمز الملحمي:المطلب األول- 

الشك أن الرَّمز هو أحد األدوات الفنِّية يف التَّعبري،حيث يلجأ إليه الشَّاعر ليضفي 
مجاليات مجَّة على صوره الشِّعرية،فيعطيها أبعاًدا فنِّية مشعَّة باحليوية،ومن خالل الرمز 

مز واألسطورة يف عصوره تخدم اإلنسان الرَّ اس"واألسطورة ينزع النَّص األديب حنو التسامي،ولذا
يين طورا آخر، والدِّ ،فتناوهلما ضمن اإلطار التارخيي تارة،املختلفة وحياته البدائية املستمرة

مز امللحمي وأمهيته يف ونظرا ألمهية الرَّ ،)1("إىل استعماله هلما يف األدب شعره ونثرهةإضاف
نَّ إة،حيث عوبة مبكان تعريفه بدقَّ تعريفه رغم أنه من الصُّ وجب علينا أوال يتاألعمال امللحمية،

مما جعل ،مز بشكل دقيقصعوبة كبرية يف تعريف الرَّ "وجدوا،قاد والباحثنيمن النُّ اعديدً 
بتوضيح العالقة بني الرمز والفكرة ،ته،ويكتفون يف األغلبالكثريين يقبلون اللفظ على عالَّ 

إذ - ال يضرينا احملاولة-مزة على مفهوم الرَّ صعوبة القبض بدقَّ إال أنه رغم ،)2("اليت يرمز إليها
خفي تتصويالرَّمز:فقد جاء يف لسان العرب البن منظور،عرَّفُه كثري من الغربيني والعرب

من غري إبانة بصوت إمنا ،حتريك الشفتني بكالم غري مفهوم باللفظنباللسان كاهلمس، ويكو 
مز يف والرَّ ،إشارة وإمياء بالعينني واحلاجبني والشفتني والفمالرمز:لهو إشارة بالشفتني،وقي

.                           )3(بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعني،غة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظاللُّ 

اإلشارة،أو اإلمياء بالشفتني :ويضم وحيركالرَّمُز،:ولقد جاء يف قاموس احمليط للفريوز آبادي
الكثري احلركة واملبجل :والرَّميزُ .العينني أو احلاجبني أو الفم أو اليد أو اللسان،يْرُمُز،ويْرِمزُ أو

. عند بعض النقاد العرب القدامى- باإلجياز–الرَّمزولرمبا اقرتن .)4(املعظم،والعاقل
1.طمار للنشر والتوزيع ،عمان ،أيب ريشة،دار ععر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمرالشِّ ،أمحد موسى صواحلةحممد )1(

.151ص2002
احلوار رالرمز خمتارات من الرمزية واألسطورة،دارسح،عبد اهلادي عبد الرمحان،"مقاربة وترمجة"،روالن بارت ،األسطورة اليوم) 2(

.10،ص1994، 1.،طالالذقية،للنشر والتوزيع
.119، ص)رمزةماد(، 3العرب، مجنلساينظر ابن منظور، ) 3(
.512ينظر الفريوز آبادي،قاموس احمليط،ص) 4(
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قَاَل ربِّ "الم،يقول عزَّ وجلَّ دنا زكريا عليه السَّ ة سيِّ بط يف قصَّ ويف القرآن الكرمي،وبالضَّ 
.)1("رْمَزااْجَعْل يل آيًة،قَاَل آيُتَك أالَّ ُتكلَِّم النَّاَس َثالثَة أيَّاٍم إال َّ 

غوي نفسه "أنه:للرَّمزيف تعريفه " عثمان حشالف"ويذهب الباحث 
اإلشارة يتجاوز كثريًا حدّ ،على بعض األلفاظ يف القصيدة ضغطًا مركًزا ،حني يضغط الشَّاعر

معانيه فس ضغطًا حبيث يوقظ يف النَّ ،إىل املعىن العام القريب واملألوف يف القصيدة
.     )2("املاورائية

يركز يف تعريفه للرَّمز على القيمة "حممد فتوح أمحد"وال يتوقف األمر هنا،بل جند الباحث 
إغفال مستوى الداللة مع عدم ،شيًئا ما يشري إىل شيء آخر"مزيعترب الرَّ ثالداللية،حي
فيعترب الرَّ "قاسم املقداد"،بينما الباحث)3("احلقيقية فيه

الرمز ال يشكل أداة معرفة،كما أنه ال ينوب عن واقع آخر،أو عن شيء آخر،أو عن أفعال "
. )4("الرَّ .أخرى أو أية جمموعة إنسانية

أنه أفضل طريقة لإلفضاء كوأمهية وداللة كربى، ذل،مز قيمةأن للرَّ ،ضح لناهذا يتَّ من كلِّ 
أثري يف وبالغة التَّ ،مزية ذات طاقة عالية التواصلاللة الرَّ الدَّ نَّ إعبري عنه،حيث مبا ال ميكن التَّ 

واصل ما لدى ذات طاقة عالية التَّ ،مزية ها هنالة الرَّ الإن الدَّ "جتعلنا نقول بإعجاب،،املتلقني
مجهور املتلقني حيسّ اعر املعاصر،ذلك أنالشَّ 

عب،وهذا ال ق األفواه على املورد الصَّ حام احلديث،وتدفّ أو رؤية ملن هم يف حومة الزِّ ،ومشاركة
باختيار كلمات مركزية وحمورية يف سياق احلياة ،مزعراء يف رسم الرَّ ينفي جهد الشُّ 

.)5("املعاصرة
.41سورة آل عمران، آية) 1(
2000،ط.احظية،اجلزائر،دالتبيني اجل،منشورات )فرتة االستقالل(عثمان حشالف،الرمز وداللته يف شعر املغرب العريب املعاصر) 2(

.13ص
. 33ص،1978، 2.ط،ة، القاهر املعارفروالرمزية يف الشعر املعاصر، دازفتوح أمحد، الرمحممد )3(
55ص،1984، 1.والنشر،دمشق،طدار السؤال للطباعة رد األسطوري امللحمي جلجامش،قاسم املقداد،هندسة املعىن يف السَّ )4(
2،1990.،طبريوتفايز الداية،مجاليات األسلوب الصورة الفنية يف األدب العريب،دراسات أسلوبية،دار الفكر املعاصر،) 5(

.184ص
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أن الكلمة املركزية واحملورية للشَّاعر مفدي زكريا،فبال شكٍّ " إلياذة اجلزائر"وإذا استنطقنا 
ما حتمله من أبعاد ودالالت بكلِّ ،"الجزائر"مز امللحمي هي كلمةل الرَّ اليت تشكِّ ،فيها

ة،ومن خالل صيَّ بالفاحتة النَّ ا بدءًا من العنونة مرورً ،اعميقة،حيث جند هذا الرَّ 
.نص اإللياذة

:الرَّمز الملحمي من خالل العنَّونة–01
عرية هذه،ومن دون أي عنوانًا مللحمته الشِّ "إلياذة اجلزائر"،اعر مفدي زكريا لقد اختار الشَّ 

حيمل داللة رمزية،وأبعاًدا  ألنه ،بل أو ُجزافااعر اعتباطًيا أن هذا العنوان مل خيتاره الشَّ ،شكٍّ 
ا تناصية،فهو ا أبعادً يتضمن غالبً ،العنوان من خالل طبيعته املرجعية واإلحالية"كثرية ذلك أن

وارتباطها ببعض عرب احملاورة واالستلهام،صوصيومئ إىل تداخل النّ ،دال إشاري وإحايل
وأهدافه ،ويعلن كذلك عن قصدية املنتج أو املبدع،د بالتايل نوع القراءة املناسبة لهوحيدِّ 

القارئ يلتفت أول األمر "جيعلأيًضا،فالعنوانهذه املعطيات،من كلِّ )1("األيديولوجية والفنية
املرافقة إليه،ألنه أول ما يصادفه يف غالف الديوان األول،ويكون حبجم أكرب من كل البيانات 

. )2("فهو يف األغلب األعم خالصة النص...له،كاسم املبدع والكاتب،ودار النشر
عرية ملفدي اقرتبنا من املادة الشِّ "إذاواحلقيقة أنناالنَّص،هو خالصة باختصار،فالعنوان 

الشِّعرية اليت زكريا،سنجد أن أول واجهة فنية يرتسم فيها املوقف امللحمي هي واجهة العنونة 
.)3("خلطابه الشعري،قبل الثورة وأثناءها وبعدها" تسمية"و" ومسا"انتقاها وارتضاها الشاعر

متميزة،اقتضاها سياق على وجه اخلصوص،متتلك خصائص فنية عناوين مفدي زكريا"و
.)4("املوقف امللحمي الذي يتميز به شعره

.42حممد الصاحل خريف،بني ضفتني،ص) 1(
38ص خريف،فضاء النص نص الفضاء،حممد الصاحل )2(

.122عثمان بدري،دراسات تطبيقية يف الشعر العريب حنو تأصيل منهج يف النقد التطبيقي،ص)3(

.124املرجع نفسه،ص)4(
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عري خيص إىل أن هذا اإلبداع الشِّ حييلنا مباشرة،اعر مفدي زكرياوالعنوان الذي اختاره الشَّ 
ب من ثنائية اجلزائر،يتغىن 

.هي الرَّمز امللحمي من خالل العنوان"الجزائر"مسند ومسند إليه،لذا تغدو كلمة 
:صيةمز الملحمي من خالل الفاتحة النَّ الرَّ –02

اعر ل ما يفتتح به الشَّ أوَّ ف،صية،اليت هي مبثابة مطلع القصيدةالفاحتة النَّ توقَّفنا عند ا إذا أمَّ 
خُه،ذلك أنه ال يكتفي برتصيع رسِّ د العنوان وتُ عمله اإلبداعي،فإننا جندها عند مفدي زكريا تؤكِّ 

من خالل العنوان فقط،بل جيعل من هذا الرَّمز امللحمي أول كلمة دالة "الجزائر"مز امللحميالرَّ 
:ه حيث يقول

)1(يَا َمْطلَع اْملْعِجزاْت      ويَا ُحجََّة اِهللا يف اْلَكائَناتْ َجزائرُ 
فإمنا يدلُّ ،صية إللياذة اجلزائر،وهذا إن دلَّ على شيءهي أول ما جاء يف الفاحتة النَّ ،فاجلزائر

.على فكر وأحاسيس الشَّاعر مفدي زكريا،على مدى هيمنة هذا الرَّمز امللحمي الدَّال
:مز الملحمي من خالل نص اإللياذةالرَّ –03

)50مخسون(باملعىن الصَّريح يف نص اإللياذةتكرمز ملحمي دال، تكرَّر "الجزائر"إن كلمة 
:تكرار الالزمة وهيلخال،تكرارهامت ) 100مائة مرَّة(مرَّة ناهيك عن

نَــــا َشغْلَنا اْلــــــَورى، وَمْألنا الدُّ
كالصَّــــــــــــــــالةْ  بِشعــــْــٍر نُــــــرتِّلـــه ُ

)2(ْالَجزائِرْ َتَسابيحُه ِمْن َحنايا 
عدد ح،ليصب)الجزائرإلياذة (من خالل العنونة،مز امللحميإىل ورود هذا الرَّ ضافةباإل

عن وروده كريح، ناهيمرَّة باملعىن الصَّ ) 151مائة وواحد ومخسون(مز امللحمي تكرار هذا الرَّ 
.تقديًرا دون تصريح

.17صمفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،)1(
.116ص...17،18،19ص،املصدر نفسه)2(
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دتاعر مفدي زكريا مكانة خاصة جتسَّ للجزائر كوطن عند الشَّ "على أنهذا يدلُّ كلُّ 
كلَّ حيث أصبغ عليها،اليت كتبها بعد استقالل اجلزائر،اجلزائرا يف إلياذة

،اليت تبعث على الفخر واالعتزاز،وتعبق باجلمال والقداسة،والبطوالت مبختلف )1("فاتالصِّ 
.األبياتعديٍد من ى يف كرمز ملحمي تتجلَّ "اجلزائر"وإذا استعرضنا نص اإللياذة،فإن،أنواعها

يَا َمْطلَع اْلـُمْعِجزاتْ َجَزاِئرُ - 01
)17ص(َويَا ُحجَّة اِهللا يف اْلَكائَناتْ 

يَا بِــــــْدعَة اْلَفـــــــاِطــــــــرِ َجَزاِئرُ -02
)18ص(َويَا َرْوَعـَة الصَّانِـــــــِع اْلَقـــــاِدرِ 

يَا لـِحَكـــايـــــــــــِة ُحبـِّي َجَزاِئرُ -03
)19ص(السَّالَم لَِقْلبـِيَويَا َمْن َمحْلتِ 

نَا  َجَزاِئرُ -04 أْنِت َعـــــــــُروُس الدُّ
)20ص(وِمْنِك اْسَتمدَّ الصَّباُح السََّنا

أيف ُرْؤيــــِة اِهللا ِفْكــُرَك َحائِــــرْ -05
)                      21ص(؟ْالـَجزاِئرْ وَتْذَهُل َعْن وْجِهِه يف 

ويف ُكلِّ بيٍت غــــَـوايل اْلـُمنـَى-06
)21ص(ْالَجزائِرْ ويف ُكلِّ بيٍت َنشيُد 

أْبطاُل بِْلكورْالَجزاِئِر وحْسبُ - 07
)26ص(واْلقْصبة اْلـَحاِمليـــــََن اْلـوثِيَقهْ 

مْهَما ..ْالَجزائِرأْرُض ..هَي ْاألْرضُ - 08
)27ص(َلْن ُختونَا..أَبًدا..َغوْت وَصَبتْ 

ولـــــــــوَال تَـــــواُضـــــــــُع أْطَلِسنا  –09
)29ص(يف اْلطَّليَعهْ َجزاِئُرنَالَكانْت 

.117صحممد الصاحل خريف،بني ضفتني،)1(
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تكررت ث، حيأيًضا يف عديٍد من األبيات الشِّعرية األخرىتتواَتر ،الجزائرفكلمة 
باأللف )عريمخيسني بيت شِ (يف أكثر من ،باللفظ الصَّريح

.من األبياتدأً يف عديدٍ تجاءت مبافة باإلضافة،كمعرَّ أخرى مُ اوالالم حيًنا،وأحيانً 
،"الجزائر"إن تكرار كلمة 

فعل بناظره ما مجال اجلزائر"بنفسيَّة الشَّاعر،ومدى سلطة هذا املكان وهيمنته عليه،ذلك أن
فعله سحر هاروت وماروت يف أرض بابل،إذ هو مجال متوزع ما بني مروج خضراء،وأشجار 
باسقة،وورود شذية عطرة،إىل جبال تطاول عنان السماء،إىل حبار صافية زرقاء مجعت بني 

اقة اليت تنافس شعور احلسناوات الشقراواتاجلمال والكنوز،إىل صحراء ممتدة برماهلا الربَّ 
.)1("ب

ث عن مفدي حني يتحدَّ "هو ما جعل،وسحر مناظرها،هلذا  فإن جالل و مجال اجلزائر
ًحا رَ وقد أصبحت مسْ ،اجلزائر،يعرِّج على مواقع الذِّ 

مقر سكناه،مث يطري بنا إىل سرتا قسنطينة العاصمة )القبة(ويطيل الوقفة يف،عاصمة اجلزائر
ة ربوة،جتعلها الوديان بطابعها العريب األصيل،ومفاتنها الطبيعية،ورسوها على قمِّ ،الشرقية

باجلسور املعلقة،مث يستأنف بنا حيقةالسَّ 
.امخ،ومرساها الكبري،وبالوجه الغريب الذي ينازعها عروبتهابثغرها الشَّ )وهران(إىلالرحلة

يك وآثارها العربية العريقة،ومعابدها القائمة،تتعثر الوقفة يف خشوع مهيب،وناه)تلمسان(ويف
.)2(")شعيب بن احلسني(إذا أطلت على قرب الويل الصاحل

هذه اجلماليات،جند شاعر الثورة اجلزائرية مفدي زكريا،ينعت اجلزائر جبليل من خالل كلّ 
الكائنات،ة اهللا يف جَّ قدير،فهي عنده مطلع املعجزات،وحُ والتَّ بالغ يف احلبِّ ياألوصاف،و 

دو،نا،واجلنان الذي وعَّ نان،وهي عروس الدُّ الّسحر،وبدعة الفاطر،وجنَّة غار منها اجلِ وبابلَ 
. اخل...هي احلنان،والّسماح،والطِّماحو 
.54ص،2012ط،.عني مليلة،دملفدي زكريا،دار اهلدى نسيمة زمايل،قراءة يف إلياذة اجلزائر )1(

.59املرجع نفسه،ص)2(
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ومفدي يف تغنِّيه "هذاكرب اجلزائر وتارخيها البطويل،كلّ اليت تُ ،إىل غري ذلك من الصِّفات
ي بيعة،ختطيه اجلالل احلسِّ ي يف الطَّ ى اجلمال احلسِّ ا،يتخطَّ ا فريدً 

ها ا،ولكنَّ حة،وإطالالت علوية رائعة،ال ختطئها املبالغة أحيانً خيالية جمنَّ يف البطولة،إىل صور 
ا بالتغلغل يف اعدة إذنً ا،ومن الثورة الصَّ ة،جتد هلا من املواقف البطولية شفيعً مبالغة مستحبَّ 

.)1("فوسالنُّ 
سبة املئوية دمن مجيع هذه املعطيات، فق

:حسب اجلدول اآليت

0/0النسبة املئوية  عدد تواتره مز امللحمي الرَّ 
يف إلياذة اجلزائر

15،08 151 "الجزائر" 

عوت،هي الرَّمز امللحمي،وبؤرة القصيد عند مفدي زكريا نعتها مبختلف النّ إذناجلزائر
.وللتدليل على ما ذهبنا إليه نسوق هذا الشَّكل النموذجياإلجيابية احملبَّبة إىل كلِّ نفس،

.09ص،املرجع السابق)1(
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مطلع املعجزات     

حجَّة اهللا يف الكائنات                         

بسمة الرب يف أرضه                          

لوحة يف سجل اخللود                         

قصة بث فيها الوجود معاين السمو     
الجزائر

صفحة خط فيها البقا جهاد األباة       

تربة تاه فيها اجلالل                           

بدعة الفاطر     

روعة الصانع القادر                           

بابل السحر

جنة غار منها اجلنان      

جلة يستحم اجلمال        
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ومضة احلبِّ                                     

إشراقة الوحي للشاعر 

ثورة حار فيها الزمان

ااحلجىة ساد فيهمهَّ 
الجزائر

مثال لصفاء الضمري

حكاية حيب

عروس الدنا

اجلنان الذي وعدو

السمو         ..اهلنا..الطماح..السماح..احلنان

الضمري الصريح                                  
أصرَّ على أن جيعل من اجلزائر "الشَّاعر مفدي زكريامن خالل كلِّ ما مرَّ بنا،يبدو أنَّ 

ا ا وجغرافيَ ابت حماولة منه يف إقناع املتلقي بأمهية هذا املكان أرضً حمور اإللياذة الثَّ 
.)1("ا،لذلك جعلها احلقل الداليل املهيمن على بنية النَّ وتارخيً 

.118صخريف،بني ضفتني،حممد الصاحل )1(
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الموضوعية:المطلب الثاني
،وكيفية تقسيمهامبوضوعهااأن إلياذة اجلزائر تتسم بكثري من املوضوعية، بدءً ال شكَّ 

من مزايا األدب "ذلك أن،أحداثها،من دون مزايدة أو مغاالة يف غالب األحيانلوتسلس
عن أبطال بعيدين عن ذاته،فيعرض أحداثًا قد اعر ث فيه الشَّ امللحمي أنه موضوعي،يتحدَّ 

")1(.
ونضاهلا عرب ،ة تاريخ جهاد اجلزائرقصَّ ،"إلياذة اجلزائر"فمفدي زكريا تناول يف موضوع

من صنع ا واقعية ليستيادة الوطنية،حيث تناول أحداثً والسِّ يةالقرون،من أجل حتقيق احلرِّ 
على اختالف ما قاموا به من عظيم ،لكثري من األبطال،اخليال،كما عرض األعمال اجلليلة

:هلذا عمد إىل تقسيم اإللياذة ثالثة أقساماألعمال،و 
دوق،اخللق اإلهلي اجلميل هلذه الربوع الفيحاءو، أيةجغرافية اجلزائر الفنِّ :القسم األول–1"

.املقطع بالكلمات الفنية اليت تتشكل صورة زيتية فاتنةد، حتدينطلق عليه كذلك
ا، بينهثالثة أقسام رئيسيةإىل،مه الشاعرقسَّ د، وقويتعلق بتاريخ اجلزائر:القسم الثاني–2

: تداخل يف املشاهد وهي كالتايل
مث احلديث واملعاصر- مث الوسيط               -تاريخ اجلزائر القدمي              -

باجلريان،مث موقفه العاملي اجلزائري وعالقته أوالً )(ويتعلق حبديثه عن:القسم الثالث–3
يئة السِّ طرق بالتايل إىل بعض األوضاع ر،مث عالقة أفراده بعضهم البعض،والتَّ حرُّ من قضايا التَّ 

ره ببعض الفلسفات والتيارات نتيجة تأثُّ ،
واليت متىن الشَّ ،اخلارجية

.)2("استشهد من أجلها خرية أبناء الوطن أثناء الثورة العظيمة

.34أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص)1(

.54صتأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،،حيالالطاهر ب)2(
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عرية املعروفة عنه،إالَّ الشِّ " شطحاته" ن مفدي زكريا،رغمفإ،ومن جهة أخرىهذا من جهة
.    دون تشويه أو زيادة أو نقصان،يةا يف طرحه لألحداث التارخي

عثمان "ونسيخ التُّ من األحيان إىل املؤرِّ أنه كان يرجع يف كثريٍ اجلزائري،إالَّ اريخ رغم إملامه بالتَّ ف
ة قدمِّ ،حيث يقول هذا األخري يف مُ "مولود قاسم نايت بلقاسم"خ اجلزائري،واملؤرِّ "الكعَّاك
طور،يف املرحومني مفدي زكريا وعثمان الكعَّاك،وكاتب هذه السّ :وتعاونا حنن الثالثة"اإللياذة

يلي تعود ،خاصة وكانت البادرة يف هذا اهلتاف اللِّ فكنا نتهاتف ليالً :قاطع التارخييةوضع امل
ة ما،ويودّ ف عند نقطة تارخييَّ ا إىل مفدي،الذي كان ينظم اإللياذة ليالً،وعندما يتوقَّ غالبً 
ا جلامعة شعبية،إيلَّ يف اجلزائر،وإىل باط،حيث كان مديرً أكد واالطمئنان،يهتف من الرِّ التَّ 

يلي عن تاريخ الثي اللِّ وهكذا كان ذلك احلوار الثُّ ...األستاذ عثمان الكعَّاك يف تونس
.)1("اجلزائر

الومهية،واملغاالة يف خصيات االبتعاد عن األساطري واخلرافات،والشَّ ،لذا حاول قدر اإلمكان
:                                                 هو القائلكيف ال،و .وسرد األحداث،طرح

وشْهنامُة الُفْرِس بالوْصِف تـَْغُلوُهــــوميـــــُروُس أرََّخ لـْم يـُْنتَقْد   
)2(الُبطوالِت ال يْضمِحلُّ وشعُر اخلُرافاِت يْفىن   وِشعــْـــــــُر :فقلتُ 
:ث عن الثورة ضد الفرنسيني ال يأنف أن يقولومفدي حينما يتحدَّ 
يافِــــــرْنسيُس هذا ْاِحلمى         َصنْعنا سيَــــــــــــادتَـــــُه بالدِّما...بَلىَ 

ـــــــزاُت السَّمابلــونا السِّنيـــَن الطِّواَل ِجهـَـــــاًدا        تـُبَـــــارُكنا ُمْعِجــــ
مضْت مائـــــــٌة وثالثـــــــــــون عاًما        نَــــــُذوُد ونأنَــــــــــُف أْن نـُهـْــزَما

)3(َصعـــــْدنا نُقــــــاوُم َشْرقــــًا وغْربــــًا         ونـجَعُل أرواَحـــَنا ُسلََّما
.ديقة حاصلة يعرفها العدو قبل الصَّ يَّ فهو هنا يتحدث بكل موضوعية عن حقائق تارخي

.11إللياذة اجلزائر،ص،مقدمة مولود قاسم نايت بلقاسم) 1(
.                                                                                           114صمفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،) 2(

52نفسه،صاملصدر)3(
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:يف النهضة بالبالد فهو يقولاودوره،ث عن مجعية العلماء املسلمنيوجنده عندما يتحدَّ 
ويف الــدَّاِر جـْمعـــيــــــُة الُعُلَمــــــــاِء          تُغذِّي اْلُعُقوَل بوْحي السََّماءِ 
ـــاين اإلبَاءِ 
تُواكُب ْجنَم الشَّمــــــاِل اْندفاًعا         وتْغُمــــــــُر أْكــــــــــوانَــــــــــُه بالسَّنــــــاءِ 
ويْعُضُد بَــــاديَس فيها اْلبشيــــــــُر          فتـــــْزخـــــــــُر بالـُخلَِّص ْاألْصفياءِ 

هيـــــْن         مع الوْهِم،يف موكِب األْغبياءِ وتْغزو الضَّـالالِت يف التَّائ
وتـُْرِسي جُذوَر األَصالِة يف الشَّْعِب     تـَْمُحــــــو بـها وْصَمــــَة الدَُّخالءِ 
)1(وتْبنِـي اْلـمدارَس َعْرَض اْلِبالِد          فُيعلي ابُن باديس صرَْحْ الِبَناءِ 

من صلب أهداف مجعية العلماء املسلمني،فقد دعت ،هذه األعمال هي يف الواقعفكلُّ 
ت وأعدَّ شء،فتحت املدارس يف ربوع البالدإىل الرتبية والتعليم،واإلصالح،اهتمت برتبية النَّ 

حف عليم ونبذ اجلهل،وأنشأت الصُّ عت على التَّ جال ليحملوا املشعل يف املستقبل،شجَّ الرِّ 
.

يف تناوله ،وال"مجعية العلماء املسلمني"عن األدوار اليت لعبتها،فمفدي مل يزد قط
.قوط يف األخطاء التارخييةألحداث أخرى،وهذا خمافة السُّ 

وذلك بتناوهلا تاريخ اجلزائر ،عامة يف اإللياذةدت بصورة قد جتسَّ "،ولذا فإن املوضوعية
دخالت وأبطاهلا ومل يكن هذا العنصر مطبقً 
.)2("من طرف الشاعر ليتكلم عن نفسه

ات الفردية انعجنت ام يف عمله هنا،ذلك أن الذَّ باإللز ةاعر موجودنعم فذاتية الشَّ 
.                          ات اجلماعية،لذا جند ذاتيته يف أكثر من موضعوانصهرت مع الذَّ 

:      فهو يقول على سبيل املثال يف وصف عشقه للجزائر
هِذي بالِدي        ومْعبــَـــُد ُحبـِّي،وُحْلُم فُؤادي..النَّاسُ افَيا أيُّه

نَــاُه يف ِملَّتـِي واْعِتقـــــَــــاِدي وإيـمــاُن قْلبـي وَخـــــالــِـُص دينـِي       ومبـْ
.60، صالسابقاملصدر)1(
56نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص) 2(
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بــِالدي أحبـــُِّك فوق الظُّنـــــون       وأْشـــــدو بـحبِِّك يف ُكلِّ نَادي
...وهـِْمُت ألْجِلِك يف ُكلِّ واديعِشْقُت ألْجِلِك ُكلَّ َجـِميــــــٍل 

)1(بالِدي:وَمْن َهاَم فيِك أَحبَّ ْاجلَماْل     وإْن الَمُه الُغْشُم قَال
ا ومن املواضع اليت برزت فيها الذات الفردية ملفدي زكريا،حينما جنده يعلن عن توبته متقربً 

:هللا بإلياذته لتكفر عنه ذنوبه ،حيث يقول
فَيا َربِّ قْد أْغـَرقْتنـِي ُذنــُـويب       وأنَت العليــــُم مبا يف اْلغُيــــــوبِ 
أتـــــــــوُب إليــــــــَك بإْليــــــــــَــاَذيت       عَساَها ُتكـــفـــِّـــُر ُكلَّ ُذنــُــــــــــويب

نََّك تْعفـُــــو      على املْسرفَني فَهانْت ُخُطويبَعصيُتَك ِعْلًما بأ
)2(ربٌّ غُفــــوٌر        رحيٌم،لضاقْت عليَّ دُرويب:ولـُوال صَفـــاُتكَ 

يشري لذا جندهوتأثره بقضاياها املختلفة،،مرّد هذا هو معايشته اليومية ألحداث اجلزائرولعلَّ 
أكثر من عشرين يوما،ابتداء من أوائل ،إلياذة اجلزائرمل يقض يف نظم "يف حوار معه إىل أنه

يف نظمها أكثر من ثالث ساعات كل ليلة ابتداء من منتصف "يصرف"وال،1972جويلية 
ومل يتحمل أدىن تعب أو مشقَّ ..الليل

.)3("بكل جوارحه وخواجله
ا،وتارخيا من البطوالت حاصال،ليس من وحي اخليال ا معلومً ينقل واقعً ،فالشاعر إذن

واألساطري،وقد ذكر األبطال واحلوادث،ولوال تدخل ذاتيته من حني آلخر لكانت اإللياذة 
موضوعية ن، أيبيقبل الرِّ والذي ال ".تسرد تاريخ بطوالت الذات اجلماعية،أكثر موضوعية

القائم على أسس مجاعية،والرامي إىل تصوير عواطف ،امللحمة مستمدة من طبيعة هذا الفن
.)4("مشرتكة،وغايات مشرتكة،وتقاليد شعبية عامة،وحياة مجاعية متعاونة،تذوب فيها الفردية

.                                                                                             35صمفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،) 1(

.112نفسه،صاملصدر)2(

.  154ص،1990ط،.د ثورة،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،دمفدي زكريا شاعر جمَّ اهللا،بلقاسم بن عبد) 3(

.35أمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،ص) 4(
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الخـــوارق:المطلب الثالث-
ما تكون هذه اخلوارق هي من اأن اخلوارق هي من صميم املالحم،وغالبً ،شكٍّ ما من

عمد إىل املبالغة يف تصوير توأنصاف اآلهلة،أوصنع األبطال،أ
من يستعرض اآلثار امللحمية الكربى يف تاريخ األدب العاملي،جيد أن امللحمة "البطوالت و

يف حتقيقها،والذي اليت استكملت عناصرها الفنية،حتتوي على أحداث حارقة تتجاوز املعقول
عوب البدائية،بفعل العجز الذي يشعر به اإلنسان أبدع مثل هذه األحداث هو خيال الشُّ 

.)1("جتاه مشكالت كربى تعرتض حياته
إىل ىفتسع،احلم األمة الذي يصعب حتقيقه واقعيً ي، هاخلوارق امللحمية إذا"نَّ فإلذا

.  )2("أبناءها على حبهوحتقيقه يف اخليال، أ
فهي اليت تعطيها صبغة ،ة ال ميكن أن ختلو من اخلوارقأن امللحمة احلقَّ ،هذانفهم من كلِّ 

اآلهلة ويساهم فيها ا من خوارق يشرتك فيها امللحمة نسيجً "أسطورية،ونكهة خيالية،ذلك أن 
عب إىل درجة أو رفعه الشَّ ،يف املستوى العادي لإلنساناألبطال البشريون،سواء منهم من ظلَّ 

.)3("قف على حد وسط بني اإلله واإلنسانو أصبح فيها من مستوى اآلهلة،أو
ورمبا ،ا على اآلهلة يف املالحم،بل قد خيتصُّ ليست حكرً ،فاألعمال اخلارقة إذا

حىت شخصيات ثانوية أخرى،لكن املهم عندنا هنا أن مادة املالحم هي األساطري واخلوارق
من األساطري واحلوادث اخلارقة للعادة،وعجائب ،"ذلك أنه

عوب يف كلِّ لشُّ ،ادرة وتاريخ األبطالاألفعال،ومن البطوالت النَّ 
حرر من العبودية واالستعمار والغزو ضال للتَّ مصر،وخباصة يف احلروب والثورات وأيام النِّ 

ا أن يكون هلم املسلمني خصوصً العرب ر على حو قد يتعذَّ وعلى هذا النّ ،)4("األجنيب
.ينيبطوالت خرافية وأبطال خارقون مثلما هو احلال عند اليونان

.29، 28املرجع السابق، ص) 1(

.30نفسه،صاملرجع)2(

.29نفسه،صاملرجع)3(

.410،صحممد عبد املنعم خفاجي،دراسات يف األدب املعاصر)4(
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خالد بن :بطوالت وأبطال من صلب الواقع مثل بطوالت،ملسلمنيللعرب اجندبينما
ميمي،وعلي بن أيب طالب،وجعفر الطيَّار،والظاهر الوليد،وسعد بن أيب وقاص،والقعقاع التَّ 

ال نكاد نعثر على عنصر اخلوارق يف اهلذ،ووغريهم كثريون...بيربس،وصالح الدين األيويب
.إلياذة اجلزائر

ارخيية قة التَّ كطابع عام يف إلياذة اجلزائر،وذلك اللتزامها الدِّ ،ال نلمس هذا العنصر"إذ
خترج عن حرفية دة يف الوصف الطبيعي،ال

التاريخ وال عن التخطيط اجلغرايف،أما اخلوارق املعهودة يف األعمال امللحمية فال نكاد نعثر 
.)1("يف إشارات عابرةعليها إالَّ 

:املديةعن مدينة"مفدي زكريا"د فيها اخلوارق،قولاليت تتجسَّ ولعل من بني اإلشارات 
َكاَد اْبُن تُوجيـَن واْبُن َمريَن       بناِر اْلـَمديـــــــــَّـــــــــــــِة أْن يـُحــْـــــَرقَاو :حيث يقول

قَاَهْل نـََقُلوَها؟  ..َمالئكــــــــــــــُة اهللاِ  )2(أَجْل َمْن رأى ُحْسَنها َصدَّ
مث نقلتها املالئكة إىل ،يف مكان آخرتبني،وذلك أن بعضهم من زعم أن املدية أو املهدية

.
أثناء حديثه عن مدينة " مفدي زكريا"اخلوارق أيضا يف قولوجند مثل هذه اإلشارة إىل 

:
)3(فَاْخَتطُفوَها اْخِتطَافَا؟؟...أيف رفْــــــــَرِف اخلُْلِد؟قْد وَجُدوا    تِلْمسانَ 

تلمسان هذه كانت قطعة من جنان اخللد،لكن اختطفت ووضعت بالغرب اجلزائري وكأنَّ 
. اظرين،وحجًُّة للُمكذِّبنية للنَّ جنَّ 

بشيء ملفت للنظر يف إلياذة اجلزائر،ففي عنصر البطوالت ما ،لكن وإن مل تربز اخلوارق
.م القارئ،واملتتبع لبطوالت اجلزائر

.  56،57نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص) 1(
.                                                                                              45صمفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،) 2(

49نفسه،صاملصدر )3(
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)التَّأسيس النَّظري(البطــــولة:رَّابعالمطلب ال-
مدخل

تعترب البطولة من بني أهم خصائص املالحم ،وال ينبغي ألي ملحمة من املالحم أن 
امللحمة يف أساسها شعر بطويل،يدور حول أحداث "ى عن هذا العنصر اهلام،ذلك أنتتخلَّ 

،أو )1("
موضوعه فالشعر امللحمي شعر قصصي يتناول بأسلوب روائي:"نستطيع القولبطريقة أخرى 

.)2("البطولة وسري األبطال،سواء أكانت بطولة حرب أم بطولة سالم
ى املالحم عن عر امللحمي البطولة وسري األبطال،وبالتايل ال ميكن أن تتخلَّ موضوع الشِّ لذا

ا،ومنذ ما يقرب من ثالثة آالف سنة،من إن املالحم كانت دائمً "كطابعها البطويل،ذل
ظر عن وتعرب عن آماهلا بصرف النَّ ،عوب املختلفةائعة اليت تداعب خميلة الشّ األعمال الرَّ 
ز للمالحم أو ملعظمها على األقلالعنصر األساس املميِّ هو)البطولة(قايف،فطابعمستواها الثَّ 

.)3("يف أغلبها رغم فوارق الزمان واملكانوالعامل املشرتك واملستمر 
ا ال مثيل له من ا، وعاملاعن املالحم طابعً ييضفإذن،فعنصر البطولة 

.اخلوارق يصنعه خيال متوثب خالق
عوب ي أذهان الشُّ غذِّ اليت تُ ي، هالبطولة القائمة يف أساس كل صنيع ملحميلعلَّ "من هنا 

عوب تشبع توق الشُّ ، وحىتة مثاليةتبدو صنائع األبطال جليَّ ، حىتعراء باخلوارقوأذهان الشُّ 
.)4("البدائيَّ 

البطولة مة ألخرى، فتقييأمَّ نوالبطولة يف حدِّ 
.قافيةمن منظور الرؤية الثَّ االغربية، وهذخيتلف عن تقييم البطولة ،مثالةالعربية اإلسالمي

.22حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،صأمحد أبو) 1(
.14اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،صنور) 2(
.04أمحد أبو زيد،املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند الرمايانا،ص)3(
.29حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،صأمحد أبو) 4(
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متتاز عن بطولة اليونان،وبطولة من هنا كانت البطولة العربية"هذا األساس،وعلى
،ذلك أن البطولة )1("

وال عدوان،ولنا يف بطوالت العرب املسلمني خري مثال،فقد كان ،العربية ال ظلم فيها
ا من يقاتلهم،وأن ال يقتلوا شيخً أن ال يقاتلوا إالَّ ،يوصي جنوده قبل بدء املعركة)ص(سولالرَّ 

وا بصفة العفو عند املقدرة يف كلِّ أو امرأةً طفالً أو 
. البطولة العربية منذ اجلاهلية ال خترج عن هذه الفضائلاألحيان،بل إنَّ 

شخوص إىل أن جيمعوا يف ن، ويسعو ني يفهمون البطولة على حنو آخرترى اجلاهليِّ "حيث
ةماحاألصل، والسَّ ف، وشر والعفةم، والكر ة، واملروءيمالضِّ ء، وإباةواألنفةجاع، الشَّ األبطال
.)2("آنذاكقدِّ ذلك من الفضائل اليت كانوا يُ ، وغريرعوالشِّ ب، واألدلوالعق،واحللم
.      له صفات متيزهفيهذا 
:البطل في الملحمة وأهم صفاته-

البطل يف "زه عن غريه من عامة الناس،لذلك جندمتيِّ ،األكيد أن لبطل امللحمة صفات
كاء،رفيع اخللقالذَّ لبأس،عظيم اهليبة،خارق القوة،كثري رجل متفوِّ امللحمة

سامي األهداف،نبيل العاطفة،أيبُّ الّنفس،ميثل العدالة اإلهلية،وتتجسد فيه قوى اخلري،عليه 
.)3("تعقد اآلمال،وبامسه تلهج األلسنة،وحول أعماله تدور أحاديث الناس وبه يعتصمون

د، والقائهو املثل األعلى احملتذى،البطل يف امللحمة"فات نستشف أنهذه الصِّ من كلِّ 
ي حدِّ أهم صفة يتحلَّ لَّ ولع.)4("فر الذي تعقد عليه اآلمالإىل الظَّ 

. خرج واحللول يف األوقات العصيبةاملدوإجيا،جلميع األخطار اليت تعرتض طريقه

.85، صالسابقاملرجع)1(

.66نفسه،صاملرجع)2(

.22نفسه،صاملرجع)3(
.06اد،صزة،ابن شدَّ جورج غريب،الشعر امللحمي تارخيه وأعالمه،ابن كلثوم،ابن حلّ )4(
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بيعة ى الطَّ د قومه،يتحدَّ ده أو يهدّ ميكن أن يهدّ ،ى هذا البطل أي خطريتحدَّ "حيث
ر،يزلزل اجلبال،ويغري جماري وآهلة الشَّ وعناصرها،والبشر وأسلحتهم وجيوشهم،وشياطني اجلنّ 

.)1("د فيه قوى اآلهلةواعق،ويصرع األبطال،وتتجسّ 
جند راما،يف "ي البطل يف املالحم،حيثمن مناذج حتدِّ ابعضً ،وال بأس إذا أوردنا لإليضاح

رافانا،كما وينكل بزعيمهم الراكشازا ) األرواح الشريرة(ى مجيع الراكشازارامايانا اهلنود،يتحدَّ 
االندحار ق النَّصر لقومه،وإن اعتزهلا حلَّ جند أخيل مرتكزا لقوى اليونان،إذا دخل املعركة حقَّ 

ب على ما مل يستطيع كل جيش اليونان أن 
يين يتغلب عليه،ومثل أخيل رستم بطل الشاهنامة الفارسية،وروالن بطل امللحمة الفرنسية،وأ

.)2("هم من أبطال املالحملفَّ بطل الرومان يف إنياذة فرجيل،ومن لفَّ 
لم واخلري على قوى الظّ ينتصرون للحقِّ ،ضحية يف املالحمبل جند األبطال هم مثال التَّ 

جند أبطال امللحمة "إذوالشَّ 
وأعماهلم ،اميةون حدود الواقع يف أهوائهم السَّ يرتفعون فوق مستوى اإلنسانية،ويتخطُّ 

رون مصائر قرِّ كيمة يُ املثالية،وفضائلهم،حىت يظهروا أنصاف آهلة،عظماء القدر،أقوياء الشَّ 
ويعملون على ،لم والفسادعوب،ومصائر اإلمرباطوريات،وينصرون العدل،وحياربون الظُّ الشُّ 

.          )3("واخلري،ومينع انتشارمهاا يعرتض طريق احلقّ حتطيم كل م
كان أبطال املالحم فوق البشر،ميتازون بذكائهم اخلارق،وقواهم "،ما رأيناهمن كلِّ 

اجلبارة،وطموحهم الشَّ 
فسية باملوت،كما

.فات وحَّدت بني مجيع أبطال املالحمكل هذه الصِّ .)4("واخللقية

.23حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،صأمحد أبو) 1(

.23، صنفسهاملرجع)2(

.23نفسه،صاملرجع)3(

.33نفسه،صاملرجع)4(
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ا والغريب أن يكون بني هؤالء األبطال مجيعً "فيما بينهماكبريً احىت
إىل اآلخرين شيء ب، ينسمن صفات وأعمال،أن ما ينسب إىل الواحدث، حبيتشابه كثري
.)1("قريب منه

.رأينا أمهها وجمملهاديشرتكون يف صفات عديدة، وق،فجميع أبطال املالحم
:البطولة في إلياذة الجزائر–أ

من إذا عرجنا للحديث عن كيفية جتسيد البطولة يف إلياذة اجلزائر،هذه األخرية تزخر بعديدٍ 
هي رصد ،البطوالت،سواء الفردية منها،أو اجلماعية،كيف ال وإلياذة اجلزائر يف حدِّ 

اعر بدأ كان الشَّ "زكريا إنوتارخيها املشرف عرب القرون،وال يضري مفدي ،لبطوالت اجلزائر
.)2("تاريخ والدة ماسينيسا)م.ق238(فقط من سنة

خصية أكثر،فيما خيص البطوالت،حيث جنده فات الشَّ مفدي زكريا يركز على الصِّ ولعلَّ 
والذي من ضمن طبائعه ،ين اإلسالميالفرد اجلزائري املستوحي من الدِّ )سلوك(علىيركز"

.)3("وعدم اخليانة واملكر واخلديعة،األخالق احلسنة
- على سبيل املثال- ،منها  البطوالتو ا من األبطال عديدً ،ولقد أورد الشاعر يف إلياذته

لة خري الدين،بطولة األمريتكفرناس،بطولة األمازيغ،بطو بطولة ماسينيسا،بطولة يوغرطا،بطولة "
عبد القادر،بطولة عبد الرمحان بن زيان،بطولة أيب معزة وأيب بغلة،بطولة الال فاطمة نسومر
بطولة أوالد سيدي الشيخ،بطولة ناصر بن شهرة وأيب شوشة، بطولة ابن حدَّاد وآل مقران

ولة رجاالت الفكر والقلم،بطولة النجدة والكرمبطولة الشيخ بوعمامة،بطولة الشيخ آمود،بط
".      بطولة اجلميالت الثالث،بطولة علي البوانت،بطولة اجلزائر واجلزائريني،بطولة احليوان

:خالل بطولة احليوانن، ميف إلياذة اجلزائرمالمح البطولةأن نستعرض اخرتناولقد

.33، صالسابقاملرجع)1(

.122الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص)2(

.223الطاهر بلحيا،التجربة امللحمية يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص)3(
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:الت البطولةتشكُّ - ب
مفدي (اعرالشَّ دعنالت البطولة ة تشكّ سنحاول الكشف عن كيفيَّ 

ب بشاعر الثورة قَّ ،وهو امللورةا إىل جيل شعراء الثّ ينتمي زمانيً ،اعرا أن هذا الشَّ علمً )زكريا
.اجلزائرية

اعر،وكيف يبين لغته طبيعة املعجم اللغوي لدى الشَّ ،انوهي حماولة تبيَّ :غويةالتَّمفصالت اللُّ 
إىل قسمني طرق من التَّ الت،البدَّ صُ مفْ عرية،وما هي أهم خصائصها الفنية،وملعرفة هذه التَّ الشِّ 

.الرتكيبيةةاإلفرادية،والبنيةالبني:هامني ومها
:اإلفراديةةالبنِّي:أوال

" املونيمات"اليت هي عبارة عن جمموعة من " البنية املعجمية"تلك"،إنَّ 
خاصة،مبفردها أو يف سياقها الرتكييب،وتستمد من قاموس  حتمل دالالت (Monèmes)

.  )1("عام مشرتك
.ص يف هيكله البنيوي العامهو النَّ أو،"احقالً "شكلي،هذا القاموس املشرتك

الذي شاع عندهم توظيف ،اجلزائريةشعراء الثورةجيلاعر مفدي زكريا،ينتمي إىل لشَّ وا
أوراس،الشعب،حريرالتَّ جبهة،،البرتولصاصالرشاش،الثورة،املدفع،األلغام،الرَّ :"لامثأمفردات

عري يف لت أساسيات املعجم الشِّ ،وغريها من األلفاظ اليت شكَّ .."جرجرة،األطلس،القصبة
صبغته شاعرٍ كلّ لأنَّ غوي،إالَّ حريرية،ولكن رغم تقاسم هذا املعجم اللُّ التَّ ورةمرحلة الثَّ 

الشَّاعر األصيل واملبدع مًعا،هو الذي إنَّ "حيث،اخلاصة،ومميزاته يف توظيفه هلذا اللفظ أو ذاك
قدمية أم حديثة،ومقياس اإلجادة والرباعة ال يتعلق ،،يستثمر اللغة

.)2("وجبو القصيدة ككل،عريةبقدر ما يتعلق باجلملة الشِّ ،باملفردات اللغوية يف حدِّ 

1،2009.،طجسور للنشر والتوزيع،اجلزائريوسف وغليسي،يف ظالل النصوص تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية،) 1(
. 08ص

،  1.،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،ط1975- 1925عر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية،حممد ناصر،الشِّ )2(
. 306ص،1985
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غة العربية،ومن خالل ،كل فإن،لكن رغم هذا
أن على اعتبارمنها،-وتيةالصّ -الالت،على األقل من الدّ دٍ ميكننا الوقوف عند عدي،

. كما قال ابن جينِّ "عن أغراضهمقومٍ عربِّ اللغة هي حدٌّ من األصوات يُ "
من ،أقرب اخللق إىل اللغةهمعراءعرية،ألن الشُّ غة الشِّ اللُّ هذا،والسيما إن كان احلديث خيصُّ 

الشَّ "نإحيث
.  )1("بني يديهغرية 

ال الّلغويني، وال-إن الشُّعراء:"اعر نزار قباين قائالالشَّ ب،يذهونظرا هلذه العالقة احلميمة
هوية ااا-معلِّمي اإلنشاءالنُّحاة،وال

. )2("العصر
ة دالالت كامنة فيه، بعدَّ ،عوريةاللفظ يعرب عن احلاالت الشُّ "ن، أهذالكن حسبنا من كلِّ 

.)3(..."صويريةغوية وداللته التَّ داللته اللُّ يوه
:شِّعريالمعجم ال- 01

:)احليوان(بطولة ي، وهبطويلآخر نوع نقف عند ن، أاخرتنا 
ل بنياته ،تشكّ ةشعرياتبيأ)10(منالذي تناول بطولة احليوان،عرياملقطع الشِّ كونيتحيث

:مباشر،وملفهوم البطولة،من خالل معجم ثوريللفعل الثوريانعكاسا،اإلفرادية
الح،املعامع،نار،الرُّعب،الشَّهادة،شهما،جندا،الفدا،الرهان"

"....ع، خيلناجلبااهلوان،
د ذكر بطولة احليوان ل هذا االستفهام االستنكاري،مفتاًحا للولوج إىل تعدّ يشكّ " ى؟سَ ينْ أَ "

عدم نسيان اعر إىل،داللة من الشّ )مرات03(د يف البيتني األولنيوأنواعها،حيث تردّ 
. حريرية اجلزائريةورة التَّ أثناء الثَّ - مبختلف أنواعه- ،البطوالت الكربى
وَهْل بُِبطــــــوالَتـِها ُيْستَـَهـــــــاْن ؟:بعد استفهامه قائالً ،

.51، 50صت،.ط،د.د، تبريو قباين، نزار ت، منشورا- سرية ذاتية- مع الشعر، قصيتنزار قباين) 1(
.51صاملرجع نفسه،) 2(
.  80ص،تاألديب أصوله ومناهجه، بريو دسيد قطب، النق) 3(
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الرَِّهــــــــانْ خلََّد ُأْسدَ إَذا الشِّعرُ 
ُمغَــــاَمـــــرَة اْلـَحيَـــــــواْن؟أَيـَْنسى

،ْاَحلِميـرأيْنسى؟اْلِبغالَ أيـَْنسى
)1(وَهْل بُِبطــــــوالَتـِها ُيْستَـَهـــــــاْن ؟

"البنية االمسية"على حسابة،جليَّ "البنية الفعلية"هيمنةظ، نالححويةعيد البنية النَّ على صأمَّا 
إىل ة، إضافافعل مضارع واضحً )11:(بالقسط األوفر من األفعال)فعل املضارع(د حيث تردَّ 

،ليصبح العدد اإلمجايل لألفعال املضارعة )يْنَسىأَ :(بأداة استفهامت،اقرتنأفعال مضارعة)03(
احرتام بطولة وجوب داللة على ا، وهذأفعال األمرم، وانعداأفعال ماضية) 04(مقابل ).14(

.بعد الثورةيأا، أيضً مستقبالً اورة، وإمنليس فقط إبان الثَّ احليوان
حقًال فاعًال للموضوع، ه، باعتبار طاغية يف القصيدةة، بصفهذا وقد برز حقل احليوان

:بينه حضورن، ومالفاعل للبطولةو، وهفاحليوان هو بؤرة القصيدة
مرات 03إىل جانب حضور كلمة احليوان "البغال،احلمري،البغل،احلمار،فأرا،العنز،الكلب" 

صية للبيت األول،ومرتني منادى نكرة،منها مرة يف يف قافية الفاحتة النَّ ،مرة معرفة باأللف والالم
. صية للبيت األخريحشو البيت التاسع،ومرة أخرية يف قافية اخلامتة النَّ 

من على السِّياق النَّصي،على مدى هيمنة هذه الكلمة،على شيء،فإمنا يدلُّ وهذا إن دلَّ 
.صية،إىل آخر اخلامتة النصيةبداية الفاحتة النَّ 

:عرياللية للمعجم الشِّ الخصائص الدَّ - 02
وري،الذي يستمد ألفاظه من فدي زكريا،هو املعجم الواقعي الثَّ ملاملعجم الشِّعري،إنَّ 
أما .ات السِّياسية واالجتماعية للثورة اجلزائرية،فاحليثيَّ 

ألفاظه فهي عربية فصيحة متتاز باجلزالة والقوة،إذ يعتمد على صيغ املبالغة،والكلمات ذات 
اشاجلزائر،األوراس،الرشَّ :"عري مليء مبثل هذه الكلماتالشِّ ،فمعجمه )املشّددة(احلروف

...هداء،ضحاياماء،الشُّ دى،الدِّ دى،الفِ صاص،الرَّ هب،القِ دام،اللَّ املعامع،الصِّ 
.،إىل ما ذهبنا إليهولعل عنونة ديوانه باللهب املقدس خري دليل

.79مفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،ص )1(
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،طريقة له هذه،ليتخذ من لغة اهلمسى عن لغته الثَّوريةلكن جنده يف بعض املواقف يتخلَّ 
عر عرب أسلحة الشِّ من أخطر تعد ،على بساطتهاللتعبري عما خياجله،علما أن لغة اهلمس هذه 

.    فظي إال ما جاء عفو اخلاطرخرف اللَّ البديعية،والزُّ العصور،هذا وختلو لغته من احملسنات 
:ركيبيةالبنية التَّ :اثانيً 

طرق إىل البنية من غري املعقول أن نتطرق إىل البنية اإلفرادية،وأهم خصائصها،دون التَّ 
من العبث والتعسَّف أن ندرس "ولذا يغدوالثانية،حبضورالرتكيبية،فأمهية األوىل ال تكتمل إال 

جمردة،تتناول اللفظ مبفرده،بعد أن )معجمية(البنية اللغوية للخطاب الشعري،من وجهة إفرادية
ألن مجال اللفظ وداللته،إمنا تقطع عالقات احلوار بينه وبني سائر األلفاظ،ال لشيء إالَّ 

.ما يقول الباحث يوسف وغليسيك.)1("ياق الذي يرد فيهدان حبسب السِّ يتحدَّ 
اإلفرادية،حلديث عن البنية الرتكيبية،بعدما تناولنا البنيةإىل اأن نتطرق ،كان لزاما علينالذا

.زكرياغوي عند الشاعرمفديللتوظيف اللُّ ،نتمكن من الوقوف على املستوى الفينوهذا حىت
اليل لدَّ ياق االسِّ لالة، داخقدرة يف انتقاء األلفاظ الدَّ كومما الحظناه هنا، أن الشاعر، ميتل

.L’axe  de sélection "حمور االختيار:"ما يسمى بنص، ضمللنَّ 
:عند هذه الرتاكيب اللغوية-مثالً –إننا إذا وقفنا 

؟انْ تهَ سْ يُ طوالتهاببُ لْ وهَ - 01
قالنْ الثَّ هُ رب كْ ، فيُ ، ثقيالً الَ و اجلبَ لُ يعْ - 02
انْ نَ اجلِ تَ ثبْ امعَ املعَ ىشَ يغْ و- 03
انْ اجلبَ بَ قلْ بِ عْ بالرُّ لعُ فيخْ - 04
باحِ النُّ عَ طبْ جرُ يهْ بِ لْ وللكَ - 05

وبساطة دون إسفاف، أن، ولكا للوهلة األوىلبسيطً و، يبدإن مثل هذا التوظيف اللغوي
اليت تبدو يف ظاهره، ،عر هي البساطةأن أفتك أسلحة الشِّ مص، لنعلإخالل باملعىن العام للنَّ 

.ذلك شيء عسرينإذا حاولنا أن نستبدل كلمة مكان أخرى، فإنلك

.33صيوسف وغليسي،يف ظالل النصوص تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية،) 1(
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" حمور االختيار"ترتادف معها على) (نالحظ يف الرتكيب األول،أن الكلمة
) (ل لفظةاعر فضَّ الشَّ لكن..)بأعماهلا(مثلألفاظ،وكلمات كثرية

:من أن لفظةوال أدلَّ ة املتلقي،يف نفسيَّ اتأثريً 
)...لكل معركة أبطاهلا(بطلةيؤنث،وقد)للمذكر واملؤنث(مجع،أبطال،مقدام:بطل"

.)1("بسالة فائقة:َبُطَل،مجع بطوالتمصدر :بطولة
ق لإلقدام، حتقّ فالبطولة هيجاعة حاصلة،لكن قد ال تتحقَّق البطولة،ولذا قد تكون الشَّ 

عن األعمال ،للتعبريكلمةوبالتايل هي أدقّ ،يف ساحة املعركة،وحسن التدبّرجاعةوالشَّ 
.ان الثورةاالفدائية اجلليلة اليت ق
عام،لكلمات داليل حقلإذا وضعناها يف ) ثقيالً (نالحظ أن كلمة ،ويف الرتكيب الثاين

على مدى ثقل احلمولة اليت ةاللهي أبلغ، للدَّ لفظة ثقيالً ن، لك.)..حممًَّال،رافًعا:(مماثلة مثل
.رورة ثقيلةليست بالضَّ ن، لكقد تكون هناك محولةه، ألناضطلع حبملها احليوان

تنتمي إىل احلقل ،،ميكن أن نستبدله بأفعال أخرى)ىشَ يغْ (ويف الرتكيب الثالث،فإن الفعل 
،أبلغ من حيث )شىيغْ (الفعللكن ،...)،يهجُم،يقتحمُ يشقُّ خيوض،:(اليل نفسه مثلالدَّ 
أليق يف ،وهويف غري ترّدد،اللة على أعمال البطولة،ألنه حيمل معىن اقتحام املخاطرالدّ 

حينما أراد وصف- عنرتة بن شدَّاد–اعرولذا فإن الشَّ سياق وصف بطولة احليوان،
:  بقوله-عبلة ابنة مالك-شجاعته،وفروسيته،خاطب ابنة عمه 

اْلَوَغى وأَِعفُّ عْنَد املْغَنمِ َأْغَشىيـُْخْربِك َمْن َشِهَد الوقيعَة أنَّين     
،رعبُ يُ ( يقع يف حقل داليل عام لكلمات مثل) خيلع(،فنجد الفعل الرتكيب الرابعيف أما 

كأنَّ معناه شدَّة الرُّعب، حىتن، ألة، وداللالكن الفعل خيلع أبلغ تعبريً ...)رهبُ يُ ،جعُ يفْ 
).2..."(نزعه وأزاله عن مركزه:فهو خالٌع، الشِّيءَ خيَلُع خْلًعا:خَلعَ "قلب اجلبان ينزع منه، و

.فالشاعر مفدي زكريا يبدو،دقيق احلساسية يف انتقاء لغته،وفقا للموقف املراد التعبري عنه

.162ص األساسي،أمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب ) 1(

.416،ص املرجع نفسه) 2(
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يتوافق مع عديد من األفعال والرتاكيب،اليت ) يهجرُ (،جند الفعل ويف الرتكيب اخلامس
،فداللته ترك )جرُ يهْ (الفعل ا مَّ أ،...)ى،يتخلَّ ،يدعُ يرتكُ :( تنضوي معه يف حقل داليل عام مثل

.)1("فاْهُجرْ والرِّْجزَ :"تعاىليء،إىل غري رجعة،ومنه قوله الشِّ 
ى عنه كأنه باح،وتتخلَّ اوهذا أبلغ داللة يف التعبري عن املعىن املقصود،لذ

.حتركاتكتشف تليس من طباعها،وهذا حىت ال
ال خيتار إال اللَّفظ الذي يعرب ثالشاعر شديد احلساسية يف اختيار ألفاظه، حينالحظ أن 

. نفسهعجميبني عديد األلفاظ اليت تنتمي إىل احلقل املن، مبدقة متناهية عن املعىن املقصود
  . "حمور التوزيع:"إذا تطرقنا إىل ما يسمى بــــــــــا، أم"حمور االختيار"هذا إذن على مستوى 

صوهو احملور الذي يهتم بتوزيع وتنظيم الكلمات املرصوفة عرب النَّ ، L’axe de distribution

األفعال الواردة يف ن، ومعلى حساب البنية االمسية،فإننا حنصل على طغيان البنية الفعلية
ف، عاى، يلقع، خيلع، يوز ك، بار ى، يغشل، يقشعا،ه، فيكرب و، يعلىخلد، أينس:(النص
.)، تعتزز، أحر ى، يهو ر، خيدع، يهجليضل
ميكن تفسري طغيان ،ومنه عجزطلع أو اليف املء، سواعرية تبدأ بفعلأن معظم األبيات الشِّ كما

والدينامكيةعلى احلركة أن األفعال تدلُّ كالنص،ذلاجلمل الفعلية على اجلمل االمسية يف 
. ،بينما اجلمل االمسية تدل على الثباتوعدم اجلمود

داللة على نفسية الشاعر اليت متتاز بالتماهي مع األعمال ،صولعل شيوع احلركية يف النَّ 
خرى داللة على حركية هذا احليوان،الذي ميتاز باخلفَّةالبطولية للحيوان،من جهة،ومن جهة أ

للجبال واملرتفعات،وهذا ما يؤكد حصول البطولة،من عود واهلبوط والنشاط الدؤوب،وكثرة الصُّ 
 .

.05ةاآليسورة املدثر، ) 1(
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:البنية اإليقاعية- 
وهو الذي يتشكَّل من ترداد احلروف،أو التكرار :من اإليقاع الداخلي،تتكون البنية اإليقاعية

....،التوازي الصويت،النربالتشاكلبأنواعه،مث احملسنات البديعية،اجلناس،التباين ،
.والقافية،مث اختيار البحر الشِّعريوي،حرف الرَّ د عن تكرار وهو الذي يتولَّ :واإليقاع اخلارجي

:اإليقاع الداخلي- 01
على خطاب الشاعرمسيطرة،الذي يشكِّل ظاهرة صوتية،"النون"ى لنا حرفسرعان ما يتجلَّ 

:مقرونًا بالبنيات اإلفرادية التالية،)مرة21(دتردَّ حيث
لعنزااهلوان،،يستهان،الثقالن،اجلنان،نارا،اجلبان،)مرات03(،احليوان)مرات03(الرهان،أينسى"

: ا يف غالبيته حبرف الروي مثلجاء مقرتنً دوق،".جندا،األمان،النباح،النميمة،الطريان،الرهان
.              "ان،األمان ،الطريان،الرهان،حيواناحليوان،يستهان،الثقالن،اجلنان،اجلبان، اهلو "

معناها لغة شفرة .رخوسمهمو "، وهوعورية غري احللقيةوحرف النون هو من احلروف الشُّ 
ةقَّ يوحي باألناقة،والرّ .األمل واخلشوعأصلح للتعبري عن مشاعر.الدواةو، أاحلوتو، أيفالسّ 

طق النُّ إن معانيه ختتلف باختالف كيفيات .وباالنبثاق واخلروج من األشياء.واالستكانة
. )1("يدل على االهتزاز،واالضطراب،وتكرار احلركة.به

دليل على مدى احلركة، خلرير، وتكراب، واالضطرااالهتزازة، ودالليفشفرة السِّ لغةإن 
. احليوانةا، ببطولا ودالليً )النون(ارتباط حرف

من ،حركته بشكل ملفت لالنتباهىكون، وتتجلَّ احليوان الذي يتميز باحلركة وعدم السُّ اهذ
: خالل حركية األفعال املضارعة

..."يوزع،خيلع،يلقى،يضلل،خيدع،يهجر،يهوىيعلو،يقّل،يغشى،"
عكس األفعال املاضية ى، علا على احلركة وعدم اجلمودأيضً لّ ، تدهذهأفعال املضارعةنإ

.بات واالستقرارالثَّ باليت توحي 

.47ص،حبيب مونسي، تواترات اإلبداع الشعري) 1(
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إلفرادية امرة،يف البنيات ) 15(الثانية،حيث تواتر بعدد ،املرتبة "اءالرَّ "ليحتل بعده حرف
فأرا،نارا،الرعب،كرميا،يهجر،أحرز هان،مغامرة،احلمري،فيكربه،احلمار،بارك،عر،الرِّ الشِّ :"اآلتية

".الرهان بذكراك
ارخ،وداللة احلركة فيه، لداللة على الثورة وجرسه الصَّ ههوريتجبيتسمالشك إن هذا احلرف،

.
وقد تعرضنا فيما سبق إىل معىن هذا احلرف وداللته(*)

من القصائد العربية،ويف خمتلف العصور،جاء يف عديدٍ )افحرف النُّون رويً (،عالوة على هذا
:مطلعها،و "شعب بوان"يف وصف املتنيبةوحسبنا هنا أن نستحضر على البديه قصيد

انِ مَ الزَّ نَ مِ بيعِ الرَّ زلةِ اين       مبنْ ملغَ ا يف اْ طيبً بِ عْ اين الشّ مغَ 
املرتبة األوىل يف احتلَّ -بعد عملية إحصائية –) (حرف أنَّ ،والعجيب يف األمر

مباشرة يف ه، يليبقافية مقيدةاتمرَّ 05افية مطلقة، وة بقمرَّ 12،ةمرَّ 17ترّدد ث، حياإللياذة
مرات 05و،مرات بقافية مطلقة10،منها مرة15بعدد تواتره ) (املرتبة الثانية حرف 

.بقافية مقيدة
سان،بينه وبني ما فوق خيرج من طرف اللِّ -مثال- فإذا كان حرف النون"ومها حرفان متقاربان

.)1("خيرج من خمرج النون،غري أنه أدخل يف ظهر اللسان- كذلك- "الراء"الثنايا،فإن 
ة الشَّاعر،فهي حروف أن هذه احلروف أثرية إىل نفسيَّ وهذا إن دلَّ على شيء،فإمنا يدلُّ 

ورة الثَّ انفجاراتعبري عنمع التَّ حتمل داللة التوتر واحلركة،وتتناسب ،انفجاريةجهورية 
يدلُّ امرة مقيَّدة، مم39مرَّة، و61هذا إىل جانب حضور القافية مطلقة يف اإللياذة .

االقيد والسُّكون، ولذبرضاهم، وعدر، والتَّحرّ ة، واحلرك
.يةجاءت معظم قوافيه مطلقة تناشد احلرِّ 

.154ينظر هذا الفصل من حبثنا،ص) *)
.29ص،جزائريةكتاباتنقدية يف  تأمالتيوسف وغليسي،يف ظالل النصوص ) 1(
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وازيل التَّ شكَّ دص، فقغوية للنَّ مستوى الوحدات اللُّ ى، وعلا يف جمال البنية اإليقاعيةودائمً 
مثل هذا التَّوازي ما بني د، فنجالصّ 

...).وشهماة، والشهادوالثقالن، وثقيالفأرا ونارا:(األلفاظ
هذا اإليقاع مياثل نَّ فكأ،اا دالليَّ وأعطى للقصيدة بعدً مما كثَّف حضور اإليقاع الداخلي،

. ،وجتلِّيات البطولة يف ساحة املعركةصاصالرَّ نغمات وإيقاع
:اإليقاع الخارجي- 02

.عريالبحر الشِّ مث،ةوي، والقافيد عن ترداد حرف الرَّ وهو الذي يتولَّ 
الروي فهذا اجلدول الذي يوضِّح نسبة تواتر، حرو دا، نور وللتدليل على ما ذهبنا إليه سابقً 
:يف إلياذة اجلزائرةوالقوايف بنوعيها املطلقة، واملقيد
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الرتبة من خالل 
التوظيف

عدد قافيته 
المقيدة

عدد قافيته 
المطلقة

عدد التواتر
اإلجمالي

عدد التواتر/حرف الروي

املرتبة التاسعة 02 02 التاء
المرتبة الثانية 05 10 15 الراء

سةداساملرتبة ال 01 05 06 الباء
المرتبة األولى 05 12 17 النون
املرتبة العاشرة 01 01 احلاء
املرتبة العاشرة 01 01 الضاد
املرتبة التاسعة 01 01 02 القاف
املرتبة السابعة 03 01 04 العني
املرتبة التاسعة 02 02 اهلاء
املرتبة الثامنة 01 02 03 الفاء
املرتبة الثامنة 03 03 السني
المرتبة الثالثة 05 08 13 الالم
املرتبة اخلامسة 02 07 09 الدال
املرتبة الرابعة 07 05 12 امليم

سةداساملرتبة ال 04 02 06 الياء
املرتبة العاشرة 01 01 احلاء
املرتبة العاشرة 01 01 اهلمزة
املرتبة التاسعة 01 01 02 الكاف

داللة اهذو اإللياذة، عربالرَّويمن أنواع حروف ،)حرفا18(يالحظ أن الشَّاعر قد وظَّف
إشاعة اإليقاع ، يفاعرالشَّ على رغبة ة، داللجهة أخرىن، ومعلى ثروته الّلغوية من جهة

.                                                                   عريواحلركية يف عمله الشِّ 
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ال على يف املقطع الدَّ ) (حرف النونمع وُمؤّسسة،ُمقيَّدة مرتاكبة القافية دأما إيرا

. من جهة،ومن جهة أخرى داللة على ثبات ورزانة احليوان،يف آداء مهامه،ورسالته البطولية
س على تكرار يبىن ويتأسَّ ث، حيافيةمن البحور الصَّ و،وهاعر حبر املتقارباختار الشَّ دقول

0/0//فعولن : التفعيلة األصلية

02يف فعولن فعولن فعولن فعولن:فتأيت

،ويف "فعولن"ا عدة،ففي بعض القصائد نراها تقع يف آخر البيت صورً وتتخذ فعولن اليت"
وهلذا ميكن أن تقسم القصائد اليت ترد.فقط" فعو"،وأحيانا جندها "فعولْ "البعض اآلخر نراها 

وأكثر هذه األقسام الثالثة (...)من هذا البحر إىل أقسام ثالثة وردت يف الشعر العريب بكثرة
.)1("فعو+فعولن+فعولن+فعولن:عراء هو الوزن اآليتها إىل الشُّ شيوعا وأحبَّ 

املتقارب و ":قائالوصف بعض مزايا حبر املتقارب،إىل ،وقد ذهب األديب سليمان البستاين
.)2("أصلح للعنف منه للرفقو، وهعلى شدَّة مأنوسة،فيه رنٌَّة ونغمة مطربةحبرٌ 

قافية + وزن املتقارب(بنيتها العروضيةأنظا، فنالحللقصيدة عمومً أما البنية اإليقاعية 
.                                                        )00/ومرتاكبة ة، ُمؤّسسدةنونية مقيَّ 

،ونفسيَّة اريةاملعارك الضَّ ساحاتام،اليتوتراحلركة والتَّ سرعة على هذا يدلّ كلُّ 
.صنع البطوالت واملالحم اخلالدةاألبطال املتوثِّبة إىل 

.83ص4،2010.ب،ط.دإبراهيم أنيس،موسيقى الشعر،مكتبة األجنلو املصرية،مطبعة حممد عبد الكرمي حسان،) 1(
.93، ص"معربة نظما"هومريوسةسليمان البستاين، إلياذ) 2(
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:األسلوب- 03
:ا اليستهان به،ومن هذه األساليباعر عددً ف الشَّ فقد وظَّ ، ا من حيث األساليبأمَّ 

.اخلي للقصيدةد اإليقاع الدَّ ولِّ ،وجلها أيًضا يُ "االستفهامالتكرار،التباين والتشاكل،"
:كرارالتّ -

مرات 03ينسى"فعل ركرَّ ث، حي"الكلمةرتكرا"، وهوا من التكراراعر نوعً وظف الشَّ لقد 
يغة هو االستفهام اإلنكاري من هذه الصِّ ض، والغر مضافا إىل أداة استفهام،صيةيف الفاحتة النَّ 

الرَِّهــــــــانْ خلََّد ُأْسدَ إَذا الشِّعرُ :       يف قوله
ُمغَــــاَمـــــرَة اْلـَحيَـــــــواْن؟أَيـَْنسى

،ْاَحلِميـرأيْنسى؟اْلِبغالَ أيـَْنسى
)1(وَهْل بُِبطــــــوالَتـِها ُيْستَـَهـــــــاْن ؟

ورة ان وبعد الثَّ بعدم نسيان بطولة وأفضال احليوان،إبَّ ،تعميق املعىنداللة هذا التكرار
مرات يف 03) احليوان(ا تكرار كلمة،بل جند أيضً حريرية،وال يتوقف األمر عند هذا احلدِّ التَّ 

:  قوله
الرَِّهــــــــانْ ُأْسدَ خلَّدَ إَذا الشِّعرُ 

؟ْالـَحيَـــــــوانْ ُمغَــــاَمـــــرَة أَيـَْنسى
اْلِفــــــــــــَداَحيَـــــواَن فـَلوَالَك يَا 

لـََما أْحرَز الشَّْعُب َكْسَب الرَِّهانْ 
يتاذَ ــــــــــَــــ يإلْ زُّ ـــــــــــتتعْ راكَ ـــــــــــبذكْ 

وانْ ـــــيَاَحي:اتِ ــــــــــــحيَّ أزكى التَّ فَ 
ل، لدليصية، مثصيةمن الفاحتة النَّ ةبداي،هذه الكلمة قافيةتوظيفإنَّ 

ص الشعري، فهي  يف هذا النَّ املهيمنة زمة هي البنية الالَّ ،داللة قاطعة على أن هذه الكلمة
.ص األخرىكلمة حمورية،وعلى أساسها تبىن مجيع وحدات النَّ 

.79مفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،ص )1(



-191-

حروف العطفا، السيمأيضا تكرار احلرف أو األداةد، جنوعلى غرار تكرار الكلمة
وبارك،فيخلع، فيكربه،وعاش،ويغشى، مثل:"وهل  (الواو، والفاء)،يف

عاف،وطوىب،وخيدع،وللكلب،ويهوى،فلوالك،فأزكى". ويلقى،وقد
عالوة على وظيفة العطف،فإن الواو داللته الرتتيب )ءالواو،والفا(إن تكرار حروف

.                          والتعقيب،أما الفاء،فداللته االعتناء،وهذا يف غالبية اجلمل الواردة
التخطيط هلا،والتحكم يف حسن اللة الشِّعرية،فهي سرعة تتابع األعمال البطولية،و أما الدَّ 

.                                                                        جمريات األحداث
:ستفهاماال-

:يف بعض األبيات يف مثلا، وهذاإلنكاري منها، السيملقد برز أسلوب االستفهام
الرَِّهــــــــانْ خلََّد ُأْسدَ إَذا الشِّعرُ 

ُمغَــــاَمـــــرَة اْلـَحيَـــــــواْن؟أَيـَْنسى
؟ْاَحلِميـرأيْنسى؟اْلِبغالَ أيـَْنسى

وَهْل بُِبطــــــوالَتـِها ُيْستَـَهـــــــاْن ؟
منذ مطلع القصيدة،داللته مدى حرص الشاعر )مرَّات04(،االستفهامإن بروز أسلوب 

،وملإعطائه املكانة اخلاصة به،وتكرميه،ألنه ال، من أجل على إبراز مسامهات وأدوار احليوان
.يأبه به وخبدماته،وبطوالته أثناء الثورة

:على النحو اآليتمن خالل أسلوب خماطبته،اعر للحيوانإكبار الشَّ كما يظهر مدى
سالم على البغل،عاش احلمار،وبارك فأرا،وطوىب لعنز،فلوالك يا حيوان،تعتز إلياذيت،فأزكى "

".  التحيات
امية ،ولرسالته السَّ لحيوانلوالتقدير واإلكبار،ب يف املعاملةداللتها التأدَّ ،هذه األلفاظكلَّ إنَّ 

.اليت يؤديها يف احلياة
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:باينشاكل والتَّ التَّ -
:يتعرية على النحو اآليف املقطوعة الشِّ لقد حضر التشاكل والتباين 

المالحظة التباين التشاكل البيت الشعري
احليوان= أسد الرَِّهــــــــانْ ُأْسدَ خلَّدَ إَذا الشِّعرُ 

؟ْالـَحيَـــــــوانْ ُمغَــــاَمـــــرَة َأيـَْنسى

احلمري+البغال ْالَحِميـر،؟أيْنسى ْالِبغالَ أيـَْنسى 
وَهْل بُِبطــــــوالَتـِها ُيْستَـَهـــــــاْن ؟

خيدعُ = لُ ضلِّ يُ  ُجــْنـــًداُيضلِّلُ لِـــَعــْنــــزٍ َوطُوىب
أْحـالَســـــــُه بِْاألَمــــانْ يـَْخـــدَعُ و

ذل+كرمي اهلوان= اقَ الشَّ  اريمً كَ ا مً شهْ ادةَ هَ ى الشَّ قَ ويلْ 
وانْ لهَ قا واْ الشَّ لَّ ذُ افَ عَ وقدْ 

يهوى= يهجر طْبــــَع النُّباِح،يْهُجــرُ لِْلكْلبِ وَ 
النَّميَمـــــَة بالطَّيـــــرَانْ يَــْهـــــــوىوَ 

ثبات داللته،-املقطوعة الشِّعرية السَّابقة-يف والتباين،بني التشاكل،وازن العدديهذا التَّ إنَّ 
مببادئها،اليت يدعو هلا يف شعرهحريرية،ومدى إميانهالشاعر على مواقفه وآرائه اجتاه الثَّورة التَّ 

واتضاح الرؤية أمامه،هذا من جهة،ومن جهة أخرى ،هذا التوازن داللة على حقيقة البطولة 
.من صنع اخليالاليت هي

ى من خالل تتجلَّ ،لوإجالهي نظرة إكبار،اعر إىل بطولة احليوانضح أن نظرة الشَّ كما يتَّ 
،وعاش احلمار،وبارك فأرا، لِ على البغْ سالمٌ :"يف قولهتوظيفه ألسلوب التعظيم والتبجيل

". وطوىب لعنز،فلوالك يا حيوان،بذكراك تعتزُّ إلياذيت،فأزكى التَّحيات
،  باحليوانفق إىل الرِّ ورؤية دينية إسالمية، تدعناعر ينطلق يف رؤيته للحيوان، مذلك أن الشَّ 

وال تركتها تأكل من هي أطعمتها، فالحبستهاةٍ ار يف هرَّ دخلت امرأة النَّ "وقد، الفكي
.                                             كما ورد يف احلديث الشريف".خشاش األرض
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الخرافات واألساطير:خامسالمطلب ال-
السيما الكالسيكية ،كربى يف صناعة املالحمأمهية  ،الشك أن لعنصر اخلرافات واألساطري

هلا ية من اخليال واإلبداع، وتعطتغذِّيها بطاقات حيَّ ،أن هذه اخلرافات واألساطريكمنها،ذل
هذا العنصر اخلرايف ميكن أن يكشف لنا عن جوانب جديدة"أناخمتلفة،كما وظالالً أبعادً 

وعن بعض ،يت مت فيها تأليف امللحمةأثناء احلقبة ال،يف أسلوب وطريقة تفكري تلك الشعوب
هي ترمجة لتلك ،القيم السائدة عندهم،وذلك على اعتبار أن هذه العناصر اخلرافية أو املتخيلة

هنية اجلمعية،بل قد تكون إسقاطات لبعض الرغبات الكامنة القيم واملبادئ والتصورات الذِّ 
")1(.

املالحم أن يكون تكاد كلُّ "ا من مدى أمهية اخلرافات واألساطري بالنسبة للمالحم،وانطالقً 
تقدير،ولكن ال ينبغي أن يكون أو غري حقيقي على أقلِّ ،فيها عنصر خرايف أو أسطوري

.)2("قعية كل األحداث اليت يرد ذكرها يف امللحمةك يف صدق وواسبًبا يف التشكّ ،ذلك
ولكن ينبغي أن ننوه إىل أن اخلرافات واألساطري تكاد تنعدم وتنحصر يف اآلداب احلديثة
وهذا نظرا لتغري أساليب احلياة املعاصرة،واتساع العلوم والثقافة،وتطور العقلية،وبالرغم من كل 

خيتلط فيها اخليال بالواقع،ويطغى فيها الالمعقول على هذه األساطري القدمية اليت"،هذا
املعقول،ال تزال مصدر إهلام لكتاب املسرح والشعراء،يف العصر احلديث،ولكنها تتخذ يف 

.)3("أعماهلم صورا وأشكاال جديدة
.لبعض األساطري على قلِّتهاااستحضارً ،جند يف إلياذة اجلزائرالكن رغم كلِّ هذا، فإنن

.13ص–الرمايانا –أمحد أبو زيد،املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند )1(

.13املرجع نفسه،ص)2(

.218، صاملقارن بني النظرية والتطبيقبإبراهيم عبد الرمحان، األد)3(
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: ذلك قول الشَّاعرنم
وقَالـمـَــــُة تْزُهو بـِحمَّاِمَها         

يُهْدِهُد َمْعُسوَل أْحالِمَها
ويْرُجُف برُكانـُها َساِخطًا

فيْمَسُخ ُصـنـــــَّــــاَع آثَاِمَها
َلِك أْسطــــُورًة مل نَزلْ فَيا

)71ص(َنسُري َعلى َهْدي إلـَْهاِمَها
وهي أسطورة متواترة -حـمَّام الـمسخوطني بقاملة-إشارة إىل أسطورة،هذه األبيات الشِّعرية

ت فيه أخت زفّ ،وقصّ .جيال عن جيل
ر عقد يرتأسه القاضي الذي حرَّ ،باحلمام املذكور يف مجع حاشدفاف وأقيم حفل الزّ ،لشقيقها

.ا على أشكال آدميةكاح وسط عدوله وأعوانه،فسخط اهللا عليهم ومسخهم أحجارً النِّ 
كان للعرب عقائد وأساطري شبيهٌة مبا ُعرف عند غريهم من الشعوب "التنويه أنهبكما وج

.)1("يف فجر   تارخيها
ملحمة اجلزائر "يف،ف مفدي زكريا اخلرافات واألساطريقد وظَّ ،وإذا أردنا النظر إىل أي مدى

فإننا نسجل ابتعادها الكلي والنهائي عن هذه األساطري واخلرافات،بل جند استحضار للتاريخ 
.)2("ه املؤرخونومتثال ملا قال

البعد الفين فيتمثل يف كون "يف هذا الشأن،من حيث- إضافة–بل جند أن ملفدي زكريا
ويتمثل يف إلغاء جانيب األسطورة واخلرافة من ،جل قد أضاف شيًئا جديًدا لفن امللحمةالرَّ 

.)3("فن امللحمةحمة،وهو بعد جزائري وإضافة إىل سجلقاموس املل

.      267القصصي،صحممد عبد السالم كفايف،يف األدب املقارن دراسات يف نظرية األدب والشعر)1(
.121الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص) 2(
.122املرجع نفسه،ص) 3(
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قد برزت يف إلياذة اجلزائر اخلصائص امللحمية،وإن كانت مصبوغة "من كلِّ ما سبق،
.)1("بصبغة عصرها وأسلوب ناظمها

كأول عمل ملحمي "إلياذة اجلزائر"تأيت أمهية "حيث،ومنه فإن إللياذة اجلزائر أمهية كبرية
. )2(".ورات وموطن البطوالتمتكامل،من ملحمة الثَّ 
امللحمي جتلًِّيا واضًحا ال خيتلف يتجلَّى فيها احلسّ ،إلياذة اجلزائرأنَّ بومنه فال جرم إذا أقررنا،

هرية يف عرية الشَّ وإن ولدت متأخرة مقارنة مع املالحم الشِّ "إلياذة اجلزائر"إن"ولذا،فيه اثنان
عن تلك املالحم يف كثري من اخلصائص -ورمبا متتاز-

.  )3("الفنية واملوضوعية
ذوب  "فأهدى لبالده(...)يكون قد حقَّق احللم العريب اجلزائري"مفدي زكريا"لعل "همنو 

.  )4("عربون وفاء لثورة شعبه ولرتبة وطنهنيف جتسيد مشروعه امللحمي، ليكو ق، فوفَّ "كبده
يف إلياذة اجلزائر،سنحاول جاهدين هذه ،امللحميبعد أن حاولنا الكشف عن مالمح احلسّ و 

امللحمي يف إلياذة بسكرة الكشف عن مالمح احلسّ ،من حبثنا هذا-يف الفصل الرابع–املرة 
.للشَّاعر عامر شارف

.56امللحمي،صنور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب ) 1(
. 14ص 2007ط،.منشورات أبيك ،اجلزائر،داإلبداع يف الفن األديب،عمر بومشوخة،) 2(
.15املرجع نفسه،ص) 3(
.21املرجع نفسه،ص) 4(
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العنصر الديني:سسَّادالمطلب ال-
ين يزيد تبىن عليها املالحم،فالدِّ ة من اخلصائص اليت مهمَّ يين خاصية جدُّ يعترب العنصر الدِّ 
ين قة بني امللحمة والدِّ العال"ا خاصني ذلك أنا،ويعطيها نكهة وإشعاعً امللحمة قداسة وبريقً 

ى حدود التأثر املتبادل،إىل كون امللحمة وليدة التفكري الديين،وكون الدين تتعدَّ عالقة وطيدة،
.)1("يشكل العنصر األبرز يف موضوع امللحمة

ا أن للملحمة دور ،انطالقا من هذه العالقة احلميمة
جيد الدارسون بأن الدور امللحمي األول،يتمثل يف دور ديين،يقوم على ما "حيث،ديين
ل حتت وطأة ور يوما بعد يوم،وتتحوَّ بلَّ كانت تت،لت إليه األمم من معطيات ميثولوجية توصَّ 

.)2("اريخ إىل معتقدات أصيلة راسخة،تبىن عليها املالحم القوميةالتَّ 
أناجيل مقدسة ،أن تكون املالحم الكربى،اوليس من قبيل االعتباط أيضً "،من هذه املعطيات

ما هو موضع ما هو مقدّ لدى الشُّ 
.    )3("قدير واإلعجابللتَّ 

كي تزهو وتصطبغ بصبغة ،ة إىل العنصر الديينيسيف حاجة مس،وأبداا لذا فإن املالحم دائمً 
ين،فهو حيفل دائما مبعطيات الدِّ ،امللحميعرالسبب الذي جعل الشِّ أما"،القداسة

،ومن هنا جند يف املالحم )4("عوب اليت ظهرت عندها املالحم األصليةالبدائية،بداية الشُّ 
اآلهلة كذلك،حيث تتدخل اآلهلة باستمرار الكربى أدوارا مهمة لآلهلة،ولرمبا ألنصاف

.ما تطلب ذلكوإمداده بالعون كل،ملساعدة البطل وإزاحة العوائق من طريقه

.24حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب،صأمحد أبو) 1(

.24نفسه،صاملرجع)2(

.24،25نفسه،صاملرجع)3(

.25نفسه،صاملرجع)4(
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ويغشاهم الفشل،ورأينا ،عنةرأينا أبولون يغضب على اليونان فتحلّ "فال عجب إذا
ثيتيش أم أخيل،وصاحبة زوش،رب األرباب،تعمد إىل إمساك ابنها من رجله،وتغطيسه يف مياه 

يبقى فيه سوى مكان واحد وجتعل األسلحة كلها تنبو عنه،فال ،طعانجهنمية تقيه من كلِّ 
هو أسفل قدمه حيث أمسكته أمه،أما أفروديت إهلة احلب فتحمي باريس بن ،عرضة للجراح

.)1("فريام وحبيبة قلبه هيالنة،وتبسط فوقهما ظال من سعادة احملبني
الحم تقام على له نكهة خاصة يف املالحم،بل جند أن معظم حروب املالعنصر الديين ف

علىإذا كانت حروب املالحم حروبا مقدَّ "،أساس وانطالق من طابع ديين
. )2("ين عنصروفيها من الدِّ أساس ديين،وما من ملحمة طبيعية واصطناعية إالَّ 

.كربى من أجل دينهااخاضت حروبً د، قعوبمختلف الشُّ فذا وهل
أن احلروب الكثرية اليت خاضها العرب يف "العرب املسلمني إذ،وال أدلَّ على ما ذكرناه آنفا

أيام النبوة والراشدين،إمنا كانت يف سبيل هذا الدين،ونشر مبادئه،والدفاع عن مقدساته،وهذا 
.)3("يف تكوين املالحم،أمر على جانب كبري من األمهية

باحثني ومستقصيني فيها عن العنصر الديين،ا إذا عرجنا عن إلياذة اجلزائر ملفدي زكرياأمَّ 
د يف كثري من مقاطعها ين اإلسالمي أميا احتفال،حيث جنده يتجسَّ حتفل بالدِّ 

حريرية مفدي زكريا هو على أن شاعر الثورة التَّ فإمنا يدلُّ ،على شيءعرية،وهذا إن دلَّ الشِّ 
ذات املبادئ النبيلة الطاهرة ارتوى منها حىت ،متشبع بعقيدة أسالفه،عقيدة اإلسالم"شاعر

.)4("مثل،وتشبع من تعاليمها اخلالدة،فجعلت منه شاعر الثورة والعنف والرقة

.31، صالسابقاملرجع)1(

.30املرجع نفسه،ص)2(

.101نفسه،صاملرجع)3(

.140الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص)4(
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هينم عن مدى ثقافته اإلسالمية و اطالعات،مفدي زكريا يف توظيفه للدين اإلسالميف
يبتعد كل "الواسعة على أيام العرب املسلمني من جهة،ومن جهة أخرى جنده يف إلياذته

حر والتنجيم،وكل ما ميت وطقوس املعابد الوثنية،وقضايا السِّ )الكهنوت(االبتعاد عن أجواء
التوقف عند أهم إشعاعات العنصر الديين يف ،لذا سنحاول جاهدين.)1("بصلة إىل الغيبيات

واحلديث النبوي ،يف التأثر بأسلوب القرآن الكرميواملتمثلة خاصة،إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا
:راسات احلديثة باسم التناصيف الدِّ ف،وهو ما يعرفالشري

(L inter textualité )

داخل نص ما،حتيلنا على نصوص ،هو وجود جمموعة من القرائن اللسانية أو املعنوية"التناص"و
(...)خارجية،وتثبت تعالق النصوص بعضها ببعض،وقد ظهر هذا املفهوم يف البالغة العربية

ليكتمل يعرف باألدب املقارن، مثاليزداد ظهوره يف عالقات التأثري والتأثر بني اآلداب،فيم
وم التناص يف البالغة العربية فمفه،وبالتايل،)2("ظهوره يف املدارس النقدية اللسانية املعاصرة

)...ضمني،السرقة،السلخ،النسخ،وقوع احلافر على احلافرقتباس،التَّ اال(يات عدَّةظهر يف مسمِّ 
ال يوجد تعبري ال تربطه عالقة بتعبريات أخرى،وهذه العالقة "عند ميخائيل باختني،و 

باختني،انعطافة ال ميكن تفاديها  جوهرية متاما،ولذا فإن النظرية العامة للتعبري هي،يف منظور 
لى كي نصل إىل دراسة هذا املظهر من مظاهر املسألة،واملصطلح الذي يستخدمه للداللة ع

")3(   . Dialogisme العالقة بني أي تعبري والتعبريات األخرى هو مصطلح احلوارية
جوليا  "ل مرة عند الكاتبة الفرنسيةا،وألوَّ كمصطلح نقدي أطلق حديثً "أما التناص بداياته

- تيل :وصدرت يف جمليت)1966/1967(،وذلك يف أحباث هلا أجنزت ما بني سنيت "كريستيفا

)4("ونص الروايةمسيوتيك ،"،وأعيد نشرها يف كتابيها" critique وكريتيك tel- quel "كيل

.122، صالسابقاملرجع)1(

.72صيف ظالل النصوص تأمالت يف كتابات جزائرية،،يوسف وغليسي)2(

2.ميخائيل باختني املبدأ احلواري،ترمجة فخري صاحل،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت،ط،تزقيتان تودوروف)3(
.121، ص1996

.16ص2008ط،.التناص مقاربة معرفية يف ماهيته وأنواعه وأمناطه حسان بن ثابت،دار قانة ،باتنة،د،حيي بن خملوف)4(
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.فدياجلزائر مليين،يف إلياذة ارتأينا أن نورد هذا اجلدول للتدليل على مواضع التناص الدِّ لذاو 

طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر
الغائبتناص امتصاصي للنص 
مع تداخل لغوي

.وتشاكل يف املنظور الرؤياوي

ِعْنَدَها جنَُّة  ِسْدرَِة الُمْنتَـَهىِعْنَد "
"املْأوى ِإْذ يـَْغَشى السِّْدرََة َما يـَْغَشى

)14،15،16سورة النَّجم،اآليات(

َتسلَّْق َيُكـــــــوراُن واْغُز السَُّها–01
ْالمْنتَـَهىِســْدرَة وطَــــــاوْل بِه 

)30ص(
حوار مع النص الغائب

.مع تداخل لغوي
اِْبِن يل َهاَمانُ َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا "

"األْسَبابَ أبـْلُــــغُ لَعلَِّي َصْرًحــا
)36سورة غافر،آية (

َهاَماُن ِمْن صْرِحهِ فيْخَجُل –02
لُـــغَ ويَــْعجـِـــــُز أْن  املْشتَـَهىيبـْ

)30ص(

اجرتاري مبًىن ومعىنً تناص 
َسبََّح ِهللا َما في ِالسََّماواِت "

"َوُهَو اْلَعزِيُز ْاَحلِكيمُ وْاَألْرضِ 
)01سورة احلديد، آية (

.. وسبََّح ِهللا َما في السََّماواتِ –03
ِمْلَء َشَفــــائــــِـــــِف َشفَّا وْاألْرضِ 

)32ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف ِاُألوىل "

"إبـَْراِهيَم َوُموسىُصُحفِ 
)18،19سورة األعلى اآليتان(

ِلْلَخليِل كأنََّك ُتْصِغي بـَها –04
ُصْحَفايُرتُِّل وُموسى ْالَكليمِ 

)32ص(
حوار مع النص الغائب

مع التطابق اللغوي
والتشاكل يف املنظور الرؤياوي

في َلْوٍح َبْل ُهَو قـُْرآٌن َمـِجيٌد " 
"َمْحُفوٌظ 

)21،22سورة الربوج اآليتان (

لوَح ْالَجاللِ ميزَاُب ويحَفظُ –05
َحْرفَا في اللُّوحِ فُيْصِبُح ِميزاُب 

)32ص(

تناص اجرتاري للنص الغائب
َعنُكُم لُِيْذِهبَ إنـََّما يُرِيُد اهللاُ " 

َويَُطهِّرُكْم أَْهَل اْلبَـْيِت الرِّْجسَ 
"َتْطِهيــًرا

)33ةسورة األحزاب، آي(

طَْبِعيطهَّرَ وِعْرُق ْاألَصالِة –06
أْذَهَب رِْجِسيونُوُر اْلـِهَدايِة 

)33ص(

تناص اجرتاري مع تكرار مجلة 
النص الغائب مبًىن ومعىنً 

إَذا زُلــْـــزَِلِت ِاَألْرُض زِلــْـــــزَالـََها "
"َوَأْخَرَجــِت ِاَألْرُض أثـَْقــــالـََها

)01،02سورة الزلزلة، اآليتان(

َقــــالـََها–07 وأْخَرَجـــِت ْاألْرُض أثـْ
..فوَق الـَْخَيالِ ..َفطاَر بـَِها اْلِعْلمُ 

)34ص (

.تناص حواري مع النص الغائب
اليت لـَْم يـُْخَلْق ِاَرَم َذاِت ِاْلِعَماِد " 

"ِمثْـُلَها يف اِْلِبالِد 
)07،08نسورة الفجر، اآليتا(

08–
؟َذاُت ْالِعَمادِ هي ...ِاَرٌم وَهلْ 

)35ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر
تناص اجرتاري مع النص الغائب

.مع تداخل لغوي
نَاِضَرٌة إلى رَبـَِّها يـَْوَمِئٍذ ُوُجوهٌ " 

"نَاِظَرةٌ 
)22،23نسورة القيامة، اآليتا(

النَّــــاِضَرْة  ويف ُقْدِس جنَّاتَِنا –09
ُوُجـــــوٌه إلى ربـَِّها نَـــــــاِظـــَرةْ 

)44ص(

امتصاصيتناص 
َنا إَىل ُموسى  َأَن "  َوأَْوَحيـْ

َما تـََلقَّفُ اَْلقِ َعَصاَك فَِإَذا ِهَي 
"يَأِفُكونَ 

)117سورة األعراف،(

رايَتَك اْبَن الـَجــزَائرْ تلقَّفَ - 10
وعْنَد اْبن زيَّاَن تـُْبلى السَّرائرْ 

)54ص (

تناص امتصاصي
َفَماَلُه ِمْن قـُوَّةٍ تـُْبلَى السََّرائِرُ يـَْوَم " 

"َوالَ نَاِصرٍ 
)09،10نسورة الطارق، اآليتا(

تلقََّف رايَتَك اْبَن الـَجــزائرْ - 11
تـُْبلى السََّرائِرْ وعْنَد اْبن زيَّاَن 

)54ص (
تناص امتصاصي مع تأثر كبري 

بأجواء النص الغائب وتقاطع يف 
.الرؤية واإليقاع اللغوي

َلِة ِاْلَقْدرِ اِنَّا أْنزْلَناُه يف "  لَيـْ
َلُة اْلَقْدرِ َوَما أْدرَاَك َما  لَيـْ

َلُة ْاْلَقْدرِ  "ْلِف َشْهٍر َخيـٌْر ِمَن اَ لَيـْ
)01،02،03تسورة القدر،اآليا(

رِ لَيلــَــــــَة قَـــــــدْ تَــــأذََّن َربـُّــــــــــَك –12

َتاَر  َعلَى أْلِف َشْهرِ وأْلَقى السِّ
)67ص(

تناص اجرتاري وتأثر واضح 
.بلغة الِعقاب يف النص الغائب

"لَقَطْعَنا ِمنـــْـُه ْاْلَوتـــِيـنَ ثـُـمَّ " 
)46ةسورة احلاقة، اآلي(

)م(وأْخضُر َحيِصُد ُمحَر اَحلوا–13
ويْقَطُع مْنها ْالَوتِينْ ِصِل فيَها 

)74ص(

مع التطابق حماكاة امتصاصية
اللغوي يف ترتيب الصفات

)ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ (

َوَمَثُل اْلِذيَن َكَفُرواْ َكَمَثِل اِلِذي "
يـَْنِعُق ِمبَا الَ َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء ونَِداًء 

"   فُهْم الَ يـَْعِقُلونَ ُصمٌّ بُْكٌم ُعْميٌ 
)171ةسورة البقرة، اآلي(

صُ وَكاَن اْلِفرْنِسيُس –14
،فأْصَغى لَنا َمْن تـََمارىوُعْمًيا

)78ص(

تناص اجرتاري
لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها  َوقـََعِت ِاْلَواِقَعةُ ِإَذا " 

"َكاِذبٌَة َخاِفَضــــٌة رَافِـــَعـــــٌة 
)01،02،03سورة الواقعة،اآليات(

وتـمَّْت بـَها َكِلمـــَــاُت اإللـــَــهِ –15
ْالَواِقَعةْ بِاسـِْمها َوقـََعتْ اليت 

)81ص(

تناص امتصاصي
َصْرَصرٍ َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح " 

"َعاتَِيةٍ 
)06ةسورة احلاقة، اآلي(

َما–16 فَيا َمْغرِبًا َمـــــــــاَزجـَـْتــــُه الـــدِّ
الصَّْرَصِر ْالَعاتِيْة  وأجـَْمَع يف 

)84ص(



-201-

طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

تناص امتصاصي
رِيًحا َصْرَصًراِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم " 

"يف يـَْوِم نـَْحٍس ُمْسَتِمٍر 
)19ةسورة القمر، اآلي(

حــــَـــــْربـــََناُأحـــــــــيِّ ْاألُلـَى آَزُروا –17
رِيِحَها الصَّْرَصرِ إىل النَّْصِر يف 

)84ص (

تناص اجرتاري معًىن ومبىنً 
مـِمََّن ِديًنا َوَمَن َاْحَسُن " 

...وُهَو مـُْحِسنٌ َاْسلمَ وْجَهُه ِهللا 
)125ةسورة النساء، اآلي(

حىتَّ الّثَمالهْ ْالَعقيــــــدةَ َشرْبُت –18
لربِّ ْاجلالَلهْ فأْسَلْمُت وْجِهي

)87ص (
تناص امتصاصي مع تأثر واضح 

. باجلو القصصي للنص الغائب
َحْصَحصَ قَاَلِت ِاْمَرَأُت اِْلَعزِيِز ِاآلَن "

أَنَا رَاَودتُُه َعن نـَّْفِسِه َوِإنَُّه اَْلَحقُّ 
. "             لـَِمَن الصَّاِدِقيـنَ 

)51سورة يوسف،اآلية (

يـَُجاِدُل يف اْلـَحقِّ بالشُُّبهـَـــــاتِ –19
َجاَء بِإْفكِ َحْصَحَص اْلَحقُّ وإْن 

)98ص (

تناص اجرتاري مع التطابق اللغوي
َوَلِكنَّ اَهللا َرَمْيتَ َوَما َرَمْيَت ِإْذ " 

"رََمى
)17ةسورة األنفال، اآلي(

َولـَْم تـَْرَض باْلَفْحِل ِمْن قوِمَها–20
)َما رََمى ِإْذ رََمى...(فـََهاَمْت مبَنْ 

)103ص (

تناص امتصاصي وتأثر واضح 
باملوضوع القصصي للنص الغائب

ِجْذِع النَّْخَلِة فََأَجاَءَها اَلـَْمَخاُض ِإَىل 
قَاَلْت يَا لَْيَتنـِي ِمتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت 
         ".

)       23سورة مرمي،اآلية (

وتُغضُب عيسى اْملَسيَح،وتُبكي–21
على ِجــــــــــْذِع نـَْخلِتها َمــْريـَما

)103ص (

تناص اجرتاري مع تشاكل يف املعىن
َعَلى َأْسَرُفواُقْل يَا ِعَباِدَي اَلِذيَن " 

ِإنَّ َال تـَْقَنطُوا ِمْن رَّْمحِة اِهللا َأنُفِسِهمْ 
نُوَب َجِميًعااهللاَ  ."يـَْغِفُر اَلذُّ

)53ةسورة الزمر،اآلي(

تْعُفـــوَعصيتُــــَك ِعْلًمـــــا بأنََّك –22
فَهاَنْت ُخطُويبْالـُمْسرِفينَ َعلى 

)112ص(

تناص اجرتاري
فَِإَذا ِهَي َعَصاهُ ُموسى فَأْلَقى" 

فَأُْلِقَى السََّحرَُة   تـََلقَُّف َما يَاِفُكونَ 
."               َساِجِدينَ 

)45،46سورة الشعراء، اآلية(

َعَصايَ يف السَّاحريَن وأْلقيتُ –23
بِسْحرِييْأِفُكــــــــونَ تَلقَُّف َمــــا 

)113ص(

تناص اجرتاري مع تكرار مجلة 
النص الغائب لفظًا ومعىنً 

ِإَذا زُلـْــــــــــزِلِت ِاْألَْرُض زِْلَزاَلَها" 
."وأْخَرَجِت ِاَألْرُض أَثـَْقالـََها 

)01،02نسورة الزلزلة، اآليتا(

زِْلَزاَلهاَوزُلـــــــــــزِلِت اَألْرُض –24
وَضــــــــجَّ لَغاِصبِــــــــــــَك النِّيـــرانْ 

)116ص (
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ى عرية اليت يتجلَّ من األبيات الشِّ اوكثريً اجند كثريً ل، بوال يتوقف األمر عند هذا الكم فقط
:     الشَّاعرقول منها هذه األمثلة للتدليل فقط، حيث يف، نقتطفيها التأثر بالقرآن الكرمي

)26ص(َضَمائُِرُهْم يف اْلـَمــــَزاِد َرقيَقْه كأْعجاِز نـَْخلٍ َوِمْن َخائِريَن - 
).07، ة، اآليسورة احلاقة("َخاويَةأْعَجــــاُز نـَْخلٍ َكأنــَُّهْم :"أخوذ من قوله تعاىلمهذا البيت الشعري 

)33ص(ِحسِّي، وإلـَْهامَ َوَمْسَقَط رْأِسيمْنَبَع عـِـــزِّي تَـقدََّس َواِديكِ -:وقوله
)12سورة طه،اآلية،("ِإينِّ أنَا ربَُّك فَاْخلْع نـَْعليَك إنََّك باْلواِد اْلـُمَقدَِّس طوىً :"مأخوذ من قوله تعاىل

)60ص(ْاإلبَــــــاءْ َمــَعـــاينَوتَـْغرُس فيَها السَّويَّ الصِّراطَ النـُُّفوَس وتـَْهِدي-:وقوله
)06، ةسورة الفاحتة، اآلي("أْهِدنَا الصِّراَط اْلـُمْسَتِقيمَ :" مأخوذ من قوله تعاىل

ًعـــا ِشــَداَداَفَصاَم وأْضَرَب تَباَرَك َشْعٌب تـََحدَّى اْلعِـنَـاَدا- : وقوله )75ص(َسبـْ
ًعـا ِشَداَداوبَِنيَنا فَـوقُهمْ :" مأخوذ من قوله تعاىل )12ةسورة النبأ، اآلي("َسبـْ

:مالحظة
وي التام يف ابالنص القرآين،مع التشاكل الرؤي- مفدي زكريا- مدى تأثر،نالحظ مما سبق
ص الغائب سجلت بدرجة كبرية،أن نسبة التناص االمتصاصي للنَّ أغلب احلاالت،كما

ثقافة لديهاعر على أن الشَّ على شيء فإمنا يدلّ ،وهذا إن دلَّ والتناص االجرتاري بدرجة أقلّ 
.خبري مبعاين السُّ ،إسالمية عالية

ين هو من الركائز األساسية املعتمدة يف إلياذة اجلزائر،وإن كان الدِّ "،ن العنصر الديينفإلذا
ففي إلياذة مفدي زكريا تشيع الروح اإلسالمية ،د اآلهلةيف تعدِّ يف إلياذة هومريوس متمثالً 

")1(  .
كرسالة عظيمة هدفها حترير اإلنسان ) ينالدِّ (ف وظَّ (ا،ذلك أن مفدي زكريا 

.)2("غيانلم والطُّ اإلنساين من سالسل الظُّ ) احلق(وانبعاثه وانعتاق 
ينية،وإن  من األلفاظ الدِّ اعديدً ،ف يف إلياذتهقد وظَّ ،كما جتدر اإلشارة أن مفدي زكريا

.دة وخمتلفةتنتمي إىل حقول داللية متعدِّ ،كانت هذه البىن اإلفرادية واأللفاظ الدينية
.56،57نور اهلدى لوشن،وقفة مع األدب امللحمي،ص) 1(
.140الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص)2(
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:اجلزائر جندفها مفدي زكريا يف إلياذة اليت وظَّ ،من بني األلفاظ الدينية اإلسالميةو 
بدعة،الفاطر، سجل،اخللود،القيم، اجلالل،اجلمال،الصالة،املعجزات،حجَّة اهللا،الربّ "

الوحي،احلب  إشراقه،الغيب،الكافر،،القادر ،السحر وحيها،هاروت،جنة،اجلنانالصانع
ية سالم،السالم،الضياء ،ديين،ريب،العقيدة، مقدسة،آمن،مؤمنا،آدم،حب أخيه،رؤ الضمري، 

اهللا،منار،حيدر،رفائيل،مآذن،كلمات اإلله،الواقعة،الصرصر العاتية،رحيها الصرصر،الكتاب
حصحص احلق،اخللد،مارمى إذ رمى،عيسى املسيح،مرمي،مساجد هللا،  املسرفني،   تلقف ما 

صحفاسبح هللا،اخلليل،موسى الكليم،يرتل يأفكون،زلزلت األرض،يبلو،سدرة املنتهى،هامان،
رق األصالة،نور اهلداية،مثود وعاد،نوح،ِارَم ذات العماد،جناتنا الناضرة،وجوه ،لوح اجلالل،ع

ألفاظ كلها مستوحاة من تعاليم ي، وه"اخل...هلاالضالل،الصدق،الصرب،أخرجت األرض أثقا
:يف مثل قولها، جندهاإلسالم

)19ص(إالَّ ِبشْعِيب أؤِمنُ لـَما كْنُت تْغُمــــــُر قْلبـِي    دةُ ْالَعقيـــولوالَ - 
)23ص(َصالتيبــــِه      أتْـُلووِديـــــري اْلذي كْنُت - 
)28ص(َحرارَة يوم ْاِلحَسابِ وأنـَْفاُسُه تْغُمُر الصَّب دفْـًئا       فَيْنسى - 
لِيُــــــــْغـــــــــري ْاألنَـــــــــاَم بـِها شبـََّهـــاْالجـَِنانِ َوْصَف َشاَء ربُّكَ فَلو - 
)34ص(لِْلَكائَناِت    ِحـــيَـــــــاَل النَِّخيِل وبيـَن الرَِّمـــــــــالِ َمْهِبُط ْالوْحيِ ُهَنا - 
َناُه يف وَخالُص ِديِني      قْلِيب وإيْـــــمانُ -  )35ص(ِملَِّتي واْعِتَقــــاديَومبـْ
)40ص(ِلعيَسىا ِصْهرً أْحَمدُ أْصالبـََنا        َفال زاَل الدِّينُ إَذا َعـرََّب - 
)87ص(فأْسلْمُت َوْجِهي لربِّ ْالَجالَلْه حىتَّ الثَُّمالْه   ْالَعقيدَة َشرْبتُ - 

بعد أن تطرَّقنا يف هذا الفصل،إىل حتليل العنصر السَّردي،يف إلياذة اجلزائر،وكذلك رصد أهم 
امللحمي يف إلياذة خصائص احلّس امللحمي فيها،سنحاول يف الفصل اآليت،التَّطرق إىل احلّس 

.     وأهم خصائصه ،وكذلك التطرق إىل العنصر السَّردي فيهابسكرة للشَّاعر عامر شارف،
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ابعرَّ الفصل ال
بسكرةالملحمي في إلياذة الحسّ 

عامـــر شارف:للشَّاعر

:                                                                مدخل
العنصر السَّردي في إلياذة بسكرة                                   المبحث األول:

لوظيفة المرجعيَّة للقصَّةا: المطلب األول
البنيات السِّيميائية الدَّالة على التَّعريف بالشَّخصيات: المطلب الثاني
األحداث: المطلب الثالث
ومضات سردية في الهيكل العام للقصَّة: المطلب الرابع

بسكرة للشَّاعر: عامر شارف خصائص الحّس الملحمي في إلياذة المبحث الثاني:
الرمز الملحمي :المطلب األول
الموضوعية:المطلب الثاني

البطولة: ثالثالمطلب ال
الخرافات واألساطير: رابعالمطلب ال
العنصر الديني: خامسالمطلب ال
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:مدخل
الة يوان نصٌّ عنوان الدِّ "إنَّ ،شكٍّ ما من  مواٍز للّنصوص املوجودة فيه،له وظيفة اللَّمحة الدَّ

إبداع شعري للشَّاعر عامر شارف،"إلياذة بسكرة"ولذا فإنَّ .)1("ةوالتَّفسري مع مناصات عدَّ 
ريةهيف إلياذته اليونانية الشَّ "هومريوس"اعرعلى خطى الشَّ ،سار فيه صاحبه منذ الوهلة األوىل

سميةيف إلياذة اجلزائر،وهذا من حيث التَّ "مفدي زكريا"،ورة اجلزائرية
.بدل ملحمة أو معلقة أو ما شابه ذلك"إلياذة"ونة،حيث أراد أن يكون إبداعه هذاأو العنَّ 

:كلمن حيث الشَّ - أ
اظً احف،وهذااملتوارثالشكل العمودي من،)بيت شعري170(علىإلياذة بسكرة حتتوي

ال جند "ناه هنا أنَّ ،وجيب أن ننوِّ - نظرية عمود الشِّعر- على ما يسمَّى يف النقد العريب القدمي
ألحياء بسكرة )بيتا170(خيصص قصيدة يف مثل هذا احلجم،شاعًرا قبل شارف عامر

-فيما بعد- وقد جتاوز هذا احلجم بطبيعة احلال .)2("وضواحيها والقرى واملدن التابعة هلا

.علَّ مُ :بيف إبداعه املوسوم" سليم كرام"اعرالشَّ 
:جاء مكان وتاريخ القصيدة كاآليتد، وق)صفحة20(ع إلياذة بسكرة على طولتتوزَّ 
).2000أفريل...فيفريبسكرة (

، من طرف جلنة احلفالت ملدينة بسكرةتطبع،إلياذة بسكرةأنَّ إىلكما جتدر اإلشارة
:ومطلع اإللياذة،يف إبداعه هذا حبر الكامل"ر شارفامع"اختار دوق،1،2002.ط

اءُ ــــــَـ واْستْعفَفْت فَأَحبَّهاْ الُبَسطاءُ مَ دَ ــــــــــى النُّ تهَ ا فالْ ـــــابً ضَ رُ بتْ كَ سَ 
ُبَسطَاُؤو             /فَأَحْببَـَهلْ /نَُدَماُؤو      واْستَـْعَفَفتْ /َبْن فـَْلتَـَهنْ /َسكَبْت ُرَضا

///0//0|/0/0//0|///0/0/0/0//0|///0//0|///0/0
َفاِعُلْن  /  ُمتَـَفاِعُلْن  َفاِعُلْن / ُمتـْ ُمتَـَفاِعْل             / َفاِعُلْن ُمتَـ / ُمتَـَفاِعْل         ُمتـْ

: هي،أصليةيبىن على أساس تكرار تفعيلة واحدةثوحبر الكامل من البحور الصَّافية،حي
02 x متفاعلن متفاعلن متفاعلن

.38ص عر اجلزائري املعاصر،ص نص الفضاء،دراسة نقدية يف الشِّ حممد الصاحل خريف،فضاء النَّ ) 1(
.1،2002.احلفالت ملدينة بسكرة، طةشارف، جلنعامربسكرة للشاعرة، إلياذصاحل مفقودة، تقدمي) 2(
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َفاِعُلْن :مفتاحه الشِّعريو  ُمتَـَفاِعُلْن / ُمتَـَفاِعُلْن / َكُمَل اجلماُل مَن البُحوِر الَكامُل       ُمتـْ
وهيي كامًال لتكامل حركاتهمسِّ "وقيل قد،أضربوتسعة ،وللبحر الكامل ثالث أعاريض

.)1("عر شيٌء له ثالثون حركة غريه،ليس يف الشِّ ثالثون حركةً 
دة يف كافة أبيات فقد جاءت موحَّ ، وقد اختار الشَّ 

،موصولة بالواو،وهي مردوفة باأللفمتحركة الرَّويامن حيث نوعها و ،اإللياذة
:ح حروف القافية هنا كاآليتوميكن أن نوضِّ ).0/0/طاُؤو (فهي متواترة ،أما من حيث لقبها

)ردف(األلف 
طَاُؤو  

)روي(اهلمزة 

) وصل(الواو 
:من حيث الموضوع- ب

ه من نوَّ يمبآثر ومفاخر منطقة الزِّيبان،حيث ،إلياذة بسكرة من حيث موضوعهاتتغىنَّ 
الفتح بداية من،عقبة بن نافع الفهريالفاتح والقائد العظيم ب،خالهلا الشَّاعر عامر شارف

من املعارك و البطوالت اليت كثريٍ لا دً مرورًا بالتاريخ احلديث،معدِّ لشمال إفريقيا اإلسالمي
له ذكر وتعداد  يف وجه االستدمار الفرنسي الغاشم،كما تسىنَّ ،يبان

فقد تغىنَّ "،جا عن مجاليات املكان باملنطقةعرِّ ينية،مُ قافية والدِّ خصيات الثَّ من الشَّ اكثريً 
أما القرى ،العتيقة منها واجلديدة،

ل يف عمومها جمموع تشكِّ ،م عنها فقد بلغ عددها أكثر من مخسني منطقةواملدن اليت تكلَّ 
منطقة والشخصيات العلمية اعر يقرن بني كلِّ 

عرية أزيد من ثالثني شخصية نت املدونة الشِّ والدينية املرتبطة بتلك املنطقة،فتضمَّ والوطنية
.     وشخصيات هذه املنطقةفإلياذة بسكرة،هي إكبار لتاريخ.)2("من شخصيات املنطقة

4.،القاهرة،طاخلاجنياخلطيب التربيزي،كتاب الكايف يف العروض والقوايف،حتقيق احلسَّاِىن حسن عبد اهللا،نشر مكتبة) 1(
.58،ص2001

.شارفبسكرة للشاعر عامرة، إلياذصاحل مفقودة، تقدمي) 2(
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األول:العنصر السَّردي في إلياذة بسكرة للشَّ اعر عامر شارف المبحث
إذا  "ا،والقصصي عن اجلنس الشِّعري حتديدً ردالسَّ كثٌري من الباحثني،إىل استبعاديذهب  

عر رد القصصي،فذلك لطبيعة الشِّ عر العريب للسَّ كان النقاد احملدثون يستبعدون ركوب الشِّ 
توالتفاغوي،وضرورة الوزن والقافية من جهة،نفسه بنية وشكال،من حيث االقتصاد اللُّ 

.     )1("عر إىل الغنائية الذاتية من جهة ثانيةالشِّ 
من تداعيات السَّرد ،جند يف الّشعر العريب كثريًاناحلقيقة،ولكه فيه بعض ن هذا التوجَّ إ

-إلياذة بسكرة- يف،رديسَّ البحث عن مدى جتليَّات العنصر الارتأينا إذاوومضات القص،و 

الذي ،ندرك أن الشَّاعر قد التمس أسلوب القص،فمن الوهلة األوىل"عامر شارف"للشَّاعر 
،وهذا عن طريق السَّرد الشِّعري كتقنية لطرح األحداث،بل جنده سَّردييقوم عليه العنصر ال

:ا بسكرة الزِّيبان بقولهخماطبً ،" يسرد"يوظف الفعل 
)2(َذى الَكالِم نصوصُه األْشالءُ حبَُّه      وشَ يْسردُ الكوُن إذ يلقاِك 

ألنه يقرُّ ويؤكِّد من موضعيف كثريٍ ،ومنه اعتمد الشَّاعر على تقنية السَّرد لألحداث
أثناء حديثه عن أبطال وبطوالت منطقة الزيبان،وكذلك االسيم،إلثبات احلقائق التارخيية

يف حتقيق القيم الشِّعرية ،عائًقامل يكن السَّرد"،ويف كلِّ هذا
حليللتَّ من أجل اعرية التاليةالفقرة الشِّ اخرتنا درد،فقالسَّ ياتجتلِّ ومن أجل إبراز .)3("الرفيعة

وُهَنا اْسَتفزَّ الدُّْهر أْعَظَم فَاتحٍ 
بعَد الفتُـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ 

وَتفتَّـــــــــَح ْاِإلْسالُم يف أنـَْفاِسَها
.. وَتَساَمَح ْاجلْمَعاِن إْذ ُهْم َشاُؤا

ِمْن دَماِء َعزيزَِهاتـهودُة هذي 
ِمْن روحـــِـــــِه تَتَعطـَّـــــُر األْرجـــَـاُء  

.121حبيب مونسي،توترات اإلبداع الشعري،ص )1(
.03صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 2(
.201الشعر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،صحممد أمحد موسى صواحلة،) 3(
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َحطَّ رَِحالَــهُ ْالِفْهــــريّ ُعْقبةُ َذا 
إنَّ الرَِّحـــــاَب ِبُطْهــــرِِه َخْضـــراءُ 

الُيْمــُن واإليـَمــــــاُن َكانَـــا رايــَـــــــةً 
ــــا َدُة األَُمنَــــاءُ وُهنَـا التُّــَقى والسَّ

َعاَش ُجماِهًداالطِّيُب الُعْقبـيُّ َذا 
.. وتـَميَّــــَزْت أْفَكـَـــــارُُه اْلـَجـــــــــوزَاءُ 

أْعَطى ِلُكلِّ رِوايـَــــــــٍة سْخريــــَّــــــةً 
رفَاُء؟؟مَىت َال ْخيرُس الشُّ ُحوُحو

اْلِعْلُم َيْسُكُن قْلَبهُ َواحبَّتَــَاهُ 
)1(وَحديــثُــــُه لْلَجــــــاهِل اْسِتْسَقـاءُ 

بعًضا من األعمال اجلليلة ،عن طريق السَّرديقصُّ علينا الشَّاعر،يف هذا املقطع الشِّعري
. بسكرة وضواحيها)الزيبان(ت الفعَّالة يف منطقةاخصيَّ لبعض الشَّ 

يف هذا النَّص الشِّعري،حبثنا عن أهم ،اخلية لعناصر السَّردمن أجل حتديد الوظائف الدَّ و 
:                              ة فيه ،وقد خلصنا إىل أربعة متفصالت دالليةصَّ متفصالت القِ 

:،وحقولها الدالليةعرية في السَّرد الشِّ القصَّ بّنية التتمفصّ 
دص، فقهذا النَّ ، يف" Symboles "،والرُّموز " Signe "التعامل مع اإلشارات تبعا إلمكانية

: قسمناه إىل أربعة متفصالت داللية هي
لشمال إفريقياعقبة بن نافع الفهريتفتوحاالوحدات السيميائية الدالة على:مفصل األولالتَّ 

.
. )شخصيته وأعماله(ب العقيبالشِّ الوحدات السيميائية الدالة على :مفصل الثانيالتَّ 
.              هيد أمحد رضا حوحواألديب الشَّ الة على لوحدات السيميائية الدَّ ا:ثالثمفصل الالتَّ 
.همة اجلليل الشِّ العالَّ الوحدات السيميائية الدالة على :ابعرَّ مفصل الالتَّ 

.صَّةنتجت عن طريق السِّياق السَّردي للقِ خلصنا فيها إىل بعض النتائج، اليت:الخاتمة
.08صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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ةصَّ الوظيفة المرجعيَّة للقِ :المطلب األول
ليست من ة،ة ذات أحداث تارخيية واقعيَّ صَّ ابق،قِ ص السَّ ينقل إلينا السَّارد،من خالل النَّ 

رظفَّ من طرف الفاتح امل،ق بفتح افريقيةترتبط بزمان ومكان معلومني،وهي تتعلَّ صنع اخليال،
هري،أعظم فاتح للمغرب دنا عقبة بن نافع الفِ سيِّ يعدُّ "حيث."عقبة بن نافع الِفهري"

ر بدين وأتباعهم من الرببر،كما يعترب أكرب مبشِّ ،ومانخ جنود الرُّ العريب،وأكرب قائد حريب دوَّ 
.)1("اإلسالم،وأكرب داعية للغته العربية الفصيحة

يف عهد خليفة ، ة األوىلتحت للمرَّ ومرجعية الِقصَّة أن فتح افريقية قد مرَّ مبرحلتني،فقد فُ 
بفتحها،فكان " عبد اهللا بن أيب سرح"ن لعامله يف مصر،الذي أذِ انعثمان بن عفَّ املسلمني 

. م جرجريومان،وقتل ملكه27هذا يف سنة 
،حيث استأذنه )ه60- 40(أما مرحلة الفتح الثانية،فكانت يف عهد معاوية بن أيب سفيان

الفاتح عقبة بن نافع الفهري يف فتح افريقية،فأذن له،فما كان منه إال أن حارب الرببر، 
.ه،ومت له تأسيس مدينته القريوان50يف سنة وانتصر عليهم

ه62سنة القائد عقبة بن نافع إىل افريقيةعاد-وبعد حادثة عزله من قبل وايل مصر-
اب فعمد إىل باغاي من بالد الزَّ "،،ليتم فتح ما بقي من بالد املغرب األدىن واألقصىم681

" ملبيشة"
ت مقاومة "تازولت"طية،والبيزن

اب لذلك العهدمث سار إىل أُوْربة،وكانت أعظم مدن الزَّ .
زهري بن قيس وفتحها مبعونة"اللبؤة بالرببرية"مث زحف إىل تيهرت.

بع زحفه إىل أن وصل إىل ساحل احمليط األطلنطي،وحينئذ دفع جواده داخل ماء البلوي،وتا
شرك فيها باهللا خلضت ا يُ أرضً ،أن وراء هذا البحرواهللا لو علمتُ :(وهو يقول،البحر قليالً 
.       العظيمللفاتح ،مثالهذا القائد املظفَّرإنَّ .)2()"،إليها البحر

.16،ص 1981، 2.رابح بونار،املغرب العريب تارخيه وثقافته،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،اجلزائر،ط)1(
.16املرجع نفسه،ص )2(
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وضع "حيث،"املراحل:"ـــــــبفحربية،تعر ةٍ خبطَّ العظيم فقد اشتهر هذا الفاتح ولإلشارة 
م هذه اخلطة ر إىل املغرب،تعلَّ يف طريقه من مص،عقبة خطة جديدة يف زحف اجليش الفاتح

ريق من مصر إىل القريوانالطَّ أنَّ :األملان،وانتفع
يف وأما جبليةوعدم وجود أسطول عريب،،يأما حبرية وهي خميفة لوجود األسطول البيزنط

الصَّ اجلبال ومغاورها
فإذا وصلها ،اد واملخيماتدة باملاء والزَّ مزوَّ ،س عقبة مراحل على طول الطريقاد،فأسَّ الزَّ 

على أمت وأوفر عدَّة،د وانتقل إىل اليت بعدهااجليش اسرتاح واغتسل وأكل وشرب،ونام وتزوَّ 
درس يف أكادميية أملانيا،وقد تُ أن أساليب عقبة مبتكرةوقال ،ألف عن هذا مللر األملاين

مث إن عقبة ...تدرسها مون
.)1("ومدخرات للماء عند احلاجة،بىن جامع عقبة يف شكل حصون وأبراج وقالع

.     عقبة بن نافع الِفهرياريخ بإكبار،حادثة استشهاد الفاتح العظيممازال حيتفظ التَّ و 
ق جيشه،هامجته "،وذلك أن هذا األخري

ا عنيفة،فثبت هو الذي أفلت من أسره وحاربوه حربً ،بقيادة كسيلةمانو مجوع الرببر والرُّ 
.)2("ه64حىت استشهدوا سنة ،وبقية جنوده ثبات األبطال

)مسجد سيدي عقبة(ي بامسهاملسجد اليت مسِّ ل،داخيوجد اآلن ضريح هذا الفاتح العظيم
. كلم30تبعد عنها حبوايل لوالية بسكرة، واليتة، التابعمبدينة سيدي عقبةنالكائ

)1(41.
.16رب العريب تارخيه وثقافته،ص رابح بونار،املغ)2(
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:ةصَّ اآلليات الدينامية للقِ - 
تها جيب أن تدور قصَّ "أن احلبكةعر،إىليذهب الفيلسوف اليوناين أرسطو،يف كتابه فن الشِّ 

.                              )1(املتعة الصَّ 
سلسل املنطقي على التَّ دالفة الذكر،تعتمعرية السَّ املقطوعة الشِّ ردية،يفاحلبكة السَّ ولذا فإن

،مث االنفراج راع،حيث تتنامى األحداث وتتعاقب لتبلغ ذروة الصِّ لألحداث التارخيية عرب الزمن
فهو )عقبة بن نافع الِفهري(الفاتح،هي شخصيةرئيسيةة تنبين على شخصية القصَّ أحداث و 

عقبة بن نافع الفهريعري من شخصية رد الشِّ السَّ املظفر،إذ جيعلالقائد العظيم،والفاتح
،هلا أمهيتها يف تتابع مسار،إىل جانب شخصيات ثانوية أخرىةصَّ ا لبناء القِ ا رئيسً حمورً 

حيث ن، مرديةج مسار احلبكة السَّ ويتدرَّ ،م األحداثوالنهاية تتأزَّ وما بني البداية،األحداث
استشهاده،على يد ،إىل غايةفتح القائد عقبة بن نافع لشمال إفريقيابداية ن،ممينالرتتيب الزَّ 

.                              "كسيلة"
ة،فقد اعتمد السَّارد السَّرد الالحق،عن طريق االسرتجاع صَّ مانية للقِ البنية الزَّ من حيث

:ا من أفعال املاضي على غراركثريً السَّارد  ف لذا فقد وظَّ املاضي،ألحداث
.         ..)طىزت،أعْ ،متيَّ ،عاشَ ،كانَ ،شاؤا،حطَّ ،تسامحَ حَ ،تفتَّ ،تعانقَ استفزَّ (

أن ينقل لنا ارد يعانق أحداث املاضي، حماوالً يتبني لنا أن السَّ ،حركية األفعالمن خالل
.بأمانة األحداث التارخيية يف إطارها الواقعي،دون زيف أو حتريف

.23، ص 3الشعر، جنأرسطو، ف)1(
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التَّعريف بالشَّخصّيات    البنِّيات السِّيميائية الدَّالة على:المطلب الثاني
غري الفة الذكر،عرية السَّ حكائية يف املقطوعة الشِّ شخصيةأكثر من،من املالحظ أن هناك

واملقصود به،بطبيعة القريبالة على املكانالدَّ "انَ هُ "،باسم اإلشارةبدأ خطابهارد السَّ أن
ة صَّ ،وهذا توكيد على أن أحداث القِ )بسكرة وضواحيها(يبان منطقة الزِّ ،احلال يف هذا املقام

قد وقعت يف هذه املنطقة،وهو تأطري مكاين منذ الوهلة األوىل ،ارداليت سوف يسردها السَّ 
ْهر أْعَظَم فَاتحٍ اْسَتفزَّ الدُّ ُهَناو.ةللقصَّ 

بعَد الفتُـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ 
وَتفتَّـــــــــَح ْاِإلْسالُم يف أنـَْفاِسَها

..وَتَساَمَح ْاجلْمَعاِن إْذ ُهْم َشاُؤا
وهذا إن دلَّ على شيء،فإمنا يدلُّ على ما )استفزَّ الدَّهُر أعظَم فاتحٍ (ففي هذا املكان

،مثل املوقع االسرتاتيجي،وتنوَّع التَّضاريس،وكثرةحيتوي عليه هذا املكان من إجيابيات
مالعبت دور االستفزاز،ونالحظ هنا،هذه اإلجيابيات للمكان...ريةاملادية والبشاخلريات
ف وظِّ ارد أن يُ كان يف وسع السَّ فقد  ة،صَّ كربى يف إثراء مسار القِ من داللة  -تفزَّ اسْ –لفعل 
،ولكن التَّحريض عواقبه غري سليمة،وغالًبا ما يكون التَّحريض على فعل مثالً - حرَّض–فعل 

ة فاإلنسان يستفزُّ غريه من أجل احلصول على ردّ خبصوص االستفزاز،ة،أماأشياء غري سويَّ 
.االستفزاز،واملكان هنا هو الذي لعب دور فعل إجيابية يف غالب األحيان

زَّة؟وملاذا؟خصية املْستفَ فمن هي الشَّ ،والسؤال املطروح هنا
اللة للدّ -أعظم–فضيل بث أن يواجهنا السَّارد بأفعل التَّ ال يللإلجابة على هذا السؤال،

نوعية هذه ،عن طريق اإلضافةل بعد ذلكيفصِّ خصية،مثعلى عظمة،وعلو شأن هذه الشَّ 
الفتح حيتمل لمن فعل فتح،وفع،وكلمة فاتح اسم فاعل)فاتح(خصية،فهي شخصية الشَّ 
الغلق الذي حيتمل داللة القيد دَّ ضوية واالنطالق،وهاحلرِّ لة دالالت إجيابية،مثعدَّ 

.جن ومن مثة العبوديةوالسِّ 
.أعظم فاتحملاذا؟ فألنها، أمفاتحشخصية فاتح وأيّ يه،هناة املستفزَّ إن الشخصية 
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:هريشخصية عقبة بن نافع الفِ - 
مهية،واالحرتام على قدر كبري من األ،خصيةشَّ هذه اللنا ىَّ ، تتجلرديةمن خالل البنية السَّ 

،وهو إىل كلِّ )العزيز(وهو)أعظم فاتح:(يف خميالهقديس من قبل السَّ والتَّ 
).عقبة الفهريّ (هذا

،هو فاتح ،أن عقبة بن نافع الفهريّ اكرة اجلماعيةالذَّ التاريخ ،ويف يف عليه رف اعتومن امل
ا لتضاريسها اجلغرافيا على املسلمني نظرً ،مشال إفريقيا،هذه املنطقة اليت كانت صعبة املنال

.     والفرّ بر،الذي كان يقطن اجلبال،وجييد حياة الكرّ ا لطبيعة جنس الرب ا أيضً الوعرة،ونظرً 
.  هلذه املنطقةملسلمني افتوحاتمن الوهلة األوىل،تم تحيث مل 

الغازي، :(على سبيل املثاليقل،وملارد هنا وصف شخصية عقبة بن نافع بالفاتحفالسَّ 
أجل نمنطقة بسكرة، مخصية مل تأتِ هذه الشَّ ألنَّ اأو ما شابه ذلك، وهذ...)لاملقاتأو 

.ين اإلسالمينشر الدِّ يوأمسى، وهألشياء أخرى أجلَّ ن، ولكبالسَّلب، والنَّه
األفعال اآلتية متثلت يف،ديًدا من األعمال اإلجيابية للمنطقة،علذا تفرَّعت عن هذه الشخصية

).امَح اجلمعانتفتََّح اإلسالم،تساألعداء،تعانقَ (
ة للغاية،ذات  )نيزماتاميك(إن شخصية الفاتح عقبة بن نافع الفهرّي،تبدو شخصية خريِّ

أن يتعانق األعداء؟،فاألعداء تتقاتل،وال تتعانق،بل مل ستطاع من خالهلاكيف اعالية،وإال َّ 
.الزِّيبانيف منطقةرتفتَّح اإلسالم وانتشمثسامح،يكتف األعداء بالعناق،فكان التَّ 

.)نافععقبة بن(رد صفات وأعمال شخصية السَّ ض، لبعاردض السَّ استعر من خالل طريقة ا
ث، حيل، بدليتبدو هذه الشخصية حمورية

فقط،عر،من الشَّخصيات املوالية ببيت وحيد من الشِّ أبيات شعرية،بينما خصَّ كل شخصية
ارد بشخصياته،ومدى ،الشكَّ يربز قدر اهتمام السَّ أو اختزالههذا النوع من إطالة السَّرد،

.
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:انويةخصيات الثَّ الشَّ 
و،اوأورد بعض صفا)هريعقبة بن نافع الفِ (يته احملوريةارد عن شخصث السَّ بعدما حتدَّ 

. ،ذاع صيتها يف منطقة بسكرةأخرىيعود ليعرِّف بثالث شخصيات ،اأعماهل
أمحد يب العقيب،وشخصية األديبيخ الطِّ شخصية الشِّ :خصيات هي على التوايلالشَّ هذه 

                                              .
خصيات يف اختزال هذه الشَّ ارد يف إشارات سردية خاطفة وسريعة، إىليشري السَّ حيث 

:شديد قائال
َعاَش ُجماِهًداالطِّيُب الُعْقبـيُّ َذا 

.. وتـَميَّــــَزْت أْفَكـَـــــارُُه اْلـَجـــــــــوزَاءُ 
أْعَطى ِلُكلِّ رِوايـَــــــــٍة سْخريــــَّــــــةً 

مَىت َال ْخيرُس الشُّرفَاُء؟؟ُحوُحو
اْلِعْلُم َيْسُكُن قْلَبهُ َواحبَّتَــَاهُ 

وَحديــثُــــُه لْلَجــــــاهِل اْسِتْسَقـاُء     
يف بناء ،دورها فعَّالأنَّ كانت ثانوية، إالَّ ن، وإاتأن هذه الشَّخصيَّ ما من شكٍّ 
فات اليت األفعال والصِّ لاألمهية، بدليعلى قدر من ي، وهردية إللياذة بسكرةاألحداث السَّ 
..).   يسكن قلبهم، العلروايةلكلِّ ى، أعطأفكارهت، متيز عاش جماهدا:(أسندت إليها

ا، ومسلبية بدليل أفعاهلااعلة، وغريفشخصيات إجيابيةي، هإن هذه الشخصيات إذن
.                                                                      متيزت به من صفات

،هي شخصية إسالمية جهادية )عقبة بن نافع الِفهري(وإن كانت طبيعة الشخصية احملورية
طِّيب العقيب،وشخصية األديب شخصية الشِّيخ ال:خصيات الثانويةرخيية،فإن طبيعة الشَّ تا

.ه،هي شخصيات ثقافية أدبية
لشَّخصيات اجلهادية التارخيية،على إىل ا،فإمنا داللته،احنياز السَّارد على شيءٍ وهذا إن دلَّ 

هان لعملة واحدة،ومكمالن 
.قافة،واألدب جزء منها،ملا انطلقت أي حركة حترَّر يف العامل برمتهلبعضهما البعض،فلوال الثَّ 
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:ب العقبيشخصية الطيِّ - 
. )هذا(واليت أصلها) َذا(اإلشارة م، باسابط أيضً عن طريق الرَّ ، ليشرياردالسَّ ينتقل 

من شخصيات منطقة الزيبان،عريف بشخصية أخرىىل التَّ ينتقل إ-لإلشارة إىل القريب-
،داللة على قرب هذه )ذا(يب العقيب،ولعلَّ توظيف اسم اإلشارةيخ الطِّ وهي شخصية الشِّ 

فًا عرَّ خصية مُ ،بل يتأكد لنا هذا من خالل ورود اسم هذه الشَّ ة السَّاردخصية من نفسيَّ الشَّ 
).الطِّيُب العقيبُّ (،فقال "سيدي عقبة"إىل بلدهبانتسابه باأللف والالم،وإسناده 

صحفي ،كاتب شاعر،عامل مصلح"،الشِّيخ الطِّيب العقيب شخصية فذَّة،كيف ال وهوإنَّ 
رة وعمره ولد ببلدة سيدي عقبة ونشأ فيها،مث هاجر رفقة أسرته إىل املدينة املنوَّ ،خطيب

ة العلماء العقيب يف تأسيس مجعيَّ يب شارك الطِّ ،1931يف سنة (...)حوايل مخس سنوات
ا يف نادي ا للكاتب العام،وحماضرً املسلمني اجلزائريني،فكان من رجاهلا املربّزين،وعني نائبً 

.)1("الرتقي باجلزائر العاصمة
صالح املعروفني باجلزائر،فهو الرَّجل الصحفي من رجاالت اإلفالشِّيخ الطِّيب العقيب إذن،

من يف احلجاز،مث عاد إىل بسكرة،وبدأ يشتغل ا من الزَّ ،عاش ردحً اخلطيباملصلح ،و األديب
.  جريدة اإلصالح،اليت شهدت التوقف يف عديد من املراتحافة،حيث أسَّس بالصِّ 

طرا، الصِّ ةريع، الشَّ ةالسنَّ (نيكما ساهم يف إصدار عديد من جرائد مجعية العلماء املسلم
.                                                                          )، البصائرويالسَّ 

أن ي،أ)عاَش جماهًدا:(يف مجلة مفيدة،ع كل نشاطات هذه الشَّخصيةارد مجلكن السَّ 
هنا يف ا وردت حاالً اهدً ر،وكلمة جمُ يف سبيل اهللا واإلسالم واجلزائ،حياته كلها كانت جهاًدا

.يب العقيبيخ الطِّ اجلملة،وكذلك كان حال حياة الشِّ 

عبية لوالية بسكرة،دار اهلدى عنيأعالم بسكرة،حمافظة املهرجان الثقايف احمللي للفنون والثقافة الشَّ معبد احلليم صيد، معج) 1(
.176،177ت،،ص.ط،د.مليلة،د
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نتساءل ا، وعندماللة على التَّميزللدَّ -متيَّزت–ورد السَّارد فعل ألف األمر هنا،بوال يتوقَّ 
هفأفكار ،أفكارهوصص،خبأن هذا التَّميزد،جناآلخرين، وبنيبينهزهذا التَّميَّ عن نوعية

.تفكريهق، وعمداللة على سعة عقلها، وهذتضاهي اجلوزاء رفعًة ومسًوا
قدير وهو شاعر فحل،وناثر:"يب العقيبيخ أمحد محاين عن الطِّ قال الشِّ "كيف ال،وقد

".  هضة اإلصالحيةا يف النَّ ا هامً وصحفي،لعب دورً وكاتب وخطيب 
واألدب ،من أكرب رجاالت اإلصالح،وميكن اعتبار العقيب:"وقال األستاذ عبد امللك مرتاض

.)1("ياسة يف اجلزائرين والسِّ والدِّ 
ومضات سردية لنا يفممثلما دأب عليه، يقدِّ دخصية، فالسَّار لكن رغم عظمة هذه الشَّ 

بويل يف اخلطابة، واألدة معتربة هلا باعها الطَّ فات لشخصيَّ أهم الصِّ ،سريعة جدَّا وخمتصرة
:هذا يف قولهالح فقد اختزل كلَّ واإلصةوالصِّحاف

َعاَش ُجماِهًداالطِّيُب الُعْقبـيُّ َذا 
.. وتـَميَّــــَزْت أْفَكـَـــــارُُه اْلـَجـــــــــوزَاءُ 

.178صالسابق، املرجع) 1(
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األديب الشَّهيد أحمد رضا حوحوشخصية - 
قبة بن نافع،مث أردفها باحلديث عن شخصية ة الفاتح عارد عن شخصيَّ ث السَّ بعدما حتدَّ 

لحديث عن شخصية أمحد رضا ل،بعدمهاويف املنحى نفسه يتعرَّض يب العقيب،يخ الطِّ الشِّ 
(...)أديب قاص كاتب مؤلف صحفي شهيد"،وهوحوحو

1949ويف خريف سنة عليم العليا التابعة للجمعية،جلمعية العلماء،وعضوا يف مكتب جلنة التَّ 

س مجعية املزهر القسنطيين للموسيقى والتمثيل،وكان يكتب ويقتبس هلا عديدا من أسَّ 
.)1("املسرحيات

،ولعلَّ يف عن امسها، مستغنيً بذكر لقبه فقطالسَّارد هنا،ءهو اكتفا،امللفت لالنتباهلكن 
اردخصية من منظور السَّ هذه الشِّ ،هعن امسالرَّجل قب لتغليب شهرة هذا االستغناء داللته

ة أو صَّ من قِ روىما يُ واية هي كلُّ ،والرِّ "رواية"على أساس ذكره لكلمة،شخصية أدبيةيه
".ريةخالسُّ "واية صفة وهي ولقد أضاف السَّارد إىل هذه الرِّ ،حديث وحنوهشعر،أو

باحلجاز،وهو ما أوحى األوىل ،قضى شطًرا من حياته األديب الشَّهيد أمحد رضا حوحوف
رائد الِقصَّة اجلزائرية القصرية،وله من األعماليعترب،"غادة أم القرى:"لروائيله بكتابة عمله ا

م، فأهاردلسَّ ومثلما أشار ا. وغريها..."مناذج بشرية"و"صاحبة الوحي"و"مع محار احلكيم"
عن طريق كان ينتقدث، حيخريةأسلوب السُّ و، هخصيةزت به كتابات هذه الشَّ ما متيَّ 

استشهاده،سبب هو هذا األمر، ولعلَّ آنذاكة، والسِّياسياألوضاع االجتماعيةالسُّخرية
.ية واستقالل اجلزائرسبيل احلرِّ ، يفأيدي الفرنسينيى، علسنة46وعمره 

:، قائالارد يستنكر األمر عن طريق االستفهامما جعل السَّ وولعل سبب استشهاده هذا، ه
"مَىت َال ْخيرُس الشُّرفَاُء؟؟"

حلنيف ايننامنا دفلقد علَّ ولكن هيهات أن خيرس الشُّرفاء عن قول احلق،ودحر الباطل،
جماهدون يف كل زمان أمثال حوحو،رفاء إن الشُّ ،"شيطان أخرساكت عن احلقِّ السَّ "أن

شخصية يف قولههذه الأعمال كل ريع جدَّا  طريق السَّرد السَّ نعاختزلالسَّاردلكن ،ومكان
ُس الشُّرفَاُء؟؟مَىت َال ْخير ُحوُحوأْعَطى ِلُكلِّ رِوايـَــــــــٍة سْخريــــَّــــــةً 

.65، 64صالسابق، املرجع) 1(
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هيخ عبد المجيد حبَّ مة الجليل الشِّ العالَّ شخصية - 
هواصل السَّارد حديثهيد أمحد رضا حوحو،ين األديب الشَّ عيف سرد سريع ،بعد احلديث 

ه،هذا لشِّ ف عند شخصية اعن بعض شخصيات منطقة الزيبان،ليتوقَّ 
يبان،ولقبه بعضهم هم العالَّمة،وعرفته طائفة على أنه شيخ علماء الزِّ اه بعضُ مسَّ "األخري

متشي إنه مكتبة:فيه قوهلموقد كثرت ألقابه العلمية حىت صحَّ ...الةبالنسَّابة،ونعتته فئة بالرحَّ 
.)1("بني النَّاس

ر عامل فقيه مفسِّ "فهو،هذا الشِّ وألقاب ات ملهم ،ومهما اختلفت تسميَّ ا
ه مرجًعا يف الفقه والتاريخ واألنساب يخ حبَّ كان الشِّ ...ابة مدرس أديب شاعرمؤرخ نسَّ 

عاملٌ أشهد أنه عاملٌ وإينِّ :حممد العيد خليفة،قال عنه شاعر اجلزائرمبنطقة الزيبان واملغريِّ 
.)2("وإصالحاا وعمالً علمً ،فهو جدير بأن يعترب من األساتذة األكفاء...صلحٌ مُ 

يف بداية " واَحبَّتاهُ "الشَّخصية،هو ما جعل السَّارد يوظِّف أسلوب النَّدبة ولعل عظمة هذه
.الفقدانواألسى ،وفجيعة حسَّراللة على التَّ حديثه عنها، للدَّ 

هنا د،فالسَّار )قلبهُ كنُ يسْ العلمُ (،رذلك التحسَّ ح عن سببصرِّ أن يُ ارد السَّ ال يلبث مث 
بل إن العلم هو به،ن،واالقرتااللة على مالزمته العلم طيلة حياتهللدَّ )نُ كُ يسْ (أتى بالفعل 

اْستأنَس :ء،الشِّيسكَن يسكُن سكونًا"لوالفعمة سكًنا له،الذي اختذ من قلب هذا العالَّ 
.)3("اسرتاَح إليه، به
.    ،فيما خيص السَّكن والسَّكينة،السيما يف االقرتان بالزوجةالقرآن الكرمي آيات كثريةيف و 

.)قرآن("ا إليَهاَتْسكُنولِ ُكْم أْزواًجا وِمْن آيَاتِه أْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أنـُْفسِ :"وله تعاىلمن ذلك ق
إن األمر ل،بتسرتيح إىل العلم وتقرتن بهتكان،هيخالشِّ شخصية ومنه فإن 

).حديثه للجاهل استسقاء(أنكذل.ال يقف عند هذا احلدَّ 

امللتقى الوطين الثامن تمن أعالم بسكرة املعاصرين، حماضراضمن كتابةه، مقالةمعبد القادر صيد، العالَّ ) 1(
.241ص،2009ط،.،اجلمعية اخللدونية لألحباث والدراسات التارخيية،مطبعة دار علي بن زيد،بسكرة،د) بسكرة عرب التاريخ(
.57، 56، صأعالم بسكرةميم صيد، معجعبد احلل) 2(
.632،صأمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي) 3(
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السَّارد هنا أتى بصفة نيكون من البئر موطن املياه، لك:املتعارف عليه أن االستسقاءنوم
موطن االستسقاءي، وهبالبئرح االستسقاء ومل يصرِّ ي، وهالبئرمن صفات هذا

–مكنيةاستعارة -

هذه ة، وبالغولعل مجالية ا،ا ومجاليَّ ا، بعدعرييت الشِّ وقد أضافت هذه االستعارة إىل الب
،واالنتفاع بهيخ اجلليلعلى االستسقاء من علم هذا الشِّ يف داللة كثرة الورَّاد،تكمن االستعارة 
.أنه يوردها يف سرد مكثف وسريع، إالخصيةالتاريخ احلافل هلذه الشَّ م، ورغاردلكن السَّ 
: قولهو، وهعربيت واحد من الشِّ على ء، سواردالسَّ ةمل حتتل من مساححيث

اْلِعْلُم َيْسُكُن قْلَبهُ َواحبَّتَــَاهُ 
)1(وَحديــثُــــُه لْلَجــــــاهِل اْسِتْسَقـاءُ 

.08ص بسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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:خصياتاألسماء التي تحملها الشَّ - 
.تلك؟وسمية، أفما الفائدة اليت ترجى من وراء هذه التَّ أنَّ ال شكَّ 

:ات اآلتيةخصيَّ جند أمساء الشَّ اردية، فإننإىل البنية السَّ ةعلى هذا األساس، وبالعودو 
:عقبة بن نافع-01

و لك عُ أدْ :وُعْقىب لك...شيءٍ كلِّ آخرُ :مجع ُعَقبٌ :ةٌ بَ قْ عُ " :ساسياملعجم العريب األجاء يف 
.)قرآن("اقبُة للُمتَّقنيلعَ واْ :"ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل.)1("حبسن العاقبة

يكون هذا د، قنالظَّ ، وأكربمن اخلرير، واستكثاإجيابيةداللةلحيم،نالحظ أن هذا االسم
. مي األولاستحدث يف العهد اإلسالاالسم 

:الطيِّب العقبي- 02
فاضل:ب،طيِّ )قرآن) (فال يستوي اخلبيث وال الطيِّب(حسن،1:ون-مجع للعاقل:الطيِّب"
.جل وحسن ودماثة أخالقهبة الرَّ داللة على طيِّ :ب إذنفالطيِّ .)2()"هذا رجل طيِّب(

:أحمد رضا حوحو- 03
.ر،إال هللا تعاىل على جزيل نعمهأمحد،من احلمد والشُّكر،وال يكون احلمد والشُّك

مسِّيتُه أمحد كي يكون (جاء يف األثردهو اسم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وق:أمحد
ي به ة،وأول اسم مسِّ ،هذا االسم مل يكن موجودا يف اجلاهليَّ )حمموًدا يف السَّماواِت واألرض

أمحد الفراهيدي : هو،وقيل أن ثاين اسم يف اإلسالم)ص(أمحد يف اإلسالم،هو اسم الرسول
.                                                   روضس علم العَ ؤسِّ مُ :والد العامل اخلليل

:هالمجيد حبَّ عبدُ - 04
من األمساء ما لُ أفضِّ "الرمحاند،وعبمثل عبد العزيز) عبد: (عبَّد االسم جعله يبدأ بـــــــ"
.)3("دَ بِّ عُ 

.الدين اإلسالميتعاليم مستوحاة من ي،فهإجيابيةدالالت لاألمساء، حتمنالحظ أن كلّ 

.852،853،صأمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي) 1(
.807املرجع نفسه،ص) 2(
.815،صاملرجع نفسه) 3(
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:خصيات بالمكانعالقة الشَّ - 
فقد يلعب هذا األخري ،واملكانات السَّردشخصيَّ ،بني وطيدةجدُّ عالقة الال بدَّ أن تكون 

.خصيات أحيانا أخرىا،واملؤطِّر لردود أفعال الشَّ دور احملرِّض على الفعل حينً 
املكان للداللة إىل،)ُهنا(شارةا ألمهية هذا املكان،يبدأ السَّارد مجلته السَّردية باسم اإلونظرً 

ر البنية املكانية خلطابه حىت يؤطِّ وهذا )بسكرة وضواحيها(القريب،واملقصود به بطبيعة احلال
. )1("مانوبني الزَّ التفاعل الذي حيدث بني البشر واملكان ال حيدث بينهم"علًما أن.السَّردي

. نافعأنه لعب دور املُْستِفز لشخصية الفاتح عقبة بنل، بدليهو مكان إجيايبهنا املكان ف
بعَد الفتُـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ اْسَتفزَّ الدُّْهر أْعَظَم فَاتحٍ ُهَناو

ف يف البداية اسم ،بعدما وظَّ "هذي"إلشارة السَّارد عن طريق توظيف اسم اديعو بعد هذا 
وهذا لإلشارة إىل مكان مهم له ارتباط وثيق بالشَّخصية احملورية،هذا املكان ".هنا"اإلشارة 

.                            دماء عزيزها؟ماء،وأي دماءمث يقرن هذا املكان بالدِّ ،"تهودة"هو
اد الفاتح عقبة بن نافع،والصَّحابة هذا املكان،هو الذي شهد حادثة استشه:فتهودة

رت األرجاء بروحهيف هذا املكان،فتعطَّ ،رحاله لألبدالفاحتني معه،لكن باستشهاده حطَّ 
أصبحت مجيع هذه الرِّحاب خضراء،من جرَّاء طهارة هذا الفاتح ليس هذا فحسب،بل

. مي ودخل الناس كافة يف الدين اإلسال.العظيم ،وعمَّ التُّقى ،واألمن واألمان
ِمْن دَماِء َعزيزَِهاتـهودُة هذي 

ِمْن روحـــِـــــِه تَتَعطـَّـــــُر األْرجـــَـاءُ 
َحطَّ رَِحالَــهُ ُعْقبُة اْلِفْهــــريّ َذا 

ِبطُْهــــرِِه َخْضـــراءُ الرَِّحـــــابَ إنَّ 
الُيْمــُن واإليـَمــــــاُن َكانَـــا رايــَـــــــةً 
ــــاَدُة األَُمنَــــاءُ التُّــَقىُهنَـاو والسَّ

األحداثمشارًكا يف صناعة)،األرجاء،الرِّحاب،هناهي،هذهنا(ومنه فقد حضر املكان
.ردية إىل األماما بالبنية السَّ دافعً 

.37القارئ والنَّص العالمة والدَّاللة،ص سيزا قاسم،) 1(
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من املكان ،ينتقل يف ذكره لألماكن،يف إلياذته" عامر شارف"أن الشَّاعرناالحظهذا وقد 
نسبة توظيف ناالعام،ومن املكان املغلق إىل املكان املفتوح،كما الحظاملكان اخلاص إىل 
على اهتمام الشَّاعر ،تربو على املكان اخلاص،وهذا إن دلَّ على شيء إمنا يدلُّ ،املكان العام

.                            اب الغريبرقي والزَّ اب الشَّ مبا فيها الزَّ ،منطقة الزِّيباناهتماًما بالًغا بكل 

األحــــــــــداث:الثالمطلب الثَّ 
شخصيات السَّرد بإدارة م، تقو نةعيَّ وتدور حول أحداث مُ ، إالَّ صَّة سرديةكلَّ قِ أنَّ البدَّ 

. هذه األحداث
مع احلفاظ ،األحداثوتنامي عتتابنالحظ ،كرالفة الذِّ عرية السَّ من خالل املقطوعة الشِّ و 

مين ،وفق اإلطار الزَّ إىل تناول شخصيات السَّردارد،وقد عمد السَّ ارخييالتَّ على تسلسلها
.اخلاطفةالسَّردية االعتماد على الومضاتب،ارخيي لكل شخصية،مع تسريع السَّردالتَّ 

:كاآليتي، هةطردية تعتمد على بداية، ووسة السَّ ومنه فإن القصَّ 
:البداية

خاصة،للقائد عقبة )بسكرة وضواحيها(يبانمشال افريقيا عامة،ومنطقة الزِّ وتتمثل يف استفزاز
ه يعرب عن رغبته يف فتح إفريقيا،ويتوجَّ ،تفزاز جعل القائد عقبةهذا االس،هريبن نافع الفِ 

:بالطلب من معاوية بن أيب سفيان،لإلذن له بذلك،ويتمثل هذا فيما يلي
وُهَنا اْسَتفزَّ الدُّْهر أْعَظَم فَاتحٍ 

بعَد الفتُـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ 
:الوسط

ويتمثل يف قيام القائد عقبة،بالفتح العظيم،وبناء مدينة القريوان،ومن مثة آخى بني العرب 
:يتمثل هذا يفو ،فيما بينهم،العرب والرببرتآخىواألمازيغ،فانتشر اإلسالم يف ربوع افريقيا،و 

ْاِإلْسالُم يف أنـَْفاِسَهاوَتفتَّـــــــــَح 
.. وَتَساَمَح ْاجلْمَعاِن إْذ ُهْم َشاُؤا

:الخاتمة
.)كسيلة(على يد ،""تتمثل اخلامتة يف حادثة استشهاد،الفاتح عقبة بن نافع مبنطقة 
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ذه املنطقة،حيث حطَّ لكن استشهاد الفاتح،هو مبثابة ميالد جديد هل
ِمْن دَماِء َعزيزَِهاتـهودُة هذي : يبانشرف،وأي شرف ملنطقة الزِّ 

ِمْن روحـــِـــــِه تَتَعطـَّـــــُر األْرجـــَـاُء  
َحطَّ رَِحالَــهُ بُة ْالِفْهــــريّ ُعقْ َذا 

إنَّ الرَِّحـــــاَب ِبُطْهــــرِِه َخْضـــراءُ 
القائد عقبة بن استشهادوبالتايل

.ى العرب والرببر فيما بينهما،ومتازجا عن طريق املصاهرة،عمَّ اإلسالم ربوع إفريقيا،وتآخنافع
الظُّلم والعدوان،فكان جهاد دتواصل اجلهاد من طرف أبناء عقبة يف هذه املنطقة، ضبل 

أجنبت ،ا أخرى،وعلى درب الفاتح عقبة بن نافعا وجهاد البندقية أحيانً الفكر والقلم،حينً 
هيد أمحد رضا حوحويب العقيب،واألديب الشَّ الطِّ يخ الشِّ :يبان من خرية أبناءهامنطقة الزِّ 

:مة الشِّ والعالَّ 
الُيْمــُن واإليـَمــــــاُن َكانَـــا رايــَـــــــةً 
ــــاَدُة األَُمنَــــاُء وُهنَـا التُّ  ــَقى والسَّ

َعاَش ُجماِهًداالطِّيُب الُعْقبـيُّ َذا 
.. وتـَميَّــــَزْت أْفَكـَـــــارُُه اْلـَجـــــــــوزَاءُ 

أْعَطى ِلُكلِّ رِوايـَــــــــٍة سْخريــــَّــــــةً 
مَىت َال ْخيرُس الشُّرفَاُء؟؟وُحوحُ 

اْلِعْلُم َيْسُكُن قْلَبهُ َواحبَّتَــَاهُ 
وَحديــثُــــُه لْلَجــــــاهِل اْسِتْسَقـاءُ 

عن خاصة ،ارد إىل العطفومن أجل احملاقظة على ترابط ،وتسلسل األحداث،فقد جلأ السَّ 
.    )َحديــثُــــهُ و،تـَميَّــــَزتْ و،ُهنَـاو،َتَساَمحَ و،َتفتَّـــــــــحَ و،ُهَناو:(،من ذلك"الواو"حرف طريق

مدىعلم من هؤالءمن خالل تاريخ ميالد، كلّ إضافة إىل هذا،ف
.تسلسل األحداث وفق مرجعيتها التارخيية
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)ه 62-/(عقبة بن نافع-01
)م1960–م1989(ب العقيبيخ الطيِّ الشِّ - 02
)م1956–م1910(أمحد رضا حوحو- 03
)م 1992-م 1911( به- 04

: فيما يلياأن جنملهن، ميكمن األحداث السَّرديةعديدبسكرة،يف إلياذة وردت وقد
.بتهودة" عقبة بن نافع"اجلليل واستشهاد الفاتح،الفتوحات اإلسالمية للمنطقة-

)مسِّيت به مدينة سيدي عقبة (
.الحجانب جهاد السِّ جهاد الكلمة من طرف األدباء واملصلحني، إىل-
.واهلوية الوطنية اجلزائرية،معركة احملافظة على العقيدة اإلسالمية-
.مث جنله من بعده-أبو زيان- بقيادة الشيخ ،ثورة الزعاطشة-
،ة العامري ثور -

.  أمحد بن قيطون،الشاعر الشعبـي البوزيدي
.مقاومته لفرنسا وحادثة استشهاده،الشَّهيد اللِّواء حممد شعباين-
سطورتهوأ،)الذي مسِّيت به مدينة سيدي خالد(،النَّيب خالد بن سنان العبسي-
.من أجل استقالل اجلزائر ونيل حريتها،فيسفس والنَّ شهداء منطقة الزيبان واجلود بالنَّ -
...).بسكرة درة التاريخ(،ابسكرة تارخييَّ -

ه إىل غاية62من سنة تبتدئ،يبانمسار إلياذة الزِّ مدى لإلشارة فإن األحداث على 
.من العصر احلديثاتأللفينيَّ ا
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إفريقيا فتوحات عقبة بن نافع الفهري لشماليميائية الدالة على بنيات السِّ ال-01
.واستشهاده بمنطقة تهودة

الةيميائية،الا من الوحدات السِّ ارد عديدً السَّ وظَّفلقد  عقبة ،على فتوحات القائد العظيمدَّ
هذا القائد اهلمامعلى عظمة،ه الوحدات ما يدلُّ ذمن هو ،لشمال إفريقياهريالفِ بن نافع

...)فاتح،عقبُة الِفهريأعظمُ هنا استفزَّ الدَّهُر،:(مثل-قبل الفتح–واستفزازه 
هذه ن، ومبني العرب والرببرتآٍخ وتسامحٍ نم،-الفتحبعد -ب على ما ترتَّ ومنها ما يدلُّ 
: الة مثلالوحدات الدَّ 

بعد الفتوح،تعانَق األعداء،تفتَّح اإلسالم تسامَح اجلمعان،َشاُؤا،اليمن واإلميان كانا راية،(
شيوع ى، مدالوحداتو، أاتنالحظ من خالل هذه البنيَّ ث، حي..)ادة األمناءالتقى،السَّ 

)...ة،األمانى، التُّقن،اإلميان، اليمح،التَّسامعانقالتَّ :(يفة،املتمثلعاليم اإلسالمية بعد الفتحالتَّ 
وُهَنا اْسَتفزَّ الدُّْهر أْعَظَم فَاتحٍ 

بعَد الفتُـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ 
َح ْاِإلْسالُم يف أنـَْفاِسَهاوَتفتَّـــــــــ

..وَتَساَمَح ْاجلْمَعاِن إْذ ُهْم َشاُؤا
:(مثلا الوحدات الدَّ أمَّ 

،وذكر الشهيد)(فقد ذكر السَّارد مكان االستشهاد..)خضراءحاب بطهره األرجاء،الرِّ 
: ورمز الستشهاده بالدماء،وهذا يف قوله)عزيزها(

ِمْن دَماِء َعزيزَِهاتـهودُة هذي 
ـــــِه تَتَعطـَّـــــُر األْرجـــَـاءُ ِمْن روحِـــ 

إىل لون أخضر داللة ت، حتوَّلداللة على القتل،ون األمحرماء اليت حتمل اللّ لكن هذه الدِّ 
َحطَّ رَِحالَــهُ ُعْقبُة ْالِفْهــــريّ َذا .  واستمرارية احلياةماءعلى النَّ 

إنَّ الرَِّحـــــاَب ِبُطْهــــرِِه َخْضـــراءُ 
الُيْمــُن واإليـَمــــــاُن َكانَـــا رايــَـــــــةً 

ــــاَدُة األَُمنَــــاءُ  وُهنَـا التُّــَقى والسَّ
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:ب العقبييخ المجاهد الطيِّ الشِّ علىالة يميائية الدَّ بنيات السِّ ال-02
َعاَش ُجماِهًداالطِّيُب الُعْقبـيُّ َذا 

.. وتـَميَّــــَزْت أْفَكـَـــــارُُه اْلـَجـــــــــوزَاءُ 
الةيميائية المن بني البنيات السِّ  اردب العقيب،توظيف السَّ يخ الطيِّ الشِّ على شخصية،دَّ

.                                                       تفا، والصِّ ل، واألفعااألمساءبعض
اللة عليهاللدِّ فًا)الطيِّب(اسم هذه الشَّخصيةالة،توظيف من األمساء الدَّ 

)يبقْ العُ (يف إىل االسم نسبة املكان،فقيلثر،أضخصية أكثر فأكاللة على هذه الشَّ وللدّ 
.نسبة إىل بلدة سيدي عقبة،وهي مسقط رأس الشِّيخ الطيِّب

الة عليه فاتمن الصِّ جاء بعديدٍ ل، بملكانإىل اومل يكتف السَّارد بذكر االسم ونسبته  الدَّ
).                      عاَش،متيَّزت(اء باألفعالكما ج،)جماهًدا،أفكاره اجلوازاء(: مثل
اهليئة اليت ارتضاها لنفسه داللة على )عاش(الفعل ،إنَّ )ُجماهًداعاشَ (ب العقيبيخ الطيِّ فالشِّ 

ز الذي متيَّ املستميتكريداللة على جهاده الفِ وهذا )ُجماهًدا(طوال حياته،وهي أن يكون 
.عوة إىل اإلصالحافة،واخلطابة،والدَّ فقد اشتغل بالصِّح،به طوال حياته

والتَّميز هو أن ينفرد اإلنسان ،)متيَّزت(ا توظيف الفعلناهبيلفت انتلوال يتوقف األمر هنا،ب
.ه دون سواه، داللة على االنفراد والتَّميزبه وخيصُّ صفُ يتَّ ،بشيٍء معني
؟سواهز به الشِّيخ الطيِّب العقيب عماما الذي متيَّ ،ح هناؤال املطرو لكن السُّ 

...أم الوجاهة؟أم دماثة األخالق؟أم العلم؟؟هل هو وفرة املال
)متيَّزت أفكارُُه اجلوازاءُ (صارخااجلوابليجيء

،كيف ال وهو اخلطيب املصقع،والكاتب اإذن متيزً كان متيزهُ ،ب العقيب يخ الطيِّ شِّ فال
.البارع،والشاعر املبدعحفيالضَّليع،والصُّ 

بل وصف فقط،كريميز الفِ التَّ هذا ارد بذكر جل،مل يكتف السَّ كري للرَّ ميز الفِ ا هلذا التَّ نظرً 
.                           )متيَّزت أفكارُُه اجلوازاءُ و (:مسو أفكاره،وعلو رفعتها باجلوزاء،فقال
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:األديب الشَّهيد أحمد رضا حوحوالة علىيميائية الدَّ بنيات السِّ ال-03
ـــةً أْعَطى ِلُكلِّ رِوايـَــــــــٍة سْخريــــَّـــ

مَىت َال ْخيرُس الشُّرفَاُء؟؟ُحوُحو
ا من ارد عديدً ف السَّ وظَّ قدهيد أمحد رضا حوحو،فاللة على شخصية األديب الشَّ للدَّ 

.)رفاءحوحو،أعطى،رواية،سخرية،الشُّ :(يميائية منهاالبنيات السِّ 
.)الطيِّب العقيب(فإذا كان السَّارد قد وظَّف االسم ونسبة املكان،بنامرَّ ما عكس على و 
:فقالقب عوض االسماللة على شخصية الشِّيخ الطيِّب العقيب،فإنه هنا يكتفي باللَّ للدَّ 

قب خصيات،ولذا جاء بقرينة هلذا اللَّ من الشَّ ولكن لقب حوحو يطلق على كثريٍ ،)حوحو(
خصية املقصودة من خالل اخلطاب،هي شخصية اللة على أن الشَّ للدَّ )رواية(هي كلمةو 

منها على سبيل قب،حتمل ذات اللَّ أخرىشخصيات فكريةأيًضافكرية،ولكن هناك
.                                                                 )1("حممد العزوزي حوحو:"املثال

األسلوب "اعتبار أن ىهذا األديب، علارد بصفة ألسلوبالسَّ ى، أتالنِّهائيبسولنزع اللُّ 
.  كما يقال" جلهو الرَّ 

:ارد بقولهه السَّ خرية يف كتاباته،ولذا خصَّ فقد اشتهر األديب أمحد رضا حوحو بأسلوب السُّ 
خصية الشَّ هو صفةء،والعطا)أعطى(وصفه بفعل العطاءمت،)ِلُكلِّ رِوايـَــــــــٍة سْخريــــَّــــــةً أْعَطى (

.                ،اليت تُعطي باستمرار،وال تنتظر مقابل هذا العطاءاملنتجة،السَّمحة،ةالقويَّ 
أن األديب أمحد رضا ،لنستنتج)يطِ املعْ (إن وجدنا من بني أمساء اهللا احلسىن،ولذا الغرو

،ورغم كلِّ العراقيل قافةلثَّ لحوحو،كان رجًال معطاًء ،أعطى كثريًا من حياته،خدمة لألدب و 
.                                واألشواك احمليطة به،مل خيرس،ومل يصمت عن الكالم املباح

،وألن األديب أمحد )رفَاُء؟؟مَىت َال ْخيرُس الشُّ :(قول السَّارد، يفوهلذا جند صيغة االستفهام
ا جبهاد الكلمة،مل خيرس،ومل يتنازل عن قضيته،فكانت عاقبته ا،مؤمنً رضا حوحو،كان شريفً 

.                                                           االستشهاد يف سبيل اهللا والوطن
حممد العزوزي حوحو،كاتب وأديب،ولد ببلدة سيدي عقبة،وتع) 1(

.   ،تويف هذا األديب مبدينة قسنطينةصدى الصحراء،املنتقد،والشهاب:بن باديس،نشر عديدا من املقاالت يف كل من جريدة
.69أعالم بسكرة، صمعبد احلليم صيد، معج: يف كتابينظر أخباره
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:هيخ عبد المجيد حبَّ مة الجليل الشِّ العالَّ الة علىئية الدَّ يميابنيات السِّ ال-04
اْلِعْلُم َيْسُكُن قْلَبهُ َواحبَّتَــَاهُ 

وَحديــثُــــُه لْلَجــــــاهِل اْسِتْسَقـاءُ 
.رديةالسّ البنياتض، بع يوظِّف السَّارد يف مسار حديثه السَّردي،عن العالَّمة

)،العلم،يسكن،حديثه،استسقاءتاهُ واحبَّ (:الة،أمههاالدَّ 
على غرار ما قالته تلك املرأة العربية )اهُ بَّتَ احَ وَ (دبةارد حديثه،بأسلوب النُّ حيث يبدأ السَّ 

ة معروفة يف جدة من املعتصم باهللا،وباقي القصَّ النَّ من أجل طلب ،)اهُ مَ تصِ عْ وامُ (املضطهدة 
.فتح عمورية
اوإمنجدة،االستصراخ أو طلب النَّ أجل من سدبة، ليأسلوب النُّ هنافارد وظَّ لكن السَّ 

جهة أخرى داللة على شدَّة األسى والتحسَّر نمن جهة، ومالغرض منه لفت انتباه املتلقي 
.                                              ه

.الشَّخصيةعظمة هذه مدى أيًضا على ة، داللوبداية اجلملة بأسلوب النُّدبة
العلمُ (:اجلواب عاجال،يأيت)ملاذا؟(ح السؤال بطر ،عن فحوى هذا األسلوبلنتساءوعندما 
.ة فكريَّةهذه الشَّخصيَّة هي شخصية علميَّ أنَّ ك،فندر )قلبهُ يسكنُ 

شدَّة هُ ، ومنالعلم من قلبهن، ومتكّ داللة على مدى شغفه)يسكنُ (ارد بفعلولقد جاء السَّ 
ا واجً أزْ مْ كُ سِ فُ أنْـ نْ مِ مْ لكُ قَ لَ خَ أنْ هِ اتِ آيَ نْ ومِ ":قوله تعاىل، ويفاالرتباط واالقرتان بالعلم

.                                )21، اآليةسورة الروم("وَجعَل بيَنكْم مودًَّة ورمحًة اإليهَ وانُ كُ سْ لتَ 
ما جدوى ذ،إفقطن العلم من قلب هذا العامل اجلليلعلى متكّ مل يقتصر،السَّاردأن كما 

،فكان هذا )حديث(هذا العلم إىل شيء عمليارد السَّ العلم دون العمل به،ولذا ترجم
.    منه ،كل ظمآنخاصة،كأنه مورد يستسقيلجاهللطالَّب العلم ،ولسبة احلديث بالنِّ 
اس من كل حدب ه،هو مبثابة املورد،الذي يأتيه النَّ العالَّ أنَّ ،وداللة هذا

،السيما وهو املفيت دأب حياتهذلك كان وصوب،يستفتونه يف أمور دينهم ودنياهم،وك
.                      احملدِّث،رمحه اهللا وأسكنه فسيح جنانهاعرابة،والشَّ سَّ خ النَّ الفقيه،واملؤرِّ 
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ةصَّ ة في الهيكل العام للقِ ومضات سرديَّ :المطلب الرابع
اإليفاء بالغاية ا من األساليب،قصد كثريً ،ارد ف السَّ ردية،فقد وظَّ من أجل بلوغ الغاية السَّ 

."التشاكل"،ولعل من أبرز هذه األساليب إيصال املعىنو 
 : شاكلالتَّ -

هو تعادل "،يف كتابه أساليب الشِّعرية املعاصرة" صالح فضل"التشاكل حسب الدكتورإن 
،فال تصبح تلك الّصورة "الصورة الّرؤيويَّة"مبا يوّلد ما يسمَّى،الشِّعريمز األثر بني أطراف الرَّ 

مثرة عشوائية غري قابلة للضبط،وإمنا نتيجة حمسوبة لعالقات من التشاكل العميق بني أبنية 
.                                                                                )1("متعادلة

: يف مثل قوله" الفتوح"و"اتحف: "شاكل بني كلميتنعثر على التَّ ومن هذا املنطلق،فإننا
فَاتحٍ وُهَنا اْسَتفزَّ الدُّْهر أْعَظَم 

تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ الفتُـــــــوحِ بعَد 
ص اليت النَّ ،هي بؤرة "الفتح"شاكل،داللته تعميق املعىن،ذلك أن كلمة إن مثل هذا التَّ 

،ومنه ،فالفتح حوَّل مسار التاريخ يف منطقة مشال إفريقياثهلا تسلسل األحداتتولَّد من خال
وذلك بعقد مقارنة قبل وبعد ،هذه الكلمةارد أن يلفت املتلقي إىل إشعاعات أراد السَّ 

.،فكان االستفزاز قبل الفتح،وكان تعانق األعداء بعد الفتحالفتح
:يف قوله" التُّقى"و"اإلميان"كلميتبنيأيًضا ل التشاككما جند 

َكانَـــا رايــَـــــــةً اإليـَمــــــانُ الُيْمــُن و
ــــاَدُة األَُمنَــــاءُ التُّــَقىوُهنَـا والسَّ

وال الفتح ملا كان اإلميانوالانبثقا وتولَّدا نتيجة الفتح، فلد، ق"التُّقى"و"اإلميان"من كالً إن َّ 
باهللان، آما، فهمالتُّقى

.وباليوم اآلخر

.303،ص1998ط ،.د، ةقباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهر رالشعرية املعاصرة، دابصالح فضل، أسالي) 1(
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:                        يف قوله" من دماء"،و"من روحه"وكذلك جند التشاكل بني كلميت 
زَِهاَعزيِمْن دَماِء تـهودةُ هذي 

تَتَعطـَّـــــُر األْرجـــَـاءُ ِمْن روحـــِـــــِه 
وجيهة يف التاريخ مكانةا، هلالفاتح العظيم عقبة بن نافع،الشك أن حادثة استشهاد
ها هذا القائد اهلمام،هي اليت حرَّرت مشال إفريقيا ماء اليت دفعاإلسالمي،ذلك أن ضريبة الدِّ 

."ماءالدِّ "،لذا ركَّز السَّارد على كلمة من الظلمات إىل النور،وأخرجت هذه املنطقة
يف تسلسل األحداث ،هذا ومل يكتف السَّارد،بأسلوب التَّشاكل فقط،من أجل خلق التوازن

.التباينمثلا إىل أساليب أخرى،بل عمد أيضً 
: باينالتَّ -

ماعر من أجل جتسيد املفارقة بني نقيضني، ورسبه الشَّ ضاد، يأيتتباين أو التَّ أسلوب الَّ 
اعر لواقعه املتناقض املضطرب، ضاد حيمل رؤية الشَّ هذا التَّ "أن كراع بني األشياء، ذلالصِّ 

.)1("يف تغيري الواقعةغبيعصفان بالشاعر، والرَّ نذي، الوجيسد احلرية والقلق
:                                مثل قوله، يف"اجلاهل"و"العلم"باين بني كلميتجند التَّ ومنه

َيْسُكُن قْلَبهُ ْالِعْلمُ َواحبَّتَــَاهُ 
اْسِتْسَقـاءُ لْلَجــــــاهلِ ــــُه وَحديــثُ 

ا، ولذميثالن مفارقة كربى بني قيم احلياة،فالعلم واجلهل
باين داللة على مكانة ارد هذا التَّ ف السَّ ختمد ناره،وال تنطفئ على مرِّ العصور،وقد وظَّ 

العلم املرموقةكقيمة عليا من جهة،ومن 
.                   دبةأسلوب النُّ ،جند أيضا شاكل والتباينوال يتوقف األمر عند أسلويب التَّ 

:يف قولهأسلوب الندبةجند أيضا :أسلوب النُّدبة-
)ْسُكُن قْلَبهُ اْلِعْلُم يَ َواحبَّتَــَاهُ (

يف فقدان العالَّمة اجلليل عبد ة، املتمثلهذه الّندبة مت توظيفها للدَّاللة على عظمة الفجيعة
.

.32داع اجلزائري،صعبد احلميد هيمه،عالمات يف اإلب) 1(
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:الوصف-
ات السَّرد مثل الوصف،حيث جنده يصف وظَّف بعض تقنيَّ ارد قدشري إىل أن السَّ ن

:هري ،بأنه أعظم فاتح يف قولهالقائد عقبة بن نافع الفِ 
اتحٍ أْعَظَم فَ وُهَنا اْسَتفزَّ الدُّْهر 

تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ الفتُـــــــوحِ بعَد 
إن وظيفة فضيل أعظم،موظًفا اسم التَّ )أعظم فاتح(هنافع، بأنفقد وصف السَّارد عقبة بن 

.هذا الوصف وظيفة تفسريية عن كنه شخصية عقبة بن نافع
وصف أفكارهانزياح لغوي عجيب،ويفب العقيب،يخ الطيِّ ويف احلديث عن شخصية الشِّ 

:
َعاَش ُجماِهًداالطِّيُب الُعْقبـيُّ َذا 

.. أْفَكـَـــــارُُه ْالـَجـــــــــوزَاءُ وتـَميَّــــَزْت 
:االستفهام-

غالًبا ما يمكثَّف ألسلوب االستفهام،الذتوظيف- إلياذة بسكرةعلى طول- هذا وجند
.ز املعىنتعزيه، غرضما جيري على أرضية الواقعض، لبع

السَّارد عجز عن ، وكأنَّ عريةعديٍد من األبيات الشِّ ، يفولقد وظَّف أسلوب االستفهام
. )1(على طول إلياذة بسكرة )الشخصيات واألحداث(كنه إجياد األجوبة،فراح يستفهم عن  

مْهَما يكـــــوُن ويبلُغ اإلْغــــواُء؟؟   
اْلــــوُروَد تودًُّدا أو يـْخدُش الِعْطرُ 

وَتشنُّ حـــْربًا هذِه الـــزَّْهراُء؟؟ 
وطريق فلياش الذي أْغوى الصِّبا

هل تـَهنأ األنفاُس واألْهــــــواُء؟؟

.07...،02ص، بسكرةة، إلياذفينظر عامر شار ) 1(
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الشَّهرية البسكرية ،لعديد من الشَّخصياتتوظيف - على طول إلياذة بسكرة-كما نعثر 
عرب التاريخ،ميكن تقسيمها إىل شخصيات جهادية تارخيية،وشخصيات دينية ثقافية،فمن 

:ات اجلهادية التارخيية،جند مثالخصيَّ الشَّ 
الفاتح عقبة بن نافع الِفهري،القائد سي احلواس،الشيخ عبد الرمحان بن زيان قائد مقاومة (

.    ...)هيد احلكيم سعدانالزعاطشة،العقيد شعباين،البطل الشهيد العريب بن مهيدي،الشَّ 
العقيب،األديب أمحد رضا يب الشيخ الطِّ :(ات الدينية الثقافية فنجدخصيَّ أما من بني الشَّ 

....                                                         الزاهري،حممد اهلادي السنوسي
تنمية البنية يفا يف حركية األفعال، و ا كبريً لعبت دورً قد،اخصيات وغريههذه الشَّ كلُّ 
.ةصَّ مسار القِ ، عربرديةالسَّ 

ينية الثَّقافيةنا عن طريق اإلحصاء،الحظكما  والشَّخصيات ،أن نسبة تواتر الشَّخصيات الدِّ
:كاآليت،هي  "إلياذة بسكرة"اجلهادية التَّارخيية يف 

املئويةسبة النِّ  عدد تواترها اتخصَّ الشَّ 
13،52 23 ينية الثقافيةات الدِّ خصيَّ الشَّ 
04،11 07 ارخييةالتَّ ات اجلهاديةخصيَّ الشَّ 

فإنه مييل اشخصية ثقافية فكرية بالدرجة األوىل، لذلكون الشَّاعر، إالَّ هذاما مردُّ و 
.خصيات األخرىثر من الشَّ قافية اليت يرى فيها ذاته، أكخصيات الثَّ إىل الشَّ 
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: الصةخ- 
: أمههاخالل العنصر السَّردي، واليتن، مالسَّريعةبعض النتائجنستخلصميكننا أن 

،جلّي احلضور يف القصَّة  )عقبة بن نافع الِفهري(كان توظيف الشَّخصية الرئيسية- 01
.ها الزَّمكانيةوحبكتها السَّردية،وأبعاد

ة مع تطور األحداث والبناء ردي متماسكة،ومتماشيَّ وردت متفصالت اخلطاب السَّ - 02
.ةصَّ ردي للقِ السَّ 

كان املكان دوقة،خصية الرئيسيَّ للشَّ امصاحبً ردية،ة السَّ ز يف البنيَّ بتميّ حضور املكان- 03
.

رديةة السَّ صَّ تعكس أحداث القِ خالل األفعال املاضية، واليتنمنية،محضور البنية الزَّ - 04
.،مع التَّسريع امللفت للسَّردمن املاضياليت جرت يف الزَّ 

ة يرتجم ويعكس جبالء أحداث القصَّ ،ا من العالماتزً ا متميـِّ يميائية،متثل نظامً غة السِّ اللُّ - 05
.تطورهاو 

:ارد عاعتماد السَّ - 06
.وغريها من األساليب األخرى خدمة للبنية السَّردية)التشاكل،التباين،الوصفستفهام،اال(

بحس،إمجاالً " إلياذة بسكرة"وردت يف ، اليتأن نسبة تواتر حركية األفعال هذا ونشري إىل
:اجلدول اآليت

الفعل األمر الفعل املضارع الفعل املاضي حركية األفعال
07 79 132 عدد التواتر

04،11 46،47 77،64 النسبة املئوية
رجة تعود إىل األفعال املاضية بالدَّ ،فمن املالحظ أن أكرب نسبة توظيف لألفعال

دلُّ على إمنا ي،األوىل،مث األفعال املضارعة،وبنسبة أقل أفعال األمر،وهذا إن دلَّ على شيءٍ 
من أجل بناء املستقبل،ذلك أنه ال مستقبل بدون ،اجنذاب الشَّاعر إىل ماضيه والتَّمسك به

.   حاضر،وال حاضر بدون ماض
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المبحث الثاني: خصائص الحّس الملحمي في إلياذة بسكرة للشَّاعر: 
فعامر شار 

الرَّمز الملحمي:األولطلبالم-
ال تكاد ذيف األعمال امللحمية،إ،الرَّمز امللحمي ذو أمهية كربىإنَّ فبق،فيما سمما رأيناه 

شأنه أو  قلَّ ،من هذا الرَّمز-السيما املالحم الكالسيكية القدمية–ختلو ملحمة من املالحم
.عامراعر شارفسكرة للشَّ مز امللحمي يف إلياذة بسنحاول البحث عن الرَّ اكثر،ولذ

:مز الملحمي من خالل العنَّونةالرَّ –01
الالت السِّيميائية،ومن خالل والدّ ،من احملموالتيوحي بكثريٍ ،يالعنوان مؤشَّر إشهار 

وقد يكون هذا قبل قراءة ،من االنطباعاتاميكن أن نستخلص كثريً ،عنوان نص أديب معني
يلقي مفاتيحه أمام القارئ من الوهلة ،صظر إن كان هذا النَّ بغض النَّ و ذاتهيف حدِّ ،النَّص

حمدودة الداللة،ا أن هناك بعض العناوين مباشرة،علمً يستعمل طاقية اإلخفاءاألوىل،أو
.ةيدعلى احتماالت عد،وأخرى قد تكون مفتوحة

من الوهلة تدلُّ " إلياذة":ة، فكلم"إلياذة بسكرة"حبوزتنايالذ،ص الشِّعريوعنوان النَّ 
"بسكرة"كلمة ن، لكخطى إلياذة هومريوس اليونانيةىعل،مطول مفتوحنصٌّ ه، أناألوىل

حول ر، يتمحو فإن هذا النَّص، وبالتايلصفة هلذه اإللياذة جاءت لتوجهها وحتدِّد معاملها
.           مدينة بسكرة وضواحيها

لقد ميكن القولاولذ،الرَّمز امللحميي، وههي بيت القصيد" بسكرة"ومنه فإن كلمة 
.منذ العنونة يف هذا العمل اإلبداعي،مز امللحميالرَّ جتلىَّ 
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:الرَّمز الملحمي من خالل الفاتحة النَّصية لإللياذة–02
- - ،الذي وظَّف كلمة اجلزائرمفدي زكريااعرعلى عكس ما وجدناه،عند الشَّ 

ل الكتمان فضَّ ،اعر شارف عامر،فإن الشَّ لمة يف الفاحتة النَّ كأول ك
بصريح "بسكرة"ف كلمة صية،ذلك أنه مل يوظِّ صريح يف الفاحتة النَّ ال التَّ ،لميحا أسلوب التَّ متخذً 

:أنه خياطبها بضمري الغائب قائالً العبارة،إالَّ 
َماُء هى النُّدَ اْلتَ َضابًا فَ بْت رُ كَ سَ 

اءُ أحبَّها اْلُبَسطَ ْت فَ ْعففَ واْستَـ 
ا لَناقْد أْرخِت الدُّنْيا عــَـــــــــــزاليهَ 

ي يف دمِ لقصائدِ اْ مالئكةُ رقصتْ 
)1(ناءُ ْشوٌة وعَ ُم اْلقصائــــــــــِد نَ ودَ 

:قولهيف مثل،ف أفعال املاضي املتصلة بضمري الغائبيوظِّ ،ا كما هو واضحاعر هنفالشَّ 
فإمنا ،على شيءٍ ،وهذا إن دلَّ ...)علتْ ،أشْ صتْ ،رقَ رتْ ضوضَ ،فأحبَّها،واخْ فتْ فَ تعْ ،واسْ كبتْ سَ (

،اليت متثل عنده إىل املاضي العريق هلذه املدينة،منجذب منذ الوهلة األوىل،اعرالشَّ على أنَّ يدلُّ 
.من معىنأكثر 

مال، وكأجل استحضار أجمادها التارخييةن،محيث حياول الغوص يف ماضي هذه املدينة
نصب أعني األجيال،ارخييةهذه األجماد التَّ عويل،ليضتارخيها الطَّ ، عربحققته من مآثر

.من أجل مواصلة املسرية على خطى أسالفهماعدةالصَّ 

.01صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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:َنص اإللياذةالرَّمز الملحمي من خالل–03
.أسلوب التَّلميح ال التَّصريح،اعر يستعملأن الشَّ ظا، نالحمن خالل نص اإللياذة أيضً 

:امللحمي يف قولهزبالرَّم،ة واحدة فقطح مرَّ صرِّ يُ جندهثحي
وىلـهَ اْ رةـــــُبسيكِهللا درِك يا 

كْذبٌة عَ والـُحبُّ بعدَ  )1(ْفــراءُ ك ِ
:      يقولحينماومرَّة أخرى يف معرض حديثه عن املرأة البسكرية،

أْبدعتْ ةُ ريَّ البْسكَ أمُّ احلياِء 
)2(حفظها أنباءُ ) أوحْت بعبقرية(*

ذلك قوله ن، ميلمح إىل هذا الرَّمز امللحمي يف اإللياذة،)الكناية(بينما جنده عن طريق 
:صيةيف اخلامتة النَّ 

َهـــــــارةٌ ُمــــــدٌن سِ  واِك عواصٌم ُمنـْ
وقُـــــــرًى إىل تاريـِخهـــــــــا أربــــاءُ 

والنَّثْـــُر واألشَعــــــــاُر دونِك خـُــْنــــةٌ 
وم كتابٌة خْرَساءُ ــــوعلى العم
مْن دوِن ذْكرِك فالرَّوائِـــُع قـُزِّمتْ 

احـــــــٌة بْتـــــراءُ ـــيف فْصِلها وفص
يا طيَبها جـَمعْت ربيَع مـَحاِسٍن 

)3(راءُ ـــاألمَ ُش فيها راَمــــــــهُ ــــوالعي
.طيلة اإللياذةمدينة بسكرة رغين مباخر، ومآثاعر يف التَّ الشَّ يوعلى هذا املنوال، ميض

19السابق، صاملصدر) 1(
.إذا قلنا بعبقر يستقيم الوزننال يستقيم الوزن هنا، لك:بعبقرية)  *)

.19، صنفسهاملصدر ) 2(
.20نفسه، صاملصدر ) 3(
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ا اعر رمزً بيت القصيد اختذها الشَّ يص، وهالنَّ هي حمور " بسكرة"نستشف أن 
:متثل عندهاوأخريً أوالً ،يوه

اْستْعَففْت فأحبَّها الُبَسطاُء  
أْشعلْت ُعشَّاَقها باْلُمْشتهىمنْ 

طيِت للنَّْخِل اْلبديِع َجـمالـــهأعْ 

َعِك ْاإلْمَساءُ اْزداَن ِمْن إْشَعـا
اُحلبُّ أْنِت ودوَنِك الكوُن انـَْتهى  

تالُ نا ختْ يا هُ نْ الدُّ ةُ هي جنَّ  بسكرة
اهلوى                      ذي سريا كنتِ هللا دركِ 

اُحلبُّ بْعدِك كْذبـــَــٌة َعْفــــــــراءُ 

ـــــاُء  ِت َحـــدائِــــــــــٌق رْمضَ نْ أ
ما أْنِت إالَّ وْردٌة مْفتُـــــونَــــــةٌ 

ارُج واْلـَمواويُل ـــأْنِت اْلـَمعَ 

مدٌن ِسواِك َعواصٌم ُمْنهارةٌ 
النَّثُر واألْشعاُر دونِك خنَّةٌ 

ِمْن دوِن ذْكرِك فالرَّوائُع قـُـــزَّمْت                            

اطيَبها َمجعْت ربيَع حماسنٍ يَ 
..ادرَّة التَّاريِخ وْحدكِ يَ 
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الموضوعية:لمطلب الثانيا-
:ل، متثثالثة أقسامإىل م تقسَّ أن ميكن "إلياذة بسكرة"نفإ،من حيث املوضوعية

:كاآليتي، وهامتةاخلمث والعرض،، ةقدمامل
:مقدمة-01

هذه يحتتو حيث هوعالقت،اعر ملدينة بسكرةوفيها يربز مدى حب الشَّ 
:قائالاعرلشَّ احيث يستهلها بداية من مطلع اإللياذة،).عريبيت شِ 26(املقدمة على

َماُء  َضابًا فاْلتهى النُّدَ رُ بْت كَ سَ 
اءُ ا اْلُبَسطَ فْت فأحبـَّهَ واْستْعفَ 

قْد أْرخِت الدُّنْيا عــَـــــــــــزاليَها لَنا   

ِميائِد يف دَ صْت مالئكُة اْلقصَ رقَ 
وَدُم اْلقصائــــــــــِد َنْشوٌة وَعناءُ 

) لنا(مع موضوعه،حيث حيضر ضمري األنا اجلمعياعر اندماج الشَّ مدى،يربز منذ املطلع
).      يف دمي(نا الفردي،والذي ورد عبارة عن ضمري متصل يف قولهكما حيضر ضمري األ

حدود حبِّه وعالقته احلميمة ملدينة ارامسً ،على هذه الوترية"عامر شارف"ميضي الشَّاعر مث 
الكــــــــوُن إْذ يْلَقاِك َيْســـــــرُد حبَّــــــُه :غاية قوله، إىلبسكرة

وَشَذى اْلكالِم ُنُصوُصُه ْاَألْشالءُ 
أْنِت اْلـَمَعـــــــارُِج واْلـَمواويـــــــُل التـي

)1(بْعثـــــــْرتـَهـــا يـْحــــنــــُــو لـَها النُّـــــــظـــَــراءُ 
اعر عاطفة الشَّ جتليَّات الرُّوح الغنائية الوجدانية،وتربز تظهر ،دمةمن خالل هذه املق

.املدينة اليت أحبَّها من رأسه حىت أمخصي قدميهه، هذصادقة وجلية اجتاه مدينة بسكرة
خاصية ي،وه)بسكرةةإلياذة اجلزائر، وإلياذ(يفه، ملسناحضور الروح الغنائيةلإلشارة فإنو 

.خمالف خلصائص املالحم الكالسيكية القدميةءي،وشإليهاتضافجديدة 
.   من الروح الغنائية، بدالً يغلب عليها حضور النزعة اجلماعية،أن املالحم القدميةكذل
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:عرضال- 02
ما شاء له أن ،ففي العرض حاول الشَّاعر أن يتغنـَّى،هو بيت القصيد وصميم املوضوع

:بصفة عامة،ويف العرض جندومبنطقة الزيبان وضواحيها،ة بسكرة بصفة خاصةيتغنـَّى مبدين
علىي، حيتو )األماكن اخلاصة...الشوارع...األزقة(،ذكر ووصف أحياء بسكرة املدينة-

.                                                                          )بيت شعري31(
:يقولث، حيوهي حي مبدينة بسكرة-العالية - من ذكر الشَّاعريبدأ العرض بداية

بـــَداليـــــــِة الـــــــــرُّىب َعــــاليــــــــــةٌ ِقيَل لـو
َسكَت اْلـمديُح وأْخرَس األَدبَاءُ 

دون أن ينسى خصوصية كل،حارةٍ وكلِّ ،ارعٍ شَ وكلِّ ،حيٍّ ر يف ذكر كلِّ اعيتفاىن الشَّ مث
:مكان،إىل غاية قولة

لى   ــا ربَّ اْلعُ َح َداعيـــــًــــ ــــسبَّــزْرُزورُ 
ْأتـٌَم ورِثَـــــــــاءُ ــــــــاْلغَــــدائِـــــــِر مَ بيـنَ 

ينتقل الشَّاعر )األماكن اخلاصة...الشوارع...األزقة(بعد ذكر ووصف أحياء بسكرة املدينة
اإلشادة بأبرز شخصيات وأعالم ،مع ،إىل ذكر

.منطقة الزيبان
مع اإلشادة بأبرز أعالم منطقة ،ملدينة والية بسكرة،صفو ذكر - 

.           ،حيث يعترب هذا اجلزء األكرب من اإللياذة)عريبيت شِ 106(حيتوي على،الزِّيبان
:من قولهة، بداييبدأ الشاعر يف ذ 

وُهَنا اْسَتفزَّ الدُّْهر أْعَظَم فَاتحٍ 
بعَد الفتُـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ 

،ف القرى واملدنوصو يف ذكر ،ميضي الشاعر على هذا املنوال
:اإلشادة بأبرز أعالم منطقة الزِّيبان إىل غاية قوله

؟؟َهالَّ يـُجــــــوُد الِفْتيـــــُة ْاألنْـــواءُ الـُجوُد َمْعدنـُُهْم وأيُّ َتَساءلٍ 
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:خاتمة-03
غينِّ التَّ :وجممل ما جاء فيها،بعة األخرية من اإللياذةيف األبيات السَّ ،ميكن أن نستخلصها

:وتبدأ اخلامتة من قوله.األخرىاجلزائرية بني املدن ،مبكانة منطقة الزِّيبان
وْحدنا...التَّاريِخ وحدكِ يا درَّة

ا إْرفَـــــــــــــــــــاُء                    نَ إن الـمحبَّـــــــــَة بينَـ 
ـــولِة ُمْعلنٌ الطُّفُــــ نَ حيبِّ إليِك مِ 

)1(الـُحسَّاُد والرُّقَباُء ــــثرِ لو يكْ 

َحـــدائِــــــــــٌق رْمَضـــــاءُ وهي،ياجنَُّة الدُّنْ :(يف خامتة اإللياذة،أن بسكرة هياعريعلن الشَّ ل
،ليصرح يف َمجعْت ربيَع حماسنفالرَّوائُع قـُـــزَّمتْ ِمْن دوِن ذْكرِهاو ،َعواصٌم ُمْنهارةوِسواها

. ة التاريخدرّ 
واإلملام بكثري من حيثيات ،رحهناك موضوعية يف الطَّ ن، أنالحظ من خالل ما أوردناه

موضوعيته ن، وأمن أهم مزايا األدب امللحمي أنه موضوعييسوقنا إىل أنَّ ا، وهذاملوضوع
.  هالشكَّ 

.20صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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البطولةالت تشكَّ :ثالثالمطلب ال–
ت واضحةً فقد جتلَّ ،بكثري من معامل البطولة،خاصة بطولة اإلنسان،"إلياذة بسكرة"تتوشح 

ية من سرد ووصف وتعليق،لتحقيق ة وسائل فنِّ إىل عدَّ جلأ"،اعر عامر شارف،ولذا فالشَّ ةً جليَّ 
.)1("ة من أجل الوطنضحيَّ غايته يف تقديس البطولة والتفاين يف التَّ 

:ومن أبرز هذه البطوالت اليت نعثر عليها يف إلياذة بسكرة
:بطولة الفاتح عقبة بن نافع الفهري–

: يف إكبار وتعظيم حيث يقول،اعر عن بطولة الفاتح عقبة بن نافع الفهريث الشَّ يتحدَّ 
لدُّْهر أْعَظَم فَاتٍح  وُهَنا اْسَتفزَّ ا

ـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداُء        بعَد الفتُ 
وَتفتَّـــــــــَح ْاِإلْسالُم يف أنـَْفاِسَها

..          وَتَساَمَح ْاجلْمَعاِن إْذ ُهْم َشاُؤا
هذي تـهودُة ِمْن دَماِء َعزيزَِها

ُء             ِمْن روحـــِـــــِه تَتَعطـَّـــــُر األْرجـــَـا
َحطَّ رَِحالَــهُ ُعْقبُة ْالِفْهــــريّ َذا 

إنَّ الرَِّحـــــاَب ِبُطْهــــرِِه َخْضـــراءُ 
الُيْمــُن واإليـَمــــــاُن َكانَـــا رايــَـــــــةً 

ــــاَدُة األَُمنَــــاءُ  )2(وُهنَـا التُّــَقى والسَّ
له اعر أعظم فاتح،بعد ما متَّ الشَّ خميالفهو يف ،هريهذه هي بطولة عقبة بن نافع الفِ 

فأصبحوا ،ين اإلسالمي،ومنه تعانق األعداءمحة للدِّ عاليم السَّ نشر التَّ ،قام بفتح مشال إفريقيا
الذي من ،اإلسالمحتت لواء ،بل تسامح الفريقاناإخوانً - عليهماجلديد-ين بنعمة هذا الدِّ 

.ر أرجاءها بدمائه الزكية

.200حممد أمحد موسى صواحلة،الشِّعر امللحمي واملسرحي عند الشَّاعر عمر أيب ريشة،ص )1(
.08صعامر شارف،إلياذة بسكرة،) 2(



-242 -

:خالل بطولة الفاتحنبسكرة،ميف إلياذة تشكَّالت البطولةأن نستعرض نااخرت لقد
الت البطولة ة تشكّ سنحاول الكشف عن كيفيَّ ،ومنه )عقبة بن نافع الِفهري(

).                                      عامر شارف(املعاصر اعرالشَّ 
وهي حماولة تبيان طبيعة املعجم اللُّغوي لدى الشَّاعر،وكيف يبين لغته :ويةالتَّمفصالت اللُّغ

طرق إىل من التَّ الت،البدَّ صُ مفْ الشِّعرية،وما هي أهم خصائصها الفنية،وملعرفة هذه التَّ 
.                                          البنية اإلفرادية،والبنية الرتكيبية:قسمني هامني ومها

:البنِّية اإلفرادية:أوال
،مبفردها أو حتمل إشعاعات ودالالت عديدة،لدى الشَّاعر عامر شارفإن البنية اإلفرادية 
غوية،ملا هو مألوف،من اعر ميتاز شعره باخلروقات اللُّ أن هذا الشَّ ذلكيف سياقها الرتكييب،

ا ما تغلق هذه الظاهرة اليت كثريً ،هاللغوي عنداالنزياحأخرى،شيوع ظاهرة جهة،ومن جهة 
جريب جديد،من منطلق التَّ ا التَّ حياول دائمً اعرذا الشَّ هأنَّ ،إالَّ املتلقيعندباب إدراك املعىن 

.للقصيدة العربية املتوارثة ،حماوالته على الشَّكل العمودي اخلليليا يف كلِّ املشروع،معتمدً 
،الذي أواخر الثَّمانينيات،وبداية التِّسعينيَّاتشعراء جيل،ينتمي إىل عامر شارفاعر لشَّ وا

هر،الم،الفتوحات،النَّ مأ،دمي،احلنني،السَّ الظَّ ":مثال، أتوظيف مفرداتشاع عندهم
ي،سكر،اإلحرتاق،املواجع،املساءات،حبيبيت،حر،اهلوى،اإلشتهاء،األسارير،تراتيل،االتشهِّ السِّ 

عند ،اليت شكَّلت أساسيات املعجم الشِّعري،من األلفاظا،وغريه"....ل، املناديلعطرا
.                                                                الشُّعراء اجلزائريني املعاصرين

:      تمحور حوليلغوي س، لقامو عراء املعاصرينحظ توظيف معظم هؤالء الشُّ كما نل
اعر ،وما شابه ذلك،وهذا داللة على حرية وقلق الشَّ ..)ة، املأساربةكوى، الغُ يه، الشَّ تِّ ال(

.حني،من أحداث وصراعات داميةمما جيري حوله كلَّ ،املعاصر
حيان،إىل جوء يف غالبية األعراء املعاصرين،مما دفعهم للُّ الشُّ ى، لدائموتر الدَّ هلذا التَّ ونظرا 

:اثية منها،فيكثر يف أشعارهم ذكرموز الرتُّ توظيف الرُّ 
....)عشتار،خالد بن الوليد،املتنيب،أوراس،احلجَّاج،)األيويب(لسِّندباد،احلالَّج،صالح الدينا
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شاعر كل،إالَّ أنَّ بابين الشَّ عراء املعاصر طرف الشُّ ن، مولكن رغم تقاسم املعجم اللُّغوي
. عريالشِّ معجمهتوظيفه يفوبأسلوبه اخلاصة،د مبيزتهيتفرَّ 
:شِّعريالمعجم ال- 01

):                 ِفهريالفاتح عقبة بن نافع ال(نقف عند بطولة ن
ل ،تشكّ ةشعرياتبيأ)05(منالذي تناول بطولة هذا الفاتح،عرياملقطع الشِّ كونيتحيث 

: ،وملفهوم البطولة،من خالل معجم ثوري مباشروريللفعل الثُّ اانعكاسً ،بنياته اإلفرادية
."ري،روحاستفزَّ "

الفاتح عقبة للولوج إىل ذكر بطولة االة على املكان،مفتاحً اإلشارة الدَّ ،"وُهنا"بداية تشكِّل 
هو مكان على األرجح - بسكرة وضواحيها–املقصود به ،)هنا(أن املكانك، ذلبن نافع

.                 ،بدليل حلوله يف بداية اجلملةفاعل اجيايب منذ البداية
ليعطي للمكان فاعليته وسلطته،وفعل االستفزاز،البدَّ أن يقابل بردَّة ،"استفزَّ "مث يأيت الفعل

،فعل،فكان هذا االستفزاز
).الزيبانمنطقة (وضواحيهابسكرةإىل

لدُّْهر أْعَظَم فَاتٍح وُهَنا اْسَتفزَّ ا
بعَد الفتُـــــــوِح تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ 

)اسم19:(نية االمسية بـــــــــعلى صعيد البناء النحوي، فإننا نلحظ هيمنة الب
األرجاء،عقبة "

".                                        الفهري،الرحاب،اليمن،اإلميان،راية،التقى،السادة
،َتع")أفعال07(على حساب البنية الفعلية ".     انَق،تفتََّح،َتسامَح،َشاؤا،تتعطَّر،حطَّ استفزَّ

.     مضارع)01(فعل واحدل، مقاب )أفعال ماضية06(
االسم نإ"، من خالل األمساءا، أمخالل حركية األفعالن، مداللة هيمنة أحداث املاضي

ركود على خالف الفعل لذي حيمل داللة الثبات والة، داللهذه الداللةل، حيمذاتهيف حدِّ 
.)1("احلركة والتطور

.51،صاملعاصراجلزائريالبنيات األسلوبية يف الشِّعر عبد احلميد هيمه،) 1(
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.ألجل نشر اإلسالماحلقِّ ى، عل"الفاتح عقبة"داللة ثباتي، تواز بات هذهداللة الثَّ لعلَّ 
ملفتبشكل،هريبطولة الفاتح عقبة بن نافع الفِ ال على الدَّ ،عجميقل املاحلهذا وقد برز 

،،األعداء،الفتوحفاتح،أعظم،استفزَّ :"ذلك انه ميثل حمور أحداث البطولة،من ذلك
".،رحاله،بطهرهاء،عزيزها،روحه،تتعطر،األرجاء،عقبة ،حطَّ دم

: عرية،من ذلك،)الفتح(هذا ونالحظ هيمنة كلمة 
على أن هذه الكلمة ،هي مفتاح على شيء،فإمنا يدلُّ ،وهذا إن دلَّ "حفاتح،الفتوح،تفتَّ "

.ومنجزاتهعرية،وأن كل األحداث تدور حول الفتحلة يف هذه املقطوعة الشِّ البطو 
:عرياللية للمعجم الشِّ الخصائص الدَّ - 02

معجم واقعي رومانسيو، هاعر عامر شارفلشَّ دى اعري لاملعجم الشِّ نَّ ،إنستطيع القول
قكلمات احلّب، والنُّور، والّشو بأجنحة خفَّاقة عربقينحت لغته من الواقع املعاش، ليحلِّ 

.ائم للمحبِّنيواالحرتاق الدَّ 
على معجمهمن الوهلة األوىل،عريةعناوين دواوينه الشِّ دلُّنا،تاعر عامر شارفالشَّ و 

هر،شغف الكالم،مراسيم البوح،تسابيح اجلريح،تفاصيل مأ العايت،تناهيد النَّ الظَّ :"الرومانسي
.                ..."اء،أغاين عام الَورد والوِرد،أغاين عام اجلمراحلنني،أيها الوطن،وظمئ امل

.فما الظَّمأ،والتَّناهيد،النَّهر،والشَّغف،واملراسيم،والبوح،والتَّسابيح،والتَّفاصيل،واحلنني،واألغاين
.ات اإلنسانية الظمأى،والشغوفة إىل البوحصيقة بالذَّ ،اللَّ إال من صميم اللغة الرومانسية

للشاعر قاموس لغوي قد :"ذهب الدكتور عبد الرمحان تربماسني إىل وصف لغته ،بقولهي
ر به معاين وصورا فنية رائعة اجلمال،تستحوذ على يرتاءى للقارئ بأنه بسيط،لكنه يفجِّ 

ومل :"..اعر قائالو .)1("املتلقي وجتعله يتابع ويطلب املزيد
حكم يف األوزان لبناء الصورة وتدقيق البحور،والتَّ ،لذي يهتم بتنميق الكالميعد ذلك ا

.هذه بعض خصائص لغة الشاعر)2("ا بقصائدهعرأكثر التحامً حوي،ما جيعل مجهور الشِّ والنَّ 
04،ص1،2005.طمطبعة علي بن زيد،بسكرة،،للشاعر عامر شارف"تفاصيل احلنني"اسني،مقدمة ديوانالرمحان تربمعبد )1(
.03،صاملرجع نفسه) 2(
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:اعر عامر شارف تتلخص فيما يليالشَّ د، عناملعجم الشِّعريأهم خصائصولعلَّ 
،حيث إن جتربة القدميعر العريب املتعارف عليه منذبعمود الشِّ والوثيق ديد،االرتباط الشَّ - 01

من األشكال ،وال نعرف له قصيدة واحدة،يف شكلٍ الشَّاعر تقارب العشرين سنة
...).             ثر،باعيات،املقطع،النَّ ،الومضة،الرُّ )احلر(شعر التفعيلة(عرية األخرىالشِّ 

.اذ؟ثرية؟وملمن كان وراء القصيدة النَّ : بل جند للشَّاعر دراسة موسومة بـــــــ
نعم،   :(ألفاظ مثلعري الشِّ معجمهتشيع يف ثالكرمي،حيديد بلغة القرآن ر الشَّ التأثُّ - 02

.ف،اجلهاد،احلياءة،العقيدة،اجلىن،تركع،سجود،تصوّ ح،الفتح،جَّ ى،سبَّ املعارج،املسجد،املصلَّ 
االنزياح يف بناء صوره الشِّعرية ،بكثري من اخلروقات اإلسنادية خاصة،و عريةلغته الشِّ متتاز- 03
مث،طالكامل،البسيحبر :متهاقدِّ يف مُ ، يأيتعرية بعينهااعتماده على بعض البحور الشِّ - 04

.بنسب أقلّ ع، والسَّريف، واخلفياملتدارك
.،على غرار الشُّعراء القدامىصريع بنسب كبرية،يف مطالع قصائدهاالعتماد على التَّ –05
.يف غالب األحيان"الواووالياء، أوباأللف، أ"ء، سواعتماد على القوايف املوصولةاال- 06
.دة،وهذا دأب الشُّعراء الرومانسينيغري املقيَّ االعتماد على القوايف املطلقة،- 07
،التاءاء،امليم،الباءاهلمزة،الرَّ ":يأيت يف مقدمتهاوي املتواترة يف شعره،حروف الرَّ تنويع- 08

.الفاءالقاف،الدال،الكاف،،العني،املوصولةاهلاء،احلاء،الالم،مث تليها احلروفالنون،
هذالالتوازي الصويت اهلندسي، كاالعتماد على عكرار، متشيع يف شعره ظاهرة التَّ - 09

. من أجل إشاعة اإليقاع الداخلي يف شعره
،تدور حول الذَّات اإلنسانية،ومواجع الوطن،واألمة مواضيعه وجدانية،وطنية،قوميةجلُّ - 10

.العربية اإلسالمية
:ركيبيةالبنية التَّ :ثانيا

ينبغي علينا ،،عند الشَّاعر عامر شارفوأهم خصائصهاقنا إىل البنية اإلفراديةبعدما  تطرَّ 
انية،وهذا حىت أمهية األوىل ال تكتمل إال حبضور الثَّ أن ذلكق إىل البنية الرتكيبية،طرّ التَّ 

.اعر عامر شارفغوي عند الشَّ وظيف اللُّ للتَّ على املستوى الفينِّ جبالء،نتمكن من الوقوف
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الة، قدرة يف انتقاء األلفاظ الدَّ ك، ميتلعامر شارفاعرالشَّ ، إنَّ لعلنا ال نغايل إذا قلنا
:ى بسمَّ ما يُ نص، ضمللنَّ اليلدّ ياق الالسِّ لداخ

(. L’axe  de sélection ": (حمور االختيار"
:غويةاكيب اللُّ عند هذه الرتَّ -مثالً –نا إذا وقفنا إنَّ 

اتحٍ فَ ظمَ أعْ رُ هْ الدَّ زَّ تفَ اسْ ا نَ وهُ -01
داءُ األعْ قَ ـَــــانــعَ تَـ توحِ الفُ بعدَ - 02
هااسِ فَ يف أنْـ المُ اإلسْ حَ فتَّ تَ و- 03
اؤاشَ مْ هُ إذْ انِ عَ اجلمْ امحَ سَ تَ و- 04
اءُ ـــجَ األرْ تَتَعطـَّــــــرُ هِ ــــوحِ رُ نْ مِ - 05

ذلك نَّ كلمة مكان أخرى، فإإذا حاولنا أن نستبدلَ ان، فإنَّ ابقةغوية السَّ اكيب اللُّ ففي الرتَّ 
.  اجلملة من جهة أخرىويُغريِّ داللةه مجالية التَّعبري من جهة،قد ُيشوِّ ه، ألنَّ شيء غري جمدٍ 

" حمور االختيار"على،ترتادف معها) اْستفزَّ (،أن كلمةمثالً نالحظ يف الرتكيب األول
، ملاعر فضَّل لفظةلكن الشَّ ..).أْغرى،اْستَمالَ (مثل،ألفاظ،وكلمات كثرية هلذه ااْسَتفزَّ
.طرف اآلخر املْستَـَفزن، مالفعلترّقب وانتظار ردّ اللَّفظة من داللة على

فعل القائد عقبة بن نافع فَاملْسَتِفْز يعمل دائًما على إثارة رّد فعل املْستَـَفْز،ولذا كان ردّ 
.هري،القدوم إىل فتح مشال إفريقياالفِ 

ترتادف معها ،وما هلا من دالالت ،حيث)تَعاَنقَ (
ن، لك..)َتَصافَح،ختاطب،تقابل(عديد من األلفاظ والكلمات مثل،"حمور االختيار"على
بداية ن، وعب خاطرعن طيِّ ناق ال يكون إالَّ العِ أن ك،ذل)تعانقَ (ل لفظة اعر فضَّ الشَّ 

).     داءُ األعْ قَ ـَــــانــعَ تَـ (رفني عداوة مسبقةب بني طرفني، فكيف إن كان بني الطَّ عالقة ح
يقيا قد اعتنقوا ن سكان مشال إفر على أمن وجهة نظر أخرى،،تدلُّ  )انقَ تعَ (إن داللة الفعل

.كرامة اإلنسانلحفظ ن، ومإنسانيةعالقات ملسوا فيه من ا، ملب خاطرطيِّ ن، عاإلسالم
سول صلى اهللا عليه وسلم معانقة الرَّ ببوية، طلالنَّ رية يستحضر من السِّ هنا،اعرلعل الشَّ و 

.  له من املهاجرين يقامسه ما ميلكا، أخً واحد من األنصاركلُّ ذ، واختااملهاجرين واألنصار
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كلماتو ألفاظ،"حمور االختيار"ترتادف معه على،)الماإلسْ حَ فتَّ تَ و(أما الرتكيب الثالث 
يف أذهاننا صورة تفتَّح م، لرتتس)حفتَّ تَ (لكن الشَّاعر فضَّل لفظة..)انتشر،انتصر،(مثل،كثرية

هلذه اللَّفظة داللة على اللِّني من خمتلف األلوان يف الصَّباح الباكر،ومنه فإنَّ ،األزهار اجلميلة
والتَّعريف بتعاليمه ،نشر اإلسالمعوة إىليين،وطرق الدَّ ومجالية اخلطاب الدِّ يف املعاملة،

. قبل أن يستويل على األبواب واجلدران،،ذلك أن اإلسالم يستويل على القلوبمحةالسَّ 
حمور  "إذ ترتادف معه كذلك على، )اجلْمَعانِ حامَ تسَ وَ (ليطالعنا الرتكيب الرَّابع بقول الشَّاعر

الشَّاعر اختار لفظة  نلك، ...)م، تقاسقتصاحل، تواف:(مثلةألفاظ ومفردات عدَّ ،"االختيار
ين اإلسالمي،على اكتمال اإلميان، أليس يف الدِّ ةملا هلذه اللفظة من وقع،ودالل)تسامحَ (

قد -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول الكرمي ،مث إنَّ "املسامح كرمي"عند املسلمني تتداول مقولة
ممن آذوه،وأخرجوه من دياره ن ،كيف ال وهو يف فتح مكة،وبعدما متكَّ على هذا اخللقحثَّ 

ل، فقاأخ كرمينكرمي، وابأخ  :تروين فاعل بكم؟فقالواذا ما:من غري حق،يقول للمشركني
.لقاءاذهبوا فأنتم الطُّ هلم

.  جتلِّ والعفو عند املقدرة يف أمجلاملساحمة يف هذه هي 
فكلمة تتعطَُّر،ميكن أن ) اءُ ـــجَ األرْ تَتَعطـَّــــــرُ (:أما يف الرتكيب اخلامس واألخري،يقول الشَّاعر

،لكن لفظة ...)تتضوَُّع،تفوح،تعبق(مثل" حمور االختيار" على،ترتادف معها مفردات مجَّة
ي بائع ة وحمبَّبة إىل النُّفوس،ومنه مسِّ ،وهي رائحة زكيَّ ،تدلُّ على رائحة الِعطر حتديًداتتعطَُّر 

.                                                                          العطور،بالعطَّار
حول منطقة الزِّيبانطر الزكية،اليت انتشرت ائحة العِ ر مدى على،تدلُّ رُ كما أن لفظة تتعطَّ 

.عقبة بن نافع الِفهري رمحه اهللالفاتح،دالشَّهيروح من خالل 
الة انتقاء األلفاظ الدَّ نغة، وحساعر باللُّ إحساس الشَّ ىمدما سبق،نالحظ من خالل 

.يف خمتلف املواقفداللة املعىن ل، وإيصاعبريعلى التَّ ةوالقادر ،املوحية
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ابقة،فكان يف البدء يف تسلسل هذه األلفاظ عرب الرتاكيب السَّ ظ املوضوعية،هذا ونالح
اإلسالم،يليه حتفتَّ ،مث األعداءتعانق،مث بعد الفتح حصل الفاتح عقبة بن نافعاستفزاز
األرجاء،فال ميكن أن نقدم مرحلة على أخرى،فيما سبقرتعطَّ ،مث يف النهاية اجلمعانتسامح

تفتح اإلسالم وانتشاره و، أتفتح وانتشار اإلسالمل، قبتسامح مثالفال ميكن أن يكون ال
ال ميكن أن يكون الفتح قبل استفزاز ا، كمالفتحل، قبتعانق األعداءو، أقبل عملية الفتح

. الفاتح عقبة بن نافع
"حمور التوزيع:"إذا تطرقنا إىل ما يسمى بــــــــــا، أم"حمور االختيار"هذا على مستوى 

صوتنظيم الكلمات املرصوفة عرب الن،وهو احملور الذي يهتم بتوزيع، L’axe de distribution

األمساء الواردة يف نعلى حساب البنية الفعلية، وم،فإننا حنصل على طغيان البنية االمسية
الدهر،":النص

". هري،الرحاب،اليمن،اإلميان،راية،التقى،السادةعقبة الفِ 
،َتعانَق،تفتََّح،َتسامَح،َشاؤا،تتعطَّر،حطَّ "،)أفعال07(على حساب البنية الفعلية ". استفزَّ

،داللة على اهتمامه مبن باألمساء على حساب األفعال،من قبل الشاعراالهتمامهذا لعلَّ 
).            الفتح(ال احلدث يف حدِّ ذاته،)الفاتح عقبة بن نافع الِفهري(صنع احلدث،وهو

ُتدرَّس خططه تمثرية لإلعجاب، مازالةهذا الفاتح العظيم، شخصيةكيف ال، وشخصي
.                             ول املعاصرةمنها من طرف الدُّ دمنا هذا، ويستفااحلربية إىل يو 

:البنية اإليقاعية- 
:البنية اإليقاعية تنقسم إىل قسمنين، فإابق من هذا البحثمثلما رأينا يف الفصل السَّ 

ن خالل ،أو ترداد احلروف مبأنواعهكرارد من خالل التَّ وهو الذي يتولَّ :اإليقاع الداخلي
هاجلناس،املقابلة،التباين،التشاكل،النرب،التدوير،وغري :الصويت،واحملسنات البديعية مثلالتوازي

وينتج من خالل تكرار حروف الرَّوي،وتتابع القوايف،وحسن اختيار البحر :اإليقاع اخلارجي
.                                                                    الشِّعري
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:اخلياإليقاع الدَّ - 01
اخلي أجل تكثيف اإليقاع الدَّ ن،ميةاألساليب الفنِّ منكثريٍ إىل،اعر عامر شارفسعى الشَّ 

.احلروفاتدمن ذلك تردّ 
:دات الحروفتردّ - أوالً 

لى جندها تستحوذ على أع،حمور البطولة) الفتح(اليت تكّون كلمة ،عجيب أن احلروفالمن 
دداتنسب :هذاأن نوضح ا، وحسبنمن الرتَّ

اليت تتشكَّل من ،حنصل على عديد من الكلماتافإنن،إذا بدأنا حبرف األلف:األلف-01
:                                                                  احلرف وهي كاآليتهذا

عداء،اإلسالم،أنفاسها،وتسامح،اجلمعان،وهنا،الدهر،أعظم،فاتح،الفتوح،تعانق،األاستفزَّ "
ب،خضراء،اليمن،اإلميان،كانا،رايةإذ،شاؤا،دماء،عزيزها،األرجاء،ذا،الفهري،رحاله،إن،الرحا

.                                                               "وهنا،التقى،السادة،األمناء
املرتبة األوىل ،وبالتايل احتلَّ )مرَّة50(دَّد قد تر ،األلف مهزة،واأللف اللينة،فإن حرف األلف

.احلروفترداديف نسب 
أول حرف من حروف اهلجاء،وقد تسمى باأللف كذلك،وهي صوت ":مزةاهلوحرف 

قواعد معينة ،حسب،مهموس،مرقق،وتكتب مستقلة أو متصلة)شديد(حنجري انفجاري
.                                                                                 )1("لرمسها

يأخذ صورة .صوت اهلمزة يضاهي نتوءا يف الطبيعة"فإن،ومعانيهأما من بني دالالته
كما ) هنمها،() أنا،أنت،أنتم،أننت(الربوز،لذلك بدأت الضمائر به

القاصر (...)أمحر،أخضر(بدأت ألوان الطبيعة به
.        )2("بل حتيل اهلمزة املعىن إىل نقيضه.ي على األمساءمرتقى يسهل معه التعدِّ ) أصال

.صورهاالبطولة يف أمسىياتجتلِّ ة،وصورة الربوز تناسبان دَّ ة الشِّ يومنه فإن خاصَّ 

.63أمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي،الروس،ص) 1(
.43ص،،توترات اإلبداع الشعريحبيب مونسي) 2(
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فإن معناها يقتصر على إضفاء ا، أمن، فمينةاللِّ أما األلف 
.)1(خاصية االمتداد عليها يف الزمان واملكان

استفهام ف، حر )أبُنـــَــــيَّ (نداٍء للقريب ف، حر املعاين وترد على وجوهواأللف من حروف
ُأِحبُّ قراءة الشِّعر"مثل):أم(و)سواء(ويرد استعماهلا مقرتنًا عادة ب(،حرف تسوية)أَقرأَت؟(

)2(،والياءو، والوااأللفي، وهواأللف أحد حروف املد الثالثة"اا أم حديثً قدميً سواء أكانَ 
. احلاسة البصريةاحلروف اليت تنتمي إىلاأللف من كما أن 

:           عرية أمههااملقطوعة الشِّ يفعديد الكلمات ى، عليرتبع حرف الالم :الالم- 02
،رحاله،الرحاب،اليمن،اإلميان،الدهر،الفتوح،األعداء،اإلسالم،اجلمعان،األرجاء،الفهري"

."، األمناءةادالسَّ التقى، 
جاء يف املرتبة الثانية، إىلد،وق)ةمرَّ 15(عرية املقطوعة الشِّ يف،حرف الالماتدفإن جممل تردّ 

.جانب ترّددات حرف التاء
هو احلرف الثالث والعشرون من حروف اهلجاء،وهو صوت لثوي،جانيب "وحرف الالم

.)3("جمهور،مرقق إال يف بعض املواقع
شكله يف الّسريانية ة،دَّ متوسط الشِّ "ص صفات حرف الالم ودالالته األولية،فهوأما فيما خي

جام،يوحي مبزيج من الّليونة،واملرونة،والتَّماسك،واالتصاق،وهي خصائص ملسية يشبه اللِّ 
.                          )4("بعمليات األكل،والتذوق،وأنواع األطعمةصرفة،معانيه تتعلق

.                                   ّذوقيةاحلاسة الاحلروف اليت تنتمي إىلن مفحرف الالَّم
،ميزتان ضروريتان لكل جيش من اجليوش،إذا أراد حتقيق ماسك ،واالتصاقلكن أليس التَّ 

ة احلروب صر،وصنع البطولة،مث إن شكل اللِّجام،أليس اللِّجام يشدُّ به الفرس،والفرس مطيَّ النَّ 
البطولةلة فحواها حتّققفإن الدالهومنعند العرب،ا،السيممنذ القدميالبطوالت والفروسية،و 

.43ص،املرجع السابقينظر) 1(
.63أمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي،الروس،صينظر) 2(
.1065،صاملرجع نفسه) 3(
.41ص،،توترات اإلبداع الشعريحبيب مونسي) 4(
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"هرياستفز،فاتح،الفتوح،تفتح،أنفاسها،الفِ "اآلتيةكلمات الحرف الفاء يف دتردَّ :الفاء-03
.ءات، والمن حرف األلفكلٍّ د، بع)مرَّات06(وقد جاءت نسبة تردداته

)رخو(مستمر/صوت شفوي،احتكاكياحلرف العشرون من حروف اهلجاء،وهو"والفاء
.)1("قمهموس، مرقَّ 

البطولة،ولكن داللتهفإنَّ ،قةعلى اهلمس،والرِّ ةاللدَّ ا،ا من صفات حرف الفاءانطالقً 
،واإلقناع كرية اليت تقوم على احلوارماء،والقوة اجلسدية،وإمنا البطولة الفِ ليست بطولة الدِّ 

،وكذلك كانت بطوالت الفتح اإلسالمي،تقوم على إرسال الرُّسل يوفبالرأي قبل جتريد السِّ 
.،قبل إعمال السِّيوف يف الرِّقابلعرض الدين اإلسالمي،يف بادئ األمر

موأهعرية،املقطوعة الشِّ وحدات نيأيت ترداد هذا احلرف يف املرتبة الثانية، ضم:التاء- 04
:                                                            ل فيها ما يليالكلمات اليت متثَّ 

".            ادةفاتح،الفتوح،تعانق،استفز"
:    عرية اليت تتألف من مخسة أبياتيف املقطوعة الشِّ  )ةمرَّ 15(داتهفنسبة تردّ 

مهموس)شديد(، انفجاريصوت أسناينو، وهاحلرف الثالث من حروف اهلجاء"والتاء
.)2("مرقق

عف،كما قة والضُّ على الرِّ ،يدلُّ يونةراوة واللِّ صوته يوحي بلمس بني الطَّ "داللته أما صفاته،و 
.)3("يوحي بالشِّدَّة،والغلظة،والقساوة،والقوة،وعلى االمتالء واالرتفاع

خاصة البطولة اجلسدية منها، على البطولة،لعمري إن صفات هذا احلرف،يف جمملها لتدلُّ 
التَّحليِّ بالشِّدَّة،والغلظة،والقساوة،والقوة،واالمتالء واالرتفاع؟وأي بطولة تتحقَّق دون ضرورة 
،وأي بطولة لَّمسيةاحلاسة الاحلروف اليت تنتمي إىلمن عالوة على هذا،فحرف التاء

.                      جسدية تتحقق،دون مالمسة واشتباك بني اجليشني

.911أمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي،الروس،ص) 1(
.191ص،املرجع نفسه) 2(
.39ص،،توترات اإلبداع الشعريحبيب مونسي) 3(
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كلٍّ من ترداد حرفد، بععريةاملقطوعة الشِّ ، يفد حرف احلاءأيت نسبة تردّ ت:الحاء- 05
:د من خالهلا ما يليكلمات اليت تردّ المفأه،حريف الالم والتاء، مثاأللف

.)مرَّات08(د حرف احلاءحيث تردَّ ،"فاتح،الفتوح،تفتَّح،تسامح،روِحه،حطَّ،رحاله،الرِّحاب"
مستمر /صوت حلقي،احتكاكيواحلرف السادس من حروف اهلجاء، وه"وحرف احلاء هو

إذا لفظ مشددا "مهموس رخووه، فأما من حيث صفاته وداللته.)1("،مهموس،مرقق)رخو(
.      ال ختلو من احلدة واالنفعال،إنسانيةر، ومبشاعأوحى صوته باحلرارة واحلدةعايل النربة

اعم دافئ،وبطعم احلالوة واحلموضةمبلمس حريري نوإذا لفظ رخوا مرققا مرمخا،أوحى
ا على التعبري عن وهو أغىن األصوات عاطفة،وأكثرها حرارة،وأقدره...وبرائحة ذكية ناعمة

.                                                              )2("خلجات القلب ورعشاته
داللة على صرخات املقاتلني يف ساحة ،ربةالنَّ وعلأليس من مميزات هذا احلرف

قوة ة،واالنفعال،داللة علىالقتال،واشتداد وقع صليل السِّيوف من جهة،واحلرارة واحلدَّ 
.من أجل إعالء كلمة اهللا،فإمَّا النَّصر،وإمَّا الشهادة

يف مخسة أبيات شعرية،)مرَّة94(، بنسبة عددية )الفتح(لة لكلمة إن ترداد احلروف املشكِّ 
البطولةى علفإمنا تدلُّ ،ت على شيءجيعل من هذه الكلمة،كلمة رئيسية حمورية،وهي إن دلَّ 

،مصدرها من تعاليم اإلسالم ،اإلسالمية
قاتلوا من يقاتلكم،ال تقتلوا شيخا،أو امرأة،أو :(احلنيف،وقول الرسول الكرمي ألصحابه

).                                                              أطفاال،وال تقطعوا شجرة
)مرَّات10الرَّاء(، وحرف)مرَّة11النُّونفحر (، عرية نفسهاد يف املقطوعة الشِّ هذا وقد تردَّ 

خيرج من طرف اللسان،بينه وبني ما فوق -مثال-فإذا كان حرف النون"ومها حرفان متقاربان
.  )3("خيرج من خمرج النون،غري أنه أدخل يف ظهر اللسان-كذلك-"الراء"الثنايا،فإن 

.284أمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي،الروس،ص) 1(
.48ص،،توترات اإلبداع الشعريحبيب مونسي) 2(
.                                   29ص،جزائريةكتاباتنقدية يف  تأمالتيوسف وغليسي،يف ظالل النصوص ) 3(
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التكرار- اثانيً 
. من توظيفه ألسباباعر املعاصر يكثر أصبح الشَّ ث،حيدالالت عدَّةه، لواعهالتَّكرار بأن

ل،بالبعضأذهان يتبادر إىل ا، كمغويداللته العجز اللُّ س، ليكرارولإلشارة فإن توظيف التّ 
ص أمهية بعض الكلمات يف النَّ حتعميق املعىن، وتوضياكرار عديدة، منهدالالت التّ ألن

.،وغريها من أبعاد توظيفهاخلي يف ثناياهيقاع الدَّ األديب،وإشاعة اإل
تكمن يف حتقيق النغمية،دالالت فنيةل، حيمإنَّ هذا التَّكرار فضالً عن داللته النَّفسية"ولذا 

. )1("مما يضفي على النص قدرة أكرب يف التأثري على املتلقي،واخلفة يف األسلوب
:                                 عرية اآلتيةاألبيات الشِّ فإننا نعثر على التكرار يفولذا 

لدُّْهر أْعَظَم فَاتحٍ اْسَتفزَّ اُهَناوَ 
تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداُء        بعَد الفتُـــــــوحِ 

اهَ َتفتَّـــــــــَح ْاِإلْسالُم يف أنـَْفاسِ و
..          َتَساَمَح ْاجلْمَعاِن إْذ ُهْم َشاُؤاو

َهادَماِء َعزيزِ ِمنْ هذي تـهودُة 
تَتَعطـَّـــــُر األْرجـــَـاُء         هِ روحـــِـــــِمنْ 

هُ َحطَّ رَِحالَــُعْقبُة ْالِفْهــــريّ َذا 
َخْضـــراءُ هِ إنَّ الرَِّحـــــاَب ِبُطْهــــرِ 

اإليـَمــــــاُن َكانَـــا رايــَـــــــةً والُيْمــُن 
ــــاَدُة األَُمنَــــاءُ والتُّــَقى ُهنَـاو  السَّ

:ة، والكلمابقة يتمثل يف تكرار احلرفنوعية التكرار يف األبيات الشعرية السَّ إن 
مرات06:حرف العطف) الواو(تكرار 
)العائد على الفاتح عقبة بن نافع(مرات04:ضمري املتصل) اءاهل(تكرار 
تنيمر 02: رحرف اجل) ِمنْ (تكرار 
الة على املكان:)وهنا(كلمة تكرار   نيتمر 02:الدَّ

.56،ص"شعر الشباب أمنوذجا"املعاصراجلزائريالبنيات األسلوبية يف الشِّعر عبد احلميد هيمه،) 1(
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. البطولةق من دالالت أنه يعمّ اكرار يزيد من مجاليات اإليقاع الداخلي، كمإن هذا التَّ 
، )نافعالفاتح عقبة بن (يسيَّة يعود على الشَّخصية الرئ)متصلضمري(،وبعضهالكيف
.                                                على مكان األحداثلَّ اآلخر، يدضوالبع
:وتيالتوازي الصّ :ثالثًا

:عريويت يف مثل هذا البيت الشِّ وازي الصّ حصول التَّ جند
َكانَـــا رايــَـــــــةً اإليـَمــــــانُ والُيْمــنُ 

ــــاَدُة والتُّــَقى وُهنَـا األَُمنَــــاُء السَّ
:د أصوات احلروف أكثر من مرةترتدّ )، األمناءناليمن، اإلميا:(ي مثل هذه الكلماتفف

)تنيمر 02(،يرتدد،حرف الياء)اتمرَّ 03(،يرتدد،حرف الالماتمرَّ 07(دحرف األلف،يرتدَّ 
).مرات03(،يرتدد،حرف النون)اتمرَّ 03(رتدد،يحرف امليم

)َوتفتََّح،َوَتساَمحَ (:كما يتجسد التوازي الصويت بني كلميت
، ويفعريةيف شيوع اإليقاع الداخلي للقصيدة الشِّ مهمٌّ باعثٌ ،ويتمثل هذا التوازي الصّ إن

.ملتلقي،وجلب انتباهه عرب أصوات اللُّغةأسر ا
:التَّشاكل:رابًعا

:شاكل يف مثل هده األبياتجند التَّ 
زيزَِهاعَ دَماءِ ِمْن هذي تـهودُة 

ــــُر األْرجـــَـاُء تَتَعطـَّـروحـــِـــــِه ِمنْ 
َكانَـــا رايــَـــــــةً اإليـَمــــــاُن والُيْمــُن 

ــــاَدُة األَُمنَــــاءُ والتُّــَقىوُهنَـا السَّ
،الشكَّ أنه يعمل على حتقيق )قى،و التُّ اإلميان(وبني )روحهو،دماء(:شاكل بني كلميتإن التَّ 

.املعىن،وإشاعة اإليقاع الداخلي،بني الكلمات املرتادفة
:الِجناس:خامًسا
:،جنده يف قولهعلى إشاعة اإليقاع الداخليأيًضا باعثٌ ) فاتح والفتوح(بني كلميتاجلناس 

تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ حِ الفتُـــــــو بعَد فَاتحٍ لدُّْهر أْعَظمَ اْسَتفزَّ اَوُهَنا
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:اإليقاع الخارجي- 02
ويخالل ترداد حرف الرَّ ن، ماإليقاع اخلارجي للقصيدةد، يتجسَّ مثلما رأينا من قبل

.حسن اختيار البحر الشعري، مثوالقافية
:ويحرف الرَّ :أوالً 

يستطيع ، فاليف الشِّعر العموديا، السيمو احلرف الذي تبىن عليه القصيدةحرف الرَّوي ه
.من األحوال أن يستغين عنه أبًدا،حيث يتكرر يف مجيع أبيات القصيدةحالٍ ي، بأالشَّاعر

.من خالل تكراره يف مجيع األبيات،إذ 
كما مرَّ من بني دالالته،ومعانيهو .إلياذة بسكرةيف،الشَّاعر عامر شارفو 

يأخذ صورة الربوز،لذلك بدأت .صوت اهلمزة يضاهي نتوءا يف الطبيعة"فإن،بنا من قبل
كما بدأت ألوان الطبيعة ) مها،هن(حضورا من ) أنا،أنت،أنتم،أننت(الضمائر به

مرتقى يسهل ) القاصر أصال(الزم ...)أمحر،أخضر(به
.                             )1("بل حتيل اهلمزة املعىن إىل نقيضه.معه التعدِّي على األمساء

.مًعا،وشيوع اإليقاع اخلارجيالبطولةياتة،وصورة الربوز تناسبان جتلِّ دَّ ة الشِّ يومنه فإن خاصَّ 
:القافية:اثانيً 

متحركة ا،فقد جاءت موحَّدة يف كافة أبيات اإللياذة،من حيث نوعها مطلقة،أما القافية
).0/0/طاُؤو (الرَّوي،وهي مردوفة باأللف موصولة بالواو،أما من حيث لقبها فهي متواترة 

:ح حروف القافية هنا كاآليتوميكن أن نوضِّ 

)ردف(األلف 
طَاُؤو   

)روي(اهلمزة 

) وصل(الواو 

.43ص،،توترات اإلبداع الشعريحبيب مونسي) 1(
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"ر الشِّعريالبح:ثالثا
:من املرور ببعض املراحل هي، البدَّ قصيدة كانتي، ألعريمن أجل استخراج البحر الشِّ 

اوفقً يعري حسب ما ينطق، أطر الشِّ هي كتابة البيت أو السَّ :الكتابة العروضية-01
.املكتوبللمنطوق، ال

كناتموز املالئمة للحركات والسَّ الرُّ عيأيت بعد الكتابة العروضية،وهو وض:رميزالتَّ –02
).  /(والضمة أو الفتحة،أو الكسرة يقابلها حركة )0(الوقف يقابله سكون

فاعيل اليت تطابق وهو رسم التَّ -الرتميز–وهو وضع الرموز،ميزيأيت بعد الرتَّ :فعيلالتَّ –03
.             موزالرُّ 

من عري بعد املراحل الثالثة األوىل يستخرج البحر الشِّ :عريشِّ استخراج البحر ال-04
.  االتفاعيل املتوصل إليه

" بسكرةإلياذة "البحر الذي تنتمي إليهمن خالل إتباع مجيع هذه املراحل سنحاول معرفة 
تَعاَنَق ْاألْعـــــــَداءُ بعَد الفتُـــــــوِح لدُّْهر أْعَظَم فَاتٍح         اْسَتفزَّ اُهَناوَ 

أْعَداُؤا    /ِحتَـَعانـََقلْ / بـَْعَدْلُفُتوَظَمَفاِحتنْ /َزْدَدْهُر َأْع /َوُهَنْستَـَفزْ 
///0//0|/0/0//0|///0//0/0/0//0|///0//0|/0/0/0

َفاِعُلْن  /  ُمتَـَفاِعُلنْ  َفاِعُلْن ِعلنْ ُمتَـَفا/ ُمتـْ ُمتَـَفاِعْل             / ُمتَـَفاِعُلْن / ُمتـْ
.الصَّافيةالبحور وحبر الكامل من :يف إبداعه هذا حبر الكامل" عامر شارف"اختاردق
:أصلية هييبىن على أساس تكرار تفعيلة واحدةثحي

02 x ن متفاعلن متفاعلن متفاعل
َفاِعُلْن : ومفتاحه الشِّعري ُمتَـَفاِعُلْن  / ُمتَـَفاِعُلْن / َكُمَل اجلماُل مَن البُحوِر الَكامُل       ُمتـْ

الكامل "يعدُّ ،فات وداللة حبر الكاملأما صوللبحر الكامل ثالث أعاريض وتسعة أضرب،
وهلذا  ،عرألنه يصلح لكل نوع من أنواع الشِّ ،وقد أحسنوا بتسميه كامالً ،باعيةأمتُّ األحبر السُّ 

ة دَّ كان كثريًا يف كالم املتقدمني واملتأخرين وهو أجود يف اخلرب منه يف اإلنشاِء وأقرب إىل الشِّ 
.     ة،فإنه يتماشى ودالالت البطولةدَّ وما دام هذا البحر أقرب إىل الشّ .)1("قةمنه إىل الرِّ 

.92،ص1.ج"معربة نظما"وس هومري ةسليمان البستاين، إلياذ) 1(
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الخرافات واألساطير:رَّابعالمطلب ال–
يف إلياذة بسكرة ،عبثًا حماولة البحث عن اخلرافات واألساطري،من الوهلة األوىل تبنيَّ لنا

.                   "عامر شارف" :للشَّاعر
ومل ،ارخييةمن املشاهد واألحداث التَّ ،ذلك أن الشَّاعر صبَّ جلَّ اهتمامه على نقل الواقع

من أبناء ،عادينيحياول أن جيمِّل أو يصطنع اخلرافات واألساطري،كما أورد لنا أبطاالً 
بارهم عري التاريخ،ولرمبا استعاض عن اخلرافات قرأنا عنهم وتواترت أخ،عب اجلزائريالشَّ 

:ين اإلسالمي،يف مثل قولهطحات املنبثقة من تعاليم الدِّ يات أو الشَّ ببعض التجلِّ ،واألساطري
اْلَقَصائِد يف َدِميَمالِئكُة رَقَصْت 

)1(وَدُم اْلقَصائِد َنْشوٌة وَعَناءُ 
ى يف املالحم تتجلَّ من أمساء اآلهلة وأنصافها،اليتبدالً ،املالئكةكلمة ف  اعر هنا وظَّ فالشَّ 

.إلياذة هومريوسلمث،الكالسيكية القدمية
عن األساطري واخلرافات،"شارفعامر"اعرللشَّ ،هائيي والنِّ لِّ نا نسجل االبتعاد الكُ ولذا فإنَّ 

لياذة إ"عن ،اريخ ومتثًال و جند استحضار التَّ لب
نظرة مجالية جهةٍ ويف كلِّ ،حيٍّ الذي جيد فيه كل مواطن يف كلِّ ،شيد احمللي":"بسكرة

ال ننتبه ملواطن ،األن ظروف احلياة جتعلنا أحيانً ،احلاجة إليهاه ومدينته،هو يف أشدِّ حليِّ 
اعر وحده هو الذي بإمكانه أن د عليه،والشَّ أو الرتدّ ،مة فيهاجلمال يف مكان اعتدنا اإلقا

.)2("يبعث فينا هذا اإلحساس
أو تكلِّ ما ميت بصلة، للخرافانكلَّ البعد، ع- عامر شارف-ولذا فقد ابتعد الشَّاعر

.األساطري، وعوًضا عنهما،ذهب إىل رصد مواطن اجلمال،واجلالل مبدينة بسكرة،وضواحيها

.01،صعامر شارف،إلياذة بسكرة) 1(
.إلياذة بسكرةصاحل مفقودة، تقدمي) 2(
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:ومنه يذهب الدكتور صاحل مفقوده،يف تقدميه إللياذة بسكرة،إىل القول
واد واصل مع جيل الرُّ التَّ ،زواإلبداع املتميِّ ،خمق شارف عامرلقد حقَّ "

مفدي زكريا يف إلياذة اجلزائر،ولكن إلياذة شارف :املرحوماعرفإلياذته تنسج على منوال الشَّ 
يبان وتنقل املتلقي إىل ربوع الزِّ ،عند مجيع أحياء بسكرة املدينة،عامر تقف وقفة متأنية

أن شارف عامر وصف ما وصفه غريه من ،األشم،وعليه ميكن القول وبكل موضوعية
طى وصف املكان إىل الوصف احلضاريالشُّعراء فتفوَّق،ووصف ما مل يصفه غريه فتفّرد،وخت

.)1("وذكر أعالمه وعظمائه،وذلك باإلشارة إىل خصوصية كل مكان
تأسيس روح يف،يضيف لبنة أساسية هامةفسو " عامر شارف"لشَّاعرفا

. هذا الوطن اجلميل واألصيلإىل،بفخر االنتماءرعو املواطنة والتكافل االجتماعي، والشُّ 

.ص.دمقدمة إلياذة بسكرة،السابق،املرجع ) 1(
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العنصر الديني:المطلب الخامس–
له قداسته منذ -مثلما رأينا يف الفصول السَّابقة من هذا البحث- ينأن الدِّ الشكَّ 

عند سائر األمم على ،العصور الغابرة،وبالتايل له حضوره القوي يف األعمال امللحمية القدمية
ويربزها يف حلِّة مقدسة قشيبة،فيها كثري من اخ

فالعنصر الديين يف اإللياذة الوطنية اجلزائرية يتمظهر يف وحية،ومنهالتجلِّيات والتهوميات الرُّ 
.ظاهريت التناص واالقتباس من القرآن الكرمي واألحاديث النَّبوية الشَّريفة

بسكرة ،يف إلياذة )القرآين(دليل على مواضع التناص الديينهذا اجلدول للتَّ ارتأينا أن نوردلذا 
.للشَّاعر عامر شارف

طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر
لغائبص اللنَّ تناص امتصاصي 

.مع تشاكل يف املنظور الرؤياوي
اْلَِّذيَن َال جيَُِدوَن ِنَكاًحافِ فِ عْ تَـ سْ يَ لْ وَ "

"هِ لِ ضْ فَ نْ مِ اهللاُ مُ هُ يَـ نِ غْ يُـ َحتـَّى 
)33ةسورة النور، اآلي(

َماُء َضابًا فاْلتهى النُّدَ ْت رُ كبَ سَ –01
اءُ ا اْلُبَسطَ أحبـَّهَ فَ تْ فَ واْستْعفَ 

)01ص(

صاصي للنَّص الغائبتناص امت
"يدٌ ضِ نَّ عٌ لْ ا طَ َـ هَـ لاتٍ قَ اسِ بَ لَ خْ لنَّ اْ وَ "

)10ةسورة ق، اآلي(
ُه اْلبديـِع َمجَالَــ للنَّْخـلِ طيِت أعْ –02

إلْمَساءُ اَن ِمْن إْشَعـــاِعِك اْ واْزدَ 
)01ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
ا اعً تَ مَ اأَ وَ ةً هَ اكِ فَ ا وَ بً لْ غُ قَ ائِ دَ حَ وَ " 

"مْ كُ امِ عَ نْـ ألَ وَ مْ كُ لَّ 
)32، 31، 30سورة عبس،اآليات(

للطيوِب َمراِفئٌ ْالَحَدائقَ إنَّ –03
ًعا لْلعُ  َعاءُ طُـــــــــــــوِر وِ والـــوْرُد طبـْ

)03ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
اْملَالِئَكُة تـَْعُرجُ ْالمَعارِجِ ِمَن اِهللا ذيِ "

َكاَن ِمْقَدارُُه والرُّوحُ  إِلَْيِه يف يـَْوم ٍ
"ةٍ نَ سَ فَ لْ أَ نيَ سِ مْ ـخَ 

)2،3سورة املعارج،اآليتان (

واْملواويُل اليتْالمَعارجُ أْنِت –04
بْعثْرتـُها يـْحُنو لـَها النُّظَــــــــراءُ 

)03ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
َويُْذَكرَ  يف بـُُيوٍت أَِذَن اهللاُ َأن تـُْرَفعَ "

ِفيَها َاسـُْمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ 
"َواآلَصاِل 

)36سورة النور، آية(

لتـَُّقىااملبـُْهوُت يف َحجِر والمْسِجدُ 
ـرَّاءُ ـــاِمٌع َغـــــــــــــاِم مـَجَ ــــــــوَل ْاإلمَ ـــــحَ 

)05ص(



-260 -

طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
َكاَنْت َعلى اْلـُمْؤِمِنَني  الصََّالة َ إنَّ "

"ِكَتابًا مَّْوُقوتًا
)103ةسورة النساء، اآلي(

حَني تْرفُع كفََّها ْالمَصلَّى َهِذي06
ِعَنًبا فتـُْغــــرى الــــرَّوَضـــــــــــُة الَغنَّــــــاءُ 

)07ص(
عىنً تناص اجرتاري لفظًا وم "ْاَألْعلىَ رَبِّكَ اْسَم َسبِّحِ "

)01ةسورة األعلى، اآلي(
ربَّ ْالُعلىَداعًيا َسبََّح زْرُزوُر –07

بيـَن اْلغَـــدائِـــــــِر َمأتـٌَم ورِثَـــــــــــــاُء 
)07ص(

للنَّص الغائبمتصاصيتناص ا "مُِّبيًنافـَْتًحاَلَك فـََتْحَناِإنَّا "
)01ة، اآليلفتحسورة ا(

حٍ اتِ فَ مَ ظَ أعْ رُ هْ الدَّ فزَّ تَ ا اسْ نَ وهُ –08
اءُ دَ ــألعْ اْ ــــــقَ عانـَــــ تَ توحِ لفُ اْ دَ عْ بَـ 

)08ص(

للنَّص الغائبمتصاصيتناص ا
َواذُْكُروا نِْعَمَت اِهللا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم 

ُتم فََأْصَبحْ أَْعَداًء فَألََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم 
"اانً وَ خْ إِ هِ تِ ْعمَ بِنِ 

)103ةسورة آل عمران، اآلي(

اهَ اسِ فَ يف أنْـ المُ إلسْ اْ حَ ـــــــفتَّ وتَ –09
اواءُ شَ مْ هُ إذْ انِ عَ لجمْ اْ حَ امَ سَ وتَ 

)08ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب اهللاِ يلِ بِ وا يف سَ لُ تِ قُ ينَ ذِ الَّ َنبَّ سَ حتَْ الَ وَ " 
"ْحَياٌء ِعْنَد َربـِِّهْم يـُْرَزُقونَ أْمَواتًا َبْل أَ 

)169ةسورة آل عمران، اآلي(

اهَ زيزِ عَ اءِ مَ دِ نْ مِ ودةُ تـهُ يهذِ –10
ــــاءُ جَــ ألرْ اْ رُ ــــــعطَّ تتَ ــــهِ وحِــ رُ نْ مِ 
هُ الَ حَ رِ طَّ حَ ــريّ هْـ لفِ اْ بةُ قْ عُ ا ذَ 

راءُ ضْ خَ هِ ـــــــــرِ هْــ طُ بِ ابَ حَ الرِّ إنَّ 
)08ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب

ا يهَ فِ ونَ قُ تـَّ مُ ـلاْ دَ عِ وُ يتِ الَّ ةِ نَّ لجَ اْ لُ ثَ مَ " 
نْ مِ ارٌ هَ نْـ أَ وَ نٍ آسِ ْريِ غَ اءٍ مَ نْ مِ ارٌ هَ ـأنْ 
رٍ مخَْ نْ مِ ارٌ هُ مُ عْ طَ غريَّ تَ يَـ مْ َـ لنٍ َـ بلَ 

لٍ سَ عَ نْ مِ ارٌ أَ وَ بنيَ ارِ للشَّ ةٍ ذَّ لَ 
اتِ رَ مَ الثَّ لِّ كُ نْ ا مِ يهَ فِ مْ هُ َـ لى وَ فَّ صَ مُ 

"مْ هِ ـِّ ربنْ مِ ةٌ رَ فِ غْ مَ وَ 
)15ةسورة حممد، اآلي(

رٌ ـــاعِ شَ إالَّ تَ ا أنْ مَ ونشٌ شُ أمْ –11
اءُ فيحَ ـــــــةٌ نـَّ جَ كِ ـــــوعَ و ربُـ زُ تغْ 

)09ص(

تناص حواري
رامحهم  ْ هم وتَ وادِّ يف تَ املؤمننيَ مثلُ 
تكى منهُ إذا اشْ الواحدِ اجلسدِ ك

األْعضاءِ له سائرُ تْ تداعىوعضْ 
شريفحديث"ىواحلمَّ هرِ بالسَّ 

دةٌ وحْ قيدةِ لعَ اْ عَ مَ اةُ حليَ اْ وُهَنا 12–

شــراءُ عُ بٌ ــــــــارِ جَ وتَـ ـــودةٌ صُـ رْ مَ 
)09ص(
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تناص امتصاصي للنَّص الغائب
"الـَجنََّتيـِْن َداٍن َوَجنـَى" 

)54ةسورة الرمحان، اآلي(
ْالجنـَىلـَْمزيرَعـٌة إْن نَــافَس التِّبـُْر  13–

أْو ُقْل تـَنَــــــافَس َصائِـــــٌغ وِنَســـاُء 
)10ص

الغائبتناص امتصاصي للنَّص 
وا عُ كَ اْر وا نُ آمَ ينَ ذِ ا الَّ هَ يـُّ ا أَ يَ "

وا لُ عَ وافْـ مْ كُ بَّ وا رَ دُ بُ واعْ وا دُ جُ اسْ و 
"نَ تـُْفِلُحو مْ كُ لَّ عَ لَ رَ ْـ يخَ ـلاْ 
)77ة، اآليجسورة احل(

ترَكُع َحولهُ َترى األْكواَن لْقَصرْ - 14
ــــــالءُ وتَـــــــــربـَّـــــــــَع األْسيَـــــاُد واْلُبَســـ
)11ص(

تناص اجرتاري للنَّص الغائب
لُ ثَ مَ اهللاُ نُوُر السََّماَواِت َوْاألْرِض "

ِفيَها ِمْصباَحٌ اةٍ كَ شْ مِ كَ هِ ورِ نُ 
ةٍ اجَ جَ يف زُ اْملِْصباَُح 

"كــَــوَْكٌب ُدرِّيٌّ 
)35ةسورة النور،اآلي(

ِمْشكاتِهِ ِمنْ واْستلَّ بــــرَّْمحوُن –15
فَغاَر ِمَن اْلَقصيِد عناءُ ...ِشْعرًا

) 12ص(

تناص اجرتاري للنَّص الغائب
مع تشاكل يف املنظور الرؤياوي

"بَاِسَقاٍت لـَهـَا طَْلٌع نَِّضيدٌ ْالنَّْخلَ وَ "
)10ةسورة ق، اآلي(

باملْشتَـَهىنْخُلَهاطُولَقا تفتََّح –16
)14ص(فَتَغازَل العْرُجـــــــوُن واْلَبيَداءُ 

تناص اجرتاري للنَّص الغائب
مع تداخل لغوي

هِ ور نُ لِ ي اهللاُ دِ هْ يَـ ورِ ى نُ لَ عَ ورٌ نُّ " 
"اءُ شَ يَ نْ مَ 

)35ةسورة النور، اآلي(

َعُث –17 بُنورِهِ لِْلَمنَـارِ َسْحُنوُن يبـْ
ْهَداءُ َقْد عــــزَُّه التَّْبجيُل وْاإل

)14ص(

تناص اجرتاي للنَّص الغائب
َمْن يف السََّماواِت َيْسُجدُ َوهللاِ "

وَكْرًها َوِظاللُـُهم َطْوًعاوْاألْرِض 
"بِاْلُغُدوِّ وْاَألَصالِ 

)15ةسورة الرعد، اآلي(

ُسُجوِد َتصوُّفٍ شيِخي فـَُغالَة يف–18
التـَُّقى َال َجاَدَك اْلُكرَماُء  طْوعَ 

)15ص(

تناص اجرتاري للنَّص الغائب
مع تشاكل يف املنظور الرؤياوي

"ِجَهاِدهِ يف اِهللا َحقَّ َوَجاِهُدوا" 
)78ةسورة احلج، اآلي(

ُمواِصالً ْالِجَهادِ والنَّْجُل يف دْربِ –19
وَقِد اقْـتَــــــدى َما َجـــرَُّه إْرَجــــاءُ 

)15ص(
تناص امتصاصي للنَّص الغائب تـََّزاَوُر تـََرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت وَ "

ت َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِني َوِإَذا َغَربَ 
"تـَّْقرُِضُهْم َذاَت الشَِّمالِ 

)17ة، اآليسورة الكهف(

نَــا–20 أو قيَل أوَرالَُّل ِذي ِفتـَُن الدُّ
ِمْن ِسْحرَِها ْاألَحناءُ تزَّاوَرْت 

)16ص(
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تناص اجرتاري للنَّص الغائب
اِهللا الَ تـُْحُصوَها نِْعَمةَ َوِإْن تـَُعدُّوا "

"ِإنَّ اَهللا َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ 
)18ةسورة النحل، اآلي(

يَعيُش حَياتَهُ نَِعـــــــــمٍ الُكلُّ يف –21
ُء الَ ْاهلمُّ حمُسوٌس وَال اْلبَـْغَضا

)18ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
َعَلى النَّاِس اْكَتاُلواالَِّذيَن ِإَذا "

َيْستَـْوُفوَن َوِإَذا َكاُلوُهْم أَو وََّزنُوُهْم 
"يـُْخِسُرونَ 

)03، 02سورة املطففني، اآليتان(

ِمْن جنَّاِت ُدنـَْيا عزِّهمِ ْكَتالُ يَ –22
َجـــــــــــــــــــــــــرَاُء وقليُلُهْم يف رْبِعَهــــا أُ 

)18ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
ُرُسال ً هللاُ َيْصَطِفي ِمَن املالِئكِة ا" 

يٌع َبِصريٌ  "َوِمَن النَّاِس إنَّ اَهللا مسَِ
)75ةسورة احلج، اآلي(

أْسطُـــــورٌة أْعُجــــوبـَـــٌة ــــــدٍ ولـَِخالِــ –23
ِرَســــــالَـــــــٌة َعْصماءُ ــــــاِء ِلألنِْبيَ 

)18ص(

تناص اجرتاري للنَّص الغائب
"ِمَن اإلميانِ ْالحياءَ َدْعُه فَإنَّ "
)حديث شريف،عَن اْبِن ُعَمرَ (
رياض الصاحلني - متفق عليه- 

.237من كالم سيد املرسلني،ص

تْ دعَ ة أبْ ــــــــكريَّ البسْ حَياءِ ـْالمُّ أُ –24
اءُ ــــــَـبا أنْ ظهَ قرية حفْ بعبْ تْ أوحَ 

)19ص(

تناص اجرتاري للنَّص الغائب
َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا " 

اْستَـْغَفُروا فَ أَنُفَسُهْم ذََكُروا اهللاَ 
نُوَب إالَّ اهللاُ ِلُذنُوِبهم "َوَمن يـَْغِفُر الذُّ

)135ةسورة آل عمران، اآلي(

هَذا بُنو جبَّارة الـُهذّيل بْعدَ –25
يْستَـْغفــُر ْالـَخطـَّــــــاُء دروسِه 

)19ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب يـَْخرُُج نـََباتُه بِإْذِن َوْالبَـَلُد اَلطيِّبُ "
"َربــِّــهِ 

( 58اآلية سورة األعراف(

مجَعْت ربيَع حماِسنٍ يَا طيبَـَها–26
العيُش فيَها رَاَمــــــُه ْاألَُمــــــــــراُء و 

)20ص(

للنَّص الغائبحواريتناص 
يف بـُُيوٍت أَِذَن اهللاُ َأن تـُْرَفَع َويُْذَكرَ  "

ِفيَها َاسـُْمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ 
"َواآلَصاِل 

)36سورة النور، آية(

لىَوَصواِمٌع َيُدَها إىل ربِّ اْلعُ –27

) 20ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
"َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ َوِمن َشرِّ " 

)05ةسورة الفلق، اآلي(
ُحبـِّي إليِك ِمَن الطُّفولِة ُمْعلنٌ –28

ــادُ ثِر ـــلو يُكْ  قـَبَـــــاءُ والرُّ الـُحسَّ
)20ص(
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:خالصة
ؤياوي ص الغائب،مع التَّشاكل الرُّ بالنَّ - عامر شارف- الشَّاعررتأثُّ ،ا سبقممَّ ستخلصن
سجلت،ص الغائبناص االمتصاصي للنَّ أن نسبة التَّ نالحظماكام يف أغلب احلاالت،التَّ 

ليأيت التناص ،)مرَّات09(بنسبةانيةيف املرتبة الثالجرتارياالتناص أما ،)مرة18(بدرجة كبرية
).مرتني02(بنسبة أقلاحلواري يف املرتبة الثالثة 

من هنومتكّ ،سالميةاإلقافة ثَّ بروح الاعر الشَّ عتشبّ على فإمنا يدلُّ ،دلَّ على شيءهذا إنْ 
.بوية الشريفةواألحاديث النَّ ،ور القرآنيةالسُّ معاين
.بويةالنَّ ة، والسُّنمن األلفاظ املستقاة من القرآن الكرميبكثري،"بسكرةإلياذة "حفلتكما
نعثر على ما - على سبيل املثال ال احلصر-"بسكرةإلياذة "يف،من بني األلفاظ الدينيةو 
الكون،جنة ئكة،الدهر،املشتهى،مجر،الثرى،حياتنا،النخل،احلب،استعففت،الدنيا،مال: "يلي

الصباح،قدسية،صداقة،الطرياهلوى،احلدائق،الزمان،املعارج،عراجني اجلىن،كأساالدنيا
العلى،أغوى،رب،داعياسبح،الروضةاإلمام،جمامع،الصاحلني،املصلى،التقى،،املسجد
جماهدا،،هرهناليمن،اإلميان،األمناء،العلم،بطتعانق،اإلسالم،تسامح،اجلمعان،الرحاب،الفتوح 

ركع،بتواضع،استحياءصفاء،جنةفيحاء،العقيدة،السحر،اجلىن،سجدت،األكوان،تطهارة
التقىمسك،تعطر،خنلها،العرجون،العلوم،السراء،التجلي،سجود،تصوف،قداسةمشكاته

صوامع  ،نواء،احلسادطَّاء،باجلهاد،مصيبة،األمني،الكرمية،السجود،األاألنبياء،علم،اخل،يكتال
.                                                                                "..احملبة

ح مدى توظيف األلفاظ توضِّ ،عريةمن األبيات الشِّ ةمبجموع،وال بأس إذا استشهدنا
:نة النبوية الشريفةالدينية املستوحاة من القرآن الكرمي والسُّ 

يمِ يف دَ دِ ائِ صَ لقَ اْ كةُ الئِ مَ صتْ قَ رَ 
)01ص(اءُ نَ وعَ وةٌ شْ نَ صائدِ لقَ اْ مُ ودَ 

روَضــــةٌ ِلْألََحـــــــــبَّــــةِ ُكلُّ ْاَألزقـَّـــــــِة 
)04ص(َعلى أنـْغَــاِمَها السَّْمــراءُ رَقَصْت 
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َصداَقةً ِعْنَد اْلُبَخــــارِي أْستَـزيُد 
)05ص(تـُْحفٌة َضوَضاءُ الصَّـَداقَــــةُ َحيُث 

ـــــــاُم  مـَُمْعَدنٌ الصَّالـِحيـنَ َذا حـَمَّ
)06ص(اءُ ــــــــــــورئَ ةٌ ــــــــــْزهَ ـــــــــــــــــيـــــِه ونُــالطِّبُّ فِ 

كانَا رايَــــــــــًة وْاإليـَْمــــــــانُ الُيْمــــنُ 
ــــــادُة التـَُّقىَوُهَنا  )08ص(ْاألَُمــــنَـــــاءُ والسَّ

اواْلـحرايــــُة ْاألْشَهى حتدُِّث َصبـَّهَ 
)09ص(َصَفــــــاءُ وَ طَـَهــــارَةٌ َوْهــُج اْلغَــــراِم 

قَــــطـــــَّـاُر أطـْــــــرَب نَايـــُـــُه أْطيَــــــارَنَـا
)10ص(...تـُمنـِّي وْصَلُه ْاألْمداءُ َسَجدتْ 

دائِـــــقٌ حَ أْنِت الشَُّهَداءِ يَا قْريــــََة 
لُـــــو  )10ص(َنشيـــــــــًدا نَــــصُّـــــُه اْسِتْعـــــالءُ تتـْ

والدَّاوِديُّ َيُصوُغ زبــْــــدَة ِفكــْـــــرهِ 
)12ص..(اْستْحــيَــاءوَصِديُقـــــُه بِتَـواُضـعٍ 

َقَداَسِة طيَبةٍ ِمْسٌك تـََعطـَّــَر ِمْن 
)12ص(..َجَهــالـــــِة ثـــَـورٌة َنْكـــــراءُ َوَعلى اْلـ

ياذة بسكرة للشَّاعر يف إل،ينيةعن مدى توظيف األلفاظ الدِّ ،عريةبعض األمثلة الشِّ هذه
اليمن،اإلميان،التقىمالئكة،روضة،األحبة،الصداقة،الصاحلني،"،من ذلك "عامر شارف"

سجود،تصوف ،استحياء،قداسة،طيبة،حب،إخاء،ع، تواضو، تتلت، سجدءالطهارة، الصفا
.                                                                                 "..الكرماء

انطالقًا من كلِّ هذا،وبعد أن تطرَّقنا إىل العنصر السَّردي يف إلياذة بسكرة،للشَّاعر عامر 
احلّس فيها،سنتطرق يف الفصل املوايل إىلشارف،وإىل أهم خصائص احلّس امللحمي

امللحمي يف إلياذة األوراس،للشَّاعر طارق ثابت،كما سنعرج على العنصر السَّردي،يف 
.اإللياذة،وأهم خصائص احلس امللحمي
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خامسالفصل ال
األوراسالملحمي في إلياذة الحسّ 

طارق ثابت:للشَّاعر

:مدخل
العنصر السَّردي في إلياذة األوراس المبحث األول:

الوظيفة المرجعيَّة للقصَّة: المطلب األول
بنيات السِّيميائية الدَّالة على التَّعريف بالشَّخصياتال: المطلب الثاني
األحداث: المطلب الثالث
ومضات سردية في الهيكل العام للقصَّة: المطلب الرابع

األوراس، للشاعر:طارق ثابت خصائص الحّس الملحمي في إلياذة المبحث الثاني:
مز الملحمي الرَّ :المطلب األول
الموضوعية:المطلب الثاني
قالخوار :المطلب الثالث

البطولة: رابعالمطلب ال
الخرافات واألساطير: خامسالمطلب ال
العنصر الديني: سادسالمطلب ال
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:مدخل
الذين كتبوا ما ،حريريةالوحيد من بني شعراء الثورة التَّ ،"مفدي زكريا"راعيكاد يعترب الشَّ 

".إلياذة اجلزائر:"وهذا يف إبداعه املوسوم ببالقصيدة الديوان،- شكالً - يعرف
عراء،حيث برزت األعمال من الشُّ عديدٌ سار على خطاه،)املعاصر(اهنلكن يف العصر الرَّ 

للشَّاعر " إلياذة الوادي:"بالوطن ومآثره،ومن بني هذه األعماليت تتغىنَّ ال،عرية املطولةالشِّ 
اعر طارق للشَّ " إلياذة األوراس"،وللشَّاعر شارف عامر"إلياذة بسكرة"السَّعيد املثردي،و

اعر يوسف للشَّ " إلياذة وادي ميزاب"اعر صالح الدين باوية،وللشَّ "إلياذة وادي ريغ"وثابت،
"ملحمة الزيبان"و،للشَّاعر حممد األخضر عبد القادر السائحي"زائرمعلَّقة اجل"ولعساكر،

.عريةوغريها من اإلبداعات الشِّ ...اعر سليم كرامللشَّ 
على ة، عالو مبفردها"اا شعريً ديوانً "ل،عريةما مييز مجيع هذه األعمال الشِّ 

. الوطين امللحمياحلسّ 
.عامر شارفرللشَّاع،"بسكرةإلياذة "حيالفالوقو ،ابقلنا يف الفصل السَّ إذا تسىنَّ و 

من خالل أهم اخلصائص امللحمية الكالسيكية ،امللحمي فيهايات احلسّ حماولني إبراز جتلِّ 
طارق اعرللشَّ ،"إلياذة األوراس"الوقوف إزاء ،يف هذا الفصلسنحاول نا ليها،فإنَّ املتعارف ع

.ثابت
فيتغىنَّ به ،ا من تراب الوطنجزءً ،اعدينوال بأس أن يقتطع شاعر من شعراء اجلزائر الصَّ "

كما فعل من قبله ،لتكون أنشودة لألوراس،- إلياذة األوراس-،يضيف إىل إلياذة اجلزائرو 
تضاف إىل اإللياذة األم ،شيد أناشيدفيصري النَّ ،يالوادوشاعر إلياذة ،شاعر إلياذة بسكرة

. )1("والوطن األم
سار على خطى شاعر الثورة ،"طارق ثابت"اباعر الشَّ أن الشَّ ،

". اإللياذة"فأعطاه شرعية،اجلزائرية مفدي زكريا،ذلك أنه عنَّون إبداعه هذا

04إلياذة األوراس،صتقدمي ،حممد وزناجي) 1(
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يف مجع مذهل بني تارخيها القدمي ،بأجماد اجلزائر عامةقد تغىنَّ ،إذا كان مفدي زكريا
،غين مبنطقة غنيةحصر إبداعه يف التَّ ،اعر طارق ثابتإن الشَّ واحلديث،ف

ا إيذانً ،ومن هذه املنطقة انطلقت أول رصاصة،أال وهي منطقة األوراس األشم،كيف ال
.1954يف الفاتح من شهر نوفمرب ،بفجر جديد

أن ،ااعر فيها جاهدً بأجماد ومآثر منطقة األوراس،حاول الشَّ تتغىنَّ ،وراسمنه فإلياذة األو 
.  وأماكن هذه املنطقة،اتلى تاريخ وشخصيَّ ،عيعرفنا من خالهلا

2002/2003على نفقة جلنة احلفالت لبلدية باتنة،الطبعة األوىل ،هذه اإللياذةصدرت

كل املعماري الشَّ ىعل،ابيتً ) 142(ي، وحتتو صفحة)35(ى مدىعلوهي متتدُّ 
.العموديةةللقصيد،الكالسيكي

حماولني رصد ،سنحاول االقرتاب من هذا العمل،الفة الذكرمن كل هذه املعطيات السَّ 
حيويه من ،نظرا ملاالعنصر السَّردي،أول عنصر نتناوله هولعلَّ امللحمي فيه،و تيمات احلسّ 

.صيف حتديد أبعاد النَّ دالالت
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:العنصر السَّردي في إلياذة األوراس:المبحث األول–
على ،اعر يعتمد يف بعض األحيانأن الشَّ ا، استخلصنعريةالل قراءة املدونة الشِّ من خ

املسائلة واالستنطاق من ناحيةعلى،ر السَّرديمن خالله يقوم العنصيالذ،أسلوب القصَّ 
.الوقائع من ناحية أخرىدوسر 

، اإلنسانمسائلةاوكذ،ضواألر ،بوالرتا،كاجلبال":عر مبسائلة املكانيقوم الشا
.                                                                                .."نواحليوا

.ه، وظمأ، علَّ هذا من أجل استنطاق األمكنةكلُّ 
:لسَّردي،يف إلياذة األوراس،اجتزأنا هذه املقطوعة الشِّعرية للوقوف عندهاوملعرفة العنصر ا

الُعـــْرُب والـَمازيــــــُغ يف أوراِسَنا
رَضَعا َحليَب احلبِّ وْاإليـَمانِ 

الُعْرُب واْملازيُغ ِمْن زمٍن َمَضى
ِن يف أوراِسَنا أَخــــــــــوانِ أَخـــــــوا

زيغِــــــــِه  ــِبَدٍم تـمـَــــازَج ُعْربـــــُـــُه بـمَ 
ُحبُّ اجلزائِر دبَّ يف اْلوِْجدانِ 

:إْن َتْسألُوا َمازيَغ يْهتُف قَائالً 
ر ما أْرواينـــــــــروبَـــــِة خيَماُء الُعـــ

إنَّ الُعــــــــُروبَــــــَة يف ثَرى أوراِسَنا 
َمازيـــــــــــــُغ علَّمَها بِـــال بـُْهتَــــــانِ 

اهَ لِّ كُ ارمِ ملكَ اْ لَ ـــا جبَ يَ أوراسُ 
انِ ـــَجبَل اْلُبطولِة موطَن الشُّْجعَ 

يَن َتفرَُّدوا ِخبَصاهلِِْم    َجبُل الذِّ
وتَســـابُقوا للمْجِد دوَن َتواين

إْن يْسألُوا عْن َمْذِهيب أوموِطِين 
يت ُعْنواينإْلياذَ ...إْن َيْسألُـوا
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:،وحقولها الدالليةعرية في السَّرد الشِّ القصَّ بّنية الت تمفصّ - 
اإلشـــــــــــارات       منغرى للنَّص األديب،وما حيتوي عليهباالعتماد على الوحدات الصُّ 

ازاته يف النقدوإجنولوجييرس السِّيما للدَّ ،والعالمات،وتبعً " Symboles "،والرُّموز " Signes

:الت داللية هيمتفصُّ أربعةإىل رديةة السَّ القصَّ قسمنا
.منطقة األوراسيف تآخي العرب واألمازيغ :مفصل األولالتَّ 
.األمازيغية،و ماء العربيةج الدِّ املصاهرة،ومتاز :مفصل الثانيالتَّ 
.غة العربيةم األمازيغ اللُّ تعلَّ :ثالثمفصل الالتَّ 
.ة األوراسرمزيَّ :رابعمفصل الالتَّ 

أن خيرج ،ال ميكنتنظر إىل أي خطاب لغوي ،على أنه نصٌّ ،مفصليةا أن النظرية التَّ علمً 
اين مفصل الثَّ اللية،أما التَّ مفصل األول يعىن بالوحدات الدَّ ،التَّ عن نطاق متفصلني كبريين

.وتيةفيعىن بالوحدات الصّ 
مان ك فيها الزَّ اشتب،ةوأحداث تارخييَّ يقدم لنا قصًَّة حتيلنا إىل وقائعفهنا،السَّاردأما

.ت، و الشَّخصياباملكان
ت، ليسةا سردية واقعيَّ أحداثً ،عليناارد يقصُّ ندرك أن السَّ ،فإن من الوهلة األوىل،ومنه

.شخصيات متعارف عليهاي، هأن الشخصيات السردية اليت قدمهاا، كممن صنع اخليال
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:لِقصَّةالوظيفة المرجعية ل:المطلب األول-
فتح يف ،وشروعه هريالفِ عقبة بن نافع ة القائدصَّ ة،تكملة لقِ صَّ تعترب مرجعية هذه القِ 

.،اليت مرَّت بنا يف الفصل السابقمشال إفريقيا
قريوان،اليت حتتوي هري مشال إفريقيا،مت له بناء مدينة البعدما فتح القائد عقبة بن نافع الفِ 

.على مسجد الفاتح
لكن املغرب األقصى،واملغرب األدىن،يف فتح مجيع بلدان مشال إفريقيا،بعد ذلك شرع مث 

.تهُ ،فكانت منيَّ مل ميهلهالقدر
،من حسن ه يف سواهمنمل يرو ،ماالفاحتنيرأى األمازيغ من أخالق،فتحمت الماوبعد

فدخل األمازيغ يف دين اهللا اجلوار،وألفة الطِّباع،ودماثة األخالق،والصِّدق يف نشر اإلسالم،
واألخالق طرفبذ العصبية والتَّ ين اإلسالمي،من مكارم األخالق،ونملا رأوا يف الدِّ ا،أفواجً 

.الذَّميمة
بني العرب،واألمازيغ يف بادئ األمر،مث بعد ذلك حصل التآخيمن كلِّ هذه املعطيات،

.                                    حصل االمتزاج عن طريق املصاهرة
.مون اللغة العربية الفصحى،اللُّ أخذ األمازيغ يتعلَّ ،هذابعد كلِّ 

خي العرب والرببر،يف ظل اإلسالم،هذه العالقة اليت متازج وتآ،ةارد يتطرق هنا إىل قصَّ فالسَّ 
هللا ورسوله،وحسبنا أن نستشهد ة اا،والزلت مستمرة،ألن أساسها حمبَّ ا،وقرونً دامت قرونً 
:                    مة اجلزائر ،اإلمام عبد احلميد بن باديس الذي قال ذات يومبقول عالَّ 

".                                                               حنن أمازيغ عربنا اإلسالم"
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:ةصَّ اآلليات الدينامية للقِ - 
سلسل املنطقي على التَّ دكر، تعتمالفة الذِّ عرية السَّ املقطوعة الشِّ ، يفرديةالسَّ إن احلبكة
.راعطور والصِّ األحداث وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ تتواىلث، حيمنالزَّ عرب،ةارخييَّ لألحداث التَّ 

ال مشفاحتو،فهم)العرب املسلمني(ةة حمورية،هي شخصيَّ ة تنبين على شخصيَّ صَّ القِ أحداث و 
.                        وناشروإفريقا،

.ةصَّ بناء القِ رئيسَّية يف ة، شخصيَّ لعرب املسلمنية اشخصيَّ نم،عريرد الشِّ السَّ لذا جعل
ات ثانوية أخرى جانب شخصيَّ ة،إىل صَّ ردية للقِ ة السَّ يف البنيَّ ،ةة احملوريَّ خصيَّ حبق الشَّ تفكان

.   ةصَّ تضافرت مجيعها يف صنع أحداث القِ وهي شخصية األمازيغ،
واعتناق األمازيغ ،بعد الفتحبني العرب واألمازيغ،رصد العالقة احلميمةفكانت البداية

.                     إلسالم، وحدوث التآخي بعد الفتح اإلسالميا
.عن طريق املصاهرةة،خاص، واألمازيغمازج بني دماء العربالتَّ ليف املرحلة الثانية، حصو 

.ين اإلسالمي،واالغرتاف من تعاليم الدِّ م اللغة العربيةتعلَّ من ألمازيغ انكَّ بعد هذا مت
بشخصيَّات عريف بداية التَّ ن،ممينتيب الزَّ حيث الرتَّ ن،مرديةج مسار احلبكة السَّ ويتدرَّ 

.األحداث وفق نظام حمكمهذه تتابعت دوق،ا، وأعماهلرديةالسَّ األحداث
، اليتطريق االسرتجاع ألحداث املاضين، عاعتمد السَّارد السَّرد الالحقد، فقولإلشارة

:  يف قولهحدَّدها السَّارد
زمٍن َمَضىْن الُعْرُب واْملازيُغ مِ 

أَخـــــــواِن يف أوراِسَنا أَخــــــــــوانِ 
قد تبدو للوهلة األوىل غري حمدَّدة،ومطلقة،لكن)ضىمَ نٍ زمَ نْ مِ (إن هذه املدَّة الزَّمانية

)ه62(إفريقيا ري إىل مشالهالفِ القائد عقبة بن نافع عودةتبدأ من يوم - يف أغلب الظنّ - 
.إىل يومنا هذا-الستكمال فتح املغرب األقصى واملغرب األدىن-

: من املاضي مثلولقد جاءت حركية األفعال كلها يف الزَّ 
،علَّمها،تفرَُّدوا،تسَ ( ).      ...اابُقو رضَعا،مَضى،متازَج،دبَّ

.    حيث تعتمد اللمحات اخلاطفة،ليتدرج مسار احلبكة السَّردية،وتتجلَّى األحداث متتابعة
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القائد عقبة بن عودة بدأ من ت-عامة-األوراسألحداث يف إلياذة ليةمنزَّ البنية الفإن منهو 
صدورسنة 2003سنة ية لتستمر األحداث إىل غا)ه62(سنةمشال إفريقياإىل نافع الفهري 

.إلياذة األوراس
اليت مرَّ حداث أهم األارد ،السَّ خالل هذه الفرتة استعرض 

.  ياتخصرعة،يف تتابع األحداث،وعرض مواقف الشَّ متتابع متيزه السُّ 
:خصياتبالشَّ الة على التعريفيميائية الدَّ السِّ البنيات:المطلب الثاني-

الُعـــْرُب والـَمازيـــــــــــــــُغ يف أوراِسَنا
رَضَعا َحليَب احلبِّ وْاإليـَماِن           

الُعْرُب واْملازيُغ ِمْن زمٍن َمَضى
اِن يف أوراِسَنا أَخــــــــــواِن           أَخـــــــو 

ِبَدٍم تـمـَــــازَج ُعْربـــــُـــُه بـَمــزيغِــــــــهِ 
ُحبُّ اجلزائِر دبَّ يف اْلوِْجداِن           

.دَّ الكالم وق
يف البنية السَّردية  ،أنَّ العرب ميثلون الشَّخصية الرئيسيَّةوما حنسب داللة هذا التَّقدمي،إالَّ 

يٍء ،إالَّ كيف ال والسَّارد عن طريق التَّوكيد اللَّفظي،يقدِّم هذه الشَّخصية للمرَّة الثانية،ال لش
.ين اإلسالمي عن طريق الفتح إىل مشال إفريقياألنَّ العرب املسلمني،هم من محلوا الدِّ 

:مسلمينة العرب الشخصيَّ 
:يلية العرب ماالة على شخصيَّ يميائية الدَّ ات السِّ بنيمن ال

،اإلميان،العرب،" ،فاملالحظ إن شخصية العرب املسلمني "ماء العروبةة،عربُُه،العروباُحلبُّ
.          احلب،واإلميان،واملاء الذي يعترب أساس احلياة:الفاحتني،ميثلون يف املخيال السَّردي

تستقيم احلياة أساسيات احلياة، فالمن ضروريات و ي، هه، وامليانفكّل من احلّب، واإلميا
.من دون هذه األساسيات
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:شخصية األمازيغ المسلمين
،هي شخصية األمازيع تعترب ثانويةبشخصية ثانية،العطفواو ارد عن طريق مث يردف السَّ 

ايارأصحاب هذه الدِّ 
على العرب ريقيا سهالً ب والقتال،وهلذا مل يكن فتح مشال إفون احلر ودراية بفن،بأسة،و قوَّ 

.    - ابق من حبثنا هذاوقد بينامها يف الفصل السَّ -كان الفتح على مرحلتنياملسلمني،حيث

،مدَّة طويلة من الزَّمنفاع عن أراضيهم وأرواحهميف الدِّ ،بطالفقد استمات األمازيغ األ
.رت فتح املسلمنيأخَّ 

ون جميء املسلمني إىل ديارهم،مبثابة غزو ألراضيهم، عتقدي،ولرمبا كان األمازيغ يف البداية
،ودخلوا يف ترحابأشدَّ وا بالعرب املسلمنيبُ ،ولكن بعدما اجنلى هلم األمر،رحَّ 

أن نتذكر ،ا،راضني مقتنعني،غري مكرهني،وحسبنا هنا يف هذا املوقفاإلسالم أفواجً دين
اعتناق اإلسالم،بضرورة الغرَّ تلك الوصية

. املسلمنيصفوف واالنضمام إىل 
:       الة على شخصية األمازيغ ما يلييميائية الدَّ وحدات السِّ ومن ال

...."وا خبصاهلم،تسابقوا للمجددُ جعان،تفرَّ املازيغ،مبزيغه،مازيغ،الشُّ "
ن، الذيشخصية املهاجرينل، متثشخصية العرب املسلمني الفاحتنينَّ ، فكأهذامن كلِّ 

اختالف ى، علاسخمتلف النَّ إىل هصال، وإيهجروا ديارهم من أجل نصرة الدين اإلسالمي
،وآزروا أما شخصية األمازيغ فتمثل األنصار،الذين احتضنوا.موألسنتهم

.                                           ،ونصروا املسلمني الفاحتنياين اإلسالمي،وآوو الدِّ 
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:خصياتاألسماء التي تحملها الشَّ 
.واألمازيغالعرب،:املقطوعة الشعرية املختارةيفمن األمساء اليت حتملها شخصيات السرد

:العرب-01
،وموطنهم جزيرة )سام بن نوح(نسَّابون بالعرب إىل اجلنس السَّامي،نسبة إىليعود ال

العرب،وقيل العراق،ويف التوراة جاء أن مهد اإلنسان األول هو ما بني النهرين،والشُّعوب 
.         األشوريون،البابليون،األراميون،الفنيقيون،العربانيون،والعرب،واألثيوبيون:السَّامية هي
:العربية مهاعت منها القبائلرب إىل أصلني تفرَّ وينقسم الع

ويتفرَّعون إىل )يعرب بن قحطان(،وهم عرب اجلنوب،من نسل)أواليمنيون(:القحطانيون- أ
).خلم،واألزد،وطي،وكندة،وغسان:شعب كهالن،ومن قبائله:(فرعني

).قضاعة،وكليب،وجهينة،وعذرة:،ومن قبائلهشعب محري(و
،نسبة إىل عدنان من ذرِّية مالوهم عرب الشَّ )ونيُّ ون،املعدِّ أوالنزاريُّ (:العدنانيون-ب

.بن إبراهيم،عليهما،وعلى نبينا الصَّالة والسَّالملإمساعي
.)ومن قبائله بكر،وتغلب:شعب ربيعة:(وهم فرعان كبريان

ويتميز عرب اجلنوب بالعيش القار،وغلبة احلضارة،والغالب على عرب الشَّمال البداوة 
لذلك كثرت اهلجرة بني الشمال واجلنوب للتجارة،أو اإلقامة الدائمة،فسكان .راروعدم الق

.      احلرية أصلهم من قبائل طي،وخلم اليمنية،وكذلك الغساسنة يف الشام كانوا من اليمن
:األمازيغ- 02

جمموعة من الشُّعوب األهلية،تسكن املنطقة املمتدة من واحة سيوة "
وهم قبائل كثرية (...)ا،إىل احمليط األطلسي غربا،وهم السكان األصليون لشمال إفريقيا،شرق

الربانس،والبرت،وقالوا :وقبائل مجة،وطوائف متفرقة،وقد قسمهم بعض نسابة العرب إىل فرقتني
أن الربانس هم بنو برنس بن بربر،والبرت،بنو مادغيش،األبرت بن بربر،وبعض أرجعهم إىل 

وكتامة،وصنهاجة،وأوريغة،وزاد إردواحة،ومصمودة،وأوربة،وعجيبة،:تفرقة،وهيسبعة أصول م
.    ويرجَّح أن كلمة أمازيغ تعين الرَّجل احلر، أو النَّبيل...".بعضهم،ملطة،وهسكورة،وجزولة

)1( ar wikipedia.org/wiki/ أمازيغويكيبيديا املوسوعة احلرة،،مساء 17:57،على الساعة01/11/2014السبت 
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:خصيات بالمكانقة الشَّ عال
ا مبكان ما،فاملكان هو الذي يؤطر ا وثيقً ويرتبط ارتباطً حدث معني،إالَّ أن كلَّ ما من شكٍّ 

.ا،أم إجيابً سلًبايتفاعل معها بل و األحداث وحيتويها،
:ذلكالبنية السردية من ، يف

أوراِسَناالُعـــْرُب والـَمازيـــــــــــــــُغ يف 
رَضَعا َحليَب احلبِّ وْاإليـَماِن 

الُعْرُب واْملازيُغ ِمْن زمٍن َمَضى   
أَخــــــــــوانِ أوراِسَناأَخـــــــواِن يف 

تـمـَــــازَج ُعْربـــــُـــُه بـَمــزيغِــــــــِه ِبَدٍم 
دبَّ يف اْلوِْجدانِ الجزائرِ ُحبُّ 

أوراِسَنا إنَّ الُعــــــــُروبَــــــَة يف ثَرى 
ازيـــــــــــــُغ علَّمَها بِـــال بـُْهتَــــــانِ مَ 

اْملَكارِم ُكلَِّها    جبَـــَل يَا أوراسُ 
الشُّْجَعـــانِ موطنَ اْلُبطولِة َجبلَ 

الذِّيَن َتفرَُّدوا ِخبَصاهلِِْم     َجبلُ 
ُقوا للمْجِد دوَن َتواين         َســـابوت

:ومهاردية،يف هذه البنية السَّ ى نوعان من املكانجلَّ يت
مسارهاعلى كافة،واستوىلرديةة السَّ صَّ القِ أحداث احتضن ،الذيكان املهو :المكان األول

إنسانهذا املكان املفتوح من،مبا حيتوي عليه"األوراس"هوو ،مين يف إلياذة األوراسالزَّ 
أوراسنايف أوراسنا،يف (بصيغ صرحية،اتد هذا املكان أربعة مرَّ ،وقد تردَّ ،وحيوانطبيعةو 

موطن جبل املكارم،جبل البطولة،(غري صرحيةبصيغ،اتمرَّ أربعةد ،وتردَّ )،أوراسأوراسنا
.)جبل الذين تفردوا خبصاهلمالشُّجعان،

ذكره السَّارد أيضا بصيغة د، وق"الجزائر"،ويتمثل يف وهو مكان عام مفتوح:المكان الثاني
.)دبَّ يف اْلوِْجدانِ الجزائرِ ُحبُّ :(صرحية
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األحداث:المطلب الثالث- 
على التسلسل املنطقي دكر، تعتمالفة الذِّ عرية السَّ املقطوعة الشِّ ردية،يفاحلبكة السَّ إنَّ 

. راعطور والصِّ وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ ،،حيث تتنامى األحداثمنالزَّ ارخيية عربتَّ لألحداث ال
:يليولذا ميكن أن منثل لسري األحداث مبا

:مدخلال- 01
هذهبعد،واألمازيغاملسلمنيمدى تآخي العرب،و الفتوحات اإلسالميةطبيعة سدجيو 

)رضعا(الة على هذا التآخي،جند حضور ضمري املثىن يف الفعلات الدَّ ،ومن البنيَّ الفتوحات
وهذا يف قول السَّارد )حليب،احلب،اإلميان،أخوان(وكذلك من خالل البنيات اإلفرادية اآلتية

أوراِسَناالُعـــْرُب والـَمازيـــــــــــــــُغ يف 
رَضَعا َحليَب احلبِّ وْاإليـَماِن 

الُعْرُب واْملازيُغ ِمْن زمٍن َمَضى 
أَخــــــــــوانِ أوراِسَناأَخـــــــواِن يف 

عن طريق املصاهرة،متازج،وانصهار العرب املسلمني،واألمازيغ فيما بينهماثل متو :بدايةال- 02
: د هذا يف القولويتجسَّ )دم،متازج،عربه،مبزيغه(مازجالة على هذا التَّ ومن البنيات اإلفرادية الدَّ 

ِبَدٍم تـمـَــــازَج ُعْربـــــُـــُه بـَمــزيغِــــــــِه  
داِن بَّ يف اْلوجْ دَ اجلزائرُحبُّ 

نهم من ، ومتكِّ )لغة القرآن(شغف وحب األمازيغ،للغة العربية الفصيحة،وميثل:الوسط- 03
بال مها،العروبة،مازيغ،علَّ :(غف،البنيات اآلتيةتعلِّمها على أصوهلا،وميثل هذا احلب والشَّ 

:                                غف باللغة العربية هذا البيت الشعري،وميثل هذا الشَّ )
أوراِسَناإنَّ الُعــــــــُروبَــــــَة يف ثَرى 

َمازيـــــــــــــُغ علَّمَها بِـــال بـُْهتَــــــانِ 
:النهاية- 04

اإلسالم،ويف محى ظلِّ يفعايش بني العرب املسلمني،وبني األمازيغ،وتتمثل يف حسن التَّ 
.يف احتواء األحداثوإجيايب ال منطقة األوراس،كما تظهر رمزية األوراس كمكان فعَّ 
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:ت عرب تسلسل زمين حمكماليت جر ،واملالحظ هنا املوضوعية يف سري األحداث
.كان دخول األمازيغ يف اإلسالم،وحصول التآخي بينهم،وبني العرب املسلمني،البدايةففي 

مث يف املرحلة الثالثة دأب ويف املرحلة الثانية حصلت املصاهرة،وامتزاج دماء العرب واالمازيغ،
اإلسالمايش بني العنصرين يف ظلِّ عا حسن التَّ ،وأخريً م اللُّ األمازيغ على تعلّ 

قبل اعتناق ،تسلسل منطقي لألحداث،فال ميكن أن حيصل التآخي مثالهذاويف كلِّ 
غة م األمازيغ اللُّ آخي،أو تعلَّ ماء،دون حصول التَّ ومتازج الدِّ اإلسالم،أو حدوث املصاهرة

.سري األحداثيف،فهناك تسلسل منطقي،العربية،قبل دخوهلم يف اإلسالم،وهكذا دواليك
توالدت ،يها،فعن طريق اعتناق األمازيغ اإلسالمفال ميكن أن تسبق مرحلة ما،املرحلة اليت تل

:                                    حقة،وميكن أن نتبني هذا من اآليتمجيع األحداث الالَّ 
آخي بني األمازيغ والعرب املسلمنيالتَّ -

ماءاالنصهار ومتازج الدِّ  -

م األمازيغ اللغة العربية تعلَّ -اعتناق األمازيغ اإلسالم
العرب املسلمني،واألمازيغعايش بنيحسن التَّ -

:أمهها،األوراسنطقةمبةتعلقاألحداث املا من ،كثريً تناولت إلياذة األوراسهذا وقد
مقاومة اجلبال على اختالفها للمعتدين مبنطقة األوراس-
مقاومة األوراس األشم وبطوالته-
با فولة والصِّ اعر و أحداث الطّ الشَّ -
...مداشر...قرى( -
مقاومة بين الرومان-
فاضلمقاومة أوالد -
أدوار الزوايا يف حركة التعليم واجلهاد-
-
آخي بني العرب واألمازيغ ومتازج الدماء فيما بينهماالتَّ -
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واليت تدور يف جمملها حول إبراز ،"إلياذة األوراس"اليت جاءت يف ،جممل األحداثهذه
.اا وحديثً قدميً ،ألوراسجالل ومجال منطقة ا

:الة على تآخي العرب واألمازيغ في منطقة األوراسيميائية الدَّ البنيات السِّ - 01
أوراِسَناالُعـــْرُب والـَمازيـــــــــُغ يف 

رَضَعا َحليَب الحبِّ وْاإليـَماِن               
الُعْرُب واْملازيُغ ِمْن زمٍن َمَضى       

أَخــــــــــواِن أوراِسَنايف ـــواِن أَخــــ
آخي هذه حاصلة،بني العرب واألمازيغ،منذ الفتوحات اإلسالمية،ومستمرة إىل صفة التَّ إنَّ 

الة على هذا التآخيني من بيومنا هذا،ولعلَّ  .)ىا ،مضَ رضعَ :(ما يلي،األفعال الدَّ
ضاعة ائد على املثىن العرب واألمازيغ كليهما،داللته أن فعل الرّ الع،)ارضعَ (فعل املاضيإنَّ 

ا بني العنصرين،فالعريب رضع من احلليب األمازيغي،والعكس صحيحهذا كان مشرتكً 
ة من الّرضاعة،كما هو معروف،بل حقَّ األخوَّ واإلسالم يكفلُ ضاعة،من الرِّ فأصبحوا إخوةً 

فيجعل لألم ،ابة النَّسب بينهما،ويذهب إىل أبعد من هذاحيرِّم الزَّواج بني اإلخوة الرضَّع لقر 
. حىت قبل اإلسالم،مه من خدمة،وكان هذا األمر عند العربحقوقًا،مثن ما تقدِّ ةاملرضع

وقد أضاف السَّارد،هذا الفعل ارفني، السيمة بني الطَّ قدم األخوَّ هداللتف،)ىمضَ (أما الفعل 
. واألمازيعبني العرب،،فهذا الفعل إذن حيقِّق قدم األخوة)ىِمْن زَمٍن مضَ :(من،فقالإىل الزَّ 

.فهي بداية من الفتوحات اإلسالمية،إىل يومنا هذا
احلب،أوراسنا،حليبيف،املازيغالعرب،:(يليماالتآخيهذا الدَّالة علىمسية البنيات االومن 

.)انواإلميان،من زمن مضى،أخو 
؟، واحلليبب، واحلمن اإلميانر، أكثةداللة على األخوَّ هل هناكو 

:همرتني،للداللة على اقرتان العرب واألمازيغ يف قول)الواو(ولقد وظَّف السَّارد عطف النَّسق
للمكان،يفالظَّرفيةمعىناللة علىللدَّ ،مرتني)يف(ف حرف اجلرما وظَّ ك،)ازيــــــغُ الـمَ والُعـــْربُ (

).يف أوراسنا(:قول السَّارد
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.ماء العربية،واألمازيغيةت السِّيميائية الدَّالة على تمازج الدِّ البنيا- 02
ِبَدٍم تـمـَــــازَج ُعْربـــــُـــُه بـَمــزيِغــــــــِه        

دبَّ يف اْلوِْجدانِ اجلزائرِ ُحبُّ 
بعض األفعال اليت تدلُّ على ء،باستدعابني العرب واألمازيغماء،إىل متازج الدِّ ارديشري السَّ 

. على قدم هذا التَّمازجةوردت يف صيغة املاضي،للدَّاللد، وق)متازَج، دبَّ :(بينهانذلك، م
.أكثر من غريه على املعىن املراديدلُّ و، وه)متازجَ (وقد وظَّف السَّارد فعل

...-مزَج اللََّنب باملاءِ - خلطه بغريه:الشَّراب وحنوه:فهومازجا،َمْزجً ،ميزجُ جَ زَ مَ "فعلفال
َكاَن (وكل نوعني امتزجا فكل واحد منهما مزاج .به الشَّراب وحنوهمجع أمزجة،ما ميزجُ :اجٌ زَ مِ 

خلط سائلني مًعا،أو مادة صلبة بسائل )(مصدر مزجَ :َمْزجٌ ،"قرآن)"ِمَزاُجَها َكاُفورَا
.                                                        )1("يصبح اخلليط متجانًساحبيث  

،إىل ناشيئتحوَّلأن يفهي بني شيئني يف مجيع األحوال،أما داللتهمازج ،هو االختالطالتَّ ف
).املسلمني(:وبالتايل داللة على حتوَّل العرب،واألمازيغ إىل شيء واحدشيٍء واحد،

.العرقية،أو اجلنسية،أو اللُّغوية كلها يف اإلسالم: وب
مازج قد ،مبعىن أن هذا التَّ )دبَّت احلياُة يف جسدهِ (:مبعىن سرى،فنقول مثال) دبَّ (أما الفعل 

زج،فتأيت ماهذا التَّ ؤال كيف دبَّ سواء،وإذا طرحنا السُّ سرى بني العرب واألمازيغ ،على حدٍّ 
). دانِ يف الوجْ (،كلمة ارد،ذلك أنه قد أضاف إىل الفعل دبَّ اإلجابة سريعة من طرف السَّ 

سان حيصل عند حدود اللِّ ، ملمتازج وثيقو، همازجالتَّ ا، وهذاللة على أن هذا احلبَّ للدّ 
. ارتبط بالوجدانا، وإمنفقط

األمساء اليت حتمل داللة هذا ض، بعاردأورد السَّ داألفعال، فقحركية باإلضافة إىل 
.                            )،الوجدانر، اجلزائب، حه، مبزيغهبدم، عرب:(التَّمازج، من بينها

رتباط بني العرب مازج،واالة هذا التَّ عميقة على مدى شدَّ داللةً إن هذه األمساء لتدلُّ 
.،وبني األمازيغاملسلمني

.1132،صأمحد خمتار عمر وآخرون،املعجم العريب األساسي) 1(
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داللة على أن هذا )بدم،حب(داللة على طريف التَّمازج،أما كلميت)عربه،مبزيغه(إن كلميت
واألمازيغ،ولعلَّ بني العرب،هو متازج دماء الطرفني،فكان من نتاجه شيوع احلبّ ،التَّمازج
بني العرب واألمازيغ،فقد على العالقة احلميمة،لةاهي أكثر بنية سيميائية د) حبّ (كلمة 

ال يكون هناك حب بني هذا التَّمازج،ولكن حينما قد كن يكون التَّمازج،متازج دماء،ول
.مازج،فهو لعمري أرقى أشكال التَّ ا على احلبّ يكون التَّ 

. الشَّخصياتع، ومجيحتتوي مجيع األحداث، اليتالبؤرة املكانيةي، فهأما كلمة اجلزائر
بط بني تسلسل األحداث،من أجل الرَّ )الباء،يف(ف اجلر،السيماارد حبرو ل السَّ هذا وقد توسَّ 

تعلَّم األمازيغ اللُّغة العربيةة الدَّالة علىالبنيات السِّيميائيَّ - 03
أوراِسَنايف ثَرى الُعــــــــُروبَــــــَة إنَّ 

بِـــال بـُْهتَــــــاِن           علَّمَهاَمازيـــــــــــــُغ 
أردف لداللة التوكيد على ما سيأيت بعدها، مثا، وهذ)إنَّ (ارد مجلته بأداة توكيدبدأ السَّ 

- غة العربية الفصحىاللُّ - دالعروبة، والقصبكلمة

ارد  ،فالسَّ مها،أي تعلَّ )علََّمَها(فعل،على تعلَّم األمازيغ اللُّغة العربية،الةومن أهم األفعال الدَّ 
لكن الفعل ...)ها،أخذقرأها،تلقَّاها(الة،مثلف مجلة من األفعال الدَّ ن بإمكانه أن يوظِّ كا
. ليس جمرد قارئ،أو متلٍق للغة العربية فقط،مها أكثر داللة،مبعىن أن اإلنسان األمازيغيعلَّ 

الذي علََّم ":قوله تعاىلويف القرآن الكرمي.كعلم قائم بذاته،بينما أخذها على أصوهلا
.)1("مْ لَ امل يعْ مَ سانَ اإلنْ مَ لَّ عَ َقلِم،باْل

)(الة على األمساء،فهييميائية الدَّ أما البنيات السِّ 
فأخذا باللغة العربية،قد شغف ح،على أن اإلنسان األمازيغي،ة صرحيةداللومجيعها تدلُّ 

. هذا يف محى منطقة األوراس األشممهاعلى عاتقه أن يتعلَّ 
على أنَّ ،فإمنا يدلُّ شيءٍ على م،وهذا إن دلَّ علّ ارد صفة البهتان،عن هذا التَّ وينفي السَّ 

.التعسُّف،وتَ ا فيهاموا اللُّ تعلَّ قد األمازيغ 

. 04،05ةالعلق، اآليسورة ) 1(
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رمزية األوراسة الدَّالة علىالبنيات السِّيميائيَّ - 04
يَا جبَـــَل اْملَكارِم ُكلَِّها  أوراسُ 

َجبَل اْلُبطولِة موطَن الشُّْجَعـــاِن  
يَن َتفرَُّدوا ِخبَصاهلِِْم   َجبلُ  الذِّ

وتَســـابُقوا للمْجِد دوَن َتواين
وعدد وحدودها،،املعروفة مبساحتها،مل يعد األورس،تلك القطعة اجلغرافية املرتامية األطراف

جبل املكارم(بيعية،بل أضحى األوراس ميثل يف املخيال السَّرديطَّ 
...).جبل البطولة،موطن الشُّجعان،جبل الذين تفرَّدوا خبصاهلم

،حيث قدَّمها لالهتمام )أوراس(ارد مجلته،هي كلمة ،حيث جند أول بنية إفرادية
.شيءكلَّ ميثل  سبة لديه نِّ من تفكري السَّارد،فهو بال،كبريا،وبالتايل فاألوراس يشغل حيزا

:                 ،اليت أفردها السَّارد جندعلى رمزية األوراسالةالدَّ والصِّفاتمساءومن األ
.                                       )ن، الشجعان، موطة، البطولمأوراس، املكار (

فاألوراس ميثل كلَّ هذه الصِّفات،فهو موطن البطول
.                                                                                    املكارم

فبني هذه الشَّخصيَّات )األمازيغ(لة يف،واملتمثِّ قة باملكانخصيات املتعلِّ ارد الشَّ ومل ينس السَّ 
.دةعالقة جدُّ وطي) األوراس(وبني املكان

جعان الشُّ (إليهم عظائم األعمالبأغدق السَّارد عليهم كثريًا من الصِّفات،ونسلذا
.                                                                         ..)او ، تسابقُ ادو تفرَّ 

ل، ب)الشُّجعاننموط(، امتازوا بالشَّجاعة الفائقةأهم بني نفم
هذه اخلصال اليت مكنتهم من )تفرَّدوا خبصاهلم(:دون سائر اخللق،

بالعمل ،ال بالتَّ )تَســـابُقوا للمْجدِ (
:أبو العالء املعري:ما قالهرّددهلم يُ حاولسانُ 

توسَُّط عْندنَا                                       وحنُن أُناٌس الَ 
رُ بْـ أو القَ لعاملنيَ اْ دونَ درُ ا الصَّ لنَ 
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:ةردية في الهيكل العام للقصَّ ومضات س:المطلب الرابع-
أجل بناء نبعض األساليب، مإىلالفة الذِّكر،يف املقطوعة الشِّعرية السَّ ،)السَّارد(تودَّد 

، النِّداء والتباينالّتكرار،التشاكلدمن أهم هذه األساليب،جنلَّ ،ولعةاهليكل العام للقصَّ 
وميكن أن منثل هلذه الومضات السَّردية ،واإليقاع بنوعيه الداخلي واخلارجي،الشرط،العطف

:مبا يلي
:كرارالتّ :أوالً 

كرار أسلوب التّ "قضايا الشِّعر املعاصر،إىل أن:ااقدة نازك املاعرة النَّ ذهبت الشَّ 
عر مثله يف لغة من إمكانية تعبريية،إنه يف الشِّ ،حيتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر

اعر أن يسيطر الكالم،يستطيع أن يغين املعىن ويرفعه إىل مرتبة األصالة،ذلك إن استطاع الشَّ 
.                                                   )1("موضعهعليه سيطرة كاملة،ويستخدمه يف

على ةإيقاعيَّ مجالياتء،وإضفاأمهية كربى يف تعميق املعىنييكتس،كرارلذا فإن أسلوب التّ 
،شرط أن يكون اللَّفظ املكرر وثيق الصِّلة باملعىن العام القصيدة،أو الكالم،إن أحسن توظيفه

:يب التكرار،جند السارد قد وظف تكرار الكلمة يف قولهومن بني أسال.للنَّص
الُعْرُب واْملازيُغ ِمْن زمٍن َمَضى           

أَخــــــــــوانِ يف أوراِسَنا أَخـــــــوانِ 
،جاءت لتدلُّ على مدى الرابطة األخوية القوية،بني العرب،واألمازيغإن تكرار كلمة أخوان

.ةغ، واللُّ نين، والوطيف رابطة الدِّ لابطة اليت عزَّ هذه الرَّ 
:اردكما نعثر على تكرار الكلمة أيضا يف قول السَّ 

اْملَكارِم ُكلَِّهاجبَـــلَ أوراُس يَا 
اْلُبطولِة موطَن الشُّْجَعـــانِ َجبلَ 

ا ِخبَصاهلِِْم   الذِّيَن َتفرَُّدو َجبلُ 
وتَســـابُقوا للمْجِد دوَن َتواين

.264، 263ت،ص .ط،د.نازك املالئكة،قضايا الشعر املعاصر،دار العلم للماليني،بريوت،د) 1(
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وراس يف واقع األمر،عبارة عن ،هلا دالالت عديدة،حبكم أن األهناجبلإن تكرار كلمة 
مزية،ما جعلها معادالً لسلة اجلبلية أخذت من الرَّ سلسلة جبلية شاهقة،لكن هذه السِّ 

.                            جاعة،والبطولة ،والذود عن شرف األوطانا ملفهوم الشَّ 
املكارم،والبطولة،كما أنه ،هو مبثابة،جبل يردلسَّ اميثل يف املخيال ،لذا فإن جبل األوراس

.دُ ميثل أيضا موطن الشجعان،الذين تفرَّ 
ارد يوظف تكرارجند السَّ ل، بتكرار الكلمة فقطى، علوال يقتصر أسلوب التكرار هنا

كانت تامة ء، سوايكثر الشاعر املعاصر من تكرار اجلمل يف نصوصه اإلبداعية"حيثاجلملة
: ومن أمثلة تكرار اجلمل قوله.)1("أو مبتورة

في أوراِسَناالُعـــْرُب والـَمازيـــغُ 
رَضَعا َحليَب احلبِّ وْاإليـَماِن   

ِمْن زمٍن َمَضى  زيغُ الُعْرُب وْالما
أَخــــــــــوانِ في أوراِسَناأَخـــــــواِن 

،متثل شخصيات القصَّة السَّردية،اليت تدير األحداث،ولذا آثر العرب والمازيغإن مجلة 
فإمنا ،الصَّدر الشِّعري،وهذا إن دلَّ على شيءا يف مقدمة السَّارد تكرارها،وقد وردت تباعً 

على أحداث القصَّة السَّردية،ومدى فاعليتها يف تفعيل ،يدلُّ على هيمنة هذه الشَّخصيات
على اليت تدلُّ ،وباملوازاة مع تكرار شخصيات السَّرد،جند أيًضا تكرار اجلملة.البنية السَّردية

. مجيع أحداث الِقصَّة السَّردية،على أرضيته،هذا املكان الذي جتري"أوراسنافي"املكان،
.خصيات واملكان،يف صناعة واحتضان األحداثا مدى أمهية الشَّ ليتَّ 

:يف قول السَّارد" إن يسألوا"كما نعثر أيضا على تكرار مجلة
إْلياَذيت ُعْنواين...َيْسألُـواإْن عْن َمْذِهيب أوموِطِين    إْن يْسأُلوا 

إن تكرار وعلى البديه ،بالنِّسبة هلذه اجلملة الشَّرطية،ذلك فاإلجابة حاضرة،لدى السَّارد
.وأجمادهوتارخيهمبوطنه،ارد،مبذهبه العقائدي،و افتخار السَّ داللة على"إن يسألوا"مجلة

".إلياذيت عنواين"،ليأيت اجلواب على السَّريع
.                                              53عبد احلميد هيمة،البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر،ص ) 1(



-284 -

،على جهة هامة يف العبارةإحلاحكرار يف حقيقته،التّ "ومنه يعترب
خيطر على ،ا يف كل تكرارالذي نلمسه كامنً ،يته بسواها،وهذا هو القانون األول البسيطعنا

م اسة يف العبارة،ويكشف عن اهتمام املتكلِّ وء على نقطة حسَّ كرار يسلط الضّ فالتّ البال،
.)1("ة

اها إىل دالالت أخرى،ذلك فسية فقط،بل يتعدَّ عند الداللة النَّ ،ال يتوقف أسلوب التكرارو 
ة يف فَّ غمية،واخلِ تكمن يف حتقيق النَّ ،يةحيمل دالالت فنِّ ،فسيةكرار فضال عن داللته النَّ التّ إنَّ "

.           )2("أثري على املتلقيص قدرة أكرب يف التَّ األسلوب مما يضفي على النَّ 
.  ردية،بالتَّشاكلكرار بألوانه املختلفة،فقد احتفت البنية السَّ عالوة على توظيف أسلوب التّ 

:شاكلالتَّ :ثانًيا
اعر املعاصر،من الشَّ أو التَّضاد،يلجأ إليهبالتَّقابل ،وهو عكس الّتباينما يعرف أيًضا،أو

نيه من حزن،وأمل،ومآسي،وصراعاتايعغربته،ومافسي،يف ظلِّ وازن النَّ التَّ أجل البحث عن
مل يعد الشاعر املعاصر "،اء كلِّ هذه العواملولعلَّ من جرَّ .هذه احلياة املعاصرةيف خضمِّ 

.)3(""اليت ال تعمَّق الّداللة،يهتم بالتقابل بني األلفاظ اجلزئية
:ل املقطوعة الشِّعرية جنده بني األلفاظ اآلتيةومن ألوان التشاكل،اليت حصلنا عليها،من خال

اإلميان= احلب
أرواين= ماء 

جبل البطولة= جبل املكارم 
جعانالشُّ = البطولة 
عنواين= موطين 

واألمازيع بني العربعايش،والتَّ واحملبَّة،آخيمبدأ التَّ يف تعزيز ،شاكللتختزل دالالت هذا التَّ 
.يف ظل محى األوراس األشمو يدة اإلسالمية،حتت سقف واحد،املتمثل يف العق

.276عر املعاصر،ص نازك املالئكة،قضايا الشِّ ) 1(
.56عبد احلميد هيمة،البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر،ص ) 2(
.29املرجع نفسه،ص ) 3(
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:التَّباين:اثالثً 
ا نا نعثر أيضً ،فإنَّ ردية،إللياذة األوراسق يف البنية السَّ شاكل،الذي حتقَّ إىل جانب أسلوب التَّ 

اجلديد،الذي يأيت به الشَّاعر من أجل صنع /باين،هذا األسلوب القدميعلى أسلوب التَّ 
.                                                 صَّةاملفارقة بني شيئني،يف البنية السَّردية للقِ 

عبري ،يأيت به الشَّاعر،من أجل حتقيق مجالية التَّ باين يكون بني شيئني غري متجانسنيوالتَّ 
. صوإشاعة اإليقاع يف النَّ 
ا يف مثل هذ) األمازيغ+ العرب :(ق فيها أسلوب التباين ،جند كلميتومن البنيات اليت حتقَّ 

:                                                                                    القول
يف أوراِسَنا الُعـــْرُب والـَمازيـــغُ 

رَضَعا َحليَب احلبِّ وْاإليـَمانِ 
بني  داللته رصد الفوارق،الِعرقية واللُّغوية،واحلضارية  )األمازيع+العرب(باين بني كلميت فالتَّ 

رضع :احسن التعايش بني الطرفني، فكالمهلذابت كل هذه الفوارق، حيانلكاجلنسني،
. ن، واإلمياحليب احلب

:يف القول اآليت)موطين+ مذهيب(كذلك نعثر على أسلوب التباين،بني كلميتو 
موِطِنيأو َمْذِهبيإْن يْسألُوا عْن 

إْلياَذيت ُعْنواين...إْن َيْسألُـوا
اذة األوراس،ذلك أن هذه فكل اختالف مذهيب ،أو موطين،قد ذاب ،وامنحى حيال إلي

.يعتز به املؤلف
:الحوار:ارابعً 

:،ولذا نعثر عليه بطرف خفي،يف قولهالسَّرديةبناء القصَّةيفالتقنيات،يعترب احلوار من أهم 
: إْن َتْسألُوا َمازيَغ يْهتُف قَائالً 

ـــــــروبَـــــِة خيـــر ما أْرواينَماُء الُعــ
جييب،ليأيت يائل يسأل،واألمازيغ،فالسَّ يائل،واألمازيغالسَّ شخصيتافاحلوار هنا طرفاه،

.،داللة على االعتزاز،باللُّغة العربية الفصحى)خري ما أرواينالعروبةِ ماءُ (:شَّرطالجواب
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:كيدالتوَّ :خامًسا

قويُة التَّ : معناهدوالتوكي"، وكيدأسلوب التَّ ه، توظيفاردمن األساليب اليت عمد إليها السَّ 
وما أشبه .وكََّد اخلَرب،أو أكََّد اخلربَ :ويقالُ .وكََّد احلديَث،أو أكََّد احلديثَ :فيقال مثالً .والتثبيتُ 

وقد بعض األشياء اهلامة،،للمتلقيحىت يؤكد ،وقد وظَّفه السَّارد)1("إذن هو التقوية.ذلك
:هجاء يف قول

أوراِسَنايف ثَرى إنَّ الُعــــــــُروبَــــــَة 
َمازيـــــــــــــُغ علَّمَها بِـــال بـُْهتَــــــاِن              

ليؤكِّد مدى أمهية العروبة،أو ونصب،مبعىن أُؤَكد،وهذا حرف توكيد)إنَّ (،ارد هنالسَّ ف اوظَّ 
مها عن حبٍّ أخذ يتعلَّ قدغة العربية الفصحى ،بالنِّسبة لإلنسان األمازيغي،و باألحرى اللُّ 

.      عن طريق اإلكراهمها قطُّ وقناعة تامة،حىت يؤدِّ 
نِّداءال:سادًسا

اسم نناديه بأحد "هو عبارة عن يلدعوة وخماطبة املنادى، الذ،أسلوب النِّداءيستعمل
.              )2("بأحد أحرف النداءهدعوة املخاطب، وتنبيه:منهضداء، والغر أحرف النِّ 

املطلوب إقبالُه "هواصطالح النُّحاة املطلوب إقباله مطلًقا، ويف:املنادى يف اللغة هو:"ا لغةأمَّ 
"أْي إبراهيُم تفهمْ "حنو"أيْ "و"أزيُد أْقبلْ "هي اهلمزة حنو" يا"،وأخوات "

تستخدم ،وهي أشهر أدوات النِّداء )يا(داء عن طريق األداة وجند النِّ .)3()َهَيا(و"(...)اأيَ "و
،وداللة هذا النِّداء)اْملَكارِم ُكلَِّهاجبَـــلَ يَاأوراُس (:يف قولهللقريب،والبعيد، واملتوسط البعد،

.للقريب،استحضار جبل األوراس لإلجالل والتعظيم
:يف قولهك، وكذل)اْلُبطولِة موطَن الشُّْجَعـــانِ َجبلَ :(داء حبذف األداة يف قولهكما حيضر النِّ 

يَن َتفرَُّدوا َجبلُ ( .التَّعظيم والتَّقديس ملنطقة األوراس: ،وداللة النِّداء يف جممله)اهلِِمْ ِخبصَ الذِّ

،دار "بن آجروم"حممد بن صاحل العثيمني،شرح األجرومية لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي املعروف ب)1(
.                           265،ص2007، 1.الغد اجلديد،املنصورة،ط

.407،ص2000، 1.حممود مطرجي،يف النحو وتطبيقاته،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت،ط)2(
.155،ص2013ط،.دا،دنية بشرح املقدمة األجرومية،املكتبة العصرية،صيحفة السَّ حممَّد ُحمي الدين عبد احلميد،التُّ )3(
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رطالشَّ :اسابعً 
َمْذِهيب أو موِطِين عْن إْن يْسأُلوا

إْلياَذيت ُعْنواين    ...إْن َيْسألُـوا
يف فعل ا، وهذاليت جتزم فعلني) إنْ (جاء بأحد أدواتهد، وقرطارد أسلوب الشَّ السَّ فَ وظَّ 

).                             إلياذيت عنواين(رط،،لتأيت مجلة جواب الشَّ )واألُ سْ إن يَ (الشرط،
رط هنا،هو االعتزاز والفخر،باإللياذة من جهة،والفخر باالنتماء إىل وداللة أسلوب الشَّ 

.                                                              موطن األوراس من جهة ثانية
العطف:ثامًنا

انعطَف :وتقولُ .عطفُت هذا على هذا:ل، تقو ردُّ الشِّيِء على الشِّيءِ "العطف يف اللغة
.            )1("التَّابع لغريه بواسطِة أحِد حروِف العطفِ :واملراُد به هنا.الطريُق، يعين استدار

،هي األكثر مالئمة باستعمال بنيات حنوية ،القصائد املطولة إمنا تتصل أجزاؤها"منه فإنو 
:آلتيةاقد جاء العطف يف البنيات و،)2()بنية العطف(مثل .عرمنها للشِّ ،للكتابة الوصفية

وا عن ألُ يسْ إنْ (،)او ابقُ تسَ وتفرَُّدوا خبصاهلم(،)اإلميانوحليب اُحلبِّ (،)املازيُغ والعرُب (
املازيغُ والعرُب :()واوال(بأداة،ر يف معظمهأن العطف تكرَّ ،فاملالحظ هنا،)ينموطِ أويب هَ مذْ 

تفيد الرتتيب ل،هفما داللة العطف هنا بالواو)واابقُ تسَ ووا خبصاهلم دُ تفرَّ ،اإلميانِ واحلبِّ 
:سابق على ما بعده،قد يقول قائل هكذا،لكن نقول،املقدَم يف العطف بالواو"ذلك ألن

عطوف واملعطوف عليه أما باعتبار العمل الواقع بني امل.هو سابق باعتبار االعتناء به.ال
.)3("فال،ألن تقدمي الشِّيِء يدلُّ على االعتناء به،وأنه أهمُّ من الثاين

.أهم من اإلميانن احلبَّ إن العرب أهم من األمازيغ،أو إقول هنا،الوحاشا 
تأيت ألربعة معاٍن )أو(العطفففحر ، )موطينأوإن يسألوا عن مذهيب :(أما يف املثال التايل

ائل يتخريَّ أي أن السَّ .،وقد جاء هنا مبعىن التخيري، واإلباحةُ ، والشَّكُّ ، والتخيريُ التحيريُ :وهي
.املوطنوأاملذهب،ؤال سواء عن السُّ 

.247، صاملرجع السابق)1(
.165، 164ص،ةالشعرية املعاصر بأساليصالح فضل، )2(
.248، صحممَّد ُحمي الدين عبد احلميد،التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية)3(
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الخفض:تاسًعا
رأينا من قبل أسلوب المثارد،مف السَّ سنادية،فقد وظَّ أجل الرَّبط بني اجلمل االمن 
،حسبما تعرف عند النُّ العطف، .حاةجلرِّ

)الوجدانفيثرى أوراسنا،فيأوراسنا،في(اجلمل اآلتيةعلى)يف(اخلفضاةحيث دخلت أد
املكان يف تفاعله مع ) األوراس(ليربز من خالهلا جتليَّات رفية املكانية،اللة على معىن الظَّ للدّ 

.                          أحداث القصَّة السَّردية
وتفيد هنا )متازج عربه مبزيغه(االسم،يف مجلةعلى)الباء(كما جند دخول أداة اخلفض

. معىن التـَّْعدية،وداللته هنا تعدِّي متازج الدِّماء من العرب إىل األمازيغ،والعكس صحيح
ي)مذهيب أو موطينعنإن يسألوا : (يف قوله)عن(وجند أداة اخلفض

.وحتمل اجلملة داللة االعتزاز بكليهما.أن السُّؤال جياوز هنا املذهب إىل املوطن
من ،على حضور كم هائلهذا الكم اهلائل من األساليب،فإننا نعثر توظيف كلّ إىل جانب

ت اإلجيابية سواء كانت شخصيات دينية اخصيَّ ات اهلامة مبنطقة األوراس،هذه الشَّ خصيَّ الشَّ 
الشيخ بوزيد،سيدي حيي بن الرزوق،الشيخ( علمية،أو شخصيات ثورية جهادية،من بينها

.والقائمة طويلة...حممد بن عبد الصمد،الشيخ عمر دردور،أمحد السرحاين
: ا، أمههالسَّرديخالل العنصرن، مالسَّريعةعض النتائجب:وقد استخلصناهذا :خالصة

السَّردية،وأبعادها يف القصَّة،احلضوربارز،)العرب(ةكان توظيف الشَّخصية الرئيسيَّ - 01
.  مبتدأً يف اجلملة،عن طريق التّ ) مرتني(الزَّمكانية،السيما وقد وردت 

.ةللقصَّ ةرديالسَّ البنيةمتماشية مع تطور أحداث،رديالت اخلطاب السَّ صُ وردت متفْ - 02
املكان  كان دوقة،خصية الرئيسيَّ للشَّ امصاحبً ردية،ة السَّ ز يف البنيَّ بتميّ حضور املكان- 03

.         ...)األوراس،يف أوراسنا،جبل املكارم،جبل البطولة،موطين(.
رديةة السَّ صَّ تعكس أحداث القِ خالل األفعال املاضية،واليتن، ممنيةحضور البنية الزَّ - 04

،علَّمها،تفرَُّدوا،تسابُقوا(اليت جرت يف الزمن املاضي )من زمن مضى(،وقوله)رضَعا،متازَج،دبَّ
وار   ،احلالتشاكل،التباينالعطف،،التكرار(:منهاارد على بعض األساليب،اعتماد السَّ - 05

.رى خدمة للبنية السَّرديةوغريها من األساليب األخ)...التوكيد،النداء،الشرط
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خصائص الحّس الملحمي في إلياذة األوراس،للشاعر طارق ثابت:المبحث الثاني
:مز الملحميالرَّ :المطلب األول –

ويف الشِّعر ،بصفة عامةيف الشِّعر العريب احلديث،ل األوراس حضورًا متميـًِّزالقد شكَّ 
ورية العربية واإلسالمية،هو اكرة الثَّ وشم اخلالد يف الذَّ ال"،كيف ال وهواجلزائري بصفة خاصة

وار امليامني على امتداد األزمنة ورة املعجزة،ومسقط رصاصها،وكعبة الثّ شهادة ميالد الثَّ 
د حصن له من جمرّ الذي حوَّ امد املكافح،ومعادله الفينِّ واختالف األمكنة،مرادف الوطن الصَّ 
ل األوراس من احليز املادي حتوَّ "،وبالتايل)1("...ي ممتعجبلي منيع إىل فضاء مجايل أسطور 

فيه ما ،اغدا رمزً ة صفة مادية،فقدد،حبيث مل يبق من األوراس أيَّ 
.)2("ي واملثايل،بني املادي والروحيبني احلسِّ ،دةعر من إحالة موحَّ يف رموز الشِّ 

على - من بينهم،من شعراء العربينعند كثري ،على نطاق واسعاألوراس د رمزذا تردَّ ل
حممد مهدي اجلواهري،بدر شاكر ،ىاعر سليمان العيسالشَّ -سبيل املثال ال احلصر

.      ةليوالقائمة طو ...اب،أمحد عبد املعطي حجازي،نزار قباين،عبد الوهاب البيايتالسيِّ 
مفدي زكريا،حممد :أمثال،ورة اجلزائريةجده عند شعراء الثَّ فن،عراء اجلزائرينيعند الشُّ اأم

أبو صاحل خريف،حممد األخضر عبد القادر السائحي،حممد العيد آل خليفة،الصاحل باوية،
ى صدى األوراس شعراء بل تعدَّ ،وغريهم...عمر الربناوي،أبو القاسم مخار،لقاسم سعد اهللا

عز الدين :باب أمثالالشَّ عند الشعراء،يومنا هذاد إىل يرتدّ حريرية،حيث جنده التَّ ورة الثَّ 
لذلك "وغريهم كثر،...وصاحب اإللياذة طارق ثابت وأمحد شنة،ميهويب،وعبد اهللا محادي،

برغم انتهاء العمر االفرتاضي لألوراس،يف القصيدة العربية املعاصرة،جذوة األوراسمل تنطفئ
مكتوبة يف بدايات،شعرية عربيةيف نصوص،ا يرزق)1954-1962(

ذا املالزم هلغيان طُّ ف والسبب احلضور املكثَّ ،هنويتبادر إىل الذِّ .)3("القرن احلادي والعشرين
.  اكرة اجلماعية العربيةالذَّ ىفمز الرَّ 

.                                          124يوسف وغليسي،يف ظالل الّنصوص تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية،ص) 1(
.80،ص"شعر الشباب منوذجا"عبد احلميد هيمة،البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر،) 2(
.124،صيوسف وغليسي،يف ظالل الّنصوص تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية )3(
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على وجه ،ياسيةالنَّفسية واالجتماعية والسِّ ،روفمن الظُّ هذا مردُّه إىل عديدٍ ولعلَّ 
اا مثينً ا شِ عقدً ،للماضي األوراسي احلامل،اعر العريبإن استحضار الشَّ "حيث،اخلصوص

املثقل باخليبات ،،يف الواقع العريب املظلموريةا على صدر القصيدة الثَّ قً علَّ ا،مُ قً لِّ ا متأرقً شْ مُ 
ة اإلنسان هيب الذي استوىل على نفسيَّ قص الرَّ هذا النُّ ،هو تعويض نفسي رمزي،كساتوالنَّ 

)1("..واالنكسارال يعرف فيها غري اخلوف والرعب،هلا إىل مفازة موحشةوحوَّ ،العريب املهزوم
هومن) *) عرية العربية،اكرة الشِّ حاضر باإللزام يف الذَّ ،مز امللحمي األسطوريفاألوراس الرَّ 

اعر طارق ثابت،بدًأ بالعنونة،مث للشَّ ،إلياذة األوراسمز يف هذا الرَّ سنحاول التوقَّف،عند 
.اإللياذةخالل نصا منصية،وأخريً الفاحتة النَّ 

:ونةمز الملحمي من خالل العنَّ الرَّ –1.1
ص األديب الذي بواسطته ميكن تفكيك حيثيات النَّ ،يعترب العنوان مبثابة املفتاح السِّحري

األمر ك، كذل"من عنوانهعرفُ الكتاب يُ :"فاملثل العريب يقول،ورموزهمضامينهقواستنطا
عنوان ينفتح على عري على اخلصوص،لذا فكلُّ الشِّ و ،ص األديب على العمومسبة للنَّ بالنِّ 

ص على هي البوابة اليت يدلف منها النَّ ،غةومنه إذا كانت اللُّ .)2(دالالت وإحياءات جـمَّة
خاصة القصيدة يبدأ من العنوان،فهو املفتاح ،ص ذاتهفإن الدخول إىل عامل النَّ ،حبعامله الرَّ 

،من ذلك يرسلها األديب إىل املتلقيارة األوىل اليتهو اإلشأو،شكيلهيب إىل شفرة التَّ الذَّ 
ي إىل ؤدِّ وتُ ،مقام العنوان،،عرية القدميةجند أن أغلب القصائد الشِّ 

حىت ندرك فحوى موضوعها ،ص،ويكفينا قراءة مطلع القصيدةرموز وشفرات النَّ فكِّ 
.)3(اعر من وراء معانيهوما يرمي إليه الشَّ ،ومغزاها

يف نقدنا ،روريات احلتمية امللحَّةن من الضَّ دراسة العناويت، أصبحهذه املؤشراتمن كلِّ 
.يميائية على وجه اخلصوصوالسِّ ،املعاصر،ويف الدراسات النَّصية التفكيكية

.124، صالسابقاملرجع ) 1(
.    أخرىالعريب ودراساتعرعبد اهللا ركييب،األوراس يف الشِّ /ينظر يف هذا املوضوع كتاب د) *)

الوطنية للفنون ة، املؤسس)دراسة تطبيقية(اللغة يف اخلطاب الروائي الواقعي عند جنيب حمفوظةينظر عثمان بدري،وظيف) 2(
.         30،ص2000املطبعية اجلزائر،،

.16، 15، ص1997املعارف باإلسكندرية، تعري وآليات القراءة، منشآالشِّ صينظر فوزي عيسى، النَّ ) 3(
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لى توضيح عأي العامل)اجلنسي(عن دوره القدميج، خر قافة املعاصرةالعنوان يف الثَّ "بل إن 
و، هاا جديدً دورً ب،ليلعا عن غريه مما يشبهه أو خيتلف عنهخمتلفً ،يءاجلنس وتبيان كون الشِّ 

. )1("يعر ص الشِّ سلطة داللية أكيدة على النَّ ة، وممارسإنتاج املعىن
من الوهلة األوىل حييلنا ،،عنوان مكاين"إلياذة األوراس":ص الذي بني أيديناوعنوان النَّ 

.               ئري،أال وهي منطقة األوراس األشممن مناطق القطر اجلزا،بعينهاإىل منطقة
ة تسميته عري هذا،وأعطىاه شرعيَّ بإبداعه الشِّ ،هذه املنطقةاعر خصَّ ومنه فإن الشَّ 

زكريا هومريوس اإلغريقي،ومفدي–ابقنيساراعر الشَّ فباإللياذة،وبالتايل 
. أن آثر اإلتباع على اإلبداعفهو يف هذا الشَّ -اجلزائري

.  عري خيص منطقة األوراسحييلنا مباشرة،إىل أن هذا اإلبداع الشِّ بني أيدينا،فالعنوان الذي 
عنوان مركب من نسب وأسند اإللياذة إىل األوراس،فالوبأجمادها،ذلك أن الشاعر،

هي الرَّمز امللحمي من خالل ،"األوراس"كلمة ،أنَّ ما من شكو ثنائية مسند ومسند إليه،
.العنوان
:يةمز الملحمي من خالل الفاتحة النصِّ الرَّ - 2.1
دامى كان القُ د، وقعريةاعر قصيدته الشِّ أول ما يفتتح به الشَّ يه،صيةالنَّ الفاحتة إنَّ 

ا من قبل املستمعني تلقى استحسانً حىت،االعتناء مبطالع قصائدهم مبًىن ومعىنً يعتنون أشدَّ 
.املتلقنيصية هي أول ما يالمس قلوب أن الفاحتة النَّ ك، ذلاءرَّ والقُ 

:بقولهطارق ثابتاعر ،فقد افتتحها الشَّ "إللياذة األوراس"صية ا خيص الفاحتة النَّ فيمو 
َحْسبـِي ِمْن لِــــَقاَك ثَـــوايناسُ رَ أوْ 

)2(َعلَّ اللِّقــَــــــاَء يُعيــــُد يل أوزاين
ص واحملور ل بؤرة النَّ ،وهي متثَّ "أوراس"هي كلمة ،املفتاح لإللياذةالكلمةنالحظ أنحيث 

جتلىَّ بوضوح ال غبار عليه يف كلٍّ ،"األوراس"مز امللحمياملركزي له،
.صيةمن العنونة،وكذلك الفاحتة النَّ 

.38، ص"دراسة نقدية يف الشعر اجلزائري املعاصر"النص نص الفضاءءحممد الصاحل خريف، فضا)1(
.08طارق ثابت،إلياذة األوراس،ص) 2(
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مز الملحمي من خالل نص إلياذة األوراسالرَّ –3. 1
مز ة،مل يتجلَّ هذا الرَّ مله من دالالت متعدِّدحيمبا ،"األوراس"ل يفالرَّمز امللحمي املتمثِّ إنَّ 

هذا الرَّمز قد ورد يف نص إلياذة األوراسإنَّ الفاحتة النَّصيَّة فحسب،بل ونة،أويف العنَّ 
يات ليصبح العدد اإلمجال لتجلِّ ،من خالل الزمة اإللياذة)مرَّة11(ناهيك عن تردِّده.)ةمرَّ 16(
لميح هلذا الرَّمز امللحمي هيك عن التَّ نا-دون العنونة-باملعىن الصَّريح،)ةمرَّ 28(مز األوراسر 

.ابيتً )142(،اهذا يف مواطن عديدة،كلُّ 
جعل دق،"ثابتطارق"اعرأن الشَّ ك، ذلاوأمهيته،"زمةبالالَّ "هنا نويه التَّ بكما وج
:وهييةبضعة أبيات شعر ر بعد كلِّ تكرَّ ت" الزمة"إللياذته 

يا عطْـــَر الـمحبَِّة والشَّذاأوراسُ 
يَا أْرَض َمْن َخلَـُدوا َمَع األْزَمانِ 
يَا أْرَض َمْن َعَقُدوا اللِّواَء ألمَّتـِي

)1(لــــــــواَء أَمانِ ...ولواَء نـَهـْضِتها
كما هو معروف هلا دور فّعال يف احملافظة ةزم،والالَّ زمة عبارة عن بيتني من الشِّعرهذه الالَّ 

على األجواء احلماسية العامة )زمةالالَّ (حافظتلقد"،على ترابط وحدة القصيدة،وبالفعل
فس العام جلو على النَّ على أن ال يرتك جماله،وتبقي،آلخراعر من حنيم الشَّ ص،وكانت تلز للنَّ 

.)2("البطولة
،إالَّ عريزمة تشبه األنشودة يف املسرح الشِّ هذه الالَّ "إنَّ ل، بليس هذا فحسب

من ،قموتبعد عنها امللل والسَّ ،ا وسحرً ي، وهنفسهار، وتتكرَّ تتغريَّ 
.                                                                         )3("املتابعة الطويلة

إشاعة عنصر اإليقاع متاسك بنيات القصيدة من جهة، ويف، يففإن لالزمة أمهية كربىالذ
.من جهة أخرى

09السابق، صاملصدر ) 1(
.133بلحيا الطاهر،تأمالت يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ص) 2(
.218صيف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،بلحيا الطاهر،التجربة امللحمية) 3(
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ل ه العنوان الكبري،فهي تفصّ عما حيتوي،غرىص يكشف من خالل بنياته الصُّ النَّ "ا لكوننظرً و 
ص عن سؤال ،فهي جواب النَّ 

")1(     .
من خالل نص اإللياذة  )األوارس(ي مز امللحمللرَّ ،لذا فقد حصلنا على البنيات اإلفرادية

:  كاآليت
واينـــــــــثَ اكَ ـــــــــقَ لِ نْ ي مِ ِـ بحسْ سُ أورا

)08ص(يُعيُد يل أْوزَاينــــــــاءَ َعلَّ اللَِّقــــــــــــــــــــــــ
اِة والشَّذَ ــــَر اْلـَمحبَّ ـــــــيَا ِعطْ أوراسُ 

)08ص(يَا أْرَض َمْن َخَلُدوا َمع ْاألْزَمانِ 
ارِم ُكلَِّهاـــــيَا جبَـــَل اْلـمَكـأوراسُ 

)09ص(َجبَل اْلُبطولِة موطَن الشُّْجَعانِ 
ـَد نُوَرهاــــــيَا ُمْعِطي اْلَقصائِ وراسُ أ

)09ص(برَُكــــــــــــــــاينفَكـــأنََّك النَّـــــاَر التـي 
أْكــــــرِْم وأْكـــــرِْم تُـــــْرَب ُكلِّ ِجبالَِنا   
)11ص(ِمْن ُعْنــــوانِ األْوراسُ َفكَفى بـِها 

).مرَّة28" (إلياذة األوراس"يف تصرًحيا، )األوراس(هذا غيض من فيض،فقد تردَّدت كلمة 
.ةباملائ19،71بنسبة مئوية 

ص وحموره،ولذا أصبغ مز امللحمي،إللياذة األوراس،فهو بؤرة النَّ ل الرَّ يشكِّ فاألوراس إذن
:يالشِّعري ما يل،فهو ميثل يف خمياله فات من الصِّ اعديدً ،اعر طارق ثابتعليه الشَّ 

.44حممد الصاحل خريف،بني ضفتني،ص)1(
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عطر احملبة والشذا

أرض من خلدوا مع األزمان          

أرض من عقدوا اللواء ألميت          

جبل املكارم كلها                    

األوراس

جبل البطولة موطن الشجعان         

جبل الذين تفردوا خبصاهلم           

معطي القصائد نورها                 
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:موضوع اإللياذة- 4.1
- إلياذة األوراس-استقى موضوعقد ،"طارق ثابت"اعرمن الوهلة األوىل يبدو لنا  الشَّ 

من،اليت كانت شرارة انطالقتها حريرية الكربىورة التَّ الثَّ من تاريخ اجلزائر احلديث،السيما 
وا ،هداءمن الشُّ ام بطوالته،ويذكر عديدً عظِّ األوراس األشم،ولذا جنده يُ 

.يةفيس من أجل احلرِّ فس والنَّ بالنَّ 
عوبة مبكان العثور على اخلرافاتارخيية،مما جيعل من الصُّ كأ على احلقائق التَّ اتإذن،فالشاعر

ا يف خصيات اليت أصبحت رموزً بطوالت كثري من الشَّ ،فهو وإن ذكر واخلوارق يف موضوعه
أن هذه البطوالت هي من صنع الواقع ال اخليال،وبالتايل خيتلف أبطاله ،إالَّ اريخ اجلزائريالتَّ 

".أخيل"الذين بعضهم عبارة عن أنصاف اآلهلة مثل ،ذة هومريوسعن أبطال إليا
.هم أبطال حقيقيون من حلم ودم،يعرفهم كل من عاصرهم،وعاشرهم،فأبطال إلياذة األوراس

.غين بأجماد ومآثر وبطوالت منطقة األوراسهو التَّ ،باختصار"إلياذة األوراس"موضوع فولذا
على حبر الكامل،وحبر ،"إلياذة األوراس"فقد جاءت ،لبناء املوسيقيأما من حيث ا

افية،ومعىن هذا الكالم أنه يبىن على تكرار تفعيلة الكامل كما هو معروف من البحور الصَّ 
.0//0///متفاعلن : واحدة وهي

:ة أجزاٍء وكلها سباعيٌة وهيللبحر الكامل ست"أن مبعىن
ُمتَـَفاِعُلْن    ُمتَـَفاِعُلْن    ُمتَـَفاِعُلْن           ُمتَـَفاِعُلْن    ُمتَـَفاِعُلْن   ُمتَـَفاِعُلنْ 

ثالُث أعاريَض وتسعُة ولهُ .جمموعٍ ،ووتدٍ "وخفيفٍ ثقيٍل،:" سببنيِ من جزٍء مركبٌ وكلُّ 
)1("لُه تسعُة أضُرٍب غُري الكاملِ وال يوجُد حبرٌ - أضرٍب موزعٌة على أعاريضهِ 

ألنه ،وقد أحسنوا بتسميه كامالً ،باعيةأمتُّ األحبر السُّ لالكام"يعدُّ ،على كلِّ هذاعالوةً 
وهو أجود يف ،وهلذا كان كثريًا يف كالم املتقدمني واملتأخرين،عريصلح لكل نوع من أنواع الشِّ 

.)2("قةمنه إىل الرِّ ة دّ وأقرب إىل الشِّ اخلرب منه يف اإلنشاءِ 

املؤسسة الوطنية للكتاب  موسى بن حمّمد بن الَلياين األمحدي نويوات،املتوسط الكايف يف علمي العروض والقوايف،)1(
.                                                                           120،ص 1983منقحة ومزيدة،3.ط، اجلزائر

92،ص1.ج"معربة نظما"هومريوس ةسليمان البستاين، إلياذ) 2(
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اأما لقبهلة بالياء،سة موصو فقد جاءت مطلقة مؤسَّ ،"إلياذة األوراس"أما من حيث قافية 
ا مطلقة أو إمَّ ،القوايف من حيث اإلطالق والتقييد"،ذلك أن)0/0/0/أوزاين (فهي متواترة 

).1("أسيسدف والتَّ دة من الرّ سة،أو مردوفة،أو جمرَّ ا مؤسَّ إمَّ :دة،املطلقة واملقيدةمقيَّ 
)ردف(األلف 

زانيأو 
)                                      روي(النون 

)وصل(الياء 
:هذا وقدا أورد الشاعر يف آخر القصيدة ملحقا حيتوي

خارطة توضيحية لألماكن املذكورة يف إلياذة األوراس: أوالً 
األعالم: ثانًيا
:عر القصصيمدخل إلى الشِّ –02

. عرِّج أوًال عن الشِّعر القصصييف إلياذة األوراس،البدَّ أن نُ ،امللحميديث عن احلسّ للح
صي يعترب أهم خاصية صَ ات العنصر القصصي يف هذه اإللياذة ،ذلك أن العنصر القَ مث جتليَّ 

.عر امللحمي
"مصطفى صادق الرافعي"كما يذهب إىل تعريفه األديب ،الشِّعر القصصيف

                                                                   .epic ما يسميه اإلفرنج
ال خيلو من الغلو اعر، ممعلى طريقة الشِّ ،عندهم ما تروى فيه الوقائع واحلوادثووه
عري يف هذا النوع الشِّ ،،أما فيما خيص الكتابة)2("عن التاريخ البحتزيتميَّ طراء،حىتواإل

،ين والعاداتالنظم فيه قدمي يف األمم اليت اغتدى خياهلا بالدِّ "يعترب
ياذة عند الرومان،وكذلك نظمت فيه شعراء األمم املتأخرة  نواألوديسا عند اليونان،واإل

.)3("والطليان واإلنكليز،وعندهم يف ذلك املالحم املأثورة،واألملان،لفرنسينيكا

مؤسسة املختار للنشر والتوزيع"دراسة نظرية وتطبيقية"حسين عبد اجلليل يوسف،علم القافية عند القداماء واحملدثني،)1(
. 51،ص2005، 1.طالقاهرة، 

. 110،ص3الرافعي،تاريخ آداب العرب،جمصطفى صادق)2(
.110املرجع نفسه،ص) 3(
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.األممنعديد مدعري ظهر عنأن هذا النوع الشِّ ،
اعر القصصي عند بني شاعرنا والشَّ ،بال شكاهناك فرقً أنَّ ،هذانستشف من كلِّ ولذا 

أن نفَسه يف شعره ال يطول،بينما ،ك عند شاعرناوكان من مظاهر ذل"األمم األخرى،
يطول نفسُه طوًال مسرفًا،حىت تتجاوز قصيدته مئات ،الشاعر القصصي عند األمم األخرى

األبيات،بل حىت تتجاوز األلف واأللفني والثالثة،بل حىت تصبح آالفا عشرة أو أكثر،وكأنَّ 
.)1("خم من األبياتأن يكتب هذا العدد الضَّ ،اعر العريب مل يكن يعجبهالشَّ 

على اختالف أنواعها ،مسائلة األمكنةاعر عنهذا ويف إلياذة األوراس،ال يتوقف الشَّ 
هداء،وبعض القبائل املتمثل يف دم الشُّ ،ال اإلنسان أيضً يساء

س زاوية يخ بوزيد مؤسِّ الشِّ :مثل،خصيات بعينهامثل أوالد عمار،بل يساءل بعض الشَّ 
وكذلك أبناء ...القرقور،والشيخ عمر دردور،والشيخ حممد الطاهر روابح،واألمري الصاحلي 

.
سب املئوية تر، والنِّ عدد التوا،ما سبقميكن أن نورد خالصة لكلِّ ،هذا و 

:      األفعال يف هذا اجلدول اآليتةبأنواعها،وحركيتوالشخصيا،مز امللحميلكل من الرَّ 

الفعل 
األمر

الفعل 
املضارع

الفعل 
املاضي

الشخصيات 
الثورية

الشخصيات 
لدينية ا

والعلمية

الرمز 
امللحمي

27 28 96 07 13 28 عدد التواتر
19،01 19،71 67،60 04،92 09،15 19،71 النسبة املئوية

.45،صشوقي ضيف،دراسات يف الشعر العريب املعاصر)1(
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:الموضوعيةالمطلب الثاني –
وهي مدة زمنية بعينها،تنحصر يف،يستشف أن أحداثها،"إللياذة األوراس"ن املتلقي إ

وفقا ملا ،بعيددت فيها املوضوعية إىل حدٍّ تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر،وبالتايل فقد جتسَّ 
:اعر من أحداث،ومنه ميكن تقسيم اإللياذة إىل ثالثة أقسامطرحه الشَّ 

:مقدمة- 01
لته الوثيقة مبنطقة وصِ ،عالقته احلميمةإىل وصفاتيةمن الذَّ يف كثريٍ ،الشَّاعرفيها ض يتعرَّ 

مري املتصل،الذي يعود عليه يف مثل نستشف هذه العالقة من خالل توظيفه للضَّ األوراس،و 
:اإلفراديةالبنياتهذه

،بركاين،صوريتألمَّيت،بلسما جلراحنا   أنفسنا،شأينوجداين،جواحني،يل،أوزاين،حسيب،يعيدُ (
،أحزاينين،حجايالَّ خِ ،جبناين،معلمي،صحيب،إخويت،إخواين وجداين،مدرسيت،هواي،دمي

...).لساينقليب،
وعة حلميمة،من خالل استحضار تيمات املكان،وألفاظ اللَّ كما تظهر هذه العالقة ا

:واالشتياق يف مثل
أوراس،لقاَك،علَّ اللقاء،عطر احملبة،يا أرض،بلسما جلراحنا،شفاء أنفسنا،ذكرك،جبل (

...).  ض اجلزائراملكارم،جبل البطولة،موطن الشجعان،أر 
وأحالم استحضار ذكريات املقدمة إىلميضي يفل، باعر عند هذا احلدّ وال يتوقف الشَّ 

سوق العصر ج، وضجيه، وإخوانهومعلمه، وأصحابطريق مدرسته ضفيستعر ،طفولته
لذين ميتازون بالبساطة يف عيشهم هؤالء ا،نالَّ ا، كمخاصة يف وقت املساء

. وأحالمهم
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:عرض–02
ض إىل بطوالت مجاليات طبيعة منطقة األوراس،وكذا يتعرَّ ،اعريف هذا العنصر يصف الشَّ 

اليت ،خصيات الفكرية واجلهاديةمن الشَّ عرج عن كثريٍ ضد الغزو األجنيب،وي،املكان واإلنسان
.خدمت منطقة األوراس،واجلزائر بوجه عام

،والرتكيبيةالبنيات اإلفراديةالصِّفات و مجاليات طبيعة منطقة األوراس،من خالل هذه فتربز
هرم،صنوفه،احلسناء،خري مكان،حسنهما،الكتمان،احلسن:(يف مثلالة على اجلمال،الدَّ 

...)هور،روضيتشاعر، الزُّ ر،حجارته،ذكَ 
اعر لبعض األفعال كما تتجلى مجاليات طبيعة منطقة األوراس،من خالل توظيف الشَّ 

ت،ذكر،قضى دَّ ،قُ جلَّ،جياورُ ،جْ ،عُ قَ تلْ :(لمثعلى هذه اجلماليات ،وطلب التَّ ،الةالدَّ 
...).تفتَّحِت،أَسرت،تنحين،سبَتاينهلا،

اليت اشتهرت باجلمال يف منطقة ،صريح بأمساء بعض األماكنوال يتواىن الشاعر،عن التَّ 
.          ...)مرة،بلهيالت،عني ياقوتاملعذر،بومية،جرمة،مدغاسن،الشُّ :(األوراس،مثل

.ومدينة،متوقفا عند كل حيٍّ أو قريةٍ ،صد مجاليات منطقة األوراسيرت نفسه،املنحىيف و 
على حدٍّ سواء يف ،أن يتعرَّض إىل بطوالت املكان واإلنسانيف عرضه،مل ينس الشاعر و 

: الةجند هذه األفعال الدَّ احلصر،ال ،إلياذته،فمن ذكره لبطوالت املكان على سبيل املثال
...).                                       متوُج،اْشرأبت،لن تستكَني،بارَكها،هدَّت،زلزلتْ (

.                  داللة قاطعة على مدى صمود اجلبالإن مثل حركية هذه األفعال، لتدلُّ 
الة على الدَّ ت، والصِّفابعض األمساءا يورد أيضً ل، باعر برصد األفعالوال يكتفي الشَّ 
خنوة اجلبال،أسد،جارف الطوفان،عزة،كلُّ :(مثل،البطولة والصمود

...) عروش املعتدين،شوامخ الطغيانالشجعان 
،يُروى،كَفى بهيشهدُ :( مثلت اإلنسان،فتتجلى األفعال الدالةأما عن بطوال ...)،لىبَّ

...)عباس لغرور،سي احلواس،بن بولعيد:(كما يربز ذكر بعض الشخصيات الثورية،مثل
...)األوراس،األوطان،رائد،ثوريت،جهاده،شاهد،برهان(:مثلالدالة وكذلك بعض البنيات 

.ر اجلزائرميضي الشَّ و 



-300 -

اعر يف إلياذته  الشَّ ذكرويف معرض احلديث عن الشخصيات الفكرية،واجلهادية ،لقد 
: مت خدمات جليلة هللا وللوطن،ومنها على سبيل املثالقدَّ خصيات،اليتالشِّ هذه من اكثريً 

أو" بوزيدَ "أو"دْرُدورَ "ولتْسألوا 
هالَّ سألتْم أمحَد السَّرحاين؟            

أصالة فقهنا"روابح"ولتسألوا 
املتفاين                       "األمري الصاحلي"وكذا 

ُجماهد رفعة" َحيياوي"وكذاك 
بذل الـجهود لنصرة الرحـمان                        

م أمةً علَّ " مْسُعودانُ "وكذاك
"                      السلطاين"بعد و"املزوزي"وكذا 

)م(هذا الطِّيب املتنسك الــــ" معَّاشُ "
)1(ــــــــــــمتورع الـمتواضـــــــع القـــرآين

عن  ،نقيبة البحث والتَّ ر على ضرو ،داالً مفتاًحا ) واألُ ولتسْ (األمرفعل،ف الشاعرحيث وظَّ 
:كما وظف أسلوب االستفهامملعرفة تارخيها احلافل باألجماد،الشَّخصيَّات،كنه هذه 

:كما جنده قد أورد بعض الصِّفات مثل.)سألتم؟هالَّ (
...)، القرآينعاملتورع، املتواضك، املتنسِّ ب، الطِّيرفعةد، جماهاملتفاين(

:خاتمة–03
بني العرب واألمازيغاصلواالنصهار احل،اعر بالعالقة احلميمةالشَّ ه ينوَّ ،يف خامتة اإللياذة

منذ الفتح ملنطقة مشال ،ين اإلسالميوهذا عن طريق الدِّ -سكان منطقة األوراس-
.                                           الواحدالوطن ،والتعايش يف إفريقيا،وكذا املصاهرة

ابتعد كل االبتعاد رمغاالٍة، فالشاعأو ،ُغلوٍّ نالطرح، دو هناك موضوعية يفنأ،نستشف
بعيدا عن كل ما يشوب ،رصد حقائق تارخيية مثبتة، حماوالً ق،واخلوار عن األساطري واخلرافات

.تارخييةء، وأخطاهذه احلقائق من زيف وتشوهات
.27ص،طارق ثابت،إلياذة األوراس) 1(
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الخوارق:المطلب الثالث–
اليت تتكئ عليها املالحم الكالسيكية القدمية،فهي ،ةتعترب اخلوارق من العناصر املهمَّ 

هم دعامتها،ومن هذا املنطلق فهي أا،حيث ال ميكنها التخلِّي عنها مطلقً 
ا رامايانا اهلنود عن اإللياذة احتواء للخوارق،كما ال تقل عنها أيضً ،ال تقل األوديسة"

.      )1("وشاهنامة الفرس،وإنياذة الرومان
،ويف أكثر األحيان ع البشرماآلهلةتتقامسها ،وقدمن صنع أبطال بشر،هي هذه اخلوارق

ا ا ما تكون أهدافً واليت غالبً ،وأهدافهممن أجل بلوغ مرامهم،هم بالعون ويد املساعدةمتدُّ 
فليست "لخوارقلا،ولكن ال ينبغي أن يفهم من هذا احلديث،احنصارً إنسانية نبيلة وسامية

ين األولني،بل قد لدِّ اد اوروّ ،سينيالقدِّ أو يف عجائب ،اخلوارق منحصرة يف املعجزات اإلهلية
.)2("يف نفس إنسانية تسمو إىل مثلها األعلى،يوجد األمر اخلارق

من اخلوارق ما هو وليد العقيدة "دة املناحي،ذلك أنتعدِّ إن للخوارق بواعث مُ بل
ى يف اليت تتجلَّ ،عبية،أو هو وليد البطوالت الكربىالدينية،ومنها ما هو وليد التقاليد الشَّ 

من فضائل البشر،ميكن أن ،ما يتجاوز املقاييس العاديةأعمال العظماء من الناس،فكلُّ 
اليت ،وإن عرف العرب يف اجلاهلية بعًضا من اخلوارق،)3("يرتفع إىل مستوى األمر اخلارق

ن والغيالن،والوحوش،وأخبار أخبار اجلِ ا،وكذ
اخلوارق اجلاهلية مل تكن لتغرق يف التجريد،بفعل ما كان "أنَّ إالَّ ،ا

. )4("وإغراق يف املادية،اجلاهليون عليه من لصوق باحملسوس
مم خيتلف عما هو عليه عند األ،عند العرب املسلمنيفاألمر،هذالكن بالرغم من كلِّ 

ؤيِّ ت اهللا سبحانه وتعاىل،يُ هي فقط من معجزا،األخرى،ذلك أن اخلوارق عند املسلمني
.سل واألنبياءمن املالئكة والرُّ ،يشاء من خلقهمن

.32صأمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب، ) 1(
.53،صنفسهاملرجع) 2(
.53،صنفسهاملرجع) 3(
.67ص، نفسهاملرجع) 4(
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وأبطال خارقون على حنو ما  ،تعذَّر أن يكون للمسلمني بطوالت خرافية"،ونتيجة هلذا
.  )1("كان عند اليونان

ا، وهذاخلوارق يف إبداعات املسلمنيم، انعداكلِّ هذه األسباب وغريهانومنه نسجل، م
.رجة األوىل

واقعية وأعمال ،وما جاء فيها هي بطوالت،"إلياذة األوراس"انعدمت اخلوارق يف ا لذ
ا من اخلرافات واألساطري،وخوارق مل يذكر شيئً "،"طارق ثابت"اعر الشَّ ألناس عاديني،إذ أنَّ 

هنامة والشَّ ،العادات،اليت ترتكز عليها املالحم دائما،كما يف اإللياذة واألوديسة
.)2("كما رآهم ومسع عنهم يف الواقع،وجلجامش،واملهرباتة،وجعل أبطاله عاديني

أن عقلية ،إىل ذلكفضأمسلًما،"طارق ثابت"اعر إىل كون الشَّ ،وهذا راجع يف جوهره
يف العصور القدمية ،عن عقلية اإلنسان البدائيختتلف اختالفً ،اإلنسان املعاصر

من ظواهر كونية،وبالتايل ،اهلوتفسًريا مقنًعا ملا جيري حو ،الغابرة،واليت مل جتد شرًحا وافًيا
إىل قوى عنه،لتفسري أغلب الظواهر،مع إسناد ما تعجز ،اخلوارق واخلرافاتجلأت إىل 

.خارجية من صنع اخليال
رها ونضوجها االكتشافات جارب،وزاد من تطوِّ صقلتها التَّ د، فقأما عقلية اإلنسان املعاصر

كنولوجي،وما إىل ذلك من استحداث ناعي التِّ طور الصِّ وسم بالسُّرعة،والتَّ العلمية،يف عصر 
.                                    فاهية لإلنسانملختلف وسائل النقل،واالتصاالت،والرَّ 

.107،صالسابقاملرجع) 1(
.170الشعر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،ص حممد أمحد موسى صواحلة،) 2(
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الت البطولةتشكّ :ابعرَّ المطلب ال–
هذه ذلك أن ،حديث ذو شجون،األوراسيف إلياذة ،ة جتسيد البطولةحلديث عن كيفيَّ ن اإ

حيث سجَّل فيها الشَّاعر ة،من البطوالت،سواء الفردية منها،أو اجلماعياألخرية تزخر بعديدٍ 
مع الرتكيز على الصِّفات .بطوالت الشَّعب اجلزائري،السيما يف العصر احلديث،طارق ثابت

.                                     جاعة،واإلقدام،وما إىل ذلكلألبطال،كالشَّ خصية الشَّ 
-على سبيل املثال ال احلصر-،منها البطوالتو ا من األبطال عديدً ،يف إلياذتهاعروقد أورد الشَّ 

،جبل وستيللة ،بطو جبل الشلعلعبطولة جبل األوراس،،بطولة اجلبال،بطولة األرضبطولة (
جبل بوعريف،وشلية،بطولة جبل مستاوة،بطولة جبل مبجبة،بطولة جبل الرفاعة،بطولة بطولة

ة،بطولة الزوايا،بطولة زاوية جبل متليلي،وجبل قطيان،جبل آريس،بطولة سريانة،بطولة بريك
وية أم السَّعد،بطولة اإلنسان،بطولة الشهيد بلقاسم قرين،بطولة الشهيد أمحد وق،وزارزُّ بن 

)سيدي حين(
مصطفى بنالشهيد ،بطولة الشهيد سي احلواسبطولة الشهيد عباس لغرور،بطولة 
...).                                                                                 بولعيد

دعنالت البطولة ة تشكّ عن كيفيَّ ،سنحاول الكشفومنه 
.اتسعينيَّ تَّ لإىل جيل شعراء ا،ااعر ينتمي زمانيً ا أن هذا الشَّ علمً ،)طارق ثابت(اعرالشَّ 

حيوي خمتلف ،علًما أن جيل شعراء التَّسعينيَّات،قد شاع عندهم توظيف قاموس خاص
هذا اجليل أنَّ إىل للحياة،ومردُّ هذا، ربم من الواقع املرِّ ضجَّر،والتَّ كوى ،والتَّ مصطلحات الشَّ 

. قد ُولد من رحِم العشرية السَّوداء يف اجلزائر
- ال احلصرعلى سبيل املثال-ات جندسعينيَّ لشعراء التَّ ،غويومن مصطلحات املعجم اللُّ 

...) ت، املو ن، الوطر، اإلحبارف، السَّ ة، الفجيعرما، الدَّ ءما، الدِّ ح، اجلرا ة، املأساةيه، الغربالتِّ (
غوي لدى تبيان طبيعة املعجم اللُّ منَّاحماولةوهي،التَّمفصالت اللغويةسنتطرق إىل لذا

صالتمفْ ية،وملعرفة هذه التَّ الفنِّ لغتهعرية،وما هي أهم خصائصالشاعر،وكيف يبين لغته الشِّ 
.البنية اإلفرادية،والبنية الرتكيبية:طرق إىل قسمني هامني ومهامن التَّ البدَّ 



-304 -

:البنِّية اإلفرادية:أوال
" املونيمات"اليت هي عبارة عن جمموعة من " البنية املعجمية"تلك،إن البنية اإلفرادية

ومن البنيات اإلفراديةحتمل دالالت خاصة،مبفردها أو يف سياقها الرتكييب، (Monèmes)
:                                           اعر طارق ثابت جندالة عن البطولة عند الشالدَّ 

غيانهداء،املعتدين،الطُّ زاة،الشُّ وفان،الغُ ماء،اجلبال،الطُّ األوراس،الشلعلع،البطولة،الشجعان،الدِّ (
.                                                                          ...)احلرمان،النار

ا ال غبار عليه،حيث جند إىل جانب ا صارخً " إلياذة األوراس"يف ،البطولةتتجلىَّ نه وم
...وايا،والقرى واملداشرواجلبال،والزَّ ،بطوالت املكان الذي يتمثل يف األرض،بطوالت اإلنسان

يف إلياذة ،انيف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،وإىل بطولة اإلنس،ضنا إىل بطولة احليواننا تعرَّ ومبا أنَّ 
.يف إلياذة األوراس لطارق ثابت،ض إىل بطولة املكانبسكرة لشارف عامر،سنحاول أن نتعرَّ 

ة ا تارخييَّ بيعة لعب أدوارً ل يف الطَّ ،املتمثِّ على اختالف أشكاله وتضاريسه،املكانذلك أنَّ 
ئري الذي اجلزاا للمجاهدى للعدو الفرنسي،وكان عونً هامة يف منطقة األوراس،فقد تصدَّ 

:                       "إلياذة األوراس"ومن تيمات املكان احلاضرة يف.ثار من أجل حرِّيته
،جمبة،الرفاعة،متليلي،قطيانلعلع،وستيل،بوعريف،شلية،مستاوةالشَّ اجلبال،كل األوراس،"

، ،أينغيسن،لرباعكيمل،غويف،تغامنني،إمشولآريس،تكوت،غسرية،باتنة،تراب األرض،
".                                اخل......،واد الطاقة،ثنية العباد،نوادر،منعة،تيغرغاروزينةب
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:شِّعريالمعجم ال- 01
الذي عرياملقطع الشِّ نكوَّ يت،حيث )املكان(ف عند بطولة نقن

وريللفعل الثَّ اانعكاسً ،ل بنياته اإلفرادية،تشكّ يٍّ شعر تبي)12(من،املكانتناول بطولة 
: عري بقول الشاعرحيث يبتدئ املقطع الشِّ ل معجم ثوري مباشر،وملفهوم البطولة،من خال

لـَمكـــَـــــــــارِم ُكلَِّها     جبَل اْلبُطولِة موطَن الشُّْجَعانأوراُس يا َجبـَل اْ 
َجبَل اْلذيَن َتفـَــــــــرَُّدوا بـِِخَصالـِهْم       وَتسابُقوا للَمْجِد دوَن تَــــــــــوانٍ 

َعْطَشانِ َجَبَل اُألىل َقْد َخضَُّبوا ِبدَماِئِهْم        أرَض اجلزائِر والثَّرى اْل
َفكـــَأنََّك النـــَّار اليت برَُكـــــــــاينأوراُس يَا ُمْعِطي اْلقَصائَد نُوَرَها   

َوبِأنََّك اْلَكلَماُت يف وْجَداين )       َقْد ِصْرُت ُمْعَرتفًا بأنََّك صوريت(
وفَانِ ُكلُّ اْلـِجبــــاِل َكعْهِدها أَمٌل لنا       أسٌد تـَموُج كجارِف الطُّ 

ُكلُّ اْلـِجبَــــاِل َقِد اْشرأبَّْت عـــــزًَّة         لْن َتْستكيـَن لـُِمْعتٍد أو َجاٍن 
اهللاُ بَــــــــارَكَها وبَـــــــــــــاَرَك تـُـــــــْربـَهـــــــــا       هَي لْلَجزائـــــــِر نـَْخوُة الشُّْجَعانِ 

َشواِمَخ الطُّْغيانِ -لو تْعَلُمونَ -ْلزِلْت وز َهدَّْت ُعروُش اْلـُمْعَتديَن 
ْم بـَِهـــــــوانِ ــــــــــزاَة وردَّهُ ـــــــإنـَّـــُه       أْعيَــا الغُـــــوْلَتْسألُــــــــــوا َجَبَل الشَّلْعَلعَ 

ـــٍة مل تْرَض باْلـِحْرَمـــانِ ــــــــيـُْخبـُِر أنـََّنا        ِمْن أُمَّ " لَ ـــــــوْستي"َوْلتْسأُلوا 
)1(َفكالهـَُما ُقْطَبانِ " ِشْليــةٍ "عْن ُشَهدائَِنا      أو"بُوْعريفَ "َولَتْسأُلوا 

،متثل الكلمة املفتاحية،ملا سيأيت بعدها من وحدات "أوراس"نالحظ منذ البداية أن لفظىة 
.    إسنادية،فمن حيث البناء النَّحوي فقد وردت مبت

:       ذلكنظنالح،ياق نفسهويف السِّ 
ض، أر ء، دمال، جبدل، جبن، الشجعان، موطة، البطولل، جبم، املكار ل، جبأوراس(

ل، اجلبا،وجداينت،الكلما،صوريت،بركاينر،النار، نو د،القصائس،أوران،العطشاالثرى،راجلزائ
ن،الطغيان،املعتديش،عرو ن،الشجعاة،خنو ر،للجزائا،اهللان،جاد،معتل،اجلباالطوفان،دأس
.)الشلعلع،الغزاة،هوان،وستيل،أمة،احلرمان،بوعريف،شهدائنا،شلية،قطبانجبل،

.09،10،صطارق ثابت،إلياذة األوراس) 1(
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متمثلة )مرة19(حساب البنية الفعلية اليت تواترتى،عل)مرة48(ت البنية االمسية فقد تواتر 
تفرَُّدوا،تسابُقوا،خضَُّبوا،صرُت،متوُج،اْشرأبْت،تستكني،باركها،بارك،هدَّْت،زلزلتْ :(األفعاليف

.)، ولتْسأُلوا، ترضَ ، خيربُ ا، ولتْسأُلو ، ردَُّهمْ ، خربِّ ا، أْعيوافلتْسألُ 
بات،وعدم عري،داللته الثَّ ،يف املشهد الشِّ ،بنية االمسيةهيمنة الإن 

ث،وعدم العجلة، والتَّسرع ت،وهذا ما تتطلبه البطولة،من ثبات، وصمود،وتريّ احلركة قبل التثبّ 
.                              أرواًحا بشرية مجَّة

أوراس، جبل، موطن :(من ذلك،هذا وقد ساد احلقل املعجمي الدَّال على هيمنة املكان
  .(

هو ،على أن هذا املكان،فإمنا يدلُّ شيءعلى كل الطاغي،إن دلَّ 
فهو مكان ثوري.ى األحداث فحسب،وإمنا يشارك يف صناعتها،ال يتلقَّ الفعَّ مكان إجيايب 

.منها أجماده التارخييةع، ويصنهالُ فعِّ يُ لغري سليب ال يستكني لألحداث، ب
،باعتبارها بنية لغوية هلا أكثر من داللة،حيث تردَّدت يف لفظة األوراسهيمنتهذا وقد

:عن طريق التلميح)مرَّات07(،و)أوراس(باللَّفظ الصَّريح،)مرتني02(عرية املنتقاةاملقطوعة الشِّ 
،جبل األىل قد خبصاهلموادُ جبل املكارم،جبل البطولة،موطن الشجعان،جبل الذين تفرَّ (

.                                           )،معطي القصائد نورها،اجلبالبدمائهم وابُ خضَّ 
.ربز مدى هيمنة وبروز األوراس كمكان على وقائع األحداثي،دد للفظةة هذا الرتَّ إن نسب

داللة على أن هذه البنية اإلفرادية،هي مفتاح البطولة يف هذه املقطوعة الشِّعرية،وأن كل 
.                                                    األحداث تدور حول األوراس ومنجزاته

األلفاظ ابقة، يفطوعة الشِّعرية السَّ ال على البطولة يف املقعري الدَّ املعجم الشِّ لثَّ ، ويتمهذا
الغزاةاجلبال،الطوفان،عروش،ل، كم، دماؤه، بركايندن، الشجعاة، البطولأوراس:(اآلتية

).شهدائها
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:عرية للمعجم الشِّ الليَّ الخصائص الدَّ -02
يبدو معجًما بسيطًا ،من الوهلة األوىل،ولكنها اعر طارق ثابت ،للشَّ عرياملعجم الشِّ إنَّ 

علًما أن البساطة هي من أفتك أسلحة الشِّعر عرب ،البساطة اليت تنطوي على عمٍق كبريٍ 
رجة األوىل،بالدَّ وجداين واقعيه الشِّعري،هو معجممعجمخمتلف العصور،وبالتايل فإن 

اليت ،لسلةالسَّ لينسج من خالله لغته الشِّعرية ،يط بهالواقع احملذاته،ومنحيث ينطلق من
،بلسماحملبة،الشذا،جواحني،عطراللقاء،وجدايناألوراس،:(أمثالحة،لفاظاألاتكثر فيه

،حنان،الرحم    ،فؤادي،العاشقني،لوعةر،اجلزائ،اهللال،األمالكلمات،العطشان،القصائد،النار
قليب،احلجى،األحزان،املساء،اجلبال،فيض،سحر،ةاء،الرب ،الصباة، الطفولت، الذكريادمي

.                                                                                .)..األحلان
. صلةمائر املتَّ الضَّ ،الصيق بذاته،إذ جنده يف شعره يوظف كثريً فنالحظ أن معجمه الشِّعري

.....)وجداين،جواحني،فؤادي،أحزاين:(من أمثال،درجة األوىلاعر بالاليت تعود على الشَّ 
اعر أن ينهل عبقريته من على الشَّ :"القائل،اعر يسري على خطى فيكتور هيجوالشَّ وكأنَّ 
.   "ومن قلبهروحه،

:فيما يلي،طارق ثابتاعر لشَّ اد، عنملعجم الشِّعرياخصائصميكن أن جنمل أهم 
...ة، واملقابلقبا، والطِّ اجلناس:باحملسنات البديعية مثلعري،معجمه الشِّ عدم احتفاء–01

.إال ما جاء عفو اخلاطر
.. رى،تراب،نبات،شرب،صخرأرض،الثَّ أوراس،اجلبال،جبل،:(عةالطبياالستقاء من معجم- 02
.ال تعين الركاكة أو اإلسفاف،واعتماده أسلوب السَّهل املمتنعغة، واليتالبساطة يف اللُّ - 03
.ةحوية،والصرفيالنَّ ،و غويةيف جمملها من األخطاء اللُّ ،لغته عربية فصحى سليمة- 04
قىة،اجلهاد،التُّ املكارم،اإلميان،قرآين،عزَّ احملبة،أمان،(ثلم،ألفاظ دينيةمستوحاة منلغته –05
.يف غالب األحيان"الواووالياء، أوباأللف، أ"ءاالعتماد على القوايف املوصولة،سوا- 06
...باينشاكل والتَّ شبيه،التَّ داء،التَّ النِّ كرار،التَّ :على غرار،بعض األساليبتشيع يف شعره - 07
موطن،أوراس،تراباألرض،(مثلأمكنةوما يعادهلا من "الوطن"د تيمةيف شعره ترداتكثر- 08
.،تدور حول مواجع الوطن،واألمة العربية اإلسالميةمواضيعه وجدانية،وطنية،قوميةجلُّ - 09
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:ركيبيةالبنية التَّ :اثانيً 
بعدما تطرَّقنا إىل أهم خصائص البنية اإلفرادية،عند الشَّاعر طارق ثابت،ينبغي علينا 

.                التَّطرق إىل البنية الرتكيبية،ذلك أن أمهية األوىل ال تكتمل إال حبضور الثانية
الةقدرة يف انتقاء األلفاظ الدَّ كالشَّاعر طارق ثابت، ميتلنالحظ أنَّ ،ومن الوهلة األوىل

:                            ى بسمَّ ما يُ نالسِّياق الداليل للنص، ضملداخ
 . (L’axe  de sélection ": (حمور االختيار"

:غويةعند هذه الرتاكيب اللُّ -مثالً –إننا إذا وقفنا 
بِدَماِئهمَخضَُّبواَجبل اُألىل َقْد –01
كجارِف الطُّوفانِ وجُ تمُ ُأْسٌد - 02
ةً زَّ ــــــعِ اْشرأبَّتْ قدِ اجلبالِ لُ كُ - 03
تْ لَ َوزْلزَ دينَ تَ املعْ عروشَ تْ هدَّ - 04

ر، أمذلكنحاولنا أن نستبدل كلمة مكان أخرى، فإا، إذاكيب اللُّغوية السَّابقةففي الرتَّ 
غوي األولففي الرتكيب اللُّ .وقد يؤدي األمر إىل حدِّ تشويه مجالية اجلملة الشِّعرية،عسري

ة عدَّ االختيار حمور على مستوى ترتادف معها "ضَُّبواخَ "نالحظ أن كلمة -مثال–
،إال أنَّ كلمة َخضَُّبوا هي الكلمة املناسبة )...طهَّروا،غَسُلوا،افْـَتُدوا:(من بينهامرادفات أخرى

تُه بإشعاعات مجالية،ودالالت مفتوحة على تأويالت ك . ثريةمع السِّياق النَّصي،حيث أمدَّ
َخَضَب َخيِْضُب َخْضًبا "فيقال،ا يف مناسبات األفراحغالبً يستعمل ،بَ أن الفعل خضَّ باعتبار

مصدر خَضَب،ما خيضب به من :وِخَضابٌ (...)،صبغ شْعَرُه،غريَّ لونَُه باِخلضاباابً ضَ وخِ 
بَ ففعل خضَ .)1("كناية عن املرأة:ذات اخلضاب)مثل"(خضاُب النِّساء احلِنَّاء"حناء،وغريه

،وهي عرالشَّ غ،وصبءواحلِنَّااكرة اجلماعية باملرأةارتبط يف الذَّ هنأو ،ا، السيمله داللة مجالية
،داللة ماءالدِّ ليطلقه على أمور ترتبط بالزِّينة،واألفراح،ومنه استعار الشَّاعر صفة هذا الفعل

من جهة أخرىعلى غزارة سيالن دماء األعداء الفرنسيني من أثر اإلصابات،من جهة،و 
.بانتصارهم على أعدائهم،ن اجلزائرينيا فر أداللة على 

.401ص العريب األساسي ،املعجم،وآخرونينظر أمحد خمتار عمر) 1(
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."حمور االختيار"على مستوىتتعالق معها ،"تموجُ "،فإن كلمة اينغوي الثَّ ويف الرتكيب اللُّ 
ا هي أكثر تعبريً ،كلمة متوجن، لك...)،جتذِّفُ َتسبُح،تُبحرُ :(،أمثالمن املرتادفاتكثري

.صي للمعىنياق النَّ حيث السِّ ن، ماملوقفن، عوداللة
فوصف هذه اجلبال ،اعر هنا،يتناول احلديث عن بطولة اجلبال مبنطقة األوراسذلك أن الشَّ 

اعر جعل فالشَّ ،يها لألعداء متوجاجلبال يف تصدِّ كناية عن البطولة،هذه ،باألسديف البداية 
متوج كاألمواج،ومن صفات األمواج القوَّة،وِشدَّة الـمّد واجلزر،وسرعة -املوقفيف هذا- اجلبال
،ومنه )جارف الطوفان(ق،بل زاد الشَّاعر إمعانًا للمعىن،بأن أضاف إىل املوج مجلةالتدفَّ 

مود،إىل أمواج طوفانية جارفة يف بطولتها،جترف وتسحق كلَّ حتوَّلت اجلبال الرَّاسية الثَّابتة اجل
ولنا (س،دنَ من فعل تطهريي،لكلِّ ،وفانعليه مياه الطُّ ا تدلُّ هذا ناهيك عمَّ ،من طغى وجتربَّ 

).أكرب دليل وعربة،يف قصَّة طوفان النَّيب نوح
.  ل، والفعاجلمود إىل احلركةن، ماهلوِّ حتخاللن، ماجلبالقمَّة بطولةعلى ة، داللهذاكلُّ 

."االختيارحمور "تتعالق معها على مستوى)اْشرأبَّت(غوي الثالث،فإن كلمة اللُّ الرتكيبويف 
اعر حبسِّه ،لكن الشَّ ...)امتألتنظرت،تطلَّعت،رنْت،:(ة كلمات مرتادفة،من ذلك مثالعدَّ 

: ،ملا هلا من داللة لغوية،حيث يقال)اْشرأبَّتْ (اعري،فقد انتقى كلمة املرهف،وذوقه الشَّ 
، اْشرِئْـَبابًا" ،يْشرِئبُّ .)1(."مدَّ عنقُه،أو اْرتفَع لينظر:الرَّجلُ -:اْشرَأبَّ

،ةً زَّ ع فقط عاجلبال مل تتطلَّ نَّ ، أعريةاجلملة الشَّ سياق يف ،داللة هذه الكلمةنَّ ،فإومنه
يف ولعلَّ - املستقبل-ظر إىل األمامحريرية،وإمنا ارتفعت للنَّ ان الثورة التَّ ،اوفخرً 

،رفعة مضافة إىل مشوخها ورفعتها املعهودة،ناهيك إن كانت هذه الرفعة رفعة ارتفاعها هذا
.  عزَّة،وليس رفعة تكرب،أو تيه،وصلف،على ما حوهلا

رفعة املتواضع،ال املتكرب املتغطرسي، أفعة يف موضعهاداللة على الرِّ ،كلمة اْشرأبتلذا فإنَّ 
ر باآليت،وبالتايل أخذ بصُّ عالوة على أن االرتفاع للنظر إىل األمام،داللة على البصرية،والتَّ 

.أويت خريا كثرياد فقىهذا من احلكمة،ومن أويت احلكمةأسباب احليطة،واحلذر،وكلُّ 

.677ص،السابقاملرجع ) 1(
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على مستوى،ة كلمات،ترتادف معها عدَّ )زْلزَلتْ (جند أن كلمةابع،غوي الرَّ ويف الرتكيب اللُّ 
هِ اعر طارق ثابت حبسِّ لكن الشَّ ...)َكسرْت،حطَّمْت،سَحقتْ :(أمثال،"حمور االختيار"

خوََّفهُ :الشَّخص:زَْلَزَلًة َوزِْلزاالً ، يُزْلزِلُ زَْلَزلَ "من فعل)زْلزَلتْ (كلمةر، اختاواقعري الذَّ الشِّ 
،مصدر:زِْلزالٌ ،(...)ارجتفْت واضطربت اْضِطرابًا َشديًدا:األرضُ ، زُلزَِلتِ "هِ راخِ صُ بِ هُ لَ زَ لْ زَ "

.)1("دةتعدِّ زل مُ أصيبت العائلة بزال"هْوٌل وُمصيبٌة شديدةٌ :َزالزِلُ :زَْلَزَل مجع
ه اعر انتقاها حبسِّ فإن الشَّ ديدة،الشَّ ةداللة على اهلول العظيم، واملصيب،لزلةالزَّ كلمةومبا أن  

.               -وامَخ الطُّغيانزلت شَ زلْ -من خالهلاليعربِّ ،املرهف

عمار ما ُخرِّبَ الكان ميكن إصالح ما ُحطِّم،وكسِّر،و ،بتحطَّمت،أوكسَّرت،أوخرَّ :فلو قال
حتية لألشياءلزال هول يضرب األعماق والبنية التَّ زلزلت،أعمق داللة،ذلك أن الزِّ كلمةلكن  

وهذا داللة على عمق بطولة جبال األوراس،اليت لزل،اذر إعادة إصالح ما زُ وبالتايل من النَّ 
.                                                   عماقاملعتدين من األاستأصلت جذور

من اأهوال يوم القيامة، انطالقً فلزلة، تصبالزَّ ةولذا وردت سورة يف القرآن الكرمي، موسوم
. )2("إَذا زُْلزَِلِت ْاألْرُض زِْلَزاهلَا:"عاىلقوله ت

انتقائهن، وحسغةباللُّ تطارق ثاباعرإحساس الشَّ ىمد،ما سبق ذكرهنالحظ من خالل 
. ياقسِّ الاخلروج عن ن، دو داللة املعىنل، وإيصاعبريعلى التَّ ةوالقادر ،الة املوحيةأللفاظ الدَّ ل

.      "حمور التوزيع:"ى بــــــــــسمَّ إذا تطرقنا إىل ما يُ ا، أمَّ "حمور االختيار"هذا على مستوى 
صعرب النَّ ،كلمات املرصوفةبتوزيع وتنظيم ال،وهو احملور الذي يهتم، L’axe de distribution

األمساء الواردة يفنعلى حساب البنية الفعلية،وم،نا حنصل على طغيان البنية االمسيةفإنَّ 
ء، دمال، جبدل، جبنجعا، الشُّ ن، موطة، البطولل،جبم، املكار لأوراس،جب(:صالنَّ 
ت، الكلما، صوريت، بركاينر، النار، نو دئ، القصاس، أوران،الثرى، العطشار، اجلزائضأر 

ش،عرو ن،الشجعاة،خنو ر،للجزائا،اهللان،جاد،معتل،الطوفان،اجلباد،أسل،اجلباوجداين
).شلية ،،جبل، الشلعلع،الغزاة،هوان،وستيل، أمة،احلرمان،بوعريف،شهدائنان،الطغياناملعتدي

.581ص، السابقاملرجع) 1(
. 01ةسورة الزلزلة، اآلي) 2(
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متمثلة ) مرة19(تواترت ،اليتحساب البنية الفعليةى، عل)مرة48(فقد تواترت البنية االمسية
تفرَُّدوا،تسابُقوا،خضَُّبوا،صرُت،متوُج،اْشرأبْت،تستكني،باركها،بارك،هدَّْت،زلزلتْ :(يف األفعال

.)ا، ولتْسأُلو ، خيُرب، ترضَ ا، ولتْسأُلو ، ردَُّهمْ ، خربِّ افلتْسأُلوا، أْعي
:ثبات املكان،داللة على على حساب األفعال،اعر باألمساءهذا االهتمام من قبل الشَّ لعلَّ 

.                                   يف مقاومة املعتدين،وكسر شوكتهمجبال،وأرض،وتراب،
:البنية اإليقاعية- 

وهو الذي يتولَّد من :اخليقاع الدَّ ياإل:تنقسم إىل قسمني،كما هو معلومالبنية اإليقاعية  
:نات البديعية مثلويت،واحملسِّ وازي الصّ خالل التَّكرار بأنواعه،أو ترداد احلروف من خالل التَّ 

ينتج من وهو الذي :اإليقاع اخلارجي،و اجلناس،املقابلة،التباين،التشاكل،النرب،التدوير،وغريه
.اختيار البحر الشِّعريخالل تكرار حروف الرَّوي،وتتابع القوايف،وحسن 

:اخلياإليقاع الدَّ - 01
.اخلي يف إلياذة األوراساعر طارق ثابت،من أجل إشاعة اإليقاع الدَّ لقد سعى الشَّ 

:منهااختاذ أساليب عديدة،كاالعتماد على ترداد حروف بعينها،عرب ثنايا القصيدة إىل
:األلفحرف :أوالً 

احلرف من هذااليت تتشكَّل ،حنصل على عديد من الكلماتا، فإننرف األلفإذا بدأنا حب
:وهي كاآليت

أوراس،يا،املكارم،كلها،البطولة،الشجعان،الذين،تفردوا،خبصاهلم،تسابقوا،توان،األىل،خضبوا"
جلزائر،الثرى،العطشان،أوراس،يا،القصائد،نورها،فكأنك،النار،اليت،بركاين،بدمائهم،أرض،ا

..."معرتفا،بأنك،وبأنك،الكلمات،وجداين،اجلبال،كعهدها،أمل،لنا،أسد،كجارف،الطوفان
،وبالتايل احتلَّ )من مرَّةركثأ(ينة،قد تردَّد فإن حرف األلف،األلف مهزة،واأللف اللِّ ومنه،

. نسب ترداد احلروفاملرتبة األوىل يف
تناسبان ،ة،وصورة الربوز دَّ ة الشِّ يخاصَّ ومما ال شك فيه،أن 

.البطولةياتجتلِّ 
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ونحرف النُّ :ثانًيا
الذي يشكِّل ظاهرة صوتية مسيطرة على خطاب ،"ونالنُّ "سرعان ما يتجلَّى لنا حرف

:     ، مقرونًا بالبنيات اإلفرادية التالية)مرة28(الشاعر،حيث تردَّد 
،النار،بركاين،بأنك وجداين ،لنا ك، نورها، فكأن، العطشانن، توادون،ن، الشُّجعاموطن"

،
". شهدائنا ،قطبان

بركاين،ن، العطشان، تواشُّجعانال":مثليف وي ر رفغالبيته حيف،ونحرف النُّ وقد جاء 
". قطبان،نالطوفان، جاوجداين

).  بيت شعري142(يف كافة اإللياذة على مدى،
معناها لغة شفرة .مهموس رخو"ية غري احللقية،وهوعور ون هو من احلروف الشّ وحرف النُّ 

يوحي باألناقة،والّرقَّة .أصلح للتعبري عن مشاعر األمل واخلشوع.واةالّسيف،أو احلوت،أو الدَّ 
ات النُّطق إن معانيه ختتلف باختالف كيفيَّ .وباالنبثاق واخلروج من األشياء.واالستكانة

.)1("ركةعلى االهتزاز،واالضطراب،وتكرار احليدلُّ .به
لغة شفرة السِّيف، وداللة االهتزاز، واالضطراب، وتكرار احلركة، خلري دليل على مدى إنَّ 

.حتوَّل من اجلمود إىل احلركةيكان،الذا، ببطولة املصوتيً )ونالنُّ (ارتباط حرف
حلركة إىل ا،بات واجلمودمن الثَّ لسم باجلمود وعدم احلركة،حتوَّ يتَّ الذي،ابتكان الثَّ ذا املهإنَّ 

وهذا داللة على تفاعله مع األحداث،وعدم اكتفائه بالوقوف َشاهًدا عليها وعدم السُّكون،
. ة املكان،داللة على البطولةحركيَّ ،وبالتايل فإنَّ بل فاعال هلا
:املتمثلة يف،من خالل حركية األفعال املضارعة،بشكل ملفت لالنتباهة املكان يوتتجلَّى حرك

..."متوج ،تستكني،تعلمون،خيرب،ترض"
، على عكس األفعال استشراف املستقبلفعال املضارعة هذه، تدّل أيًضا على احلركة و األإنَّ 

.اليت توحي بالثَّبات واالستقرار،املاضية

. 47ص،حبيب مونسي، تواترات اإلبداع الشعري) 1(
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:جيمحرف ال:الثً ثا
:ل، مثألفاظ عديدةيف،)ة مرَّ 16(ونغرار حرف النُّ ىعلأيضا،د حرف اجليم وقد تردَّ 

ف، كجار متوج،)مرتني02(ل، اجلبا، وجداينر، للمجد، اجلزائنجعالشُّ ، ا)مرات05(جبل"
."للجزائرن، الشُّجعاجان

أدىن حنكي،مركب/احلرف اخلامس من حروف اهلجاء،وهو صوت غاريو، هوحرف اجليم
.جمهور،مرقق

يشبه رمسه يف .معناه يف العربية اجلمل اهلائج"وة البصرية،ف احلاسَّ و ر وهو ينتمي إىل ح
وتوحي بالقطع،والقشر،وحتيل على .ة،والفعالية املاديةعلى الشدَّ تدلُّ .ريانية صورة اجلملالسّ 

.                           )1("خامة،واالمتالء،والغلظة ماديا ومعنوياالعظم،والفخامة،والضَّ 
. ؟مدعاة للبطولةا، كلهة، والغلظعلى العظمة، واإلحالع، والقطة،والفعاليشدَّةومنه أليس ال

؟ احنةمث اجلمل اهلائج،أليس هذا احليوان،كان يستخدم منذ القدمي يف احلروب،واملعامع الطَّ 
هذا ،يف ساحة املعركة،كلُّ احلرب واالستنفارعلى حالة بل إن صفة هيجان اجلمل،لداللة 

.طولة يف أوجها،وتألقهامدعاة لداللة الب
ا ة الطويلة،إيقاًعا داخليً وتيالصّ قاطعاملت،فقد شكَّلالداخليودائًما يف جمال اإليقاعي

:ثلوتتمثل هذه املقاطع يف مالنَّفس، تدفُّقاتا مع متناغمً 
،يا،مكارم،عان،صاهلم،سابقوا،وان،مائهم،شان،نار،كاين،داين،جارف،فان،جان،باركراس(

)....عان،وامخ،يان،زاة،وان،مان،دائنا،المها
آهاتهذا اإليقاع اخلي،وأعطى للقصيدة بعًدا دالليَّا، فكأنَّ مما كثَّف حضور اإليقاع الدَّ 

.الرَّصاص،وجتلِّيات البطولة يف ساحة املعركةت طلقاتواكب ات متواليةصرخو 

. 44ص،املرجع السابق) 1(



-314 -

:اإليقاع الخارجي- 02
.لقافية، مث البحر الشِّعرياو، وهو الذي يتولَّد عن ترداد حرف الرَّوي

، واليتكرَّ ايلوهو احلرف الذي تبىن عليه القصيدة، وبالتَّ :ويحرف الرَّ 
.املتعارف عليهقليدييف الشَّكل الشِّعري التَّ ا، السيميستطيع الشاعر أن يستغين عنه

.وننُّ وي يف إلياذة األوراس،هو حرف الوحرف الرَّ 
.ويهنا هو حرف الرَّ نجعاون يف كلمة الشُّ حرف النُّ = نِ الشُّْجَعا: مثال

.ون،فيما سبقوقد تعرضنا ملعاين ودالالت حرف النُّ 
يرا ألصوات لغوية ليست إال تكر ،القافية عند العرب"،وتبعمبعىنمن فعل قفا يقفو،:القافية

اليت تأيت بعدد معني يرتاوح من واحد إىل ،غوية احلركاتبعينها،وتشمل هذه األصوات اللُّ 
غوية هو أربعة،يتلوها ساكن،يأيت بعده حركة،أو يكون بال حركة،وتكرير هذه األصوات اللُّ 

غم النَّ د،وعن وحدةغم يف األبيات،وهو مسئول عن اإليقاع املوحَّ بب يف إحداث النَّ السَّ 
.                                                                              )1("بالقصيدة

جبَل اْلبطُولِة موطَن الشُّْجَعانكـــَـــــــــارِم ُكلَِّها يا َجبـَل اْلـمَ أوراسُ :عريفلدينا البيت الشِّ 
:ل بن أمحد الفراهيدي،تتمثل فيما يليفتحديد القافية وحروفها ،مثلما هي عند اخللي

حروفها نوعها لقبها القافية كلمة القافية البيت الشعري
ردف:األلف

روي:ونالنُّ 
وصل:الياء

مطلقة متواترة /0/0 اين الشُّْجعانِ  أوراُس يا َجبـَل اْلـَمكــارِم ُكلَِّها
جبَل اْلبطُولِة موطَن الشُّْجَعان

غري الشُّجعان ن، ومعلى معاين البطولة،لتدلُّ داللة لغوية"جعانالشُّ "، فيةومنه فإن كلمة القا
املتمثلة يف راع،على حاالت الصِّ أيًضاتدلُّ لمث إن القافية جاءت متواترة،ون البطولة؟ قُ قد حيقِّ 

،والفرِّ يف ساحة املعركة،ناهيك عن ألف التَّ  ،فإمنا يدلُّ على شيءٍ أسيس الذي إن دلَّ الكرِّ
واجد،أما ياء الوصل،فهي داللة على انتهاء البيت الشِّعري لغة،مثلما هي بات والتَّ ى الثَّ عل

.داللة على حتقيق النَّصر،والرَّاحة الكربى بعد انتهاء املعركة
.09ص،حسين عبد اجلليل يوسف،علُم القافيِة عند القدماِء واحملدثني)1(



-315 -

:عرير الشِّ البح- 
: من املرور،بثالث مراحل،فالبدَّ "إلياذة األوراس"ملعرفة البحر الشِّعري،الذي تنتمي إليه 

.                                                        الكتابة العروضية،الرتميز ،مث التفعيل
.     ون املكتوباملنطوق دي، أوهي كتابة ما ينطق فقط:ةالكتابة العروضيَّ :أوالً 

جبَل اْلبطُولِة موطَن الشُّْجَعانكـــَـــــــــارِم ُكلَِّها يا َجبـَل اْلـمَ أوراسُ 
ُشْشَعاين/ِة موِطَنشْ لَ /وطُ بُ للْ بَ جَ اهَ لِ لْ كُ ـــــرمِ /اــــــــــــكَ مَ لْ لَ بَـ جَ /ايَ اسُ رَ أوْ 

موز املالئمة للكتابة ضية،وفيها توضع الرُّ وهي املرحلة الثانية بعد الكتابة العرو :رميزالتَّ :ثَانًيا
.احلركة تقابلها حركة،والسكون يقابلها سكون،العروضية

جبَل اْلبطُولِة موطَن الشُّْجَعانكـــَـــــــــارِم ُكلَِّها يا َجبـَل اْلـمَ أوراسُ 
ُشْشَعاين/موِطَنشْ َلةِ /َجَبلْلُبُطواهَ لِ لْ كُ ـــــرمِ /اــــــــــــكَ مَ لْ لَ بَـ جَ /ايَ اسُ رَ أوْ 
/0/0//0///0//0///0//0///0//0///0//0/0/0/0

:التَّفعيل:ثَالثًا
فعيل مبعىن وضع ،والتَّ ميزمن مرحلة الكتابة العروضية،مث الرتَّ وهي املرحلة الثالثة،بعد كلٍّ 

.روضيةموز العَ روضية،وللرَّ التفاعيل املناسبة للكتابة العَ 
جبَل اْلبطُولِة موطَن الشُّْجَعانكـــَـــــــــارِم ُكلَِّها يا َجبـَل اْلـمَ أوراسُ 

ُشْشَعاين/َلِة موِطَنشْ /َجَبلْلُبُطواهَ لِ لْ كُ ـــــرمِ /اــــــــــــكَ مَ لْ لَ بَـ جَ /ايَ اسُ رَ أوْ 
/0/0//0///0//0///0//0///0//0///0//0/0/0/0

بحر الكامل= لْ اعِ فَ تْـ مُ /نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ /نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ / نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ /نْ لُ اعِ فَ تْـ مُ 
افية اليت تبين،وتتأسس،وهو من البحور الصَّ فإلياذة األوراس إذن،تنتمي إىل حبر الكامل

0//0///نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ :تفعيلة األصليةعلى تكرار تفعيلة واحدة أصلية،حيث يبىن الكامل على 

الكامل ":يعدُّ ،فات وداللة حبر الكاملأما ص،وتسعة أضرب،للبحر الكامل ثالث أعاريضو 
وهلذا  ،عرألنه يصلح لكل نوع من أنواع الشِّ ،وقد أحسنوا بتسميه كامالً ،باعيةأمتُّ األحبر السُّ 

ة دَّ يف اخلرب منه يف اإلنشاِء وأقرب إىل الشِّ كان كثريًا يف كالم املتقدمني واملتأخرين وهو أجود 
.أقرب إىل الّشدَّة،يتماشى ودالالت البطولةألنه هذا البحر بالتايل و .)1("منه إىل الرقة

.92،ص1.ج"معربة نظما"هومريوس ةسليمان البستاين، إلياذ) 1(
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:األسلوب- 03
،يف إلياذة األوراس،وذلك من أجل إشاعة يبة أسالعدَّ - طارق ثابت-اعر ف الشَّ لقد وظَّ 

.داءباين،أسلوب النِّ شاكل،التَّ كرار،التَّ التَّ :من أهم األساليب اليت وظفهاعنصر اإليقاع،ولعلَّ 
:كرارالتّ :أوالً 
تكرار من أنواعه،عر،ومن ذلك جند كرار بأنواعه أثر كبري،يف إشاعة عنصر اإليقاع يف الشِّ للتّ 

.اجلملةوكذلك تكرار ،الكلمة
:تكرار الكلمة- أ

:اعركرار يف مثل قول الشَّ وع من التّ نعثر على هذا النّ 
اْلبُطولِة موطَن الشُّْجَعانجبلَ اْلـَمكـــَـــــــــارِم ُكلَِّها َجبـلَ أوراُس يا 

ِد دوَن تَــــــــــوانٍ اْلذيَن َتفـَــــــــرَُّدوا بـِِخَصالـِهْم       وَتسابُقوا للَمجْ َجبلَ 
اُألىل َقْد َخضَُّبوا ِبدَماِئِهْم        أرَض اجلزائِر والثَّرى اْلَعْطَشانِ َجَبلَ 

هذا داللة على ما هلذه الكلمة من قيمة يف سياق أربع مرَّات،و ) جبل(ترددت كلمةحيث 
.              اإللياذةبطبيعة احلال على املكان،وهو األوراس بؤرة النَّص الشِّعري،فهي تدلُّ 

:اعريف قول الشَّ وردت هنا فعل أمر،، واليتالكلمةتكرار كما جند 
َل الشَّلْعَلَع إنـَّـــُه       أْعيَــا الغُـــــــــــــزاَة وردَُّهـــــــــْم بـَِهـــــــوانِ ــــــَجبَ ــواوْلَتْسألُ 

يـُْخبـُِر أنـََّنا        ِمْن أُمَّـــــــــــٍة مل تْرَض باْلـِحْرَمـــانِ " وْستيـــــــلَ "َوْلتْسأُلوا
،مكن من اإلجابةإن تكرار فعل األمر هنا،داللة على التَّ 

.إىل منطقة األوراس موطن البطولة،فخرا باالنتماء
:اعرشَّ يف قول ال) كَ بأنَّ (كما جند تكرار كلمة 

اْلَكلَماُت يف وْجَداينبِأنَّكَ وَ )       صوريتبأنَّكَ َقْد ِصْرُت ُمْعَرتفًا (
،حىت صار األوراس،ميثل صورة وااللتصاق باألوراس،كرار توكيد االلتحامففي هذا التّ 

اعر واألوراس،وجهان لعملة واحدة،على ،وكلماته اليت متور يف وجدانه،فأصبح الشَّ الشاعر
).                                                حنُن ُروَحاِن َحلْلَنا َبدنَا:(تعبري الشَّاعرحدِّ 
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:تكرار الجملة-ب
:اعرقول الشَّ مثل جند تكرار اجلملة يف 

َكعْهِدها أَمٌل لنا       أسٌد تـَموُج كجارِف الطُّوفَانِ ُكلُّ ْالـِجبــــالِ 
َقِد اْشرأبَّْت عـــــزًَّة       لْن َتْستكيـَن لـُِمْعتٍد أو َجانٍ ـالِ ُكلُّ ْالـِجبَـــ
ودون -امبنطقة األوراس طبعً -كل اجلبال،الغرض منها أنَّ )اجلبالكلُّ (إن تكرار مجلة 

.ةليَّ كرار إذن الكُ ،فداللة هذا التّ استثناء،قد شاركت يف صنع بطولة،وأجماد منطقة األوراس
.اإللياذةاإليقاع يف ة، وإشاعتأكيد املعىنيفم، ساهه، بأنواعكرارشك أن أسلوب التّ وال
:شاكلالتَّ :اثانيً 

جل البحث ات،أل،من املرَّ أسلوب التَّشاكل يف عديدٍ –طارق ثابت - لقد وظَّف الشَّاعر
:ماتشاكل ما بني الكلوقد ورد التَّ ،يف القصيدةواإليقاعي،عن التَّوازن النَّفسي

موطَن الشُّْجَعان             ْالبُطولةِ أوراُس يا َجبـَل اْلـَمكـــَـــــــــارِم ُكلَِّها     جبَل 
دوَن تَــــــــــوانٍ للَمْجدِ َتفـَــــــــرَُّدوا بـِِخَصالـِهْم       وَتسابُقوا ْالذينَ َجبَل 
اْلَعْطَشانِ الثَّرىاجلزائِر وأرضَ ْم        َقْد َخضَُّبوا ِبدَماِئهِ األُلىَجَبَل 

ــَّارأوراُس يَا ُمْعِطي اْلقَصائَد نُوَرَها         َفكـــَأنََّك  برَُكـــــــــانياليت النـ
وْجَدانيَوبِأنََّك اْلَكلَماُت يف )       صورتيَقْد ِصْرُت ُمْعَرتفًا بأنََّك (

َجانٍ أو لـُِمْعتدٍ ْت عـــــزًَّة         لْن َتْستكيـَن ُكلُّ اْلـِجبَــــاِل َقِد اْشرأبَّ 
اهللاُ بَــــــــارَكَها وبَـــــــــــــاَرَك تـُـــــــْربـَهـــــــــا       هَي لْلَجزائـــــــِر نـَْخوُة الشُّْجَعانِ 

طُّْغيانِ الَشواِمخَ - لو تْعَلُمونَ -زْلزِلتْ وْالـُمْعَتدينَ ُعروشُ َهدَّتْ 
:جند التشاكل بني

=املعتدين/ وجداين= صوريت/البطولة=/ رىالثَّ = أرض/بركاين=ارالنَّ /األىل= الذين
./زلزلت= هدَّت/شوامخ= عروش/جان= معتد/غيانالطُّ 

ات اإليقاع وازن يف القصيدة،وكذا مجاليَّ أنه حيقِّق التَّ ال شكَّ ،إن مثل هذا التَّشاكل
ات اجلماعية،وروح التآلف الذَّ جتلِّياتوازن،هو عري،ولعلَّ داللة التَّ اخلي يف املنت الشِّ الدَّ 

.البطولية
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:باينالتَّ :ثالثا
ي عرية،نظرا لتفشِّ املقطوعة الشِّ هذا األخري يفقلَّ باين داللته االختالف،فقدمبا أن التَّ 

:يف قول الشاعر)ار،والنورالنَّ (باين فقط بني كلميت،ولذا جند التَّ كاملال على التَّ الدَّ شاكلالتَّ 
ــَّارَفكـــَأنََّك نُورََهاأوراُس يَا ُمْعِطي اْلقَصائَد  برَُكـــــــــايناليت النـ

.ل، واالستقاليةداللة على احلرِّ النُّور، ا، بينملى البطولةعة داللة قطعيَّ فالنَّار هنا تدلُّ 
:الجناس:رابًعا
ما جاء عفو اخلاطر،ولذا مل نعثر إالَّ والبيانيَّة،ة البديعيَّ ت، واحملسِّنااعر اجلناسيوظف الشَّ مل 

:على اجلناس يف القصيدة،إال بشكل شحيح،من ذلك يف قول الشاعر
تـُـــــــْربـَهـــــــــا       هَي لْلَجزائـــــــِر نـَْخوُة الشُّْجَعانِ ـــــــــــــاَركَ بَ وبَــــــــارَكَهااهللاُ 

اخلي يف جناس يزيد من إشاعة اإليقاع الدَّ و، وه)باركَ /بَارَكها(جند اجلناس بني كلميت
.القصيدة

،من خالل املعجم "وراسإلياذة األ"لت البطولة يف من ُكلِّ ما مرَّ بنا،نالحظ كيف تشكَّ 
.واإليقاع بنوعيه،وخمتلف األساليبعري،الشِّ 
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:                              رواألساطيالخرافات-المطلب الخامس
ة ية يف صناعة املالحم الكالسيكيَّ من بني أهم اخلصائص الفنِّ ،واألساطري،تعترب اخلرافات

ة من اخليال متنحها طاقات حيَّ ،واألساطري،افاتأن هذه اخلر كعلى وجه اخلصوص،ذل
سبة ة بالنِّ واألساطري أمهية جليَّ ،ولذا فإن للخرافات،خمتلفةا وظالالً هلا أبعادً يواإلبداع،وتعط
.  )1("لعقائد القدماء،اذجةورة الفطرية السَّ الصُّ إالَّ ،ما هذه األساطري"احلقيقةللمالحم،ويف

مازالت "ين،بل والدِّ ،والفنِّ ،أثري يف األدبفت عن التَّ توقَّ أن األساطري،ولكن ال يعين هذا
ريق أمام أدباء د الطَّ اعر،ومتهَّ ان والشَّ إلهلام الفنَّ ،

.                                                            )2("وا يف اخليال والوهمبحُ ليسْ ،العصر
.                 هذا يرجع إىل مجلة اخلصائص كلُّ ولعلَّ 

: خصائص ومزايا األسطورة- 
اريخ وضاربة يف أعماق التَّ ،ةة،نظرً لألسطورة خصائص ومزايا مجَّ أنَّ ال شكَّ 
بشرية،يف طموحها وشقائها،فقد  ة للم صورة شخصيَّ األسطورة تقدِّ إنَّ "، من ذلك.اإلنساين

وعقله ومشاعره ،ما يثور يف نفس اإلنسانعن كلِّ ،األصيلعربِّ مُ ـكانت األسطورة،وما تزال ال
مه ومتلكه يف شقاء وكفاح نتيجة لعالقته مع الواقع،وحماولة تفهُّ من متغريات،وعواطفه وفكره

.  )3("وتغيريه ،حكم فيهللتَّ 
فاعالت فة العريقة يف القدم للتَّ هو الصِّ ،ذه األساطري فعالً صف به هما كانت تتَّ "ولعلَّ 

. )4("الرتاجيدية اليت كانت تنبئ بنهاية العامل 

.141الشعر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،ص حممد أمحد موسى صواحلة،) 1(
.151ص،هرجع نفسامل) 2(
1985،  آب 172ف األديب،  احتاد الكتاب العرب،  دمشق،  ع أمحد زياد حمبك،  األسطورة،  جملة املوق) 3(

.symailto:  aru @  net

1980غاستون باشالر،مجاليات املكان،ترمجة غالب هلسا،وزارة الثقافة واإلعالم،دار اجلاحظ،دار احلرية للطباعة،بغداد،)4(

63ص
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ة، فلقد  يَّ لِّ ما متتاز به األسطورة هو الكُ أهملعلَّ "بل وال يتوقف األمر عند هذه اخلصائص،
بنفسه ا،حيسُّ ا تامً معه احتادً وهو متحدٌ ،كان اإلنسان البدائي يصدر عن انفعاله بالكون

وبني األشياء،فالكون عنده وحدة متكاملة،هو جزء منها ،ا بينهال يقيم حدودً ،جزءًا منه
.)1("سبة إىل جمتمعهوكذلك األمر بالنِّ 
أحصينا هذه اخلصائص ا، ومهمهالقدمِ ا،نظرً صىوال حتُ األسطورة ال تعدُّ إذن خصائص 
.فنا بعضهاها، لكن ال بأس إذا عرَّ على مجيعِ فال ميكننا أن نأيت

واحدة هي يف احلقيقة لوك،أسطورة متتلك تارخيها وجغرافيتهاكلّ نَّ فإ"-مثال- من ذلك
.)2("حني تنتشرتنضج ة، فاألسطور سبة لألخرىالعالمة بالنِّ 

.ا متتلك بنية خيالية عميقةأيضً يفه،إىل جانب امتالك األسطورة لتارخيها وجغرافيتها
ن فكر األسطورة،وعمل تكوِّ ،بنية خيالية عميقة–كما يف احللم–متتلك األسطورة"حيث،

أو ،إىل شكل مقبول لألنا،ل هذه اخلياالتاألسطورة مثل عمل احللم، وهو أن حيوّ 
.)3("اتللذَّ 

.استجابة ألعمق مشاعر اإلنسانإالَّ ،ما هي يف واقع األمر،كما أن األساطري يف جمملها
طبيعة هذه األساطري "ودياناته ذلك أنَّ ،ومعتقداته،وجنسيته،ومكانه،على اختالف زمانه

منها تستجيب حبرارة ،،اتبالذَّ 
.)4("شاعر اإلنسانألعمق م

.فهمه للواقع املادي من حولهةوحماول،فهي إذن تعرب عن اإلنسان وطموحاته

symailto:  aru @ net.أمحد زياد حمبك،  األسطورة،  جملة املوقف األديب ) 1(

،دار احلوار  خمتارات يف الرمزية واألسطورةاألسطورة اليوم، مقاربة وترمجة عبد اهلادي عبد الرمحان،  سحر الرمز: روالن بارت) 2(
.103،ص 1،1994.ذقية،طللنشر والتوزيع،الالَّ 

.185اخليال والرمز،  رؤية التحليل النفسي، املرجع السابق،  ص :  هوك. هـ. ر) 3(

64ص،2،1980.بريوت،ط،األسطورة والرمز،دراسات نقدية، املؤسسة العربية للدراسات والنشرجربا ابراهيم جربا،)4(
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تعتمد على العقل واملنطق، إذ ،أن األسطورة يف تكوينها،ينبغي أن يفهم هناال كما 
.رحعقالنية يف الطَّ والالَّ ،وتعتمد على اخليال،اعلى العكس متاما،فهي نقيض للعقل دائمً 

، فهي logosللعقل ا ا نقيضً فقد كانت األسطورة دائمً ":والعجائبية،ولذا ،واإلتيان باخلوارق 
وغري العقلي يف ،ا احلدسيردي، قصَّ سَ شيءٌ 

. )1("هو فلسفة منهجيةمقابل ما
جماالً حوتصب،ها استطاعت أن تثري العلوم األخرىإالَّ 
.القرن العشرينةوبداي،ن التاسع عشراوهذ،ا هلاخصبً 
، تذهب ا لعلوم شىتَّ خصبً "لذا

غة وعلم اإلنسان،ويف اللُّ ،فسوعلم النَّ ،فيها مذاهب خمتلفة، وخترج بنتائج يف علم االجتماع
بيعي أن ينشأ بعد ذلك ان من الطَّ اريخ واألدب، وكين والفولكلور، ويف الفلسفة والتَّ والدِّ 

.)2("علم خاص باألساطري، هو امليثولوجيا 
اخلاص باألساطري –امليثولوجيا –

.ارخيية يدرسها وحيلِّ 
ةوخاص،حعلينا أن نوضِّ ب، وجالعلومملختلف،اخصبً أن األسطورة أصبحت جماالً ومبا 

اين، كمر بالدِّ مظهر تأثَّ لب،اين، أن األسطورة ليست مظهرً يف عالقتها مع الدِّ 
.م املعتقددعِّ تُ اولكنه،ليست معتقداً 

sy.mailto:  aru @ netاألسطورة، جملة املوقف األديب،أمحد زياد حمبك،) 1(

sy.mailto:  aru @ netنفسه،املرجع ) 2(
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مل يذكر شيئا "-يف إلياذة األوراس-،"طارق ثابت"اعرما أوردناه،فإن الشَّ كلِّ لكن رغم  
ا،كما يف اإللياذة وخوارق العادات،اليت ترتكز عليها املالحم دائمً ،واألساطري،من اخلرافات

ه عاديني كما رآهم ومسع عنهم يف والشهنامة وجلجامش،واملهرباتة،وجعل أبطال،واألوديسة
.)1("الواقع

هذه األساطري نع،"طارق ثابت"اعرللشَّ ،هائيوالنِّ يالكلِّ داالبتعافإننا نسجلختاًما 
كلَّ ما أورده من أحداث ، وأنَّ ومتثُّالً ،للتاريخاتحضارً جند اسْ ل، بواخلرافات

.الواقعية التارخييةمن صميم احلقائق ي، هت، وشخصياووقائع
واألساطري،والعجائبية،ولعلَّ ،البعد،عن اخلرافاتكلَّ اكان بعيدً ،اعر وبالتايل فإن إبداع الشَّ 

يتمثل يف إلغاء جانيب األسطورة واخلرافة ،امللحمةاعر أضاف شيًئا جديًدا لفنِّ فإن الشَّ ،
.تارخييةاالستعاضة عنهما بالوقائع احلقيقية المن قاموس امللحمة،و 

.170الشعر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،ص حممد أمحد موسى صواحلة،) 1(
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:ينيالعنصر الدِّ ادسسَّ المطلب ال–
من هذا ة،قابالسَّ يف الفصوليف بناء املالحم،كما رأينا،ايين عنصر مهمٌّ العنصر الدِّ 

يف إلياذة ،يينعند أهم إشعاعات العنصر الدِّ ،توقفأن نالبحث،ولذا سنحاول جاهدين 
واحلديث النبوي الشريف،وهو ما ،واملتمثلة خاصة  يف التأثر بأسلوب القرآن الكرمي،وراساأل

.(TEXTUALITE (.لتناصيعرف يف الدراسات احلديثة باسم ا
األوراس يف إلياذة)القرآين(للتدليل على مواضع التناص الديين،اجلدولوقد ارتأينا أن نورد هذا

طبيعة التداخل النصي الغائبالنص النص الحاضر
تناص امتصاصي للنص 

الغائب
نَّ كِ َني ولَ ْلُمؤمنِ ِه ولِ وِلَرُسولِ الِعزَّةُ وِهللا "

"نَ ُمو يْعلَ َني الَ قِ افِ نَ مُ ـلاْ 
)08ة، آياملنافقونسورة (

زَّةً عِ ِد اْشرأبَّْت اِل قَ جلبَ لُّ اْ كُ –01
انِ ــأو جَ دٍ تَ عْ كَني لـمُ لْن َتْستَ 

)10ص(

تناص امتصاصي للنص 
الغائب

نَ مِ الً يْ لَ دهِ بْ عَ رى بِ ي أسْ لذِ اْ انَ حَ بْ سُ "
ا صَ ألقْ اْ دِ جِ ملسْ إىل اْ امِ رَ حَ ـلاْ دِ جِ سْ املَ ◌ْ 
وَ إنَُّه هُ انَ اتِ آيَ نْ مِ هُ ريَ نُ لِ هُ لَ وْ حَ انَ كْ اَر بَ يالذِ 

"ريُ يُع اْلَبصِ السَّمِ 
)01ة، آياإلسراءسورة (

تـُْربـََهاكَ بَـــــــارَكَها وبَـــــــــارَ اهللاُ –02
انِ زائِِر ْخنوُة الشُّْجعَ هي لْلجَ 

)10ص(

تناص امتصاصي للنص 
لغائبا

زِلــْـــــَزالـََهاِاَألْرُض زُلــْـــزَِلتِ إَذا "
"َوَأْخَرَجــِت ِاَألْرُض أثـَْقــــالـََها

)01،02سورة الزلزلة، اآليتان(

تْ وزُْلزلَ دينَ وُش املْعتَ دَّْت عرُ هَ - 03
انِ َشواِمـــــــــَخ الطُّْغيــــَــــ -لو تْعلُمونَ - 

)10ص(

للنَّص تناص امتصاصي 
الغائب

تَأُمُرونَ اسِ للنَّ تْ جَ رِ خْ أُ ةٍ مَّ أُ رَ ـيـْ خَ مْ تُ كنْ "
"رِ كَ نْ مُ ـااْ نِ عَ نَ وْ هَ نْـ وتَـ وفِ رُ عْ مَ ـلباْ 

)110سورة آل عمران،آية (

اُر أنـَّنَ ـِـــــبخْ ُـ ي"لَ ــــــوْسِتي"وا ــــولَتْسألُ –04
انِ ـــــــْرمَ ِـ حـتْرَض باْلمْ َـ لةٍ ـــــــمَّ أُ ِمْن 

)10ص(

تناص اجرتاري 
مع تداخل لغوي

كَ نَّ إِ دُ هَ شْ وا نَ الُ قَ ونَ قُ افِ نَ مُ ـلاْ كَ اءَ ا جَ إذَ " 
هُ ولُ سُ رَ لَ كَ نَّ إِ مُ لَ عْ يْـ واهللاُ اهللاِ ولُ سُ رَ لَ 

"ونْ بُ اذِ كَ لَ ينَ قِ افِ نَ مُ ـلاْ إنَّ دُ هَ شْ يَ واهللا ُ 
)01نافقون،آيةسورة امل(

ائًال رفََّع قَ ـــــــجَبٌل تَ "اوةٌ َمْستَــــــــــ"–05
خـَــــوَّانِ ُمنافـــِــــــقٍ لِّ ـــــكُ 

)11ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

"َربــِّــــــهِ نِ ذْ بإِ هُ اتُ بَ نَـ جُ رُ خْ َـ يبُ طيِّ الَ دُ لَ لبَـ اْ َو "
  ( 58آيةاألعرافسورة  (

يف أوراِسَناخبـِّْر تُراَب األْرضِ –06
) 12ص(األْرِض وْاحلَيوانِ نَباتَ خبـِّْر 
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

وَن ثُ اْلـَخِبيثَاُت لِْلَخِبيِثيـَن واْلـَخِبي" 
ونَ بُ يِّ والطَّ بينَ يِّ لطَّ لِ اتُ يبَ والطَّ لِْلَخِبيثَاِت 

" اتِ بَ يِّ لطَّ لِ 
)26سورة النور،آية (

خبـِّْر َعِن الرَِّحِم اليت قْدَ أجنَبتْ –07
وانِ ــــخيـَر الرِّجاِل وأْفَضِل النِّسْ 

)12ص (

حوار مع النص الغائب
.مع تداخل لغوي

وتشاكل يف املنظور الرؤياوي

من ماٍل،وما زادَ صدقةٌ ما نقصتْ " 
أَحٌد عَ واضَ تَ عزَّا،وما اهللاُ  عبًدا بعفٍو إالَّ 

"اهللاُ إالَّ رفعُه هللاِ 
)مسلمهحديث شريف، روا(

رياض الصاحلني 
215من كالم سيد املرسلني،ص 

واضعٍ بتَ ي ِـ نحَ ويف تنْ غُ اتُ رفَ شُ -08
مانِ حْ الرَّ ةَ ــــعَ دْ ويف بِ غُ اتُ رفَ شُ 

)15ص(

تناص اجرتاري 
مع تداخل لغوي والتشاكل 

يف املنظور الرؤياوي

سَ جْ الرِّ مُ نكُ َب عَ هِ ذْ يُ لِ اهللاُ يدُ رِ ا يُ مَ ـَّ إن"
"ارً ــيهِ طْ تَ مْ ركُ هِّ طَ يُ وَ تِ يْ لبَـ اْ لَ هْ أَ 

)33ة، آيسورة األحزاب(

اهَ هارُ ْـ أنرتْ تفجَّ "نيُ مِ ـانوتغَ "–09
رانِ األدْ نَ مِ رتْ طهُ ها ائِ مَ ِـ بو 

)15ص(
تناص اجرتاري

مع تداخل لغوي. 
وتشاكل يف املنظور 

.الرؤياوي

"اإلْحَساِن إالَّ اإلْحَساُن َهْل َجزَاُء " 
)60ةسورة الرمحان، آي(

الًدا ُعطِّرتْ يَا بِ "أيـُْنغيَسنُ " يَا-10
باإلْحَسانِ وَحَباِك ربُّ األْرِض 

)15ص(

تناص اجرتاري 
"قَــــــــْوٍم َشنَــــــــآنُ والَ يـَْجرَِمنَُّكْم " 

)02سورة املائدة،أية(
خيـُر َمواطنـِي" ثنيَُّة الُعبَّادِ " و-11

َشنــَــآنِ ييُِّت دونـََما ا حَ فِبهَ 
)16ص (

تناص اجرتاري
ويمع تداخل لغ

لِ بِ إلِ اْ إىلَ ونَ رُ ظُ ينْ الَ أفَ "
فَ كيْ اء ِ مَ السَّ ،وإىلَ تْ قَ لِ خُ ف َ كيْ 

"تْ بَ صِ نُ فَ كيْ بالِ لجِ اْ ،وإىلَ تْ عَ فِ رُ 
)17،18،19ة، آيسورة الغاشية(

َعـــةُ "وَكذاَك –12 بْاجلَماِل تَفرَّدتْ " منـْ
بُــــــــــــْرَهاينالـَُهاـــبَ َفجِ ...فْلتْنظُروا 

)16ص (

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

نْ مِ مْ هُ نَـ وآمَ وعٍ جُ نْ مِ مْ هُ مَ عَ ي أطْ الذِ " 
"فٍ وْ ــــــخَ 

)04ة، آيسورة قريش(

دائمٌ أْمنٌ " تيغَـــرَغــارُ " وربوُع –13
لـَحيَــــــوانِ ومـــــــودٌَّة لإلنْــــِس واْ 

)16ص(
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طبيعة التداخل النصي بالنص الغائ النص الحاضر
تناص امتصاصي للنص 

الغائب 
ن ي مِ رِ جْ َـ تونَ قُ تـَّ مُ ـلاْ دَ عِ اليت وُ ةِ اجلنَّ لُ مثَ "

ا هَ لُّ وظِ مٌ ائِ ا دَ هَ لُ كْ أُ ارُ هَ تِ حْ َـ ت
"وا قَ ـــَّ اتينَ لذِ ى اْ َـ بقْ عُ ك َ لْ تِ 

)35ة، آيسورة الرعد(

الشمَّاِء إذْ " واِد الطَّاقةِ "وُل وسهُ –14

)16ص(

حوار مع النص الغائب
.مع تداخل لغوي

وتشاكل يف املنظور الرؤياوي

ُأْخرَِجْت للنَّاِس تَأُمُروَن َخـْيـَر أُمَّةٍ كْنُتْم " 
َهْوَن َعِن اْاـُمْنَكِر  "باْلـَمْعُروِف وتـَنـْ

)110سورة آل عمران،آية (

أمَّــــــٌة مـْحُمـــودةٌ "فاضَل أوالدُ " –15
كاْلعْنـــــــــوانِ  فالَفْضُل فيهْم َجاء َ

)18ص(

تناص اجرتاري مبًىن ومعىنً 
ثـِّ "  ُر ُقْم فَأَنِذْر َوَربََّك َفَكبـِّرْ  يَاأيـَُّها اْلـُمدَّ

"َوالرِّْجَز فَاْهُجرْ رْ هِّ طَ وثيِــَـــاَبَك فَ 
)01،02،03،04،05، آياتدثرسورة امل(

ثياٍب طُهِّرْت قامْت يف "فْسديسُ "- 16
اء مثل َمـالبــــــــــــِس اإليـمانِ ـــــــــــبيضَ 

)18ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

ُر ِمْنُه  ْالِحَجارَةِ َوِإنَّ ِمَن "  لـََما يـَتَـَفجَّ
رُُج ِمْنُه 

َها ملَ  اهللا ِ ةِ يَ شْ خَ نْ مِ طُ بِ هْ ا يَـ اْملاُء َوِإنَّ ِمنـْ
"ونْ لُ مَ عْ ا تَـ مَّ عَ لٍ افِ بغَ ا اهللاُ مَ وَ 

)74،آية البقرةسورة (

انَ جمدَ جاورُ ُـ يرمٌ ـهَ " نٌ اسَ غَ دْ مَ "–17
الّصوانِ منَ ارتُــــــــــــُه حجَ ُقدَّْت 

)18ص(

حوار مع النص الغائب
مع التطابق اللغوي

والتشاكل يف املنظور 
الرؤياوي

َمْن َكاَن يُؤمُن بِاِهللا واْليوِم اآلِخِر " 
"يَفهُ ضَ مْ فـَْلُيكرِ 

)أبو هريرةحديث شريف،رواهُ (
رياض الصاحلني
249،صمن كالم سيد املرسلني

كلََّهاوالضِّيافة َ ْالـمكارمَ يْلَقى –18
هُموا بأَمـــــــــــــانِ إنَّ اْلـُمقيَم َلدي

)19ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

"يمٌ لِ عَ هِ بِ اهللاَ نَّ إِ فَ رٍ يْ خَ نْ وا مِ لُ عَ فْ ا تَـ مَ وَ "
  ( 215آيةالبقرة،سورة (

باُؤُه الذي أنْ الـخيـرِ " َمَعافَــــُة "و–19
اِن     مْشُهــــــــورٌة جلَّْت َعِن النِّسيَ 
) 20ص(
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تناص امتصاصي للنص 

الغائب 
ا مَ بُ تُ كْ نَ ى وَ تَ وْ مَ ي الْ حْ ُـ ننُ حْ َـ ا ننَّ إِ "

وَُكلَّ َشيٍء أْحَصْيناُه يف مْ هُ ارَ آثَ وَ وا مُ دَّ قَ 
"ِإَماٍم ُمِبيـنْ 

)12ة، آيسورة ياسني(

الذي"قْصُر بلَّْزمَ "ُسِقَي احملاسنَ –20
ـانِ كلِّ عيَـــ و لِ ـــــدُ تبْــ هُ ــــــــــــــارُ آثَـــ 

)21ص(

تناص اجرتاري
مع النص الغائب
.مع تداخل لغوي

"نيـنْ سِ حْ لـمُ اْ ي زِ ـجْ نَ كَ الِ ذَ كَ إنَّا" 
)80ةالصافات، آيسورة (

إنـَّما"عِني جاِسر"بَوإذا َحلْلَت " –21
باإلْحَسانِ العظيُم َحَباَك اهللاُ )م(

)21ص(

تناص اجرتاري مبًىن ومعىنً 
ا يهَ فِ ونَ قُ تـَّ مَثُل اْلـجنَِّة الِيت ُوِعَد اْلـمُ " 

نٍ َـ بـلَ نْ مِ ارٌ نٍ آسِ ريِ غَ اءٍ مَ نْ مِ ارٌ هَ ْـ أن
ة ٍ ذَّ لَ رٍ مْ َـ خنْ مِ ارٌ هَ ْـ وأنهُ مُ عْ طَ رْ غيـَّ يتَ مْ َـ ل

"ىصَ مُ لٍ سَ عَ نْ مِ هارٌ ْـ وأنبنيَ ارِ للشَّ 
)15حممد،آية سورة (

تُعلُن أنـََّهااألنـَهــــارِ وتَــــــــــراقص - 22
ْن نْبِعها الـُمــْزدانِ أتى مِ َمــــــاءٌ 

)21ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

ا بً يِّ طَ الً الَ حَ هللاُ امُ كُ قَ زَ ا رَ مَّ ِـ وا ملُ كُ فَ " 
اهُ ـــــَّ يإِ مُ نتُ كُ إنْ اهللاِ تَ مَ عْ وا نِ رُ كُ واشْ 

"ونْ دُ بُ عْ تَـ 
)114،آية حلنَّ سورة ال(

مثل مياههِ " لبيضاءُ اْ ةُ ــــــزانَ "َها–23
انِ ريَ يف جَ امَ دَ دْ رى قَ ــــــيُ رمٌ ـــكَ 

)21ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

م ُ نتُ كُ ذْ إِ مُ كُ يْ لَ عَ اهللاِ تَ مَ عْ ِـ نوا رُ كُ واذْ " 
م تُ حْ بَ فأصْ مْ كُ وبِ لُ قُـ نَ ْـ يبَ فَ ألَّ فَ اءً دَ عْ أَ 

"اانً وَ إخْ هِ تِ مَ عْ نِ بِ 
       ( 103آية،سورة آل عمران(

هاـَّ وإنعيمِ النَّ يف ترفلُ " انُ سَ مْ لَـ "–24
نِ اــــــــــــنَ وحَ ةٍ ـــــــــــــــــلطيفلِّ لكُ ضٌ أرْ 

)22ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

"ثْ دِّ حَ فَ كَ بِّ رَ ةِ مَ عْ نِ بِ ا مَّ أَ وَ "
  ( 11، آية ضحىسورة ال(

نَعيُمَهاأْرُض اْلَبداوِة لو يـَُعــــاُد -25
أْرُض الفوارِس ِمْن بين الُفْرَسانِ 
) 22ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

امتصاصي للنص تناص 
الغائب 

فَاْلـُموريِاِت َقْدًحا َضْبًحاْالَعاِديَاتِ و"
فَاْلـُمِغريَاِت ُصْبًحا فَأثـَْرَن بِِه نـَْقًعا فـََوَسْطَن 

"بِـــــِه َجـْمًعا
02،03، 01، اآلياتعادياتسورة ال(

،04،05(

ــــــوُه وَقْد علو ببَنائِــــهِ مـْجــــٌد بـَنَ –26
َصانِ حِ لِّ كُ واتأصْ تْسأُلوا فلْ 

)23ص(

تناص اجرتاري مبًىن ومعىنً 
يفِ إنَّ ةً مَ ْـ حرَ وَ ةً دَّ وَ مَ مْ كُ ينَ بَ لَ عَ جَ وَ " 

"ونْ رُ كَّ فَ تَـ يَـ ومٍ قَ لِ اتٍ يَ َآل لكَ ذَ 
)21ةالروم، آيسورة(

َمـــودَّةً تـَْلَق "ُسْفَيانَ "أو ُعْج على –27
ِمْن بنـِي ُسْفيــــــــــــــــــــــــــــــانِ ــــودٍّ لِــــآٍه 

)24ص(

تناص اجرتاري مبًىن ومعىنً 
يف قـُُلوِب  ْالسَِّكيَنةَ ُهَو اْلِذي أَنَزَل " 

"ْالـُمؤِمِنينَ 
) 04،ة، اآليسورة الفتح(

ُهدوٍء َساحٍر تـَْجثُم يف "تْلخْمتُ "- 28
انِ مَ يـــــــــــــــــــإلاْ ينةِ كِ كسَ ةٍ ـــــــــــطافَ ولَ 

)25ص(

حوار مع النص الغائب
مع التشاكل يف املنظور 

الرؤياوي

ر َ كَ ذْ يُ وَ عَ فَ رْ ن تُـ أَ اهللاُ نَ ذِ أَ وتٍ يُ يف بُـ "" 
وِّ دُ لغُ اْ بِ َلُه ِفيَهاحُ بِّ سَ يُ هُ مُ ْـ سا اَ يهَ فِ 

"الِ اآلصَ وَ 
)36سورة النور، آية(

اادهَ جهَ ِـ بتْ مَ ا علَّ ــــــوايَ الزَّ لُّ كُ –29
انِ ــــــــهتَ ُـ ا بمَ َـ دونزائرِ جَ ـالبَّ ُــ ح

رََّجْت أْبطالَناـــــــَـــ ُكلُّ الزَّوايَــــا خ
ُكلِّ حـــــرٍّ قَــ انٍ ـــــــــــفْلَتْسألُــــوا َدم َ

)26ص(
ص اجرتاريتنا

مع التطابق اللغوي
والتشاكل يف املنظور 

رؤياويال

تَنُصُروا اهللاَ يَا أيـَُّها اْلِذيَن آَمُنوا ِإن " 
"ويُثبَِّت أْقَداَمُكمْ يَنُصرُكمْ 

) 07، اآليةسورة حممد(

ُجماِهُد رفِــــْعــَة"حيياوي"وَكذاَك –30
لُنْصرِة الرَّحـَْمانِ بذَل اْلـجُهود 

)27ص(

حوار مع النص الغائب
مع التشاكل يف املنظور 

الرؤياوي

ن َ مِ وَ الً سُ رُ ةِ كَ ملالئِ اْ نَ مِ يفِ ْصطَ يَ اهللاُ "
"ريٌ صِ بَ يعٌ مِ َـ ساهللاَ نَّ إِ اسِ النَّ 

( 75،آية جسورة احل(

والـمـُْجَتبـَى ْالـُمْصطَفىوْهو "بُولعيدُ "-31
وْاألرَكــــــــــــــــــــــــــــــانِ ِلقيَـــــــادِة األوراسِ 

)29ص(
حوار مع النص الغائب
مع التشاكل يف املنظور 

الرؤياوي

ِإنَّا َخلْقَناُكْم شُعوبًا وقَباِئَل لِتَـَعارُفوا"
"إن َّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا أتْـَقاُكمْ 

)13سورة احلجرات،آية (

الُعْرُب واْلـَمازيُغ ِمْن زَمٍن َمَضى- 32

أَخــــــــــــواِن يف أْوراِسَنا أَخــــــــــــَواِن     
)30ص(
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:خالصة
.شاكل الرؤياوي التامص الغائب،مع التَّ بالنَّ - طارق ثابت-رة تأثُّ شدَّ ،مما سبقستخلصن

سجلت بدرجة كبرية،ص الغائبناص االمتصاصي للنَّ ب احلاالت،كما أن نسبة التَّ يف أغل
ليأيت التناص احلواري يف ،)مرة11(بدرجة أقل،يف املرتبة الثانية،والتناص االجرتاري )مرة15(

).  مرات06(املرتبة الثالثة بنسبة
خبري مبعاين ،ثقافة إسالمية عالية،لديهاعرعلى أن الشَّ فإمنا يدلُّ ،على شيءهذا إن دلَّ 

.بوية الشريفةواألحاديث النَّ ،ور القرآنيةالسُّ 
لقرآن الكرمي،املستقاة من ا،ينيةمن األلفاظ الدِّ بكثريٍ ،"إلياذة األوراس"هذا وقد حفلت

.الشريفةنة النبويةوالسُّ 
ما نعثر على- على سبيل املثال ال احلصر-"إلياذة األوراس"يف،من بني األلفاظ الدينيةو 
،بدعة،الرمحان،ربّ عض، تواق، منافا، شهدائنة، أمت، هدَّ ت، زلزلك، بار ، اهللاعزَّة:(يلي

احة،البأس،أمة حممودة،الفضل،اخلري،حسن،ثياب طهرتمس،،الثقالن، اإلحساناألرض
،الزوايا،لعزحجارته،العظيم،إخواين،النعيم،العز،هللا ذاك،بيضاء

الرمحان،القرآيناهلدى،اإلميان،أصالة فقهنا،نصرة، العلم،علم اإلمامة،التقى،قطب،زاوية
،املتنسك

).اخل...حيانالرِّ املسكهيد،الشَّ 
القرآنية من اآلياتاين اإلسالمي،السيممن الدِّ ة، مستوحاامثل هذه األلفاظ،وغريهإنَّ 

يف إرجاع جلَّ هذه األلفاظ إىل ،ريفة،فال جيد القارئ عنًتا كبريًاومن األحاديث النبوية الشَّ 
.                                                 مصدرها من آيات كرمية،أو أحاديث نبوية

األوراس،وأهم املهم وبعد أن قمنا يف هذا الفصل،بالتَّعرف عن احلّس امللحمي يف إلياذة 
خصائصه الفنية،ومن مثة أيًضا االقرتاب من العنصر السَّردي،وأهم ومضاته،وبنياته،سنحاول 

ة لإللياذة يف الفصل السَّادس واألخري،من هذا البحث،التطرق إىل أهم اخلصائص الفنيِّ 
.الوطنية اجلزائرية،وذلك عن طريق رصد خصائصها اللغوية، واإليقاعية
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سَّادسالفصل ال
خصائص الفنِّية لإللياذة الوطنيَّة الجزائريَّةال

الخصائص الُّ لغوية المبحث األول:
لغة والمعجمال: المطلب األول
عرية واالنزياحات  نظام اللُّغة الشِّ :المطلب الثاني

: األسلوب:الثالثالمطلب 
سيميائية العنوان: رابعالمطلب ال
حجم اإللياذة الوطنية الجزائريةر، وقصرَّمز الملحميال: خامسالمطلب ال

المبحث الثاني:الخصائص اإليقاعَّية
:مدخل

اإليقاع الداخلي :المطلب األول
الخارجيعاإليقا :الثانيالمطلب 

االنزياحات العروضية: المطلب الثالث
احتفاء اإللياذة الوطنية الجزائرية بالتَّصريع:رابعالمطلب ال
نائيَّةالرُّوح الغِ :سماخالمطلب ال
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الخصائص الُّلغوية                                          المبحث األول:
:غة والمعجماللُّ : المطلب األول

ية مجعت فيما بينها،وجعلتها خبصائص فنِّ تفردان،أن اإللياذة الوطنية اجلزائريةالشكَّ 
لنا وس على وجه اخلصوص،ومنه حاو مثل إلياذة هومري ،ارخيية األخرىعن اإللياذات التَّ ختتلف

،وخصائص اإللياذة ن من إبراز مساتية،حىت نتمكَّ الرتكيز على أهم هذه اخلصائص الفنِّ 
.                                                                              الوطنية اجلزائرية
ا داخل تلك األلفاظ املتعارف عليها تداوليً يقتصر على ، والعٌ غة مفهوم موسَّ إن مفهوم اللُّ 
إن للحيوانات لغتها على اختالف أنواعها لوما بني األفراد واجلماعات،ب،

ى األمر هذا فنقول،إن وللمكفوفني لغتهم،بل يتعدَّ ،م البكم لغتهمألفراد الصُّ لوأشكاهلا،و 
لغةحركة أو إمياءة ما هي إالكلُّ للعيون لغتها،ولألصابع لغتها،ولألجساد عامة لغتها،ف

أو ،غضب،فرحأمل،أوأو،ةلحَّ ا عن رغبة مُ إمَّ تعربِّ ،تصويرية تعبريية،حتمل دالالت خمتلفة
عبريية،لذا فقد عرفت املسارح احلديثة الالت التَّ إىل غري ذلك من الدّ ...أو إحجام،حزن،إقدام

طق دون النُّ ،ركات واإلمياءاتا جديدة من املسرحيات،تقتصر على احلوأنواعً أشكاالً 
".البونطوميمو،امليم مسرح "لفظ،هذا النوع يعرف باسمتَّ وال

الذي اكتسبه الشاعر ،ذلك املخزون اللُّغوي من األلفاظ والكلماتاللُّغة الشِّعريةأمَّا 
وذوقه وكثرة مطالعاته،وجتاربه،وميوالته،قافتهربة،ومن خالل ثوحصَّله عن طريق اخلربة والدّ 

يف  ،صدره من أحاسيسيف عبري عما جييش غوي للتَّ خصي،حيث يستحضر هذا املخزون اللُّ الشَّ 
عرية وطبيعتها باختالف املوضوعات غة الشِّ خصائص اللُّ ،حني ،وختتلف بطبيعة احلالكلِّ 

اعر بلغته أوثق من عالقة جتربة الشَّ "إىل أن-حممد ناصر- واألغراض،ويذهب الباحث اجلزائري
عبري من ة التَّ وذلك ألن الشاعر يعتمد على ما يف قوَّ ،أو مؤلف املسرحية ،عالقة جتربة القاص

.)1("صويرية اخلاصة بهيف لغته التَّ ،إحياء باملعاين

.276حممد ناصر،الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية،ص)1(
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وبطوالته ،هو تقريب وحتبيب الشَّعب ألجماده-نأغلب الظَّ يف –اإللياذة والغرض من 
مبا ،ة لبناء املستقبل،هلذا األمر جاءت لغة اإللياذة الوطنية اجلزائريةوجعلها مطيَّ ،

عقيد بسيطة خالية من التَّ ،لغة فصحى) إلياذة اجلزائر،إلياذة األوراس،إلياذة بسكرة(فيها
. ي غرضها املرجو منهاوالغموض،وهذا حىت تؤدِّ 

:غة الشِّعرية في إلياذة الجزائر لمفدي زكريااللُّ - 01
ملفدي زكرياأن اللُّغة الشِّعريةدإلياذة اجلزائر،جنمن،مثال،على املقطع األول،إذا سلطنا الضُّوء

،ا،يائرُ َجـــــز:"مثلوتية الطويلة،باملقاطع الصُّ "يواإليقاعي،حتتف،ويتاملستوى الصُّ لىع- 
بنَــارٍ ،اْلَبقا،ْاحلياةْ ،مَعــاين،فيها،َحالـَِماتْ ْال،َماتْ اْلَقس،ضَّاحكَ ال،َكائَناتْ ْال،ياو،اتْ ـُمْعِجزاْل

فَتاَهتْ ،اجلاللُ ،تاهَ ،بأْعَماِقَنا الذِّكريَاتْ ،فَهاَجتْ ،اْلـَخالَداتْ ،الّدنَا،للُبطــــوالتِ ،األُبَــــــاةْ ،ِجـَهــــــادَ 
"الطَُّغاةْ ،الزَّمانُ على،اْلَفاتِناتْ ،بأْسرارَِها،فِهْمنا،ْاجلَمالُ ،النِّهايةَ ،الشَّاخمَاتْ 

،فهي عبارة عن آهات وصرخات،تتعالق ا طويالً ويلة،تتطلب نفسً وتية الطَّ هذه املقاطع الصُّ 
.،وبالتايل مع النَّفس امللحمي لإللياذةومواقف الشدَّة،واحلماس،والفخر،واالعتزاز

: ويت،بني الكلمات،مثلوازي الصّ التَّ  ويلة،جند شيوعوتية الطَّ إضافة إىل شيوع املقاطع الصّ 
وكذلك "،احلاملات،اخلالدات،الذكريات،الشاخمات،الفاتناتت، القسماتاملعجزات، الكائنا"

".حجَّة،بسمة،وجهة،لوحة،قصَّة،صفحة،تربة"بني  الكلمات
)نور+نار:(تالناقص ما بني الكلماس، فاجلناجاء عفو اخلاطريكما جند شيوع اجلناس،الذ

.                                                                            )اجلمال+اجلالل(
:الشعريت يف البيا، وهذ)تاهت=تاه(أما اجلناس التام فنجده بني كلميت

اتْ خلالدَ اْ مُ مَ لقِ ا اْ تْ اهَ فتَ جلاللُ ا اْ فيهَ تاهَ بةً ا ترْ ويَ 
:"اآلتيةاأللفاظ،يفاءالرَّ حرفمثل اليت متتاز بالشِّدَّة،،هذا إىل جانب شيوع احلروف

ة،أسرارها،الورى،جزائر،الرب،
.                                                                                .."شعر،نرتله

جزائر،املعجزات،حجة،وجهه ،سجل،":يف مثل هذه األلفاظ،حرف اجليمإىل جانب شيوع 
.                           ."..ل، اجلمال، اجلالت، فهاجد، جهامتوج الوجود
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ذلك أن مجيع حروفها وري،املعجم الثّ مفدي زكريا،تنتمي إىلعند عرية،غة الشِّ ومنه فإن اللُّ 
.انفجارية

:مثلعلى حساب البنية الفعلية ،يةجند عثور البنية االمسا، فإننأما على املستوى الرتكييب-
جزائر،اهللا،الكائنات،الرب،أرضه،لوحة،سجل،الصور،قصة،الوجود،احلياة،صفحة،نار،نور"

."نا،أسطورة،القرون،الذكريات،تربة،القمم،الزمان،الطغاةالدُّ 
. احلركيةبات وعدم على الثَّ ةإن هيمنة البنية االمسية، دالل

تاملعجزات، الكائنا:"ذلكن، مصيف النَّ  "صيغة اجلمع"شيوعد، جنعلى املستوى الصريف-
.                        .." ت، الفاتنات، الشاخمات، الذكريات، اخلالداتالقسمات، احلاملا

بتوظيف أداة ا،السيمعلى شيوع أسلوب النداءنعثرا،فإننوإذا عرجنا على املستوى األسلويب
:الدالة على املنادى القريب،من ذلك" يا"داء النِّ 

."تربةً ايَ صْفحًة،ويا ِقصََّة،ويالوحًة،وا يَ وْجَهُه،وا يَ بْسمَة،وايَ ُحجََّة،وايَ َمْطلَع،وايَ "
.عشق اجلزائر،الوله، شدَّة التلهُّفعلى دلُّ تواصلة،إن دلَّت على شيٍء،فإمنا تاملاتءادالنِّ هذه
ؤياد الرُّ ألول وهلة تتجسّ "و،ومنذ بداية أول مقطع ِشعري،انطالقًا من مطلع إلياذة اجلزائرو 

ب خياط،اعر قصيده امللحمي مبقدمة احتفاليةاإلبداعية يف إلياذة مفدي زكريا،حني يستهل الشَّ 
مفعمة بشاعرية موقعة بتعابري موسيقية،على صورة ترتاءى فيها ،فيها اجلزائر بنربة خطابية

تذهل أمامها عبقرية الفنان املقتدر،متتزج فيها روعة اجلمال وسحر ،يةأمامنا اجلزائر لوحة فنِّ 
.)1("اجلالل

لغة فصحى اإلياذة اجلزائراللغة الشِّعرية يف مجيع مستويات من حيث ،أول ما نالحظهإنَّ 
.املتلقي من القرَّاء واملستمعنيإىل ذائقة اجلمهورةقريب،عقيد والغموضبسيطة خالية من التَّ 

.ألوىلللوهلة امنذ تلقيها ،ريعب اجلزائيف الذَّاكرة اجلماعية للشَّ ،ما مكَّن هلا احلضوراوهذ
،وعندما نقولاملواصفات ،حىت تؤدِّي غرضها املرجو منها عرية، الشِّ غةولقد جاءت اللُّ 

.مسفَّةمعناه س، ليلغة بسيطة

.15بداع يف الفن األديب،صعمر بومشوخة،اإل)1(
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.   )1("ما أراده مفديت عن كلِّ عربَّ ،سلسة ومنتقاة،غة يف نص مفديظهرت اللُّ "لذلك
ز،"إلياذة اجلزائر"فاللغة الشعرية ل"، ناحية أخرىنهذا من ناحية، وم
.)2("ملحمةلل،"اإلقطاعي"يطبعها بالطابعنأ،ما من شأنهبابتعادها عن كلِّ 

.طلقات رصاصعبارة عنالغة تنتمي إىل املعجم الثورييالشعرية، هاللغة هذه 
.لغة الثورة واملالحم بامتيازيدة، فهفيها احلروف اجلهورية ذات الشِّ عيشي
:شارفعامرللشَّاعرغة الشِّعرية في إلياذة بسكرةاللُّ - 02

ال ختتلف عن لغة إلياذة ،يف إلياذة بسكرة،"عامر شارف"اللُّغة الشِّعرية عند الشَّاعر
وعدم التَّعقيد والغموض و ،هولة والوضوحوالسُّ ،من حيث البساطة،اجلزائر،وإلياذة األوراس

. التَّصنَّع وتكّلف احملسنات البديعية
،"عامر شارف"لكن ختتلف لغة الشَّاعر

فظة من معناها املعجمي عند النقاد العرب القدامى،ومعناه أن خيرج الشاعر اللَّ " العدول:"ب
. "تفجري اللغة:"ما يعرف عند النقاد احلداثيني بليعطيها دالالت جديدة،وهو،املتعارف عليه

من دائرة املتعارف عليه،لكن هلذه اوإخراجه،اعر تطوير لغتهحياول الشَّ نأ،مجيلشيءوهذا 
من حيث انغالق املعاين على املتلقي،فال حيصل لديه الفهم ،

.ملا يريد أن يقوله الشاعر
جند كذلك ااملستوى الصويت واإليقاعي، فإننىفعلنا املقطوعة األوىل من اإللياذة،إذا أخذ

رضابا،ندماء،الدنيا،البسطاء ،عزاليها،لنا،رمالء،مالئكة : "شيوع املقاطع الصوتية الطويلة،مثل
".سم،حياتنا،رخاء

بغية التطلع للحرِّية،وحب االنعتاق وتية الطويلة،هلا ما يربرها من املدِّ إن هذه املقاطع الصّ 
.من كل ما هو قيد

. 223صالطاهر بلحيا،التجربة امللحمية يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،) 1(

.17،صعمر بومشوخة،اإلبداع يف الفن األديب) 2(
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اعر مفدي زكريا،يغلب عليه احلروف االنفجارية،فإن املعجم عري للشَّ كان املعجم الشِّ وإذ
،مثل حرففو ر احلكثر عنده تيغلب عليه لغة اهلمس،وبالتايل ،اعر عامر شارفعري للشَّ الشِّ 

:   السني،والشني،فحرف السني جنده يف مثل
" . ة،اإلمساءسكبت،واستعففت،البسطاء،املواسم،بسم"

."ك، إشعاعى،املشتها،عشاقهت،أشعلنشوة":الكلماتهذهمثل يفد، فيرتدَّ أما حرف الشني
وبالتايل فإن املعجم من احلروف املهموسة اليت تتسم بالرخاوة،، والشني، إن حرفا السني

الشِّعري،لدى الشَّاعر شارف عامر،هو معجم وجداين رومانسي،كيف ال وقد شاعت فيه لغة 
:هلمس،من جهة،والبنيات اإلفرادية الدالة على الروح الغنائية،من جهة أخرى أمثالا
بسمة،"

.                                           "صبابيت،اهليام،قليب،األهواء،احلب،العاشقني
.ها متثل املعجم الوجداين العاطفيجمملوهي ألفاظ يف 

:على البنية االمسية،حيث نعثر على كثري من األفعال أمثال،هذا ولقد هيمنت البنية الفعلية
سكبت،التهى،استعففت،أحبها،أرخت،اخضوضرت،رقصت،أعلنت،أشعلت،أعطيت،ازدان،"

".أرخت،أجليت،تاهت،انتهى
.د، واجلمو غلبة احلركة على الثَّباتا، داللتهالبنية االمسيةىإن هيمنة البنية الفعلية، عل

. ختلو من احملسنات البديعيةةالشاعر عامر شارف، لغد، عنهذا وقد جاءت اللغة الشعرية
.ما جاء عفو اخلاطرإال
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:                             اللغة الشِّعرية في إلياذة األوراس للشَّاعر طارق ثابت- 03
طارق "لشَّاعرل-إلياذة األوراس-عرية يفللغة الشِّ ،إذا أردنا أن نتبَّني أهم اخلصائص الفنِّية

من حيث - إلياذة اجلزائر–يف،"مفدي زكريا"عن لغة ،،نقول إن لغته ال ختتلف كثريًا"ثابت
من حيث املضمون ،بإلياذة اجلزائراواضحً االبساطة والوضوح،بل نشري إىل أن هناك تأثرً 

عقيد خالية من التَّ ،حى بسيطةلغة فص،اعر طارق ثابتية،فلغة الشَّ وبعض اخلصائص الفنِّ 
الصعوبة يف كثري من ألفاظها ،من القرَّاء واملستمعنيو ،إىل ذائقة اجلمهور املتلقيةوالغموض قريب

.يف إلياذة اجلزائر،ا مع لغة الشاعر مفدي زكرياومعانيها،فهي من هذا اجلانب تتماهى كثريً 
:أمثالن، مع الصوتية الطويلةحتتفي باملقاط،ويت واإليقاعياملستوى الصُّ من حيث

.                    ..."أوراس،لقاك،ثواين،اللقاء،أوزاين،وجداين،القصائد،شأين،يا،الشذا،"
.بألف التأسيسةكلها، مؤسَّستالسيما وأن قافية اإللياذة، جاء

ما هو عليه أثناء النطق سالء الرئتني باهلواء، عكامتبإن كثرة املقاطع الصوتية الطويلة، تتطل
.                                                                       قصريةمبقاطع صوتية

: من كلميتكلٍّ ، بنيالناقصس، اجلناهذا وجند يف املقطوعة الشعرية األوىل من اإللياذة
.)، اللواءكلوا(و)، اللقاءلقاك(

من،ثواين ،أوزاين : "ثالون،يف كثري من البنيات اإلفرادية،أمد حرف النُّ اكما جند ترد
...".   يكون،وجداين،جواحني،شأين،األزمان،أمان،جلراحنا،أنفسنا،من،األدران،كان،األوطان

.كافة أبيات اإللياذة، يفا
لغة شفرة السيف،أو احلوت،أو "ون من احلروف الشُّعورية غري احللقية،من معانيهحرف النُّ و 

حي باألناقة، والرقة، واالستكانةواة ،أصلح للتعبري عن مشاعر األمل واخلشوع،يو الدّ 
يدل على .إن معانيه ختتلف باختالف كيفيات النطق به.وباالنبثاق،واخلروج من األشياء

.)1("ب،وتكرار احلركةاالضطرا،و االهتزاز
ولذا فإن لغة شفرة السِّيف،وداللة االهتزاز،واالضطراب،وتكرار احلركة،لداللة لغة 

.املالحم والبطوالت اليت تتسم باحلركية،وعدم الثبات
.47،صعريمونسي،توترات اإلبداع الشِّ حبيب) 1(
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نظام اللُّغة الشِّعرية واالنزياحات:المطلب الثاني
. غةالبنية املعجمية للُّ سياق اليت قد تطرأ على ،اتغوية،هي تلك التغريُّ إن االنزياحات اللُّ 

.أبعادا ودالالت أخرى جديدةذ، لتأخوبالتايل قد تغريَّ 
اللُّغوية واليت االنزياحاتنا وجدنا بعض متحكٌم يف لغته الشِّعرية،إال أنَّ ،مفدي زكريا شاعر و 

ادون أدىن شّك،وما حيملنا على هذا االستنتاج هو أن كثريً ،معظمها إىل سوء الطبعةقد يرجع 
للفكر اإلسالمي يف ادس يوم ألقاها يف امللتقى السَّ - وردت بصوته بشكل،من املقاطع الشعرية

-)م1972يوليو 24(ه1392مجادي الثانية13يوم )نادي الصنوبر(قاعة املؤمترات قصر األمم

.                اا ملحوظً أما يف الطبعة فقد تغريت تغريُّ 
:قول الشاعريف–عراء على اقرتافه وإن دأب الشُّ - "حنوي"انزياحفنعثر على

وَشـمََّر، يرفُض ُدنْيا اْلـَمالهي
وينـُْفُض عنُه ُغباَر السنيَنا(ص27)

ضاف إليه السِّنينِ واألصح أن نقولَ ،االسِّنينَ هنا يف كلمة ،حويالنَّ النزياحفا
.على حساب موقع الكلمة من النَّحو واإلعراب،هنا،ولكن الشَّاعر جرى وراء حتقيق القافية

:يف قولهوغوية للكلمة، وهمن حيث الداللة اللُّ ،آخرانزياحكما نعثر على 
َوَوادي الـهَوى والـهَواء بِسْرتا          

يزُكِّي مسيُد ْاهلَوى َخْلَفَها(ص30)
واألصح ،،خلفهايف كلمة النزياح فا
.بصوتهاعر،كما ألقاها الشَّ حفلها

:غوي يف قولهاللُّ نزياحكما نعثر على اال
كأنَّ َمَشارَفها احلَاملات،  

يُغازُل أْلَفا(ص32) الضَّواحَك ألفٌ 
،من فعل أَلَف الشِّيَء يَْأَلُفُه،مبعىن اعتاد ِإْلَفايغازلِإلٌف ،واألصحألفهنا يف كلمةالنزياحفا

. عليه ،وليس من أْلف اليت تفيد العدد
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: لهيف قو كما جند االنزياح
وَيهتزُّ قْصُر البخاري ُهياًما

فَتْخَجُل َجْلَفا(ص32) وَيْصُبو الُبَخارى
كما ألقاها الُبخاُر اليت وردت يف عجز البيت ،واألصح ،البخارىيف كلمة هنا،فاالنزياح

وبالتايل ،،وحيصل اجلناسق املعىن املطلوب من البيت الشِّعريالشَّاعر بصوته ،وهذا حىت يتحقَّ 
،وهو ما يصَّاعد البخاروبني )املكان(البخارياخلي بني اإليقاع الدَّ 

.األمطار يف مرحلة الحقة،مثمن املياه لتتكون السُّحب
:الشاعريف قولوكذلك جند االنزياح

َهاولكــــنَّ حــ ـــوَّاَءنا بَلَعتـْ
وَ باِ لِعْلج أْبدَلِت اْملْسِلَما(ص103) 

تدخل على املرتوك،واملرتوك هنا من حيث الباءألن ،الشَّاعر هنا سار على اخلطأ الشائع
.وليس العلجاملسلم،هو الذي يقصده الشَّاعر ،السِّياق واملعىن

اليت رصدناها يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا،ومعظمها كما ،الطفيفةهذه بعض االنزياحات
العروضية من االنزياحات،اتعود إىل سوء الطباعة،كما نشري أن هناك عديدً انزياحاتأشرنا 

كما أشرنا فإن اللغة الشِّعرية يف إلياذة و موًما نشري إليها يف العنصر املتعلق باإليقاع،عسوف 
وكذا بالرصانة والعمق،رغم هذا فقد اتسمت لغة مفدي ،تتميز بالبساطة والوضوح،مفدي زكريا

: بكثري من اجلماليات،ولقد أبدع يف كثري من املقاطع مثل قوله
وأْترْعُت كْأِسي وُصْغُت الشَّواِديألْجِل بــالِدي،َعصْرُت النُّجومَ 

يوم نَادى اْلـُمَنادي...ااْلِفدَ بَساحِ وُق ْاخلُطىيسُ ..وأْرَسْلُت ِشْعري
..ـــادِ وعَ .. َعــْن ثـَمــودٍ : ـــهُ ــــــــُأَسائِلُ طويالً انِ وأوقْفُت ركــْـَب الــــــــزَّمَـ 
هي ذاُت اْلـــــــــــِعَمـــــاِد؟...إرمٌ وَهلْ ِد نُوٍح هْ ِمْن عَ ...

)1(الـجـَــــــَزائـــِــــــــُر دوَن ِعـنَــادِ :وقَـــــالَ اُن يـَميًناــــــــــَم هــــَذا الـــــزَّمـــــــفَأْقَســ

.35،صمفدي زكريا،إلياذة اجلزائر)1(
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لغة سليمة من األخطاء يف جمملها،لكن ما ،جندهااعر طارق ثابتشَّ لغة الوإذا انتقلنا إىل
يف غالب ،ا من الشِّعريةهو توظيف بعض األلفاظ اخلالية متامً من االنزياحات،الحظناه

أو استقامة املعىن يف غالب األحيان،من ذلك توظيفه ،هذا حبثا عن تقومي للوزناألحيان،كلُّ 
:ات يف ثالث أبيات متتالية،حيث قالردَّدها أربعة مرَّ وكذاكم اليت كذا و كذالك،:لفظة

"الرحباتُ " أرُض مساحةٍ  وكذاكمُ 
اينهَ ها ألْـ عبيـرُ فَ ...واألُ تسْ نْ إ

إذْ  "القيقبة" الشمَّاءُ  وكذاكمُ 
جنانِ وروضَ ذىً شَ 

مضَ ى القصباُت من زمنٍ  وكذاكمُ 
أوالد سي سليمَ انِ (1) وكذاكمُ 

.للعطفال لغرض إالَّ ،لكن الشَّاعر وظَّفها يف كثٍري من املرات،،غري ِشعرية"وكذاكمُ "كلمة 
السِّياق أنم، رغضمري املتكلم من كلمة القافيةطإسقا،نمن األحياكما جند يف كثريٍ 

: يقتضي ذلك، من ذلك
وُمعلِّمي         ..فطريُق مدرسيت ُهنا

) 12ص(أْقرانِ ..إْخويت..وُهناَك َصْحيب
.ياء املتكلم حسب سياق اجلملةةبإضافأقراني،حفاألص

تلَك الطُّفولُة والرباءُة والصَِّبا             : ويف قوله أيًضا
)13ص(بيانِ ِمْن ِفيِضَها اْزداَن ِسْحُر 

بإضافة ياء املتكلم أيضا حسب سياق اجلملةبياني،فاألصح 
وبكلِّ ِشْربٍ يف ثرى أوراِسنا                                        :     موضع آخر يقولويف

)14ص(بمعانيقلُت اْلقصيدَة َشاديًا 
. بمَعانٍ فاألصح 

.25، صطارق ثابت،إلياذة األوراس) 1(
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ُزرقٌة وَنصاعٌة  "ْالَعصافـرِ عـــيـُن :  "ويف موضع آخر يقول أيًضا
)18ص(يستلُّ حسُن بريِقها أْجَفاين

رف على وزن ممنوع من الصَّ ماسور، وهمجع تكسري مفرده عصفو :العصافيـرحفاألص
كي يستقيم له الوزننمفاعيل، ولك .الشَّاعر هنا حذف ياَءه ُ

:  ا يف بيت شعري آخرويقول أيضً 
َجبُل الذيَن َتفرَُّدوا خبصالـِهْم            

)30ص(توانيابُقوا لِْلَمْجِد دوَن َوَتسَ 
.مضاف إليه جمرور باإلضافة-تواىن -من فعل عتلمهألنتواٍن،فاألصح 

: ال ختلو لغة الشاعر من الشعرية وكثري من اجلماليات يف مثل قولهلكن رغم هذه االنزياحات،
واْلـَمازيــُغ يف أوراِسَناالُعْربُ 

َرضَعا َحليَب اُحلبِّ واإليــَماِن                 
الُعْرُب واْلـَمازيُغ من زمٍن َمضى 

أَخـــــــــــــواِن يف أْوراِسنَـــا أَخـــواِن                 
بـَِمزيغِـــهِ بِــــَدٍم تـََمـــازَج عُــْربُــــــهُ 

زائِر َدبَّ يف اْلوْجـــَداِن                 ُحبُّ ْاجل
:ِإْن َتْسألُوا مازيَغ يْهتُف قائالً 

َماُء اْلعروبــــــِة خيــــر َما أْرواين
إنَّ اْلعــــــُــــــــروبــــــَة يف ثرى أوراِسَنا         

)1(مـــازيــــُغ علَّمَها بال بُـْهتــــَـانِ 

.30، صاملصدر السابق) 1(
.
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كثريًا ما ه،غوي عندأن االنزياح اللُّ ،قلنا فيما سبق،فقد "عامر شارف"أما لدى الشَّاعر
لكثري من الكلمات ،ميوقعه يف انغالق املعىن من ناحية،ومن ناحية أخرى يوقعه يف اإلقحا

كلمة القافيةيف  اليت ال يقرُّ قرارها يف البيت الشِّعري،وهذا ال سيما يف أواخره،أي ،املضطربة
: وكأمثلة عن هذا اإلقحام قول الشاعر

)02ص(بيضاءُ قلبـِي لديِك وليمٌة 
هذه ال تصلح -البطن واألكل–البيضاء؟ إن لغة ةبالوليم،فما معىن أن يشبِّه الشَّاعر قلبه

نأمسى من هذا بكثري،حنر، فالشِّعتكون لغة للشِّعرنأن ترقى إىل مستوى اإلبداع والفكر، وأ
.احية اإليقاعيةإالَّ ال لشيءٍ ،يها إقحامف،هذه" البيضاء"نرى أن صفة
الكوُن ِإْذ يْلَقاِك يْسرُد ُحبَّهُ :اعر أيضا يف موضع آخريقول الشَّ 

)03ص(ْاَألْشالءُ وَشَذى اْلَكالِم نُصوُصُه 
معىن أن تكون نصوص الكالم أشالء؟اتلقي هنا انغالقًا تاًما، فمإن املعىن لينغلق عن امل

و، أقال الشاعر نصوصه اإلمياءو، فلهذا الكالم تسرد حب بسكرةءأشال،نفسهالوقتويف
.اإلنشاء أو استجداء لكان أفضل بكثري

:ا يف قولهكما جند اإلقحام أيض
ِطْفٌل بربَّْمضان كاَن ُمَشاكًسا

ُه  )04ص(ْاِإلْعَياءُ أيَن الشَّباُب يَهدُّ
ه حركة والشَّباب كلُّ ،لشَّباب باإلعياءكيف سوَّلت للشَّاعر نفسه،أن يصف ا،إنَّين ألعجب

اعر أن وحب املغامرة والتجريب،كان أحرى بالشَّ ،بعدم االستسالمسميتَّ وحيوية،ودينامكية
- من وجهة نظرنا املتواضعة -:يقول

أيَن الشَّباُب َعـــزيـمٌة وَمَضاُء ؟
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: قول الشاعر،أيضالكلمة القافية ومن أمثلة اإلقحام 
عْنَد اْلُبَخـاري أستزيُد َصداقةً 

)05ص(ضوَضاءُ حيُث الصَّداقُة حتفٌة 
لْغُروُس أيَن َتراوَحْت خيُل الرَِّضى

)15ص(أثْـــَداءُ وٌل يف ُكلِّ ِشبـٍْر َجدْ 
واهلادي السُّلطان قْد أْجلى الدَُّجى

)  16ص(ْالغَـــبــْراءُ وَعلى يديـــــــــــِه فَـــــرَِّت 

) 16ص(..ْالَعـــْرَجــاءُ خريًا ُهنا النَّخلُة 
:        مثل قول الشاعر،األبيات اإلبداعية اجلميلة من ال ينفي وجود عديدٍ ،لكن كل هذا

أعطيِت للنَّْخِل اْلَبديـــِع جـََماله   
) 01ص(واْزداَن ِمْن إْشَعاعِك اإلْمَساءُ 

والضَّْلعُة الفوَضى خيوُل َقصيدٍة    :                وكذلك قوله
)        04ص(تَاَهْت وتَاَه الشِّعُر واِإليـَحاءُ 

سوُق احلشيِش َتكلَّمْت يف َصْمِتَها:               وما أمجل قوله
)05ص(لـمَّا تلْعثَم يومــــــها ْاِإلْدالءُ 

ـــارقًا    ياحــَــــــوزًة أْبدْعِت أْمـــــًرا خَ  الشاعر هوما أمجل قول
...              وَبكى على ميعاِدِك الشُّعراءُ 

نـَْهُج اْلـَحكيِم تَنافسْت أزيــــاؤُه 
..              وفُنونــُــــه واْلواِجـــَهـــــــاُت َصَفاءُ 

َهذاَك باُب الضَّْرِب يرخي سْحَرهُ 
..               األثـــــري إذ يغنـى به اإلنشاءُ 

وعلى يـَميِنَك يف اْلـَمسيِد تغنُّجٌ 
)07ص(..وتَـــــدلٌُّل وتـََعـطــُّـــــــــــــٌر وَسنَـــــــــاءُ 
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.عظيم عقبة بن نافع وفتوحاته للمنطقة بطولة الفاتح ال،ويبدع الشَّاعر عندما يسرد
:وحادثة استشهاده بتهودة قائال

وُهَنا اْسَتفزَّ الدَّهُر أعظَم فاَتحٍ 
..                انـــــَق ْاألْعَداءُ بعَد الُفتــــُــوِح تعَ 

وتفتََّح اإلْسالُم يف أْنفاِسَها
..               وتسامَح اجلْمعاِن إْذ ُهْم َشاُءوا

ِمْن ُروِحِه تتَـَعطَُّر األْرَجاُء                  
ذا َعْقبُة الِفهري َحطَّ رحالهُ 

..إنَّ الرِّحاَب بطْهرِه َخْضراءُ 
كانَا رايــــــةً  اليْمُن واإليـَمــــــان ُ

) 08ص..(وُهنا اْلَتقى والسَّادُة األَُمناءُ 
يصفه يف حسرٍة بأنه فرمحه اهللا، " حممد شعباين"العقيد -شهيد الوطن–احلديث عن أما 

:قائال"قتيل زوابع"
واَعــــــــــزَّ شْعَباين قَتيَل َزوابــِــــعٍ 

أْفنـى ِفرْنَسا والشَّهيُد لِـــــــــواُء                    
لو كاَن حيرتُق اللَّهيُب على َيِدي 

)16ص(لـجعْلُت يف ذايت يَناُم اْلـَحاءُ 
إلياذة بسكرة يف،تتجلَّى فيها مجاليات اللغة والتعبرياليت،بعض األبيات الشِّعريةهذه

.للشاعر عامر شارف
إلياذة اجلزائر،أو (إىل أن لغة اإللياذة الوطنية اجلزائرية سواء أكانت،ويف األخري وجب اإلشارة

التشاكل ،و مجيعها يتجلَّى فيها تقنيات الّتكرار واجلناس والتباين)إلياذة األوراس،أو إلياذة بسكرة
.                               لقصيدةلالداخلي اإليقاع بوطيدةعالقة هذه التقنيات اليت هلا 
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:األسلوب:المطلب الثالث
عليه دون غريه،ويف هذا الشَّأن تزخر اإللياذة الوطنية جل،كما يقال ألنه يدلُّ األسلوب هو الرَّ 

قدمي من األساليب مثل أسلوب التَّ ،بعديدٍ )اذة األوراس،إلياذة بسكرةإلياذة اجلزائر،إلي(اجلزائرية
.اخل...هكم،خرية والتَّ ب والسُّ رط،أسلوب التعجَّ داء،أسلوب الشَّ أخري،أسلوب النِّ والتَّ 
.رطالشَّ بداء، وأسلو مها أسلوب النِّ ،أسلوبني فقطىعل،حديثنا هنايف نا سنقتصر لكنَّ 
:أسلوب النِّداء- أوالً 

ومحله على االلتفات،داء تنبيه املنادىالنِّ "عريفات املتداولة ألسلوب النِّداء،أنَّ من بني التَّ 
نقول بصيغة أخرى املنادى ،أو)1("استعملت هلذا الغرض،ويؤدي هذا املعىن يف العربية أدوات

دعوة املخاَطب وتنبيهه بأحد أحرف :داء،والغرض منهاسم نناديه بأحد أحرف النِّ "هو
داء هو الذي ناب عن وحرف النِّ .أنادي،أو أدعو:مفعول به لفعل حمذوف تقديره:وحنويًا.داءالنِّ 

.)2("الفعل احملذوف
:غة العربية ما يلييف اللُّ ،داءاليت تستعمل لغرض النِّ ،ومن بني األدوات أو األحرف

:الهمزة-أ
قرب املنادى ال يستدعي أن نَّ ، وألوت وال مّدهال تقتضي رفع الصّ ا

. وت،أو ترفعه لينتبه أو يلتفتالصّ متدَّ 
:يا-ب

تنتهي بصوت مدٍّ يعني املنادى على إيصال ندائه إىل املنادى ا
.البعيد عنه حقيقة أو حكما

:اأيا، هي-ج
.  تكونان أداة واحدةدفيها مّد الصوت، وقنَّ خيتصان بنداء البعيد، أل

:وا-د
دبة اليت تلحق املنادى دبة مع ألف النُّ وت،وتستعمل يف النُّ أداة تنبيه تقتضي اإلطالة ومد الصّ 

:على سبيل املثال)وامعتصماه(أو املندوب مثل قولنا
133ط،د،ت،ص.دار هومة،اجلزائر،دبني املنظور الوظيفي واالجتاه األسلويب،خليفة بوجادي،الثابت اللساين يف إلياذة اجلزائر)1(
.407حممود مْطَرجي،يف النحو وتطبيقاته،ص)2(
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.اليف إلياذة اجلزائر،وليس كلها بطبيعة احل،سنحاول أن نقدِّم بعض األمثلة ألساليب النِّداء
:داء في إلياذة الجزائر لمفدي زكرياأسلوب النِّ - 01

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
أسلوب يتجلى فيها 

"يا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
ال يوجد النِّ 

يف اإللياذة
وْمضًة ِمْن َجالِل الشَّريَعهْ أيَا

ويَا ِهبًة ِمْن ِهباِت الطَّبيعْه 
)46ص(

مطلَع املعجزاتْ يَاجزائُر 
َة اهللا يف الكائناتْ حجَّ يَاو

)17ص(

َال َما هلَذا اِحلساِب وَمايل؟أ
وَصْحراُؤنا نْبُع َهذا ْاَجلمالِ 

)34ص(
عْبَد قَادَر ُكْنَت اْلَقديرَاأيَا

وكاَن النِّضاُل َطويالً َعسريَا
)53ص(

بْسمَة الربِّ يف أْرضهِ يَاو
وْجهُه الضَّاحَك اْلقسماتْ يَاو

)17ص(
بثَّ فيها الوجودُ قصَّةً يَاو

َمعاين السُّمو بروِع احلَياةْ 
)17ص(

صْفحًة خطَّ فيها اْلبَقايَاو
بَناٍر ونُوٍر جهاَد األبَاة

)17ص(
نايَا و لِْلُبطُوالِت تْغُزو الدُّ

وتُلهُمها اْلِقيََّم ْاخلَالداتْ 
)17ص(

تْربًة تاَه فيها اْلـَجــــــاللُ يَاو
لِقمُم الشَّاخماتْ 

)17ص(
جنًَّة غاَر مْنها ْاجلِنانُ يَاو

فأْشغَلُه اْلغيُب بْاحلاضِر 
)18ص(

جلًَّة يْستحمُّ ْاِحلجىيَاو
ويْسَبُح يف موِجَها اْلَكاِفرِ 

)18ص(
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األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
جلى فيها أسلوب يت

"أيا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"يا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
ثورًة حاَر فيها الزَّمانُ يَاو

ويف َشْعِبها ْاهلادِئ الثَّائِر 
)18ص(

وبُ يَاو
فَقامْت على َدِمها اْلَفائرِ 

)18ص(
الحظنا أن أكرب اعر مفدي زكريا،للشَّ ،يف إلياذة اجلزائرمن خالل استقراء أسلوب النِّداء،

".         الياء"اة أدأسلوب النِّداء،تعود إىل النِّداء بنسبة يف توظيف 
تنتهي بصوت مدٍّ يعني املنادى على إيصال ندائه إىل ا،"الياء"ة النِّداء، بأداة وداللة شعريَّ 

.املنادى البعيد عنه
،بالفعل بعيًدا عن اجلزائر اعر مفدي زكريا"الياء"وألن 
بعد فرتة االستقالل، -ا عن اجلزائرعدً بْ مُ –فقد عاش لنقلِه ،قريًبا منها بنفسِه،وحبسِِّه،أوجبسم
،ووفاته كانت )املغرب(باطبني املغرب،وتونس،حىت أن كتابة إلياذة اجلزائر،كانت بالرِّ متنقالً 
أداة ،إىل حمبوبته اجلزائر،عن طريق توظيفوهلذا فإن مفدي زكريا،حاول إيصال ندائه.بتونس

.                  "الياء"
قدإىل أن أسلوب النِّداء يف إلياذة اجلزائر،"خليفة بوجادي"ولقد ذهب الباحث اجلزائري

:)1(،وقد حدَّد نسبتها كاآليت- يا–تواتر بأدوات خمتلفة ومتنوعة معظمها بأداة 
تواترهاالنسبة األداة

95،9 71 يا
02،66 02 أيا
01،35 01 أ

. 134صبني املنظور الوظيفي واالجتاه األسلويب،،ساين يف إلياذة اجلزائرخليفة بوجادي،الثابت اللِّ )1(
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:عامر شارف:لشَّاعربسكرة لداء في إلياذة أسلوب النِّ - 02
األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي يتجلى 
فيها أسلوب
"يا"النداء بأداة  

التي األبيات الشِّعرية
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
َحبَّتاُه اْلِعْلُم يْسكُن قلَبهُ َوا

وَحديثُُه لْلَجاِهِل اْسِتْسَقاءُ 
)08ص(

َمْن أْشعلْت ُعشَّاَقها باملْشَتهى
أْنِت جـَْمٌر واْلـَجنـَى إْغـــــراءُ يَا

)01ص(

ْمُشوُنٌش َما أْنَت إالَّ َشاِعرٌ أَ 
وَعَك جنٌَّة فيَحاُء تْغُزو ربُ 

)09ص(
لو عْنِك إْن سأَل الزَّماُن أَجْبتهُ 

أْنِت أْنِت َحدائِـــــــــــٌق َرْمَضاءُ يا
)03ص(

ْنفيضُة الرْقَما تُغصُّ َروائًِعاأ
بالسِّحِر تـُْغري َشاَدَها الُعَظماءُ 

)09ص(
َحـــارَة اْلوادي أُقوُل إىل اْلـهوىيَا

...لَعاِشــٍق وُحَداُء أْنِت الدُّروبُ 
)05ص(

حــــوزًة أبْــــــَدْعِت أْمـــــــرًا َخــــارقًا  يَا
َعـــراءُ  ..وَبكى على ميَعــــــاِدِك الشُّ

)07ص(
يَا

..زْهـــُو الرَّوايب يف اْلورى إْحيَــــاءُ 
)10ص(

داِء أْنِت َحَدائِــقٌ قـــْريَة الشُّهَ يَا
ُلو َنِشيـــًدا نصُّـــــُه اْسِتْعــــَالُء  تـَتـْ

)10ص(
َعليُّ بُن عَمــــــــــــارَة يـــــوميَــا ُقلْ 

التََّجلِّي تْنَحنـِي يف ْمجِعَنا السَّراءُ 
)14ص(

ليـــــوَة التَّْشبيِب ُعدِّي ُعْرَسَنايَا
ى واْلـَماُء ِشْعرًا وإْن َضمئ النَّد

)15ص(
نـَْهَر اْلـَمحبَِّة أيْنَعْت   يَاأوماشُ 

)16ص(أْحالُمناواحلْلُم فيِك ِشَفاءُ 
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األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي يتجلى 
ا أسلوبفيه

"يا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
َعـــزَّ َشْعَباين قَتيُل َزوابعٍ َوا

أْفنـَى ِفرْنَسا والشَّهيُد ِلواءُ 
)16ص(

ـــــورٌة  َكفََّها الذََّهبـيَّ يفيَاجـَمُّ
كفِّي يُتـْرِجـُمُه َجـوًى وِغنَـــاءُ 

)17ص(

َل الركييب باْلِكتاِب تزَّيَنتْ آ
بالعـِـزِّ تـَحضُنها يَــــٌد شـَمَّاُء 

)17ص(
طيَب إْبرانيس الكؤوس تشبَّهتْ يَا

والـُحــبُّ عْنَدِك بُـــوُحـــُه إْخَفاءُ 
)17ص(

شعيبُةاْنَدهَشْت فظلَّْت َمرميًاأ
تَاَهْت على أْطراِفها ْاألْضواءُ 

)17ص(
طاٍن أُجلُّ َلطيَفُكمْ آَل ُسلْ يَا

وْليْسُقِط اْلُعَمالُء ...وأميَنهُ 
)17ص(

بسيكـــــرَة اْلـَهوىيَاِهللا درُِّك 
كْذبـٌَة َعْفراءُ  واْلـُحبُّ بْعـــَدك ِ

)19ص(
طْيبَـَها جـََمعْت ربيَع َحماِسنٍ يـَا

واْلعيُش فيَها رَاَمــــــــُه ْاألَُمــــــــــــــــــرَاءُ 
)20ص(

َوْحدنَا..درََّة التَّاريِخ وْحَدكِ يـَـا
إنَّ الـَمَحبـــَّـَة بينَنا إْرفَـــــــــــــــــــــــــــــاُء 

)20ص(
:دة،من ذلكنالحظ يف إلياذة بسكرة أن أسلوب النِّداء جاء بأدوات متعدِّ 

. مرَّة مذكورة لفظًا15تواترت " يا"أسلوب النِّداء بأداة - 
.مرَّات04" الهمزة"أسلوب النِّداء بأداة - 
. مرَّتني02للندبة تواترت "وا"داء بأداة أسلوب النِّ - 
.غري متواتر على اإلطالق" أيا"داء بأداة أسلوب النِّ - 

شعرية ، ولعلَّ "الياء"إىل النِّداء بأداة دالحظنا أن أكرب نسبة يف توظيف أسلوب النِّداء، تعو 
.      صوت املدّ طريق إىل بسكرة، عنهالشَّاعر، وخطابنداءحماولة إيصال هداللت،هذا النِّداء
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:لطارق ثابتاألوراسأسلوب النداء في إلياذة - 03
: داء يف اجلدول اآليتجنمل أساليب النِّ ،"إللياذة األوراس"املتعددة القراءةمن خالل 

ت الشِّعرية التي األبيا
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"يا"النداء بأداة  

األبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
ه األداة ال يوجد النِّ 

يف اإللياذة
داء ال يوجد النِّ  عطَر الـمحبَِّة والشَّذايَا أوراُس 

أْرَض َمْن َخَلُدوا مَع األْزَمانِ يَا 
)08ص(

داءال يوجد النِّ 

أْرَض َمْن َعقُدوا اللِّواَء ألمَّيتيَا
لِـــــــواَء أَمـــانِ ...ِتهاولِــــــــواَء نـَهـْض

)08ص(
َجبَل اْملكارِم كلَِّهايَاأوراُس 

جبَل اْلبُطولِة موطَن الشُّْجعانِ 
)09ص(

ُمْعطي اْلَقصائَد نُوَرهايَاأوراُس 
ــرَْكـــــــاين فكأنََّك النَّـــار التـي بُــــــــــ

)09ص(
رتْ ِبالًدا ُعطِّ يَا"أيـْنـَُغيَسنُ "يَا

وَحباِك ربُّ ْاألْرِض باإلْحَسانِ 
)15ص(

يف عِني ياُقوَت القصائد تْنحِين 
َقْد َسبَتاين" ياقوتُ "يَاعيَناِك 

)19ص(
:مالحظة

ي ألسلوب النِّداء بأدوات غياب الكلِّ اعر طارق ثابت،الللشَّ ،"إلياذة األوراس"يفهناالحظمما
امرَّات مذكورة لفظً 08:- الياء–بأداة ،فقطداءأسلوب النِّ بينما حضر ،)وا:اهلمزة،وأيا،وبأداة(

خاصة املتعلقة –حمذوفة " ياء:"داء بمثلما هو مبني يف اجلدول أعاله،ويف غالب األحيان النِّ 
:يف مثل قوله-بنداء القرى واملدن
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َحين بتواضٍع   ُشرفاُت ُغويف ِبْدعُة الرَّْمحانِ ُشرفاُت ُغويف تنْ 
ـــــرْت أنـْهاُرها   وبـِماِئها َطُهرْت ِمَن األْرَدانِ  وَتغانـميــــُن تفجَّ
)15ص(

اعر،إىل وراس،هو حماولة إيصال صوت الشَّ ،يف إلياذة األ"الياء"شعرية النِّداء بأداة وداللة
،من جهة،ومن جهة ثانية،رفع الكلفة يف كثري من األحيان الوطن املنادى،عن طريق صوت املدّ 

.                                           حمذوفة" ياء:"داء ببينه،وبني املنادى،عن طريق النِّ 
خاصة –حمذوفة "ياء:"تواتر بأداة،غالب األحيانيف ،أسلوب النِّداءإىل أنَّ خالصة نشري 

وهذا ما خلصنا إليه يف اإللياذة الوطنية -املتعلقة بنداء القرى واملدن والشَّخصيات
.بصفة عامة)إلياذة اجلزائر،إلياذة األوراس،إلياذة بسكرة (اجلزائرية

إلغاء "اعر،ذلك أنعلى مدى قرب املنادى إىل قلب الشَّ وهذا إن دلَّ على شيء،فإمنا يدلُّ 
حوية اليت تؤديها هذه داء،يعد من املنظور الوظيفي إلغاء للوظيفة النَّ للنِّ أو أي أداة أخرى"ياء"

امع أن ا،فيعلن املتكلم إىل السَّ داء أسلوبيً ،ويبقى النِّ -فقط- داء وظيفةاألداة،حيث يبطل النِّ 
،بل يسكنه،ولذلك ال )اهلمزة مثال(ب من استعماله ألدوات القربمناداه قريب منه،بل أقر 
).1("داءحاجة له إىل أدوات النِّ 

داء،ورفع الكلفة ألغى أداة النِّ ،اعر اجلزائري يف كثري من األحيانأن الشَّ ،هذا الحظنامن كلِّ 
على ارخيية،وهذا يدلُّ سواء أكان الوطن ،أو شخصية من شخصياته التَّ املنادى،بينه وبني 

.وكذا مدى صدق عاطفته حنو وطنه،واندماجه مع موضوعهوقربه،اعر مدى تفاعل الشَّ 

.140صويب،بني املنظور الوظيفي واالجتاه األسل،ساين يف إلياذة اجلزائرخليفة بوجادي،الثابت اللِّ )1(
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:أسلوب الشَّرط–اثانيً 

رط أسلوب الشَّ : رط قائالً يف تعريفه ألسلوب الشَّ "مهدي املخزومي"ذهب الباحث العريب
اين إذا ق الثَّ ،ويتحقَّ بمنزل منزلة املسبّ :اينبب،والثَّ منزل منزلة السَّ :لغوي ينبين على جزئني،األول

اين معلق على وجود األول،وال اين إذا انعدم األول،ألن وجود الثَّ ق األول،وينعدم الثَّ حتقَّ 
.)1(اين عن األولاستقالل للثَّ 
فعل :كالم يقتضي مج:الشرط":فيقول" حممود مْطَرجي"أما الباحث

.)2("وهذا الكالم يقتضي أمساء للشرط، وحروفا.جواب الشرط:ةالشرط، والثاني
)، لواإن، إذ:(لمث،عليه أصالةما يدلُّ اأسلوب الشرط ال يتحقق إال بأدوات، منهلذا

، ى، أنن، أياى، متي، أنما، م(:معاٍن خمتلفة مثلبرط، حسومنها ما هي كنايات عن الشَّ 
.                                                                                   )...احيثم

رط أصالة،ومدى توظيفها يف اإللياذة الوطنية على الشَّ اليت تدلُّ ،لذا سنكتفي هنا باألدوات
. زكريااجلزائرية،بدء بإلياذة اجلزائر للشَّاعر مفدي 

،نقال عن خليفة بوجادي،الثابت اللساين يف إلياذة اجلزائر بني 384ينظر،مهدي املخزومي،يف النحو العريب نقد وتوجيه،ص )1(
. 142، 141املنظور الوظيفي واالجتاه األسلويب، ص

.112حممود مْطَرجي،يف النحو وتطبيقاته،ص)2(
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:مفدي زكريا:للشَّاعري إلياذة الجزائر فشَّرطأسلوب ال- 01
األبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

"لو"أسلوب الشرط بأداة 
األبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إذا"أسلوب الشرط بأداة 
األبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إن"أسلوب الشرط بأداة 
َنانِ َشاَء ربَُّك َوْصَف ْاجلِ فَلو

بـَِها َشبـََّها... لِيـُْغــــــرِي ْاألـــــــامَ 
)30ص(

يــــــــــــــــُن أْصالبـََناِإَذا َعــــرََّب الدِّ
َفَما زاَل أْحـَمُد ِصْهرًا لِعيَسى

)40ص(

شيَّــُدوا لِْلبَقـــا واْلـُخُلودِ إْن و
َجعْلُت وفَاِئي ِدَعــامَة أسِّ 
)33ص(

اْلـِحَجى ُرْشَدهُ أَضاَع بـَِها ُذو
..أَلـََّها.. لـَْم يـََخــْف َربـَّـــهُ لـووَ 

)30ص(

َوَيْظَمـــــأُ،واْلـَمـــاُء ِمــــــْلُء يَـــديِــــــــهِ 
اْستَـْفَحَل السُّمُّ فيِه،وَساَداإَذا

)75ص(

َوَمْن َهاَم فيِك، أَحبَّ ْاجلَمال
ِبالدي:َالَمُه اْلُغْشُم، قَالَ ِإنْ وَ 

)35ص(
أْرسَل اهللاُ ِمْن مْغــــِرٍب  لـووَ 

بُــــوا بالنَّبـِي -إًذن... كذَّ
)43ص(

ويف ُعْمِقَها َتْكُمُن اْلبـَرَكــــــــــــــاتُ 
بَارَك السَّْعَي ِصْدُق النَّوايَاإَذا

)86ص(

يُن ُخْبَث النـُُّفوسِ لِئنْ  َحارَب الدِّ
ينُ  َهذي النـُُّفوَسافلْم يـُْغمِط الدِّ

)40ص(
َكَشُفوا ُعْمـــــــَق أْســـــــرَارِهِ لـووَ 

ــَر فيهْم َمَعــاين الطََّهارَهْ  لَفجَّ
)111ص(

َما انـَْتصْرنا بـِحْرِب اْلـَخالصِ إَذا
فثــورتُنا اْليــــوم َحـــــــْرُب أَصالَـــــــــــــهْ 

)87ص(

َلبِ َتْسأُلوا َعْن بَنـِي ْاألغْ إنْ وَ 
َسُلوا الزَّاَب َعْن َجارِه ْاألقْـَرِب 

)43ص(
َوَصْفتَ : أْنَصَف الُغْشُم،قَاُلوالووَ 

َوَوْصُف اْلُبطُوالِت َفْضٌل َوَعْدلُ 
)114ص(

َجــــفَّ َمـــاُء اْلـَحياِة بِأنـَْثىِإَذا
فِلْم َال َجتفُّ الطِّباُع ْاألصيلهْ 

)104ص(

ـــــزَاتٍ وَكْم بِاْلـَجزائِر ِمْن ُمْعجِ 
َجَحــــُدوَها،ولـَْم ُتْكَتبِ ِإنْ وَ 

)43ص(
َفويـُل اْلـجـَــزائـــــِر،جيالً َفجيًال 

لـَْم تـُحطِّْم َغــالَء اْلـُمُهورْ إَذا
)106ص(

ولـَْم نُك للتــُّــــــْرِك بالتَّاِبعيـنْ 
عــَزَُّزوا َسْعيَنا بِاْلـُجُهودْ ِإنْ وَ 

)50ص(
َهْل سيِِّدي فَـــرَجٌ ...اُن أبُـــــوتَ 

أقَــــرَّ النِّظاَما؟؟...طَاَل ليلٌ ِإنْ وَ 
)51ص(

َهالَّ َنسيَنا اْلـِجــــــراحْ ...نـَْنسَ ِإنْ وَ 
َوَما ِإْن تزاُل اْلـِجراَحـــــاُت َحـْمرَا؟

)61ص(
آلـَُمــــــــــونَا بـِمائَـــــــِة َعــــــاٍم         ِإنْ وَ 

)61ص(نا بعيِد اْلـَجــــزائــِــــــِر َدْهرَا َحفلْ 
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.اسم"+إن"رط بأداة عديدة متثل توظيف أسلوب الشَّ امواطنً ،جتدر اإلشارة إىل أن هناك
.شبه مجلة+"إذا"، واسم"+ إذا"متعلق، وبأداة"+إن"اوكذ

.                  ن، أياا، من، ما، مهملوال:رط بأدواتناهيك عن الشَّ 
وداللة أسلوب الشَّرط يف غالبية األحيان،هي إجابة الشَّاعر مفدي زكريا عن كثٍري من 
 .

. احلقائق التارخييةداث،و األحولذا سعى الشاعر عن طريق أسلوب الشرط،إىل إيضاح وتوكيد 
يف إلياذة اجلزائر ،نسب تواتر أسلوب الشرط،"خليفة بوجادي"وقد عدَّد الباحث اجلزائري

:)1(ملفدي زكريا كاآليت

أيـَّــان ما لو من مهما لوال إذا إن األداة
0/0ن

01 01 05 05 06 17 23 33 التواتر
01،10 01،10 05،49 05،49 06،59 18،68 27،27 36،26 نسبها

.142صاالجتاه األسلويب،بني املنظور الوظيفي و ،ساين يف إلياذة اجلزائرخليفة بوجادي،الثابت اللِّ )1(
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:عامر شارف:بسكرة للشَّاعرفي إلياذة شَّرطأسلوب ال- 02
األبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

"لو"أسلوب الشرط بأداة 
األبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إذا"أسلوب الشرط بأداة 
رية التي يتجلَّى فيها األبيات الشِّع

فعل"+ إن"أسلوب الشرط بأداة 
بَداليــــــــــِة الــــــــرُّىب   "عـَــاليـــةٌ "قيــَل لو 

..َسَكَت اْلـَمِديُح وأْخرَس األَُدبَـــاء
)04ص(

لبَس السَّالُم َحناِجرًاإَذاَدْعنـِي 
..وانْـَهــاَرِت ْاآلَهــــاُت واْلَبأَســـــــــــاءُ 

)15ص(

ِمْن دْجلٍة أو ِمْن فُراِت ُحُدوِدَها
قْلُت ثَالثـَـــــــــــــــــــــــٌة هَي الـــــــزَّورَاُء إنْ 

)02ص(
الرَّْقُص اْحننَـى"عُني النَّاقَــةِ "قيلَ لو

..وَكَذا تَـميُس اْلــــــــوْرَدُة اْلـَحْمــــــرَاءُ 
)09ص(

أجْبُتهُ َسأَل الزََّمانُ إنْ لو َعْنِك 
يَا أْنِت أْنِت َحـــــدائِـــــــــٌق َغــنَّـــــــاُء 

)03ص(
كاَن ْحيتـَرُِق اللَّهيُب َعلى َيِديلو

لـََجعْلُت يف َذايت يـَنَـــــــــاُم اْلـَحـــــــــــــاءُ 
)16ص(

نَاَفَس التِّبـُْر اْلـَجنـَىإْن "لـَْمزيــرَعةٌ "
..ــــٌغ وِنَســـــــــاءُ أو ُقْل تَنافَس َصائِــ

)10ص(
ُحبـِّي إليِك ِمَن الطُّفولَـــِة ُمْعلنٌ 

يكـْـثـِر اْلـُحسَّاُد والرُّقــَبـــَــاءُ لو
)20ص(

َسلَّ اْبُن اْلـَهاِشـميِّ حُروفَــهُ إنْ 
بنَـَعْم تـُجْبُه َصَحافــــــــــــٌة وأَشــــاءُ 

)14ص(
ِبيِب ُعدِّي عْرَسَناالتَّشْ " ليـــــــوةَ "يَا

َضمىَء النَّدى واْلـَماُء إنْ ِشْعرًا و
)15ص(

أَإىل بَنـِي فرٍَح َنُشــــــــدُّ رَِحالَنا
َحلَّ يف أيَّاِمَها ُسَفـــــــــراُء إنْ 

)17ص(
:هذا وقد تواترت اجلمل الشرطية يف إلياذة بسكرة بأدوات متعددة من ذلك

)18ص(َقْد نورْت َوتزايَد اإلزَكاُء؟؟َوَمْن أْفكارُهُ ...َمنْ ":َمنْ ":رط بــــالشَّ -
)02ص(اْلـَهوى يف اْلَعاِشقَني َدواءُ أْمرُ اْلـَهوىَخاَف ُحبَِّك َمْن ُيَصارِعُه َما":َما":رط بــــالشَّ -
)02ص(.. واْلُقْدُس أنـَْفاٌس لـََها ُروَّاءُ إنْ : "إن:"بــــــرطالشَّ -
)02ص(َمْهَما َيُكوُن ويْبلُغ اإلْغواُء؟؟فْنجانِهِ َهْل تْغضب الشَّفَتاِن َعْن ":مْهَما":رط بــــالشَّ -

حيل يف املرتبة األوىلث،حيمع تنوع حروفه،يف إلياذة بسكرةأسلوب الشَّرط،نالحظ حضور 
".إن"ة أسلوب الشرط بأدا
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:طارق ثابت:األوراس للشَّاعرفي إلياذة شَّرطأسلوب ال- 03
األبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

"لو"أسلوب الشرط بأداة 
األبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إذا"أسلوب الشرط بأداة 
لتي يتجلَّى فيها األبيات الشِّعرية ا

فعل"+ إن"أسلوب الشرط بأداة 
َهدَّْت ُعروُش اْلُمْعتديَن َوزُْلزِلْت    

َشواِمــــَخ الطُّْغيانِ - تْعلمونَ لو- 
)10ص(

أَرْدَت اْلـُحْسَن تْلَق ُصنوفَــهُ إَذاوَ 
اْلـَحْسَناُء خُري َمكانِ "اْلـمْعَذرُ "ف

)18ص(

ـــــــٌة وآهْ ذََكـــُروِك بَاتِنَ إنْ فَــآِه 
يَـْهتَــــزُّ قْلبـِي كلُّــــــــــُه وِجــنَـــــاين

)13ص(
يُعاُد نَعيُمَهالـــــــوأرُض اْلَبداوِة 

أرُض اْلَفوارِس ِمْن بنـِي اْلُفْرَسانِ 
)22ص(

َشاِعــــــــــٌر " الشَُّمـــــرَّةَ "ذََكـــَر إَذاآٍه 
بـَيَـــــــــــــــــــانِ َوَقَضى لـَها بَقَصائِــــٍد و 

)18ص(

ِإنْ اْلغَـنَّـــاء " الشَّْعَبةِ "َكلِفي حبْسِن 
زَاَر اْلغَـــــــــريُب ديَـــاَرَها واْلــــــــــــــــــــــَواين 

)19ص(
تَفتََّحِت الزُُّهـــــوُر بواِدَهاإَذاآٍه 
روَضتـِي وِجنَــــــــــاين " ُشـمـــرَّةُ "آهٍ 

)19ص(

أْرُض سـََماَحةٍ " الرَّْحَباتُ "وَكذاكُم 
فـََعِبيــــــــرَُها ألـَْهاين...َتْسألُــــــــــــــــــــــواِإنْ 

)25ص(
إنـََّما" بعِني جاِسر"َحلْلَت إَذاوَ 

اهللاُ اْلَعظيُم حبَــــــــــــاَك بْاإلْحَســـــــاِن 
)21ص(

:ْهِتُف قَاِئالً َتْسألُـــوا َمازيـــــَغ يَـ ِإنْ 
َمـــاُء اْلعُـــــروبَـــــــــِة خيـــــــُر َما أَْرَواين

)30ص(
َيْسأُلوا َعْن َمْذَهبـِي أْو موطنـِيِإنْ 
إْليَــــــــــــــــــــاَذيت عُـْنـــــواين ...َيْسألُـــــواإنْ 

)30ص(
اليت تدل )إن:(من األحيان بأداةيف كثريٍ جتلَّى ،رط يف إلياذة األوراسالحظنا أن أسلوب الشَّ 

:
)   11ص(َجلَّ َعْن نـُْقَصانِ "الرِّفاعةِ "َجبُل اْحننـَى لـُِمكاِبرٍ َما" الرِّفَاعةِ "َجَبُل ":َما"ب:الشَّرط
َلْنُت دياُر تَ ":َمنْ "ب:الشَّرط )    24ص(َخَلُدوا َمَع ْاألْزَمـــانِ َمنْ وِدياُر وَهُبوا املنـَىَمنْ اكسِّ
)      28ص(وطُن اْلـَجــزائِر واِحٌد ال ثَـانِ َتزْل يف سـَْمِعَنالـَمَّاَكِلَماتـُها ":لمَّا"ب:الشَّرط

تجلَّى يف كثٍري من األحيان اجلزائرية،فة اإللياذة الوطنيَّ يف ،رطأسلوب الشَّ حضرقد ختاًما ف
. على الشَّرط  أصالةاليت تدلُّ ) إن،إذا،لو:(بأدوات
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:سيميائيَّة العنوان:رَّابعالمطلب ال
وفضّ ،الذي بواسطته ميكن تفكيك بنية النَّص األديب،يعترب العنوان مبثابة املفتاح السِّحري

ص األديب على كذلك النَّ ،"الكتاب يعرف من عنوانه":مضامينه ورموزه،فاملثل العريب يقول
مما دفع ،عنوان ينفتح على دالالت وإحياءات عديدةوالشِّعري على اخلصوص،لذا فكلُّ ،العموم

وصف تفيد يف،يتأثر باعتبارات سيميولوجية وإشارية،أن عنوان النَّصإىل يذهب ،أحد النُّقاد
.)1(ص ذاتهالنَّ 

اليت هي مادة ،عن طريق بوابة اللُّغةخول للنَّص إالَّ ومبا أن األدب فّن لغوي،ال ميكن الدُّ 
انت اللُّغة هي البوابة اليت مثلما الرُّخام أو الربونز أو الفلني هي مادة الّنحات،وإذا ك،األديب

خول إىل عامل الّنص ذاته،خاصة القصيدة يبدأ من منها الّنص على عامله الّرحب،فإن الدُّ يطلُّ 
أو هو اإلشارة األوىل اليت يرسلها ،شكيل الفينِّ للنَّصفهو املفتاح الّذهيب إىل شفرة التَّ ،العنوان

.األديب إىل املتلقي
وتؤدِّي ،تقوم مطالعها ومقدِّ ،أغلب القصائد الشِّعرية القدميةذلك جند أنَّ ل

،حىت ندرك فحوى موضوعها،رموز وشفرات النَّص،ويكفينا قراءة مطلع القصيدةإىل فكِّ 
. )2(راء معانيهمن و ،ومغزاها وما يرمي إليه الشاعر

ومعها ،من خطوات احلوار مع الّنص،أن العّنوان هو اخلطوة األوىل،هذا نستشفكلِّ من  
،اليت بواسطتها ومن خالهلا يطرح )القراءة األوىل(هي ما ميكن أن تسمَّى ،تتزامن خطوة أخرى

كما يسعى إىل جتميع شىتَّ ،ساؤالت وافرتاضات عديدةاحتماالت وت،أو النَّاقدالقارئ
واملقابلة بني ما تضاد ،وتصنيف ما تشابه منها،املبثوثة داخل النَّص،االختيارات واالحنرافات

، اليت تفضي إىل فهموالقبض على أبرز السِّيمات اللُّغوية الفارقة،ورصد الظواهر الفنِّية البارزة 
.        )3(مغزى القصيدة

.    يف عملية التَّحليل للّنصوص،علم السِّيمياء اهتماًما بالغ األمهية بالعّنوانهتمأولقد 

.30،ص )دراسة تطبيقية(ينظر عثمان بدري،وظيفة اللغة يف اخلطاب الروائي الواقعي عند جنيب حمفوظ) 1(
.16، 15ص، عري وآليات القراءةالشِّ ص، النينظر فوزي عيسى)2(

.18 املرجع نفسه،صينظر )3(
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ة العّنوان ذلك أن أمهيَّ ،صوص األدبيةيف استقراء وتأويل النُّ ،عالمة إجرائية ناجحةباعتباره
،صيةة املرجعية واإلفهامية والتَّناوفًقا للوظائف األساسيَّ ،يف دراسة النَّص األديب

،األخري وبالقارئ،ولن نبالغ إذا قلنا أن العّنوان
لنا معونة  م،ويقدِّ دراسة النَّصأجل ن، مميدُّنا بزاد مثنيإذنالعّنوان).1(بعده الّداليل والرَّمزي

اويعطيه،العنصر الفعَّال الذي حيدِّد هوية القصيدةيعدُّ ذ، إوكشف أسراره،كبرية لسرب أغواره
.لجسدلالرَّأس ،صحَّ التَّشبيه فهو مبثابةا، وإذواخليايلاالنفعايلسحرها 

فيساعد على توّقع املضمون الذي يتلوه،وإمَّا أن يكون قصريًا ،ا يكون طويالً والعنوان إمَّ 
إىل دراسة ،ولرمبا اختلفت نظرة النُّقاد.)2(قرائن لغويَّة توحي مبا يتبعهفإنه البدَّ من ،وحينئذٍ 

كّل من الناقد :من مضامني عّدة،فنجد مثالً ،وما يوحي به وخيتزله،عنَّوان النَّص األديب
.من القصيدةيريان أنه أول ما يواجه القارئ شكري عياد،وعبد اهللا الغّذامي

.)متركز منطقي(يرى أن عملية وضع العّنوان واختياره،هي عملية عقليَّة ،غّذاميالباحثالف
يظن بأنه "بوضعه عنوانًا،وبالتايل تّتسم بالالَّشاعرية،األمر الذي جعله يذهب إىل أن الشَّاعر

هو يفسدها،إذ يطلق عليها أسلحة الواقع وحمسوساته،فيكدِّر صفاء    يصلح القصيدة،بينما
.     )3("املشحون بشروط خارجية متعسِّفة،الذي أنعتق حلظات من قيود الواقع،العطاء اخلي

جاء يف حالة ،أن العّنوان عمل غري شعري،يُقرُّ الباحث عبد اهللا الغّذامي ،ومن هذا املنطلق
. ما ذهب إليه هذا األخريولكن رغمغري شعريَّة،وهو قيد للّتجربة فُرض عليها ظلًما وتعسًُّفا،

.األدبيةصصو النُّ ،بل يستهل به عملية تفكيك وتشريحه يُقرُّ العّنوان وال يهمله،أنَّ إالَّ 
خاٍل من كلِّ إبداع .)متركز عقلي(،ال يرى أن العّنوان عمل عقلي،بينما الدكتور شكري عياد

.)4(عمليَّة اإلبداعنم،يراه جزًءا هاًمابل
يمياءص األديب،حماضرات امللتقى الوطين األول للسِّ ينظر بلقاسم دفة،علم السيمياء والعنوان يف النَّ )1(

2000،ص38. ،منشورات جامعة بسكرة،ص األديبوالنَّ 
.72،ص 1990،حزيران 2.الدار البيضاء،ط،ينظر حممد مفتاح ،دينامية النص،املركز الثقايف العريب) 2(

عدنان حسني قاسم،االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب،الدر العربية للنشر والتوزيع،مدينة  )3(
نصر2000،ص327.

.328 ينظر املرجع نفسه،ص ) 4(
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مت قد اهت،جند معظم املناهج والدِّراسات احلديثة واملعاصرةونظرا ألمهية العّنوان وما يوحي به،
أثناء عملية التَّحليل والتَّشريح للّنصوص، ،وأولته املكانة األوىل،به أشدَّ ما يكون االهتمام 

 :
( Stylistique األسلوبية(،  و (Simologique يميائيةالسِّ (

.                             ، وغريها) La structurisme البنيوية(و
منذاوينعنهي،"إلياذة الجزائر،إلياذة بسكرة،إلياذة األوراس":اليت بني أيدينان اويعنالو 

.يلنا على املكانحت،اللُّغويةالرتكيبتهوفًقاةثنائية،مركَّبالوهلة األوىل
.           /الجزائر/إلياذة:ولدراسة العّنوان ينبغي علينا تفكيك وحداته اللُّغوية كما يلي

.                                                      /األوراس/إلياذة،/   بسكرة/إلياذة
،ولعلَّ هذه الكلمة ونةالعنَّ عراءن،وهي مبتدأ،ابتدأ الشَّ اويجاءت يف بداية العنإلياذةفكلمة 

فالتناص االجرتاري هنا،يف وبالتايل ،"إلياذة هوميروس"نستحضروعلى البديه،جتعلنا مباشرة
فلماذا اختار الشُّعراء اجلزائريون،كلمة والسؤال املطروح وواضح للعيان،جليٌّ ،ناويعنبداية ال
علما أن كلمة ُمعلَّقة ...لَّقة،أو ملحمةكلمة ُمع:مفتاًحا لعناوينهم؟،ومل خيتاروا مثالإلياذة 

.مثال،توحي باألصالة،واالنتماء إىل الرتاث العريب القدمي
أجل من ، مثإىل إعجاب الشُّعراء بإلياذة هومريوساالختيار،لعلَّ مردُّ هذا :ولإلجابة نقول

اإللياذة أو :" عرية،علما أن كلمةء والنُّ اهرة ،ولفت انتباه القرَّ حتقيق الشُّ 
.)1("اإللياس نسبة يونانية إىل إليون عاصمة بالد الطرواد

يدلَّ ليخرب و رب للمبتدأ،يف موضع اخل)اجلزائر،بسكرة،األوراس(مث يأيت بعد ذلك اسم املكان،
.أن هذه اإللياذة ،إمنا ختص هذا املكان املشار إليه،عن طريق اإلضافةداللة قطعية 

ختص أماكن اما شابه ذلك، وإمنوختص اليونان أو الرَّومان، أوبالتايل فإن هذه اإللياذة، ال
اجلزائر،بسكرة،األوراس (،وهياجلزائريةعلى اخلريطةدتوجمن الوسط،واجلنوب،والشرق،بعينها،

. بالدَّرجة األوىلالوطنتعاجل موضوع ااإللياذة الوطنية الجزائرية: أمسيناهاولذا

.32ص، 1هومريوس ُمعربَّة نظًما، جةسليمان البستاين، إلياذ) 1(
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:ةة الجزائريَّ قصر حجم اإللياذة الوطنيَّ ،و الرَّمز الملحمي:المطلب الخامس
ة وأمهية كبرية،السيما يف املالحم،حيث تكاد ال ختلو فإن للرَّمز امللحمي قيم،مثلما رأينا 

بل يكاد يكون صانًعا هلذه األحداث .ألحداثاحملور األساسي لفهو ملحمة من املالحم منه،
.                                                                            يف غالبية األحيان

من ًءاى فيها بدجتلَّ امللحمي قد هذا الرمز أن دجن،اجلزائريةوإذا عرجنا عن اإللياذة الوطنية
.ال ختلو من هذا الرمزفهي إذنصية،فنص اإللياذة،،مث الفاحتة النَّ العنونة

ث، حيوهو صانع أجمادها،ارمزً " أخيل"من البطل تاختذ،إذا كانت إلياذة هومريوس
الذي يشرتك - الوطن- اإللياذة الوطنية اجلزائرية اختذت من ناألحداث،فإتدور حوله جلّ 

.- فيه عامة الشَّعب

لملحمي من مز االرَّ 
خالل نص اإللياذة

مز الملحمي منالرَّ 
خالل الفاتحة النصية

مز الملحميالرَّ 
من خالل العنوان

اإللياذة

مرة باملعىن 150تكرَّر 
عن كالصَّريح، ناهي

.وروده جمازًا

ْعِجزاتْ مُ ـَع اْلـيَا َمْطلرُ ــــزائــجَ 
اتْ ـــــــــَة اِهللا يف اْلَكائنَ ــويَا ُحجَّ 

)17ص(

الجزائرإلياذة إلياذة اجلزائر

مرة باملعىن 28تكرَّر 
عن كالصَّريح،ناهي

.وروده جمازًا

َحْسبـِي ِمْن لِــَقاَك ثَـواين   أْورَاسُ 
عيــــُد يل أوزاينــلَّ اللِّقــَــــــاَء يُ ــــعَ 

)08ص(

األوراسإلياذة إلياذة األوراس

ورد جماًزا يف معظم  
صرَّح بهاإللياذة ومل يُ 

.فقط)مرتني02(إالَّ 

َسَكبْت ُرَضابًا فاْلتَهى النُّـدَماءُ 
واْستْعفَفْت َفأَحبَّهاْ الُبَسطَــــــاءُ 

)01ص(

بسكرةإلياذة إلياذة بسكرة

جند ا، فإننخاصية من خصائص اإللياذة الوطنية اجلزائرية،مز امللحميإىل جانب حضور الرَّ 
قصر حجم اإللياذة ،وهيأالَّ ،اللغويةصباخلصائقة وطيدةعالاهل،أيضا خاصية أخرى

.ةالوطنيَّة اجلزائريَّ 
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اث الشِّعري العريب من اجلاهلية إىل اليوم،تنبأنا بال شكٍّ ،ةنظرة متأنيَّ ن ذلك أ عن ، يف الرتُّ
مدى قصر حجم القصيدة العربية،ذلك أن العرب أمة بالغة ،والبالغة يف عرفهم هي 

ال تتجاوز مئة بيت على الغالب،بل إن معظم ،لذلك بقيت القصيدة العربية قصرية"اإلجياز،
،وحىت أشهر القصائد العربية كاملعلقات وما )1("القصائد هي دون اخل

ضئيلة احلجم،إذا قيست "
دنا خبصائص امللحمة دهرية عنباملالحم الشَّ 

.)2("د اآلهلةالفنية،وخباصة األسطورة وتعدُّ 
ص مل فإن طول النَّ "املعماري للقصيدةءوالبناكل اخلارجي،حيث الشَّ نففي غالبية األحيان،م

.)3("عر التعليمييف نصوص الشِّ يعرفه العرب إالَّ 
يف املواقف ويف العرب ال يطيلون أشعارهم إالَّ "إىل أن ،ألديب مصطفى الرافعييذهب الذا

عر القصصي أيام احلفل،كما فعل احلارث بن حلزة يف طويلته،وهي أقرب دليل على الشِّ 
.)4("ومنزلته وأسبابه عندهم

اكثريً ،جندشك فإننا خمتلف العصور، فبالالقصيدة العربية، عربحبثنا عن أسباب قصروإذا 
.ا، وغريمهأمحد أمنيي، ورأن األثريرأي ابل، مثهذه الظاهرةلحو ،قادلألدباء والنُّ اآلراءمن

ل، بإىل أيامنا هذهت، والزالالزمتها لعصور عدةد، قواحلق أن صفة قصر القصيدة هذه
.    ختتزل كل شيء يف أبيات معدودة، اليتيف عصرنا احلايل ما يعرف بقصيدة الومضةظهر

.      باحلجم القصريزمطولة، ومتتاجاءت اإللياذة الوطنية اجلزائرية، غرينولذا ليس عيًبا، إ
تكون القصيدة ملحمة،ألن للملحمة خصائص يالطول ليس شرطا أساسًيا، ك"ذلك أن 

،عينة بارزة،اتفق النقاد يف معظمها،وقد ال تكون هذه املطوالت مالحمة،ومسات مفنيَّ 
. )5("إللياذة هومريوس،ولكن فيها بعض العناصر امللحمية

.74،صأمحد أبو حاقة،فن الشعر امللحمي ومظاهره عند العرب) 1(
.225مي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،ص حممد أمحد موسى صواحلة،الشعر امللح)2(
.33الطاهر بلحيا،تأمالت يف إلياذة اجلزائر،ص) 3(
.111،ص3مصطفى صادق الرافعي،تاريخ آداب العرب،ج)4(
.148حممد أمحد موسى صواحلة،الشعر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،ص )5(
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المبحث الثاني:الخصائص اإليقاعَّية
:مدخل
تلك املنظومة من األصوات واحلروف،اليته القول إنَّ ن، فيمكدنا احلديث عن اإليقاعإذا أر 

فظ والوزن اللَّ :من عناصر أمههادمان واملكان،وتتولَّ يف الزَّ ،كونحيكمها قانون احلركة والسُّ 
.    والقافية

سالمة الوزن والقافية ا،بينماخليالن اإليقاع الدَّ ،ميثِّ ساقهامن هنا فإن انسجام األلفاظ واتِّ 
،ومن البديهي أنَّ الن اإليقاع اخلارجيعري،ميثِّ ئمتهما مع سياق املوضوع الشِّ وحسن مال

املتمثل ،ونق اجلميلي عليه ذلك الرَّ ا هي اليت تضف،عر أمهية بالغةللموسيقى يف الشِّ "
. )1("ولوالها فقد الشِّعر تلك العذوبة وذلك اإلحياء،بالنغم املتزن

غنائية عذبة،ر األدباء ألشعارهموفَّ "فقد،ةبنية اإليقاعيلل،ة القصوىهذه األمهيَّ من خالل كلِّ 
فظ،كما فظ مع اللَّ وانسجام اللَّ ،ياغةة الصِّ تصدر من رقَّ اليت،اخليةإذ اهتموا باملوسيقى الدَّ 
وينساب ،حني تنسجم مع املضمون،ة اليت تأيت من األوزان العروضيةاهتموا باملوسيقى اخلارجيَّ 

. )2("ةفيها النغم بطالقة ورقَّ 
.فظ والوزن والقافيةاللَّ :د من ثالثة عناصر أساسية هييقى الشِّعرية تتولَّ املوسنأ، نستشف
ارسون يف قاد والدَّ ه قد يكون أمشل من املوسيقى الشِّعرية،ولذا اختلف النُّ فلعلَّ ،أمَّا اإليقاع
حركة األصوات ":قافية،املهم قد يعىن باإليقاع،ا الختالف توجُّ تعريفه،نظرً 

أو موسيقاها يف شكل ،وائر اليت تؤلف إيقاع القصيدةومن مث الدَّ ،ملنظمة داخل الدائرة الوزنيةا
.  )3("للحركة متصور التنظيم

.298،ص1،1982.ديدة،بريوت،طمنشورات دار اآلفاق اجل،مفيد حممد قميحة، األخطل الصغري حياته وشعره)1(
الرمزية،-الواقعية-الرومانسية-نسيب نشاوي،مدخل إىل دراسة املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر، االتباعية)2(

.164ص1984ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
1،1998.ط، تالعربية للدراسات والنشر، بريو ةاملؤسساملعىن الشعري التشكيل والتأويل، تعبد القادر الرباعي، مجاليا)3(

.177ص
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اإليقاع يكون يف النَّص األديب فيشمل بنيته "فإن،أما مواطن جتليَّات اإليقاع يف النَّص األديب
لنا،جيمع بني اخلية،وبنيته اخلارجية،كما قد يشمل بنيته العامة من بعد ذلك،واإليقاع يف متثُّ الدَّ 
اخلية والرتكيبات الدَّ يشمل املوقَّعة،)وت اخلارجي للبيتالصّ (وي الشِّعريالرَّ 

ص األديب،فاإليقاع يف تصورنا أعمُّ طحية للنَّ ه يف البنية السَّ ويت كلّ اإليقاع الصّ للخطاب،فكأنَّ 
ص على النَّ طتسلِّ روض نفسها،فهو مُ جعة،بل رمبا كان أعم من العَ من الرَّوي،والقافية،والسَّ 

.)1("اخليةوتية واإليقاعية،اخلارجية والدَّ األديب يف كل مظاهرة الصّ 
:عر تتجلَّىة وموسيقى الشِّ أن البنية اإليقاعيَّ ،هذااملهم من كلِّ 

...قسيملتَّ شاكل،املقابلة واباين،التَّ كرار،التَّ صريع،اجلناس،التَّ يف التَّ :فظعلى مستوى اللَّ - 
.عري وتفعيالتهيف البحر الشِّ :على مستوى الوزن- 
.ا، حروفها، نوعها:على مستوى القافية- 

اإليقاع اخلارجيك، وهنااخليأو لنقل هناك اإليقاع الدَّ 
الّصويت ي، التَّواز ةويلة أو القصري وتية الطَّ الصّ ع، املقاطد عن طريقويتولَّ :اخلياإليقاع الدَّ 

...كرار،التباين،التشاكل،املقابلة والتقسيمصريع،اجلناس،التَّ التَّ لأللفاظ،
عري وتفعيالتهالبحر الشِّ خالل اختيارن،مالوزند عن طريقوهو الذي يتولَّ :اإليقاع الخارجي

ا، حروفها، نوعها، لقبها، كلمة القافية:خاللن، مق عن طريق القافيةوكذلك يتحقَّ 
،أهم اخلصائص الفنية للبنية اإليقاعيةةمعرف،كل ما سبقسنحاول على ضوء  ومنه 
.عر اخلاصة باإللياذة الوطنية اجلزائريةالشِّ ىوموسيق

حملمد العيد آل خليفة،ديوان املطبوعات اجلامعية بن  "أين ليالي"ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة -عبد امللك مرتاض،أ)1(
.147،ص1992ط،.عكنون،اجلزائر،د
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:اخلياإليقاع الدَّ :المطلب األول
يأيت به ،كرار يف أغلب الظنّ والتَّ "،"كرارالتّ ":اخلينات اإليقاع الدَّ كوِّ مُ من بني :كرارلتّ ا- أ

امع لغرض بالغي،حبيث يكون ذا صلة وطيدة يف يف ذهن السَّ ،األديب إلقرار املعىن وتثبيته
ومواضع،كرار مواضع حيسن فيهاللتّ "لكن رغم أمهيته وجب التنويه أن،)1("املعىن العام للقصيدة

وهو يف املعاين دون األلفاظ وأقل،فإذا ،كرار يف األلفاظ دون املعاينفأكثر ما يقع التّ ،يقبح فيها
.اجلزائرإلياذةحاولنا رصد أنواعه،يفلذا ،)2("فذلك اخلذالن بعينه،تكرر اللفظ واملعىن مجيعا

تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
ةأو األدا

البيت الشِّعري

تكرار أداة 
"الياء: "النِّداء

تكرار حرف 
"لواوا:"العطف

تكرار حرف 
"في: "اجلر

َمْطلَع اْلـُمْعِجـزَاتْ يَاَجـــــــزَائـــِــــُر 
ــــــــَة اِهللا َويَا اْلَكائنَـــــــاتْ فيُحجَّ
أْرِضهِ فيبْسَمــــــــــــــــــــــــَة الربِّ َويَا
وْجَهُه الضَّاِحَك اْلَقَسَماتْ َويَا
سجلِّ اْلـخُلودْ فيلوَحـــــــًة َويَا

الوُجودُ فيَهاقصَّـــــــــــــــــًة بثَّ ويَا
مَعاين السُّمــــــــــــــــــوِّ بُروِع اْلـَحَياةْ 

اْلبَـَقافيَهاــــًة َخطَّ َصْفَحـــــــــَويَا
بنَــــــاٍر ونُـــــــــوٍر ِجَهـــــــــــــــــــاَد ْاألبَاةْ 

ناويَا لْلُبطــــــــــــــــــــــوَالِت تْغـُزو الدُّ
تـُْلِهُمها اْلِقيَم اْلـَخـــــــــــــــــاِلَداتْ وَ 
ــُرونُ أْسـطــُـــــــــورًة ردَّدتـَْها اْلُقــــــــــــو

فَهاَجْت بِأْعَماِقَنا الذِّْكــــــــرياْت 
تكرار هذه الالزمة

مرَّة عرب اإللياذة) 100(
تكرار ضمري اجلمع 

:للمتكلم
"النون"

نَا الدُّ اْلــورى وَمألنَا َشغلْ نا
بِشْعــــٍر نُــــــــــرتِّلــــُه كالصَّالة
َتسابيُحُه ِمْن حَنايَا ْاَجلزائِرْ 

)17ص(
.237حممد أمحد موسى صواحلة،الشِّعر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،ص)1(
عبد احلميد هنداوي ،املكتبة العصرية،  .،حتقيق د2.أبو علي احلسن بن رشيق القريواين،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،ج)2(

.92،ص2007ط ،. صيدا، د
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تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
أو األداة

البيت الشِّعري

:تكرار مجلة
َوأْهَوى َعلى قَـَدميَها

الزََّمانُ َوأْهَوى َعلى قَـَدميَها 
الطَُّغاْة   فَأْهوى َعلى َقدميَها 
)17ص(

: تكرار كلمة
"َويَا"

مرَّات ) 09(
خالل  املقطع 

الشِّعري

َجــزائِـــُر، يَا بِــــــــْدَعــــــَة اْلَفاِطرِ 
َروَعــــــــــــــَة الصَّاِنِع اْلَقادرِ َويَا
بَابَل السِّْحِر،ِمْن َوْحيَهاَويَا

ـــــاِحــــــرِ  تلقََّب َهــــاُروُت بالسَّ
َها اْلَويَا ـِجنانُ َجنَّـــــــًة َغاَر منـْ

وأْشَغلــــــُه اْلــغيُب باْلـَحــــــــاِضرِ 
ـــــــــــًة يْسَتِحمُّ اْلـَجمالُ ويَا لـُجَّ

وَيْسبَــــُح يف موِجَها اْلَكافِــــــِر    
)18ص(

"َسالٌم َعلى:"تكرار مجلة ِمْهرَجاِن اْلـخـُُلودِ َسالٌم َعلى 
اْلَعاِشــــــــِر    عيدِك َسالٌم َعلى

)18ص(
"َويَا َمنْ :"تكرار مجلة تكرار ضمري 

:املتكلم
"الياء"

لـِِحكايَـــــــــــــــِة ُحبـِّ ي َجـــــــزَائِـــــــُر يَا
ويَا َمْن حـَمْلِت السَّالَم ِلَقْلبِـ ي
َسكْبِت ْاجلَماَل ِبُروحِ ي َويَا َمنْ 
أَشْعِت الضِّياَء ِبدرْ يب َويَا َمنْ 

) 19ص(
تكرار ضمري 

:املتكلم
"الياء"

: تكرار حرف
"ما"

: مع تكرار أداة
"    لوال"

جـَماُلِك َماَصحَّ دينِـ ي فُلوال
إْن َعـــرْفُت الطَّريَق لر يبِّ ... وَ َما
اْلَعقيـــــــــــــَدُة تْغُمُر قْلبِـ ي ولـُـوال
لـمَ ا كْنُت أوِمُن إالَّ ِبشْعبِـ ي

)19ص(
تكرار ضمري 

"الياء":املتكلم
أداةتكرار

"َمْهَما"
قرْبتُ َمْهَمابَعْدُت،وَ َمْهَماوَ 

ص19 َولُ يبِّ  َغراُمِك فـوَق ظُُنو ين
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كرار الكلمة،تكرار ،تتكرار احلرف أو األداة:(إلياذة اجلزائر، يفكرار بأنواعهنالحظ شيوع التّ 
.،إضافة إىل تكرار الالَّزمة،كلُّ هذا من أجل إشاعة اإليقاع يف اإللياذة)الضمري،تكرار اجلملة

:الجناس-ب
الصفحة نوعه الجناس البيت الشِّعري

17 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
نور+ نار 

َويَا َصْفَحــــًة َخطَّ فيَها اْلبَـَقا
ِجَهـــــــــاَد ْاألبَاةْ ـورٍ نُـــوبنَــــــارٍ 

17 جناس تام اجلناس بني كلميت 
تاهت+ تاه 

اْلـَجاللُ فيَهاتَاهَ َويَا تـُْربــــــَـــًة 
فَتاَهْت 

17 جناس ناقص
اجلناس بني كلميت

الجمال+ الجالل 

ْالـَجاللُ فيَهاتَاهَ َويَا تـُْربــــــَـــًة 
اَهْت فتَ 

ْالجَمالُ وأْلَقى النِّهايَــــــَة فيَها 
َفهْمَنا بأْســـــــرارَِها اْلَفاتِنَـــاتْ 

18 جناس ناقص اجلناس  بني كلميت
روعة+ بدعة 

اْلَفاِطرِ بِــــــــْدَعــــــةَ َجــزائِـــُر، يَا
اْلَقادِر الصَّاِنعِ َروَعــــــــــــــةَ َويَا 

18 جناس تام اجلناس بني كلميت
المثل+ مثال 

لَصَفـــــــــــاِء الضَّميـرِ َمَثالً َويَا 
السَّائرِ المثَــــــــلِ يـَجلُّ َعِن 

19 جناس ناقص اجلناس  بني كلميت
صب+ صبوة 

َصـــْبـــــــــوةٌ َويف ُكلِّ حـــيٍّ لَنا 
َصبٍّ غــِـــوايَاتِ ِمنْ ُمرنـََّحٌة 

19 جناس ناقص اجلناس  بني كلميت
ُمجنَّحة+ ُمرنَّحة 

َصـــْبـــــــــوةٌ لَناَويف ُكلِّ حـــيٍّ 
ِمْن غــِـــوايَاِت َصبٍّ ُمرنـََّحٌة 

ويف ُكلِّ ِشبـــْـــٍر لَنا قِــــــصَّـــــــةٌ 
ِمْن َسالٍم وَحْربٍ مـُجنََّحـةٌ 

19 جناس ناقص ميتاجلناس بني كل
ـــَّـأُت  الـُمَتنبـِّي+ تـََنبـ

ـــَّـأتُ  فيَهــا بِإْليــــــــــــــــَاَذيتتَنبـ
الـُمَتنبـِّيفــَآَمـــــــَن يب وبـَِها 

20 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
الّطمــاحُ + السََّماُح 

السََّماحُ وأْنِت اْلـَحَناُن،وأْنِت 
اْلـَهَنا،وأْنتِ الطَِّمــــــــــاحُ وأْنِت 

20 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
الِبَنا+ البُناُة 

البقاءَ البناةُ وِمْنِك اْستَمدَّ 
ْالِبَنافكاَن ْاخلُلوُد أَساَس 
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:باينشاكل والتَّ التَّ –ج
التباين التَّشاكل البيت الشِّعري

التشاكل بني كلميت
الضَّاحك= بسمة 

الصُّــور= لوحــة 

الـــــرَّبِّ يف أْرِضهِ ـــــــــةَ بْسَمــــَويَا
اْلَقَسَماتْ الضَّاِحكَ َويَاوْجَهُه 

يف سجلِّ اْلـخُلودْ لوَحـــــــةً َويَا 
ْاحلَاملاْت الصُّــورُ 

)17ص(
التشاكل بني كلميت

ْالـَحَياةْ = الوُجوُد 
ودُ الوجُ ويَا قصَّـــــــــــــــــًة بثَّ فيَها 
ْالـَحَياةْ مَعاين السُّمــــــــــــــــــوِّ بُروعِ 

)17ص(
التشاكل بني كلميت

ـــــاِحــــــرِ = السِّْحِر  السَّ
،ِمْن َوْحيَهاالسِّْحرِ َويَا بَابلَ 

بالسَّـــــاِحــــــرِ تلقََّب َهــــاُروُت 
)18ص(

التباين بني كلميت
لـَحـــــاِضرِ اْ + ْالــغيُب 

شاكل بني كلميتالت
ْالـِجنانُ = َجنَّـــــــًة 

َهاَجنَّـــــــةً َويَا  ْالـِجنانُ َغاَر منـْ
لـَحــــــــاِضرِ باْ ْالــغيبُ وأْشَغلــــــُه 

)18ص(
التَّشاكل بني كلميت

َيْسبَــــحُ = يْسَتِحمُّ 
ـــــــــــًة  موِجَها= لـُجَّ

ـــــــــــةً ويَا  لـَجمالُ اْ يْسَتِحمُّ لـُجَّ
اْلَكافِــــــِر موِجَهايف َيْسبَــــحُ و

)18ص(
التشاكل بني كلميت 

إْشــــــراقـــةَ = َوْمَضَة 
اْلـُحبِّ يف َخاِطريَوْمَضَة َويَا
الوْحي للشَّاعـــِِر إْشــــــراقـــةَ و

)18ص(
التباين بني كلميت

الثـَّــائرِ + ْالـَهادِئ 
ــــاَر فيَها الزَّمانُ ويَا ثَــورًة َحــ
ْالـَهادِئ الثـَّــائِر ويف َشْعِبها 

)18ص(
التشاكل بني كلميت

أَشْعتِ = َسكْبِت 
الضِّياءَ = ْالجَماَل 

ِبُروِحيْالجَمالَ َسكْبتِ َويَا َمْن 
ِبدْريب الضِّياءَ أَشْعتِ َويَا َمْن 

)19ص(
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بعديدٍ ل،حتف"إلياذة اجلزائر"أنَّ اارها،الحظنمت اختياليت،من خالل مجيع هذه العيِّنات
،سواء أكان تكرار احلرف،أو األداة،تكرار الكلمة،تكرار اجلملة،تكرار "كرارأنواع التَّ "من

أن حاول-مفدي زكريا-اعرالشَّ كرار،أنمن أنواع التّ ،هذا الكم اهلائللعلَّ داللة كلّ و الالزمة،
من جهة،ومن جهة أخرى حماولة يف ذهن املتلقي،ارخييةلتَّ امن احلقائق اكثريً ،ويرسِّخ  تيثبِّ 

.اخلي،يف اإللياذةإشاعة اإليقاع الدَّ 
. شاكل والتبايناقص،وكذا التَّ م،والنَّ من اجلناس بنوعيه التاف لكلٍّ كما أن احلضور املكثَّ 

.                               اخلي يف إلياذة اجلزائراولة إشاعة اإليقاع الدَّ داللته حمهذاكلُّ 
بل نعثر صريع،التَّ ،و كرار واجلناس،والتشاكل والتباينالتَّ ب،"مفدي زكريا"هذا ومل يكتِف الشَّاعر

:على املقابلة والتقسيميف بعض أبيات اإللياذة
:فمن أمثلة التقسيم قوله

،وأْنِت السََّماحُ ْالـَحَنانُ وأْنِت 
)20ص(ْالـَهَناوأْنِت الطَِّمــــــــــاُح،وأْنِت 

: قوله)درعجز على الصَّ رّد ال(مبا يعرف و، أومن أمثلة املقابلة
ـــَر إالَّ اْلـَمُشوقُ َوَال يْكتُم ا لسِّ

) 23ص(وَمْن مل يَِهْم ليَس َيْكُتُم ِسرَّا
َدْربًا لـُحْلِو ْاألَماينَوَقْد َعاَش 

)   27ص(فَأْصَبَح َدْربـــًا ُيالِقي اْلـَمُنونَا
النََّسمـَــاُت َكــــأمٍّ تـَُهــْدهـِـــُدهُ 

)30ص(تـُهْدهـِـــــُد َطوَع اْلَكرى ِطْفَلَها
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:في إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارفاخلي اإليقاع الدَّ - 02
:التَّكرار–أ 

تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
أو األداة

البيت الشِّعري

:تكرار كلميت
ندون، الكو 

انـَْتهىَودوَنِك الكونُ احلبُّ أْنِت 
..اْلَعاِشقَني هَباءُ الَكــوُن دونَ و

)01ص(
:ار الفعلتكر 

تخَتالُ 
نـَْيا ُهنا  أوتخَتالُ هَي جنَُّة الدُّ

َحوَلِك َهذِه الصَّْحرَاُء؟؟َتْخَتالُ 
)02ص(

:تكرار الفعل
َشاءَ 

قْليب َتساَقى ِمْن َعراجِني ْاجلَىن 
َشاَء وَشاُءواكأًسا،فأْسكَرحيُث 

)02ص(
:تكرار ضمري

أْنتِ 
ْبُتهُ لو عْنِك إْن َسأَل الزََّماُن أج

َحَدائٌق َرْمَضاءُ أْنِت أْنِت يا 
)03ص(

:تكرار كلمة
ْالَهوى

ْالَهوىَما َخاَف حبَِّك َمْن ُيصارُِعهُ 
يف اْلَعاِشقَني َدواءُ ْالَهوىأْمُر 

)03ص(
:تكرار الفعل

تاهَ 
والضَّْلَعُة الَفوضى خيوُل َقصيدةٍ 

..الشِّعُر وْاإلحياءُ تَاَهْت َوتاَه 
)04ص(

:تكرار كلمة
تَاريخُ 

ْاألىل تَاريخُ طوماُس مسٌع فيك 
..أمـَْجــــــــــــاٍد َسبا وثنَــــــاءُ تاريخُ 

)11ص(
:تكرار كلمة

ِسْحرٌ 
ليشانٌة يف عزِّها ابْتسَمْت شًذى

..ألالءُ ِسْحُرها..ِسْحرٌ السِّْحُر 
)14ص(
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تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

كلمةتكرار ال تكرار الحرف
أو األداة

البيت الشِّعري

:تكرار كلمة
ِرَسالَـــةٍ 

يِن زرَْع  ِرَسالَـــةٍ واْختاَر خيـُر الدِّ
َخــافَــُه ْاألْعـــــــَداُء الرَِّسالةِ درُِع 

)14ص(
:تكرار كلمة

َفْصلُ 
ُفصولهُ وُهنا السعودين يْستِشفُّ 

..ــــرَاءُ يف إْيَضاِحِه إثْـْالَفْصلُ و
)16ص(

:تكرار كلمة
كف

الذَّهيبَّ يفكفََّهاجـَمُّورٌة يَا 
..يُرتجـِمُه َجوًى وِغَناءُ كفِّي

)17ص(
:تكرار اجلملة

عْمُر الطالئعِ 
للطَّالئِع عْمُرهُ زْعطُوُط ورٌث 

يف الّسرءدى عْمُر الطالئِع 
..اْسِتْقراءُ 

)17ص(
:تكرار كلميت

نَاوْحدَ ..وْحَدكِ 
وْحَدنَا..وْحَدكِ يَا درََّة التَّاريِخ 

إنَّ اْلـَمَحبَّــــــــــــــــــَة بينَنا إْرفَــــــــــــــــاُء 
)20ص(
.اخلي،داللة على غىن اإللياذة باإليقاع الدَّ بسكرةإلياذة يف،كرار بأنواعهنالحظ شيوع التَّ 

:الجناس- ب 
الصفحة نوعه الجناس عريالبيت الشِّ 

05 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
إْصَغاءُ + ُتْصِغي

وُهَنا َمواويُل اْلـُهيَـــــــاِم تـََعــــــــرَّمتْ 
..إْصَغاءُ والصَّدى ُتْصِغيالطِّيــُر 

06 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
تـَهـــــزُّهُ + واْهتـــــزَّ 

نيَنهُ بُـــــــــوعصيُد َيســــرُّ حَ واْهتـــــزَّ 
..اخلُيالءُ تـَهـــــزُّهُ لْلُحبِّ حيـَن 

08 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
يْخرس+ ُسْخريًة 

ُسْخريةً أْعَطى لُكلِّ رِوايــــــــــــــــــــٍة 
الشُّرفَاُء؟؟يْخرسُحوُحو مَىت ال 

10 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
تَناَفسَ + نَافَس 

التِّبـُْر ْاجلنـَىافسَ نَ لـَْمزيرَعٌة إْن 
..َصائٌِغ وِنَساءُ تَناَفسَ أو ُقلْ 
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الصفحة نوعه الجناس البيت الشِّعري
10 جناس ناقص اجلناس بني كلميت

َزْهوُ + الزَّاِهي
الزَّاِهييَا ِسيِّدي اْملْصُموِدَي 

.ُ.الرَّوايب يف اْلَورى إْحيَـــــــــــــــاءَزْهوُ 
10 جناس تام اجلناس بني كلميت

انـَْتهى+ انـَْتهى 
انـَْتهىكيمُل تشبََّع باْلَبديِع وَما 

..ْاإلطْــــــــــــــرَاءُ انـَْتهىيف ُمْلَهباٍت و
11 جناس ناقص اجلناس بني كلميت

ْاألْغنيـَاتُ +تَغنَِّت 
الّسلوى بهِ َتغنَّتِ هَذا الَعورُْج 
..ــــواءُ َجـِميلــــــــٌة َشعْ وْاألْغنيَــــَاتُ 

12 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
الزَّاِهي+ زُِهيُرَها

َعميُد َحماِفلٍ َوزُِهيُرَها الــزَّاِهي 
ْعـــــُر والتَّاريـــــــُخ واإلْحيَــــــــــاءُ  ..الشِّ

14 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
بُنورهِ + لِلَمناِر 

َعُث  ورهِ لِلَمناِر بنُ َسْحنُــــــــوُن يبـْ
َقْد َعــــزَُّه التَّْبِجيــــــــــُل واإلْهــــــــَداءُ 

16 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
ْالـُحْلمُ + أْحالُمَنا 

أوَماُش يَا نـَْهـــَر اْلـَمحبَِّة أينَـَعتْ 
..ِفيَك ِشـفــاءُ أْحالُمَنا وْالـُحْلُم 

16 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
ايَ ُخط+ ْالُخَطى 

ْالُخَطىإنَّ عَني ْبن النَّوي أْرَغمِت 
َسريُرَها اْلـَحْصَباءُ ُخطايَ نَاَمْت 

18 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
ْاألعـْــراشُ + عـــُروُشُه 

عــــُروُشهُ أوالُد جــَــــالٍَّل تغُــــــصُّ 
وْاألْكَفاءُ ْاألْعــــراشُ َنسًبا ُهـــــُم 

18 جناس ناقص ناس بني كلميتاجل
النَّعيمَ + النَّعيميُّ 

ِبطُْهـــــــرهِ النَّعيميُّ النَّعيمَ َوسَقى 
ًعا تـَِحنُّ لـَمائـِــــــِه الصَّْحــــــــــــراُء  طبـْ

18 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
ْعــــُر  الشَُّعراءُ + الشِّ

رأُس اْلـِمَعــــــاِد ِخياُمَها أْنُشـــــودةٌ 
الشَُّعراءُ حيُسُد َشْكَلُه ْعــــرُ الشِّ و

19 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
تَعلَّمَ + َعلََّم 

نـَْيا اْلَعزاءَ َعلَّمَ واْبُن اْلـمهيِدي  الدُّ
..اْلبَــــــــاقُـــــــــــوَن واْلـُخَلَفـــــــــــــــاءُ تَعلَّمَ و

19 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
يـَُجـودُ + الـُجــوُد 

مْعدنـُُهْم وأيُّ َتَســــاُؤلٍ الـُجــــــودُ 
اْلِفْتيــــــــُة ْاألنْـــــــــــواءُ يـَُجــــــودُ َهالَّ 
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:شاكل والتباينالتَّ –ج 
التباين التَّشاكل البيت الشِّعري

التشاكل بني كلميت
ْالَهوى= ْالَهوى 

َهوىْالَما َخاَف حبَِّك َمْن ُيصارُِعهُ 
يف اْلَعــــــاِشقيـــــــَن َدواءُ ْالَهوىأْمــــــــــُر 

)03ص(
التشاكل بني كلميت

أْخــرسَ =َسكتَ 
لو قيـــــَل َعاليـــــــــًة ِبداليــــــــــــــــِة الرُّىب

..ْاألُدبَاءُ أْخــرسَ اْلـَمديُح وَسكتَ 
)04ص(

التباين بني كلمتـي
ِتَهاَصمْ + َتكلََّمتْ 

َصْمِتَهايف َتكلََّمتْ سوُق ْاَحلِشيِش 
لـَمَّا تَلْعثــــــَــــــــــــــــــــَم يـــــــــــــوَمَها ْاِإلْدَالُء 

)05ص(
التشاكل بني كلميت

لـُحونـَها= أْغنيـــــًة 
أْغنيــــــــــــةً أمُّ الـجِنيـــــــــِش َتعــَـــــرَّمْت 

..النُّزَهــــــاءُ لـُحونـَهايصوُغ ...ُحْلًما
)06ص(

التشاكل بني كلميت
تـــَـــدلـُّــلٌ = تَغنُّـــــٌج 

َتغنُّـــــجٌ وَعلى يـَِميِنَك يف اْلـَمِسيِد 
وتـََعطــُّـــــــــــٌر َوَســـــنـَــــــــــــــــــــاءُ تـــَـــدلـُّــلٌ وَ 

)07ص(
التشاكل بني كلميت

َخــــــاءُ سَ = لِْلَكرِم 
ْاَألصيِل َمنَــــازِلٌ لِْلَكرمِ َبْسبَـــــــــاُس 

َسَخــــــاءُ َذبْــــٌح َعظيٌم ِطيبَـــــــــــــٌة وَ 
)18ص(

التشاكل بني كلميت
الـُحبُّ = ْالـَهوى 

ْالـَهوىِهللا درُِّك يَا ُبسيكـــــــــرَة 
كـِـــْذبَـــــــٌة َعْفراءُ الـُحبُّ و بْعَدك ِ

التشاكل بني كلميت
ْاَألكفُّ =َيُدهُ 

قـََلُم اْلَعُموديِّ ْاألميـِن ُمـــــروعٌ 
ِدالءُ ْاَألُكفُّ اْلَكريـَمُة وَيُدهُ 

)19ص(
التباين بني كلمتـي

قُــــرى+ ُمُدٌن 
َهارَةٌ ُمُدنٌ  ِســــواِك َعــــواِصٌم ُمنـْ

ـــــاُء إىل تَاريـِخَهـــــــــا أْربَــقُـــــــرىوَ 
)20ص(
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:طارق ثابتللشَّاعر األوراساخلي في إلياذة اإليقاع الدَّ - 03
:التَّكرار–أ

تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
أو األداة

البيت الشِّعري

:تكرار مجلة
علَّ الِّلَقـــــــــاءَ 

تكرار ضمري
:املتكلم

"الياء" تكرار
في:حرف اجلر

ِمْن لَقــــــاَك ثَـــواين ي أوراُس َحْسبِـ 
أوزاين لييُــــعيـــُد علَّ الِّلَقـــــــــاَء 

مْنظُــومٍة فييُكوُن علَّ اللَِّقــــــاءَ 
نيوْجـــدافيشعريـَّـــــــــــٍة،فتُمـــــــوُر 

)08ص(
:تكرار مجلة

يَا أْرَض َمنْ 
تكرار ضمري

:اجلمع
"لواوا"

:تكرار كلمة
لــــِــَواءَ 

ِعْطَر الـَمحبَِّة والشَّذا يَاأوراسُ 
ا َمَع ْاألْزَمانِ وَخَلدُ يَا أْرَض َمنْ 
ا اللِّواء ُألمَِّيت وعقدُ يَا أْرَض َمْن 

أَماِن لــــِــَواءَ ...نـَْهَضِتهالِــــــــَواءَ و
)08ص(

:تكرار مجلة
َقْد َكاَن ِذْكُركَ 

اتكرار ضمري 
:اجلمع

"النون و الواو"

َقْد َكاَن ذكرَك بْلَسًما جلراحِ َنا 
مـِـَن األْدراِن  وِشَفـــــــــاَء أنفسِ نا

ا وباَب َمْن قدحرَّرُ َقْد كاَن ذكرَك 
ا لعَمـــــارِة األوطَـــــــــانِ ووتَســــابُقـــ

)08ص(

تكرار ضمري
:اجلمع

"الواو" :تكرار كلمة
َجبلَ 

كلَِّها  َجبلَ راُس يَا أو  الـَمَكــــارِم ِ
اْلبطُولِة َموطَن الشُّْجَعانِ َجبلَ 
ا بـِِخَصالِـهْم  واْلذيَن تَفرَّدُ َجبلَ 

ا للَمْجــــِد ُدوَن تَــــوانٍ ووتَسابَــــقُ 
بِدَماِئهما وَخضَّبُ َقْد اُألىل َجَبلَ 

أرَض اجلزائِر والثَّرى الَعْطَشانِ 
)09ص(

لياذةهذه اإلغىن مدى داللة على وهذا ،يف إلياذة األوراس،كرار بأنواعهمدى شيوع التَّ نالحظ 
.منه،وما أحملنا إليه هنا ما هو إالَّ عيِّنة فقط،من الكلاخليالدَّ ،السيما اإليقاع باإليقاع 



-372 -

:الجناس- ب
الصفحة نوعه الجناس البيت الشِّعري

08 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
الِّلَقـــــــــاءَ + ـــاَك لَقـــ

ثَـــواين لَقــــــاكَ ِمْن أوراُس َحْسبـِي
يُــــعيـــُد يل أوزاينالِّلَقـــــــــاَء عـــــلَّ 

08 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
لــــِــَواءَ + اللِّواء 

ُألمَِّيت اللِّواء اوعقدُ يَا أْرَض َمنْ 
أَمانِ لــــِــَواءَ ...ولِــــــــَواَء نـَْهَضِتها

10 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
بـــَــاركَ + بَـــارَكَها 

تــــُــْربـََهابـــَــــــاركَ وَ بَــــــــــارَكَها اهللاُ 
هي لْلَجـــــــــزائِـِر خنْـــوة الشُّْجَعانِ 

11 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
َماِء  َدمُ + الدِّ

َماءِ ــــُر حبْ "ِمبَْجَبةٍ "و )م(الزَّاكَياالدِّ
ُكلِّ ُحــــرٍّ قَـــــاِن    َدُم ِت،ِمبَْجبٍة 

14 جناس تام اجلناس بني كلميت 
"ْتُكوتُ "+"ْتُكوتُ "

وْاألورَاُس أْصٌل واِحدٌ "ْتُكوتُ و"
تُـــــُه بِالَ نُْكـــــــرَانِ " ْتُكوتُ "و ِقمَّ

15 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
ْالـَمْجدِ + نَا مجدِ 

مجِدنَابْعٌض ِمْن بَقايَا " إمشولُ "
دوَن َتوانٍ ْالـَمْجدِ فَانـْهْج سبيَل 

16 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
َألْهِلَها +َ بِأْهِلَها

بِأْهِلَهاْاألْرُض ْاَخلصيُب " بُوزيَنةُ "
يل ِمـــــْدَحــــــــــــــــٌة وتـََهــــانٍ ألْهِلَهاوَ 

18 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
فالَفْضلُ + فَاضَل 

أمَّـٌة مـَْحُمــــــــودةٌ " فَاضلَ أوالُد "
كاْلُعْنــــــــوانِ فالَفْضلُ  فيهْم َجاء َ

18 جناس ناقص اجلناس بني كلميت
ْالَحْسناءُ + ْالـُحْسَن 

تْلَق صُنوَفهُ ْالـُحْسنَ وِإَذا أرْدتَ 
خُري َمكانِ اءُ ْالَحْسن" فاَلـَمْعِذرُ "

20 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
ْالَباني+ ْالِبَناُء 

ْهــــــُر أفْـــرَدَها ِبُكلِّ ِخَصالــــــــهِ  والدَّ
ْالَبانيو" ِحــــــُدوَسةٌ "ْالِبَناءُ نِْعَم 

22 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
ْالُفْرَسانِ + ْالَفوارِس 

ـَداوِة لو يـَُعـــــاُد نَِعيُمَهاأْرُض اْلبَــــــــــــــ
ْالُفْرَسانِ ِمْن َبين ْالَفوارسِ أْرُض 

24 جناس ناقص اجلناس بني كلميت 
َسقَّـــاني" + َســقَّانــةُ " 

ْاألْحراِر تْعرُف أْصَلَها"َســقَّانــةُ "
َسقَّـــانيأْكـــرِْم بـَِمْجـــــــــــٍد أْصلُـــُه 

24 جناس تام س بني كلميتاجلنا
ُسـْفـــــيَــــانِ " + ُسْفيانَ "

تْلَق َمودَّةً "ُسْفيانَ "أْو عُـــْج َعلى 
ُسـْفـــــيَــــانِ آٍه لِـــــــــــــــــــــــــــــــــَودٍّ ِمْن بَنـِي 
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:التَّشاكل والتباين-ج
التباين التَّشاكل البيت الشِّعري

التشاكل بني كلميت
زَلتْ زلْ = َهدَّْت 

زْلزَلتْ ُعروَش املْعَتديَن وَ َهدَّتْ 
َشواِمـــَخ الطُّْغَياِن -لو تـَْعَلُمونَ - 

)10(
التباين بني كلمتـي

ْالحيوانِ + نباَت 
التشاكل بني كلميت

تُرابَ = ْاألْرِض 
يف أورَاِسَناْاألْرضِ تُرابَ خبــِّْر 
ْالحيواِن األْرِض ونباتَ خبــِّْر 

)12(
ني كلمتـيالتباين ب
النِّْسوانِ + الرِّجالِ 

التشاكل بني كلميت
أْنجَبْت ِ = الرَِّحِم 

أْنجَبتْ اليت َقْد الرَِّحمِ خبـِّْر َعِن 
النِّْسوانِ وأْفَضلِ الرِّجالِ خَري 

)12(
التشاكل بني كلميت

الصَِّبا= الطُُّفولة 
الصَِّباوالطُُّفولِة وَتراءى يل ُحْلُم 

يل َما َكاَن يف أْزَمـــــــاِن َوتَـــــــراءى
)12(

التشاكل بني كلميت
ُمعلِِّمي= َمْدَرَستـِي 

ُمعلِِّميو..ُهنامْدَرَستـِيَفطريُق 
أقْـرَاين..إْخويت..َصْحبـِيوُهناَك 

)12(
التشاكل بني كلميت 

ْالبـَراءةُ = الطُُّفولُة 
والصَِّباْالبـَراءةُ والطُُّفولُة تِلَك 
يِضَها اْزداَن ِسْحُر بـَيَــاِن ِمْن فِ 

)13(
التباين بني كلمتـي

الصَّخر+الرَّمل
الرمــَّـان+ التَّمر

َصْخرَهاِبرْملٍ وَغِسيـرٌة مَزَجْت 
بالرُّمــَّـــــــــانِ التَّْمرِ َمَزجْت َخنيَل 

)14(
التشاكل بني كلميت

بـَِمائَِها= أنـَْهارَُها
أنـَْهارَُهارْت وتَغانـَمُني تـََفجَّ 

َطُهَرْت ِمَن ْاألْدرَاِن بـَِمائَِهاو
)15(

التشاكل بني كلميت
تَـَهـــــــــــــانٍ =َ مْدحـــَـــٌة 

ْاألْرُض اخلصيُب بأْهلَها" بُوزينةُ "
مْدحـــَـــٌة َوتَـَهـــــــــــــــــــــــاٍن وألْهِلَها يل 

)16(
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جيالخار اإليقاع :المطلب الثاني-
:مفدي زكرياللشَّاعر الجزائرفي إلياذة الخارجياإليقاع - 01

"البحر الشِّعري":من معرفةأوالً بدَّ اجلزائر، فالة، إللياذمن أجل معرفة كنه اإليقاع اخلارجي
:من املرور مبراحل هيفالبدَّ ،أي قصيدة كانتنوز ،معرفةأجل من و ،إليه اإللياذةالذي تنتمي

وفًقا يما ينطق، أبحس،طر الشعريهي كتابة البيت أو السَّ و: العروضيةالكتابة -01
. املكتوبللمنطوق، ال

كناتوالسَّ ،موز املالئمة للحركاتالرَّ عوضو، وهيأيت بعد الكتابة العروضية:رميزالتَّ –02
.)/(ة أو الفتحة،أو الكسرة يقابلها حركة والضمَّ )0(الوقف يقابله سكون

.         موزلرُّ اوهو رسم التفاعيل اليت تطابق،–موزوضع الرُّ - يأيت بعد الرتميز:فعيلالتَّ –03
. التفاعيلمن عري البحر الشِّ جيستخر ،املراحلكلِّ هذه بعد  :عريالشِّ استخراج البحر-04

: ا على مطلعهااعتمادً " إلياذة اجلزائر"سنحاول معرفة وزن ،من خالل إتباع مجيع هذه املراحل
ــَويَا اْلَكائنَــــاتْ فيَة اِهللا ـــــُحجَّ َمْطلَع اْلـُمْعِجـَزاتْ يَاَجـــــــَزائـــِــــُر 

َجَزائــِـــ رُيَاَمْط  َلَعْلُمْع    ِجَزاْت    َويَاُحْج   َجَجْتالَ  ِهِفْلَكا   ئَِناتْ :الكتابة العروضية-01
00//0/0//0/0//0/0//00//0/0//0/0/  //0//:  التَّرميز–02
فعولن    فعولن   فعولْ فعولنفعولن    فعولن    فعولْ فعول:التَّفعيل–03
استخراج البحر الشِّعري-04

من البحور ووه،"المتقارب":حبرو، ه"إلياذة اجلزائر"تنتمي إليه عري الذيالبحر الشِّ 
س عليها دائرة تتأسَّ اليت،"فعولن"ل من تكرار تفعيلة واحدة أصلية يتشكَّ ثحي،افيةالصَّ 

أصلح للعنف منه و، وهمأنوسةٍ ةٍ على شدِّ مطربةٌ ونغمةٌ ةٌ فيه رنَّ واملتقارب حبرٌ ".املؤتلف
أجل معرفة ماهية القافية ن،فمالقافيةمن حيثسبة لإليقاع اخلارجي بالنِّ ماأ.)1("للرفق
فبحث.ى هذا اجلزء قافيةسمَّ وهو آخره،ويُ عر العريب جزء مهم يف البيتيف الشِّ إنَّ :نقول

املخالفة من جهل شروطها وقع يفنَّ أل،أجزاء البيت الشعري ووزنهكبحث،مهمالقافية
.                                                       للنهج العريب

.93ص، 1هومريوس ُمعربَّة نظًما، جةسليمان البستاين، إلياذ) 1(
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القافية هيليم،لذا نقول إنَّ وق السَّ كما هدى إليه الذَّ ،عرسق الذي رسم للشِّ وجاوز النَّ 
وتكون القافية كلمة ،قبل أول ساكنني يف آخر البيت الشعري،احلروف اليت تبدأ مبتحرك

. األثرتبع":قفا،يقفو"كلمة من:،والقافية)1(واحدة،وقد تكون بعض كلمة،وقد تكون كلمتني
:قوافيهامن خالل بعض"إلياذة اجلزائر"اخلارجي يفيقاع اإلمن كلِّ ما سبق،رصدسنحاول لذا 

حروفها نوعها لقبها وزنها القافية كلمة القافية المقطع 
الشعر

ردف :األلف
روي:والتاء

مقيدة رتادفةم /00 نَاتْ  يف اْلَكائَِناتْ  املقطع األول
)17ص(

تأسيس:األلف
روي:الراء
دخيل:الدال
وصل:الياء

مطلقة متداركة /0//0 قَادِري اْلَقاِدرِ  املقطع الثاين

)18ص(

روي:الباء
وصل:الياء

مطلقة متواترة /0/0 قَـــْلبـِي لَِقْلبـِي املقطع الثالث
)19ص(

روي:النون
وصل:فاألل

مطلقة متداركة /0//0 ُحسََّسَنا الصَّباُح السََّنا املقطع الرابع
)20ص(

تأسيس:األلف
دخيل:اهلمزة
روي:الراء

مقيدة متواترة /0/0 زَائِــــــرْ  يف ْاَجلزائِــــْر؟
املقطع اخلامس

)21ص(
روي:الراء

وصل:األلف
مطلقة متداركة /0//0 بِــثـَّــَثرى بالثـَّــــرى ملقطع السادسا

)22ص(
روي:الراء

وصل:األلف
مطلقة متواترة /0/0 َدْهـــــَرا َدْهـــــرَا املقطع السابع

)23ص(
روي:احلاء

وصل:األلف
مطلقة متواترة /0/0 َصْرَحا َصْرَحا املقطع الثامن

)24ص(
روي:الضاد
وصل:اهلاء

مطلقة متداركة /0//0 َهْلَغاِمَضه أْسرارَها الغامَضه قطع التاسعامل
)25ص(

القلمرداعمر فاروق الطباع،: وقدَّم له دهحققوالقافية،ضعلمي اخلليل، العرو سبيل إىلأهدىحممود مصطفى،ينظر) 1(
141ت ،ص.ط ،د.د، بريوتوالتوزيع،للطباعة والنشر
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:عامر شارفللشَّاعر بسكرةفي إلياذة الخارجياإليقاع - 02
جاء مطلع دالوزن، فقحيث ن، ميف إلياذة بسكرة،ص اإليقاع اخلارجيردنا أن نتفحَّ إذا أ

:شارف كاآليتللشَّاعر عامر " إلياذة بسكرة"
واْستَـْعَفَفْت فَأَحبـََّها اْلُبَسطَاءُ َسَكَبْت ُرَضابًا فَاْلتَهى النَُّدَماُء   

واْستَـْعَفَفْت  فَأَحْببَـَهْل  ُبَسطَاُءونَُدَماُءو َكَبْت ُرَضا  َبْن فـَْلتَـَهلْ سَ :الكتابة العروضية-01
0/0///0//0///0//0/0/0/0///0//0/0/0//0///:  التَّرميز–02
َفاعلن    ُمتَـ :   التَّفعيل–03 َفاعلْن    ُمتَـَفاِعْل   ُمتـْ َفاِعلْن   ُمتَـَفاعلْ ُمتَـَفاِعُلْن    ُمتـْ
:البحر الشِّعري املتحصل عليه،من خالل هذه التَّفاعيل هو:استخراج البحر الشِّعري-04

،ألنه يصلح لكل باعية،وقد أحسنوا بتسميته كامالً والكامل أمت األحبر السُّ "،"بحر الكامل"
ين،وهو أجود يف اخلرب منه يف عر،وهلذا كان كثريا يف كالم املتقدمني،واملتأخر نوع من أنواع الشِّ 

.)1("ة منه إىل الرقةدَّ اإلنشاء،وأقرب إىل الشِّ 
:كاآليتفهو  ، القافيةاإليقاع اخلارجي من حيثأما

حروفها نوعها لقبها وزنها القافية كلمة 
القافية

المطلع الشِّعري

ردف: األلف 
روي: اهلمزة 
وصل: الواو 

مطلقة متواترة /0/0 طَــــاُءو لُبَسطَاءُ اْ  َسَكَبْت ُرَضابًا فَاْلتَهى النَُّدَماءُ 
ْالُبَسطَاءُ واْستَـْعَفَفْت َفأَحبـََّها 

.92ص، 1، جهومريوس ُمعربَّة نظًماة، إلياذسليمان البستاين) 1(
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:طارق ثابتللشَّاعر األوراسفي إلياذة الخارجياإليقاع - 03
:سبق وأن ذكرنا أن مطلع إلياذة األوراس جاء كاآليت

)08ص(َعلَّ اللِّقاَء يُعيُد يل أْوزَاين َك ثَوايناأوراُس َحْسبـِي ِمْن لَِقــ
ينزَاَء يُعيُد يل أوْ لَّْلِلَقا    أْورَاُس َحْس  يب ِمْن لَِقا  َك ثَواين   عَ : الكتابة العروضية-01
0/0/0/0//0///0//0/0/0/0///0//0/0/0//0/0/:  التَّرميز–02
َفاِعُلْن :    التَّفعيل–03 َفاعلن   ُمتَـَفاِعلْن ُمْتفاعلن    ُمتَـَفاِعْل    ُمتـْ َفاعْل ُمتـْ ُمتـْ
:ل عليه ،من خالل هذه التَّفاعيل هوالبحر الشِّعري املتحصِّ :رياستخراج البحر الشِّع-04

.(*) "بحر الكامل"
:اإليقاع اخلارجي كاآليت حنصل على ا، فإننعلى مستوى القافيةأما 

حروفها نوعها لقبها وزنها القافية كلمة 
القافية

المطلع الشِّعري

ردف: األلف
روي: النون
وصل: الياء

مطلقة واترةمت /0/0 زَاني أوزَاِني أوراُس َحْسبـِي ِمْن لَِقاَك ثَواِين 
أْوزَانيَعـــــلَّ اللَِّقـــــــــاَء يُعيــــُد يل 

)08(

.ينظر خصائص حبر الكامل يف الصفحة السابقة (*)
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:روضيةـــالعَ النزياحاتا:الثالمطلب الثَّ 
:إلياذة الجزائرة في االنزياحات العروضيَّ - 01

لنا نا سجَّ إالَّ أنَّ - مثلما مرَّ بنا سابًقا-مبختلف مستويات اإليقاع،"إلياذة اجلزائر" رغم غىن
،وأغلب الظّن أن مجيع هذه روضية،اليت البدَّ من الوقوف عندهاالعَ االنزياحاتبعض 

روض،ومن بقوانني علم العَ ،مردُّها إىل سوء الطِّباعة،وليس مردُّها إىل جهل الشَّاعر،االنزياحات
:  ما يليبني هذه االنزياحات

وَ ِإَذا    ذَكْرُتِك َشعَّ كَياين
///0//0///0///0/0

)19ص(بـِّيَوإمَّا سـَمْعُت ِنداِك أُل
")/(الواوحرف حركة "يف زيادةليف صدر البيت الشِّعري، ويتمثَّ ،روضي واضح هناالعَ االنزياح 

:بعد كلمة إذا واألصحةمباشر ،")0/(ماحرف حركة وساكن "إسقاط ايف بداية البيت، وكذ
كَياينَشعَّ  ذَكْرُتِك ِإَذا َما

)19ص(َوإمَّا سـَِمْعُت نِــــــَداِك أُلبـِّي
ُضًحا َعرْجَنا نُنافُح بَايناَم  الثَّ اين يتمثل يف قول الشَّاعر: االنزياح

//0/0//0//  /0/0///0

َنا لـَهاَماَن َصرْ  )24ص(َحاكأنَّا اْغتصبـْ
ُصْبَحاَعرْجَنا  نُنافُح  بَايناَم  : فاألصح حىت يستقيم الوزن

//0/0//0  ///0/0//0/0

َنا لـَهاَماَن َصْرَحا )24ص(كأنَّا اْغتصبـْ
حىت يتحقَّق التَّصريع من "ُصْبَحا"ح،واألصضًحايتجلَّى يف كلمة " عروضي"فاالنزياح

-نظام التقطيع والرتميز-ناحية،ومن ناحية أخرى ال يكون فيها خطأ عروضي من حيث

. صرحاوصبحا:عن طريق اجلناس الناقص بني كلميت،ايل مجاليات اإليقاعفتتحقَّق بالتَّ 
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:املوايل يف قول الشَّاعراالنزياح العروضي
َكأنَّا اْلبُليدَة لْلوروِد تـُْفِشي

)32ص(َجْلَفا، فَتْخَجلُ َحديَث اْلَغرامِ 
واألصح ،)زائد0ساكن(يف كلمة الورود،الذي ميثل"حرف الواو"يف زيادة ،تمثل هذا االنزياحوي

:فنقول،حىت يستقيم الوزن،حذفه
َكأنَّا اْلبُليــــــــدَة لْلَوْرِد تـُْفِشي

)32ص(َجْلَفاَحديَث اْلَغراِم، فَتْخَجلُ 
: ا يف قول الشاعرأيضً االنزياح املوايل

واْلـُخلودِ  َوإْن ِشيَُّدوا لِْلبَـَقاء
)33ص(َجعْلُت َوفَائي ِدَعاَمة ُأسِّ 

يف زيادة اهلمزة يف آخر كلمة البقاء،واألصح حذفها حىت يستقيم ،أيًضااالنزياحيتمثل هذا 
:الوزن،فيكتب البيت

َوإْن ِشيَُّدوا لِْلبَـَقا واْلـُخلود
)33ص(َجعْلُت َوفَائي ِدَعاَمة ُأسِّ 

نا نالحظ أنَّ إالَّ ،يف غالبيتهاسوء الطِّباعة
.اجلزائريف إلياذة )اإليقاع الدَّاخلي،واإليقاع اخلارجي(،عرمدى شيوع اإليقاع وموسيقى الشِّ 

.على مستوى القوايفو على مستوى الوزن،أوعلى مستوى اللفظ،أءعلى مجيع املستويات،سوا
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:بسكرةروضية في إلياذة االنزياحات العَ - 02
عثرنا على نا أنَّ ،إالَّ ومتكنِّه من علمي العروض والقوايف،"عامر شارف"رغم اقتدار الشَّاعر

:على سبيل املثالمنها،يف إلياذة بسكرة ضيةالعرو بعض االنزياحات
:يقول الشاعر

أذْكُر َجْلَسًة     حيُّ المجاهديَن أينَ 
)04ص(ُقُدسيًَّة حيُث اْشَتكى ْاإلْقَصاءُ 

،وفق وتصحيحه،موجود يف صدر البيت الشِّعري هنا،وجب إعادة صياغته،روضيالعَ االنزياح
.ما يقتضيه املقام

:يقول الشَّاعر أيًضا
رْوَضـــــــــٌة  ُكلُّ ْاألزقـَّـــــِة َألحــبَّــــــةِ 

)04ص(رَقَصْت َعلى أنـَْغاِمَها السَّْمَراءُ 
- )/(تقابله حركةحرف الم الذي- ،حيث  تنقصها َألحبَّةالعروضي هنا يف كلمة االنزياح

:اعرواألصح أن يقول الشَّ 
رْوَضـــــــــةٌ ِلْألِحـــــبَّــــــةِ ُكلُّ ْاألزقـَّـــــِة 

)  04ص(َرَقَصْت َعلى أنـَْغاِمَها السَّْمَراءُ 
: اعراملوايل يف قول الشَّ االنزياح

مـَُمْعَدٌن      َذا حـَمَّاُم الصَّالحينَ 
)06ص..(الطـِّــبُّ فيــِه ونُـــــــْزَهـــــــــٌة ورِئَـــــــــــــــاءُ 

. وجب إعادة صياغته وتصحيحهايف صدر البيت الشِّعري،ولذ،موجود هناروضيالعَ االنزياح
:    روضية الواضحة للعيان،يف مثل هذه األبيات الشِّعريةالعَ االنزياحاتمن اكما جند عديدً 

ُقْل يَــــــا َعليُّ ْبُن عمارة يـومَ 
)14ص(التَّجلِّي تْنحنـِي يف جـَْمِعنا السَّرَّاءُ 

َها واَحـــــــــــةٌ  قْد َغازلتـْ وْالقْنَطرةُ 
)17ص(يف الَفــــجِّ أيَن َتسامـــَر ْاألبـْنَــــــاءُ 
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:روضية يف قول الشاعرالعَ اتوكذلك جند االنزياح
اتَّضأْت بِه   وْالَعابُد ْالـَجــالَّلي

)18ص(لَـــــــُه يف دقيــــِق ُعلُــوِمَها أْشيَــاُء 
أمُّ اْلـَحياِء البْسكريـَّـــــُة أْبدَعتْ 

حْفُظَها أنـَْباُء (ص19) أوَحْت بعْبقريــــــة
نْـ َيا ْالَعزاءَ  واْبُن املِهيدي علََّم الدُّ

)19ص(وَتعلََّم اْلبَـــاقُـــــــــــوَن واْلـُخَلَفـــــــــاُء 
:روضية في إلياذة األوراساالنزياحات العَ - 03
قليلة يف جمملها روضية،وإن كانت العَ أيًضا، ببعض االنزياحات"إلياذة األوراس"اتسمت لقد

:من بينها قول الشاعر
ذَكُروِك بَاتِنٌة وآهْ  إنْ  فَ آهِ 

)13ص(يْهتزُّ قْلبـِي كلُُّه وِجنَـــــــاين
:واألصح أن يقول الشَّاعر،يف صدر البيتموجوداالنزياح

ذَكُروِك بَاتِنٌة وآهْ  آٍه إَذا
)        13ص(يْهتزُّ قْلبـِي كلُُّه وِجنَــــاين

:      الثاين يف قول الشَّاعراالنزياح
الزُُّهوُر ِبواِدَها                                        آٍه إَذا َتفتََّحتِ 

)          19ص(روضتـِي وِجَناين"شـُُمرَّةُ "آهٍ 
تِ حَ تفتَّ :يف كلمةطب، وبالضَّ من صدر البيت،يتواجد يف التفعيلة الثانية،روضيالعَ فاالنزياح

.،حىت يستقيم الوزناستبداهلا بكلمة أخرىحواألص
املوايل يف قول الشاعر:وَ "نَقاُوسُ " اخلضراُء هْي أْرُض الصََّفا االنزياح

)24ص(هي دفْـَقُة احلبِّ اْلِذي أَْعَياين
:أن يقولحكلمة أرض الصفا،واألصيمن صدر البيت،وه،متواجد يف التفعيلة الثالثةاالنزياح 

)24ص(هي دفْـَقُة احلبِّ اْلِذي أَْعَياينأْرٌض لِلصََّفااخلضراُء " نَقاُوسُ "وَ 
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:بالتَّصريعالجزائريةالوطنية احتفاء مطالع اإللياذة :رَّابعالمطلب ال
أو آهلة الفّن  ،عرات الشِّ ع إىل ربَّ ضرُّ عراء بالتَّ الشُّ يبدأها،يف غالبيتهاإذا كانت املالحم القدمية 

املساعدة واإلهلام على العكس من لكنمن أجل كتابة شعر يليق باملوضوع،،كي يطلب إليهن َّ
حملها مطالع التجريدات املعنوية،ليحلَّ تغيب مثل هذه ،ففي اإللياذة الوطنية اجلزائريةذلك

اعر ال الشَّ كأن َّ ،فمزيةها بالرَّ ءوعدم احتفا،خول يف املوضوعمباشرة الدُّ أي ،باملباشرةسم تتَّ 
أسراره وطالسيمه،حيث أن املتلقي ليفكَّ ،فيهجم عليه منذ الوهلة األوىل،يصرب على موضوعه

.ضوعليعلم كنه املو ،ال حيتاج أكثر من البيت األول
ليجعل منها ،"جزائر"،"مفدي زكريا"اعروهذا الشَّ ،كيف ال

:يقولحيثا حجَّة اهللا يف الكائنات،
اْت  يَا َمْطلـَع اْلـُمْعِجز َجــزائــــرُ 

ــَة اِهللا يف اْلَكائنَـــــــــاتْ  )1(ويَا ُحجَّ
ولو لثواٍن ،لقاء األوراسيتمىنَّ حيث ،"طارق ثابت"اعرالشَّ - كثريا أو قليال-وال خيتلف عنه 

:قولزانه،ويف هذا يقاء قد يعيد إليه اتِّ لعلَّ هذا اللِّ ،معدودة
َحْسبـِي ِمْن لِــَقاَك ثَـواينأْورَاسُ 

)2(َعــلَّ اللِّقــَــاَء يُــعيــُد يل أوزاين
فمطلع إلياذته جاء أقل حدَّة ومباشرة،ذلك أنه وظَّف ضمري ،"عامر شارف"أما الشاعر

:رة،حيث يقولالغائب يف خماطبته حملبوبته بسك
َسَكبْت ُرَضابًا فاْلتَهى النُّـدَماءُ 

)3(واْستْعفَفْت فَأَحبَّهاْ الُبَسطَـاءُ 

.17ص،مفدي زكريا،إلياذة اجلزائر)1(

.08،صطارق ثابت،إلياذة األوراس)2(

.01ص،عامر شارف،إلياذة بسكرة)3(
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.شابه ذلكا، وموآهلة اإلهلامتّتسم مبناجاة ربَّات الفنّ المطالع القصائد السَّابقة،مجيع 
، جديدقد حيسب لإللياذة اجلزائرية كنوع من التَّ ا، وهذاتسمت باملباشرة يف طرح املوضوعلب

.لفارق بينها وبني املالحم الكالسيكيةاعوصن
هو احتفاؤها مبا يعرف ،يف مطالع اإللياذة الوطنية اجلزائرية،أهم ما يلفت االنتباهلعلَّ بل 

عن طريق إشاعة ،الوهلة األوىل،من أجل أسر املتلقي منمن دون شكٍّ ،وهذا "بالتصريع"
.عريةدليل إىل ما ذهبنا إليه نسوق هذه النماذج الشِّ ،وللتَّ يقاعاإل
:مفدي زكريااعر للشَّ صريع في إلياذة الجزائر التَّ -01

مقطًعا )101(،حبيث جعلها حتتوييف إلياذته"الرَّويحروف "،اعر مفدي زكرياع الشَّ لقد نوَّ 
جعله ،ا مقطًعا واحًدا،ما عدَ ُموحَّدورويٍّ توي على عشرة أبيات شعرية 

:والذي مطلعها ،بيتً )11(
ا  نَ المِ ــــر إسْ ى فكْـ قَ تَـ لْ ا مُ ويَ 

)109ص(انَ داَسة إيـَمانِ لى قَ جْ ومَـ 
امللتقى  للحفاظ على قداسة،هوهو مبثابة سجدة السَّ ،عرييف هذا املقطع الشِّ ائد البيت الزَّ ف

.جاء يف اهلامشكما
قاطع الشِّعرية،إللياذة اجلزائر،فإننا حنصل على ما وإذا تتبعنا ظاهرة التَّصريع ،يف بدايات امل

:                                                                                          يلي



-384 -

الصفحة صريعالتَّ  عريمطلع المقطع الشِّ  المقطع الشِّعري
17ص  التصريع ما بني كلميت 

الكائناتوالمعجزات 
ْالـُمْعِجزاتْ زائـُر يَا َمْطلـَع جَ 
ــَة اِهللا يف وَ  ْالَكائنَـــاتْ يَاُحجَّ

املقطع األول

18ص التصريع ما بني كلميت 
القادرو الفاطر

ــــــــرِ ـــاطِــ لفَ اْ عةَ دْ ا بِ يَ زائــــرُ جَ 
ادرِ لقَ اْ ـعِ انـــِــــ الصَّ ةَ ــــــــاروعَ يَ وَ 

املقطع الثاين

19ص بني كلميت التصريع ما
لقْلِبيوُحبِّي 

ُحبـِّيَجـــــزائِــــُر يَالـِحَكايـــــــــــِة 
ِلَقْلبـِيَويَاَمْن َمحْلِت السَّالَم 

املقطع الثالث

20ص التصريع ما بني كلميت
نَـا  السَّنَــاوالدُّ

نَـــــاجــَــزائـــــِــُر أْنِت َعروُس  الدُّ
السََّناَباُح وِمْنِك اْسَتمدَّ الصَّ 

املقطع الرابع

21ص التصريع ما بني كلميت
الَجزائِرْ وَحائـِرْ 

َحائِـــرْ أِيف ُرْؤيــــــِة اِهللا ِفْكـــــُرَك 
؟لَجَزائِرْ َوتْذَهُل َعْن وْجِهِه يف اْ 

املقطع اخلامس

22ص التصريع ما بني كلميت
الثـَّــرىو جــْرَجـَرا

راجَ جرْ نْ عَ دَ رْ الفَ سَ لَ األطْ لِ سَ 
رىـــالثَّ ـــبِ امَ السَّ دُّ ـــــاىل يشُ ــــتعَ 

املقطع السادس

23ص التصريع ما بني كلميت
َدْهَراوِذْكرى 

رىكْ ذِ مقُ أعْ واديكِ ويف بابِ 
ارَ هْ دَ قِ رْ ا الزُّ هَ المِ بأحْ أعيشُ 

املقطع السابع

24ص التصريع ما بني كلميت
ُصْبَحا و َصْرَحا

احَ بْ صُ امَ ـــــاينَ بَ حُ نافِ ا نُ نَ رجْ ـــعَ 
احَ رْ صَ نا هلامانَ بْ تصَ ا اغْ كأنَّ 

املقطع الثامن

25ص التصريع ما بني كلميت
ْالغَـــاِمَضهْ والرَّاِبَضْه 

هْ ضَ ابِ الرَّ بةِ صْ لقَ يف اْ يلُ ا اللِّ جَ سَ 
هْ ضَ امِ ـــلغَ اْ ا هَ رارَ ــــــأسْ ظَ ــــقَ أيْـ ـــفَ 

املقطع التاسع

26ص يع ما بني كلميت التصر 
السُّــويَقْه وطَــــريَقْه 

هْ ريقَ ــــطَ قَّ ــشَ دِ ـــجْ مَ للْ ورُ كُ لْ بِ وَ 
هْ ويقَ ــالسُّ ا يف مهَ ِـ عالمَ طَّ ـــــوخَ 

املقطع العاشر

مل يتخلَّ مقطع،و ) 96(طيلة ،عه الشِّعريةطاقممطالع يف تصريع ،اعر مفدي زكرياميضي الشَّ 
). 16،17،22،23،26(:عرية رقميف املقاطع الشِّ ،ا مخس مراتعدَ ما،صريععن التَّ 

صريع،يف مطالع اعر مفدي زكريا بالتَّ وله الشَّ ،على مدىعلى شيء،فإمنا يدلُّ وهذا إن دلَّ 
.،من أجل إشاعة النغم،واإليقاعقصائده
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:التَّصريع في إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارف- 02
ومل ينوِّع فيه كما فعل ،جعل إلياذته على رويٍّ واحدٍ ،أيًضا" عامر شارف"الشَّاعر

.صريع يف مطلع إلياذته
الصفحة التَّصريع مطلع اإللياذة

01ص التصريع ما بني كلميت 
الُبَسطَـاءُ والنُّـدَماُء 

النُّـدَماءُ َسَكبْت ُرَضابًا فاْلتَهى 
الُبَسطَـاءُ واْستْعفَفْت َفأَحبَّها 

.مل ينوع الشَّاعر،يف حروف الرويوإنيف إلياذة بسكرة،إذن،صريع حاصل فالتَّ 
:ثابتاعر طارقصريع في إلياذة األوراس للشَّ التَّ - 03

،جعل إلياذته على رويٍّ واحدٍ ،أيًضا"طارق ثابت"الشَّاعر 
:جاء التَّصريع يف مطلع إلياذته كاآليتمفدي زكريا،وبالتايل

الصفحة صريعالتَّ  مطلع اإللياذة
08ص التصريع ما بني كلميت 

أْوزَاِنيوثَـــواِني 
ثَـوانيأْورَاُس َحْسبـِي ِمْن لِــَقاَك 
أوزانيَعــلَّ اللِّقــَـــــــاَء يُــعــــيــُد يل 

صريع موجود يف نصوص تَّ الا أنَّ ،علمً صريعنالحظ مدى احتفاء اإللياذة الوطنية اجلزائرية بالتَّ 
للشَّاعر صالح الدين "إلياذة وادي ريغ"امللحمي،مثل تتوفر فيها مالمح احلسّ ،جزائرية أخرى

:اعر سليم كرام،وإلياذة وادي سوف للشاعر السعيد املثردي،وملحمة الزيبان للشَّ باوية 
:" إلياذة وادي ريغ"الشَّاعر صالح الدين باوية يف مطلعيقول

)1(ْالغَــَراَماَوَقْد َضلَّ اْلـُمحبُّوَن نَاَمافيِقي فَاْلـَهـــوى الُعـــْذريُّ أ
:"سوفإلياذة وادي"ويقول الشاعر السعيد املثردي يف مطلع 

)2(نـَثْـَراَوِإْن صيَغ ذِْكرُُه يَا ُسوُف ِشْعَراَسأكُتُب تَاريَخ واديِك 
:"واخللود"يف مطلعاعر سليم كرام ويقول الشَّ 

ــــــرٌة ُم َحاَكْم ِمْن َشَذا األْمساِء فيها زِ  )3(وأْدبْسنَـــامُ فيسيـــُر  ُســكَّ
.11،ص1،2009.،منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني،اجلزائر،طصالح الدين باوية،إلياذة وادي ريغ)1(

."انبوح الكثب"أمدنا الشاعر، اذة وادي سوفالسعيد املثردي،إلي)2(

.14ص،2006،طبعة دار اهلدى عني مليلة،)(ملحمة الزيبانسليم كرام،)3(
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وح الغنائيةالرُّ :خامسالمطلب ال
والتغينِّ ،جلمعيحضور الضَّمري ا،خصائص املالحم الكالسيكية القدميةأهم من إذا كان

قاد على أن أمجع النُّ "وت الفردي ملؤلف هذه املالحم،حيثمبنجزات اجلماعة،وغياب الصّ 
حبيث ينأى الشَّاعر فيه عن ذاته،ويرتك ،ةزعة املوضوعيَّ عر امللحمي ينبغي أن تتوافر فيه النَّ الشِّ 

على لسان ،والوقائعأو للرَّاوية الذي يسرد األخبار ،ات املتصارعةمسرح األحداث للشَّخصيَّ 
الرُّوح لكن على العكس من هذا،فإننا جند يف اإللياذة الوطنية اجلزائرية جتليات .)1("السامعني
الغنائية،

.وموضوعية
:في إلياذة الجزائر للشَّاعر مفدي زكرياوح الغنائيةالرُّ - 01

:يف أكثر من موضع يف إلياذة اجلزائر،من ذلك قوله،مفدي زكرياوح الغنائية لدىالرُّ تتجلَّى 
ِدَماُء اْبُن رْسُتَم ِمْلء ْاحلَنايَا

ـوارُخ يـُْلِهبـــْـَن ِعــــزََّة نـَْفِسيصَ 
َوِعْرُق ْاألَصالِة َطهََّر طْبِعي

ونُوُر ْاِهلدايِة أْذَهَب رِْجِسي                       
وَكرَّْمُت،بِاْسِم اْملَفاِخِر قومي

َوشرَّْفُت،بِاْسِم ْاَجلزائِِر ِجْنِسي
إَذا لِْلَكريهـَــــِة نَادى اْلـُمَناِدي

َبَذْلُت َحيايت،َوَودَّْعُت أُْنِسي
َوإْن للسََّخاِء اْسَتَجاَب َكرميٌ 

َفِفي ْاُجلوِد لقَّْنُت أْروَع َدْرسِ 
واْلـُخلُــــو              ..ا لِْلبَقـــــاُدو وإْن ِشيَّ 

)1(َجَعْلُت َوفـــَائــي ِدعـَـــامـَـــــَة ُأسِّ 
.230حممد أمحد موسى صواحلة،الشعر امللحمي واملسرحي عند الشاعر عمر أيب ريشة،ص )1(
.33صمفدي زكريا،إلياذة اجلزائر،)2(
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: ،يف املقطع الشِّعري ملفدي زكريا،من خالل ترداد وحدات بنيوية بعينهاوح الغنائيةلرُّ ى اتتجلَّ 
يلوح يف األفق ث، حي..."نفسي،طبعي،رجسي،قومي،جنسي،حيايت،أنسي،وفائي"أمثال
.                                                     اعرمري املتصل الذي يعود على الشَّ الضَّ 
:في إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارفوح الغنائيةالرُّ - 02

يف أكثر من موضع،وبشكل الفت قد جتلَّت يف إلياذة اجلزائر،،الرُّوح الغنائيةإذا كانت
عن هذه القاعدة،حيث جند الشَّاعر ،مل تشد،فإن إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارفلالنتباه

:           نّوه حببه إىل مدينة بسكرة،يف مثل قولهيستعرض جتربته الشِّعرية بكلِّ اعتزاز،كلما
قْلبـِي َتَساَقى ِمْن َعراِجيـِن اْلـَجنـَى 

..               َكأًسا،فَأْسَكـَر حيُث َشاَء َوَشاُءوا
َوعلى ِشَفاهي اْلـُمتـْرفاِت َقصيدةٌ 

يْهفـُــــو إىل مـــــوَّالـَِها اْلـُخطبــــــَـــاُء          

)1(..قْلبــِـــي َلِديـــــِك َوليمـَـــــٌة بيَضــــــــاءُ 
يف استعراض جتربته الشِّعرية،بل يعرِّض بذكر شخصيته عن ،وال يتوقف الشَّاعر عند هذا احلدّ 

:قائال" لقبه"طريق ذكر
ــاريفُّ مَع اْلَقصائــــــِد تـَــــائـــِـهٌ  والشَّ

هـَذي ِجـــــــراَحاٌت وِذي أْرزَاُء                 
والـُمْفرَداُت َعلى ِشَفاِهي بـُْلُبلٌ 

غـــــَــــرٌد َتشهَّْت لـَْحنـَـــُه ْاألْجواءُ 
تْبكي إليـــْـاليف تـَجْلبب َشاعــــرٍ 

)2(..ولُغاُت ِشعـْـــــري ثــــــورٌة هوَجاءُ 
..."شفاهي،دمي، الشَّاريف،إياليف،شعريقليب،":من خالل املفردات،وح الغنائية تلوح هنافالرُّ 

.02عامر شارف ،إلياذة بسكرة،ص)1(
.11صاملصدر نفسه، )2(
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:في إلياذة األوراس للشَّاعر طارق ثابتوح الغنائيةالرُّ - 03
ويف عديٍد من املقاطع الشعرية،حسبنا أن يف إلياذة األوراس،،أيًضاالرُّوح الغنائيةتتجلَّى 

:يف مثل قول الشاعرندلُّ على بعضها،
َسكَنْت َدِمي  " وبَاِتنٌ "ُقولُ َماَذا أ

والذِّكـْـرياُت َتراَقَصْت بـِجَناين؟                    
وَتراءى يل ُحْلُم الطُُّفولِة والصَِّبا  

يل َما َكاَن يف أْزَماِن      وَتراءى
ي   وُمعلِّمِ ..َفطريــــُق َمْدرستـِي ُهَنا

أْقراين  ..إْخويت..اَك َصْحبـِيوُهن
يف وْقِت اْملَسا )ُسوِق الَعْصرِ (وَضِجيجُ 

)1(ِس اْلُبَسطاِء ِمْن ِخالَّين

، اليت تنتهي بضمري متصل وح الغنائية هنا،من خالل ترداد بعض الوحدات اإلفراديةتربز الرُّ 
:من بينهاذات الشَّاعريعود على 

على وجودة، عالو .."دمي،جناين،يل،مدرسيت،معلمي،صحيب،إخويت،أقراين،خالين"
".:"مفردات سلسلة مموسقة مثل

قد يعّد خاصية مميزة من خصائص الرُّوح الغنائية،حضور إنَّ ،القولكنناأممما استعرضناه 
.اإللياذة الوطنية اجلزائرية

راحتفاء اإللياذة الوطنية اجلزائرية، بالبحو لهذا باإلضافة إىل وجود خصائص أخرى،مث
فهي يف جمملها ال .س من تفعيلة واحدةتتأسَّ ،اليت)ذات التفعيالت األصلية(افيةرية الصَّ عالشِّ 

،اليت تتكرر على لالَّزمةاحلضور الطَّاغي إىل جانب ،"،الوافرلاملتقارب،الكام:"خترج عن حبر
...        طول اإللياذة،مثلما جندها يف إلياذة اجلزائر،وإلياذة األوراس،وإلياذة وادي سوف

االحتفاء باخلوارقم، عداإللياذة الوطنية اجلزائريةأهم خصائصبني نم،أيًضاجندكما 
.ارخييةالتَّ الواقعية األحداث ن، مك، ذلواخلرافات، واألساطري

.12،13طارق ثابت،إلياذة األوراس،ص )1(
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خاتمة
جتليَّات احلّس امللحمي،يف الشِّعر اجلزائري احلديث استقصاءيف،تبًعا للمنهج املتبع

.وبغية حتديد املوضوع، وتأطريه من مجيع جوانبه،واملعاصر
مبثابةنكا،بدأنا حبثنا مبدخلدفق،عريخطاب شِ واملدروس، هومبا أن اخلطاب 

.ظري للموضوعالنَّ سأسياألرضية اجلمالية، والتَّ  .،يف كتابه القيم اجلمالية"هيغل"اين هذه البدايات اليت كانت عبارة عن نقوش قدمية خلفتها األجيال البدائية،وهذا حسب رأي الفيلسوف األملحيث دلفنا من خالله،إىل حماولة حتديد البدايات األولية لفن املالحم،
لغةً حاولنا قدر اإلمكان أن نُعرِّف امللحمةفقد أصيل لبدايات املالحم،التَّ من أجلو 

،أمجعت جلُّها على أن امللحمة من التعاريفاا،وهذا من خالل استعراض كثريً واصطالحً 
عوب اليت تؤمن ربى،هذه الشُّ رديات الكمكتمل عند شعوب السَّ ،ظهرت كجنس أديب

ما تعجز عن تفسريه،إىل قوى خارجية وتسند كلَّ .باخلرافات،واألساطري،وخوارق األشياء
.خفية

يةمن اخلصائص الفنِّ بعديدٍ ترف، عُ ااهذا ومل ننس احلديث عن امللحمة، باعتباره
.قادعليها النُّ أمجع اليت 

.،إىل مبحثنياألولله إىل ستة فصول،والفصاقسمنألجل بلوغ الغاية املنشودة من البحثو 
امللحمة جنسأنَّ :لناعند الغرب،حيث تبنيَّ تطرقنا يف املبحث األول،إىل حفريات امللحمة

زةهومريوس،يف إبداعاته امللحمية املتميِّ أديب مؤّسس لألمة اليونانية،السيما مع شاعرها الفذّ 
.الفعليهوجودمفادها عدمائجة،كوك الرَّ ،وإن عثرنا على بعض الشَّ )اإللياذة،واألوديسة(

لعصر ا،سبقواعة أناشيد متوارثة لشعراءذلك أن البعض ذهب إىل أن اإللياذة،هي جممو 
.اهلومريي

.ذلك الشَّاعر اخلالد بأعماله امللحمية املكتملةهو ، يف ذاكرة التاريخي،بقإالَّ أنَّ هومريوس
ا علمً ية،الفنِّ ص،واخلصائحيث البناءن، محم يف عصر هومريوساكتمال املالاستخلصناومنه 

ة اإللياذةاحملاوالت من أجل استكمال قصَّ بعد عهد هومريوس،ظهرت هناك عديد أن
يف نذلك أن عظمة شعر هومريوس، تكم،احملاوالت باءت بالفشلهذه جلُّ واألوديسة،لكن 

.إنسانيته
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فرجيل:إىل األمة الالَّتينية،فظهر فيها شعراء أشهرهم،رمث انتقلت املالحم عن طريق التأثّ 
. )اإلنياذة(صاحب ملحمة 

ة،وأدوار ئص مالحم هومريوس،من إبراز للخوارق،وللعجائبيَّ خصار فرجيل بكلِّ حيث تأثَّ 
،واألساطري،وقد شاع يف إنياذة فرجيل،اجلو الوثين الفطري،وهي متثل خري امتداد ملالحم البطولة

.ذاع صيتها يف األدب الالتيينحيث هومريوس،
.ة،مثلما كان شأن هومريوس يف األمة اليونانيةتينيَّ رموقة يف األمة الالَّ لذا حاز فرجيل املكانة امل

تعنيه هذه الكلمة يف لغتهما، وماذثنا عن امللحمة عند العربحتدَّ د، فقاينأما يف املبحث الثَّ 
.خمتلف العصور، عربا باملالحميولوا اهتمامً ، ملضح لنا أن العرب منذ اجلاهليةاتَّ ذ، إالعربية

، وبنيالعصر اجلاهلي، يفاالجتماعيةم، وظروفهشابه حاصل بني بيئة العربرغم أن التَّ 
.                                                                  اليونانيني يف عصر هومريوس

ريية وتعلُّمهم اسي،على املالحم اهلوميف العصر العبَّ - حتديًدا–الع بعض املوايلغم من اطِّ وبالرّ 
.اللُّغة اليونانية

.املالحم اهلومريية،ومل يلتفتوا إليها العتبارات،واعتقادات عديدةأن العرب مل حيدو سبيلإالَّ 
.لذي طرأ منذ بدايات العصر احلديثل ايف آخر الفصل األول،إىل التَّحوّ خلصناهذا وقد 
أنه مع بداية الثَّورة الصناعية يف أورباكل، ذاحلّس امللحمياملكتملة، إىلامللحمةفتحوَّلت 

برزت ، وبالتَّايلااا، اقتصاديً ا يف عديد مناحي احلياةورة تطورً هذه الثَّ أفرزت
.عديٌد من االكتشافات واالخرتاعات خدمة لإلنسانية

امللحمي،هذا ة،ليربز حملها احلسّ أديب مكتمل اخلصائص الفنيّ تراجعت امللحمة كجنسوهنا 
... ،السِّينماواية،املسرحالرِّ :من الفنون واآلداب األخرى،مثليف عديدٍ يتجلىَّ الذي جنده احلسّ 

احلّس امللحمي ظلَّ مستمرًا ومواكًبا ملتطلبات اإلنسان ا،هذوهو لصيق بكل اآلداب والثقافات
.حلياة املعاصرةوطموحاته يف خضم ا

عنوناه جتلِّيات جنس امللحمة يف األدب العريب،حيث قسمناه الفصل الثاين،فقدخبصوصو 
تطرقنا يف املبحث األول إىل إشكالية حضور جنس امللحمة يف األدب بدوره إىل مبحثني،

. العريب



-391-
-

حلضور جنس امللحمة يف مؤيد،بنيقاد والباحثني العربا للنُّ وجدنا انقسامً أنويف هذا الشَّ 
.الفريقني أسبابه ودواعيه،ولكلِّ رافض هلذا احلضوراألدب العريب، وبني

:                 جند-على سبيل املثال ال احلصر- افضنيالرَّ العرب من بني الباحثني لعلَّ و 
،وقد استند )الطاهر بلحيانور اهلدى لوشن،الم كفايف ،سليمان البستاين،حممد عبد السَّ (

:                                                      هؤالء يف رفضهم إىل أسباب أمهها
.عر نظرة ذاتيةأن العرب ينظرون إىل الشِّ -

.،وكتابة املالحم مرهونة باالستقرار لثعدم استقرار العرب، حي-
أساسها التنقلب، والعر اجلماعيل،والعقاملالحم من نتاج احلياة الفطرية-

.السيما يف اجلاهلية
ةاكرة واحلفظ، وقوَّ يعتمدون على الذَّ م-

.كانت عبارة عن غزواتمة، عالو املالحظة
إىل ه،منهم أقرب إىل العامل احلسيِّ ، وبالتايلواقعهم املعاشالعرب يعيشون يف اندماج مع –

.   التخيُّ الت،واملالحم تقوم على التَّ خيُّ التَّ 
جاليت تقوم على الوثنية، ومتتز ةاتفاق العقيدة اإلسالمية مع املالحم اليونانية، واهلنديعدم-

.قواخلوار األساطري،رافات باخلفيها 
بينما الذين أيَّدوا حضور جنس امللحمة يف األدب العريب،ذهب بعضهم،إىل أن سفر أيوب 

ا ،مث نقله سيدنا ذلك أنه كتب بالعربية شعرً ،ملحمة عربيةيعترب- عليه الصالة والسالم- 
.موسى إىل العربية

ملالحم اليونان،ة، سابقسفر أيوب ملحمة عربيةن، يكو عموبالتايل إذا صدق هذا الزَّ 
.والرومان

.طه حسنيحمفوظ كحوال،(- رعلى سبيل املثال ال احلص- هذا ومن الباحثني املؤيِّدين جند 
حضور جنس امللحمة يف ،بشأنوبعد ما قمنا باستعراض بعض آراء املؤيِّدين،والرَّافضني

األدب العريب،انتقلنا إىل اجلانب التَّطبيقي،حيث استعرضنا مالمح جنس امللحمة عند 
.           اجلاهلي،حىت العصر العباسيالعرب يف خمتلف العصور،بداية من العصر 
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.شعرية تفي بالغرضت، ومبقطوعاج، بنماذ عصركلَّ مع االستشهاد يف  
حيثقاد العرب من املالحم،عراء،والنُّ قنا إىل مواقف الشُّ بينما يف املبحث الثاين،فقد تطرَّ 

على ،إىل أن العصر العباسي خاصة شهد انفتاح العرب املسلمني،توصلنا يف هذا املبحث
.عن طريق حركة الرتمجةوهذا ومان،لرُّ حضارة ا

سان اليوناين،ورواية أشعار م اللِّ هناك من استطاع تعلُّ العباسي،لنا أن يف العصرتبنيَّ بل 
،البريوينابن أيب أصيبعة:ثري من املؤلفني العرب ،من أمثالكذكر هذا  وقد هومريوس،
...،املعروف بابن العربى،وغريهماين،أبو الفرج امللطيالشهرست

لكن رغم تداول اسم هومريوس،وأشعاره عند صفوة األدباء،واملفكرين،والسيما نقلة 
هذا أن العرب أغفلوا ترمجة إلياذة هومريوس،ولعلَّ مردُّ الكتب يف العصر العباسي،إالَّ 

عر ال يستطاع أن يرتجم وال الشِّ "احظ يف ذلك العصر،واليت مفادها أن مقولة اجلاإلغفال،
".الشِّعر فضيلة العرب":أيضا،وعالوة على هذا فهو القائل "عليه النقلجيوز

االستفادة من أشعار ة، وحماولمبثابة احلاجز بني العربت، كانفلعلَّ مثل هذه األقوال
.النَّرجسية والتَّعايلض، بعرمبا شكَّلت هلم مثل هذه األقوالل، بوآداب األمم األخرى

سمت آرائهم رين ممن اتَّ جند بعض املفكِّ ا، فإنَّنولكن رغم ما ذهب إليه اجلاحظ
أشعار األمم يفظر نالفارايب الذي ماآلخرين،ومنهإىل آداب يف تواضع ر، وبالنَّظباالعتدال

.هلذه املقارنةسبيالً ة،واملوضوعيالعقالنيةاعر العريب،متخذً الشِّ قام مبقارنتها معاألخرى،مث
.ات األبيات أكثر من األمم األخرىأن العرب يعنون بنهايواليت خلص من خالهلا، إىل

تصنع األمم اعر، مثلما من الشِّ غم املرافق لإلنشاد جزءً ال جيعلون النَّ ،على أن العربةعالو 
. األخرى

.عر اليوناينا من أنواع الشِّ عشر نوعً ة، ثالثهذا وقد عدَّد الفارايب
ن من  ،موقف البريوين،هذا األخري متكَّ ملوازاة مع موقف اجلاحظ،والفارايبولقد سجلنا ،با
ألدب اليوناين،وعين حتديدً دراسة جذور ا

.                           الذين حاولوا الغوص يف جذور األدب اليوناين،املفكرين القالئل
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.من األشعار اليونانيةا، عديدً )الشِّفاء(كتابهيفبدوره، أوردالفيلسوف الطَّبيب ابن سيناو 
ارسني ا للدَّ ا هامً فاء مرجعً أصبح كتاب الشِّ اليونانية، حىتا من مناذج اخلطابةكثريً ل  سجو

.قافة اليونانيةالذين يعنون بالثَّ 
ازم ابن األثري،وح:أمثال،والنقادفاء البن سينا،كبار األدباءوقد نقل عن كتاب الشِّ 

.                                                                         القرطاجين،وغريهم
لنا توصَّ د، فقعر العريب احلديث واملعاصرالشِّ ، يفأما فيما خيص أهم بواعث جنس امللحمة

:                                                   إىل عديد من البواعث،أمهها
.   من ترمجة سليمان البستاينةظهور ترمجات املالحم اليونانية يف العصر احلديث، بداي-

.                                        اهللاهوصوًال إىل ترمجة الشَّاعر ممدوح عدوان، رمح
.ثتأثري املالحم القدمية يف العصر احلدي-
.عراء العرب،إىل جماراة اإللياذةع الشُّ تطلُّ -
.ورات العربية يف العصر احلديثالثَّ -
.يين، والدِّ الوعي برسالة املالحم يف البعث األديب، والوطين-

يف الشِّعر العريب احلديث،ولذا ،أدَّت إىل بروز جنس امللحمة،وغريهاكلُّ هذه البواعث
.ية،وإن اختلفت يف بعض مناحيها الفنِّ شىتتعاجل مواضيعكي ظهرت املالحم  

دول (اعر أمحد شوقيملحمة الشَّ :مثل-على سبيل املثال ال احلصر–وقد أوردنا بعضها
ض فيها،للسِّرية اليت تعرَّ ،)العمرية(ملحمة الشَّاعر حافظ إبراهيمو ،)اإلسالمءالعرب،وعظما

وعلى غرارها جند ملحمة الشَّاعر عبد احلليم مصري ية،ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،الذَّات
،اليت تعرَّض فيها لسرية أيب بكر الصِّديق،وملحمة الشِّيخ حممد عبد املطلب )البكرية(
-علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه-،عن )العلوية(

،عرفهم التاريخ، حقيقيني،األعمالحيث نالحظ أن مجيع هذه
.                                                                    وليسوا من صنع اخليال

ة ،هم قادة األمَّ )علي بن أيب طالبو عمر بن اخلطاب،أبو بكر الصدِّيق،(:هذه الشَّخصيات
.
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ن، ميمناذج منها االشِّخصيات، وجيعلو ذه ن، أعراء العربذا أراد الشُّ وهل
. طرف األجيال العربية اإلسالمية الصاعدة

فإننا نعثر على ا هلا،خصيات اإلسالمية موضوعً اليت جعلت من الشَّ ،إىل جانب هذه املالحم
:        مالحم أخرى مل تتخذ املسار نفسه،مثلما صنع الشَّاعر فوزي املعلوف يف ملحمته

من ما حتمله لِّ ، بكائفةعن املدنية الزَّ ة، ثور جعل من موضوعها، واليت)بساط الرِّيح(
: عند ملحمة أمحد حمرما، توقَّفنوبعد استعراض مجيع هذه املالحم.شعارات براقة

- وسلمصلى اهللا عليه –وغزوات الرسولة، حيااليت تناول فيها الشاعر).اإللياذة اإلسالمية(

ئيَّة العنوان،دالني منذ الوهلة األوىل،على التَّناص االجرتاري حيث قمنا بدراسة سيميا.
.                                                  هلومريوس" اإللياذة"وبني،بينهحوظاملل
ز حمكمة الرتاكيب،يتميَّ ،عرية لإللياذة اإلسالمية،فهي لغة عربية فصحىغة الشِّ من حيث اللُّ و 

االقتباسات من القرآن 
:قرآنية بامتياز،حيث تشيع فيها البنيات اإلفرادية مثلمي،والسنة النبوية الشريفة،فألفاظه الكر 

....).النشور،اهللا،الرسل،دين اهلدى،الزور،الوحي،القدرة،الكفر،البعث،مطلع النور،(
اعر أمحد حمرم،بني حروف الرَّوي،وألقاب البنية اإليقاعية،فقد نوَّع الشَّ حيثأما من 

عري،فقد أوردعلى أكثر من حبر شِ ،أنه كتب اإللياذة–ةما زاد الطني بلَّ -القوايف،لكن 
ع بني البحور نوّ ، وبالتايل)الرملر، حبالطويلر، حبالبسيطر، حبالكاملر، حبحبر اخلفيف(

.الصَّافية والبحور املمزوجة
إىل ظهور اإللياذة بوجه شاحب من ناحية البنية -حسب رأينا املتواضع–ى وهذا مما أدَّ 

للملحمة،فربزت الوحدة العضويةوجود ك وعدم ى هذا ،إىل بروز تفكّ اإليقاعية،كما أدَّ 
.
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فقد أمجلناهايف الشِّعر اجلزائري احلديث واملعاصر،،أما خبصوص بواعث جنس امللحمة
مرحلة مانينيَّات،التَّحريرية،االستقالل،مرحلة السَّبعينيَّات،مرحلة الثَّ الثَّورة(:يف حمطَّات أمهها

).مث مرحلة األلفينيَّات،"وداءالعشرية السَّ "ات سعينيَّ التَّ 
.عرية،لكلِّ حيث تطرقنا إىل امليزة الشِّ 

احلّس امللحمي يف إلياذة اجلزائر "من أجل دراسة الفصل الثالث،أفردنالى غرار هذا،عو 
".      للشَّاعر مفدي زكريا

األول كان عبارة عن تأسيس نظريثلنا تقسيم الفصل إىل مبحثني، املبحتسىنَّ إذ
...).مفاهيم السَّرد،أنواعه،مستوياته،تقنياته،بنياته:(،من ذلكردلسَّ خبصوص ا

خلصنا إىل أن حيثملبحث،للعنصر السَّردي يف إلياذة اجلزائر،يف آخر امدخالً مث خصصنا 
.السَّرد الشِّعري،من أجل إيصال خطابه إىل املتلقيتقنيات ف اعر مفدي زكريا،قد وظَّ الشَّ 

ة،اآلليات ة للقصَّ الوظيفة املرجعيَّ (دومن خالل متفْصالت بنيَّة القصَّة،استطعنا أن حندِّ 
ات باملكان خصيَّ خصيات،عالقة الشَّ الة على الشَّ ة الدَّ يميائيَّ السِّ ة،البنياتالدينامية للقصَّ 
...).                                                    ات،األحداثخصيَّ داللة أمساء الشَّ 

ويف النهاية أحملنا إىل بعض الومضات السَّردية يف اهليكل العام للقصَّة،حيث توصلنا،إىل أن 
كرار،اجلناس،االشتقاق،اإليقاع ،التشاكل التّ :ا من األساليب مثلوظَّف عديدً الشَّاعر قد 

.ة على السَّرد الشِّعريكل هذا من أجل إضفاء مجاليات مجَّ ...والتباين،احلوار
حاولنا القبض على أهم خصائص احلّس د، فقأما املبحث الثاين من الفصل الثالث

.ئرامللحمي يف إلياذة اجلزا
اعر مفدي زكريا،جعل كلمة ل إليها،أن الشَّ من بني أهم اخلصائص اليت مت التوصّ ولعلَّ 

،مث الفاحتة املرات،بدءا بالعنونةا يف اإللياذة ،حيث تكرَّرت عديد ،رمزً "اجلزائر"
ذةومنه فإن كلمة اجلزائر هي بؤرة  اإلليامرَّة،)151(تكرَّرتحيثنص اإللياذة،مث النصيَّة،
ية املوضوعية يف تسلسل األحداث،وكذا البطولة خاصَّ اعر يف توظيفهق الشَّ وقد وفِّ .وحمورها

.                                                        يينق العنصر الدِّ حتقُّ 
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واألساطريواخلرافات،اخلوارق،ب،إلياذة اجلزائرعدم احتفاء ظر،هو للنَّ ا امللفتأمَّ 
ع،وماعتقادات وديانة الشَّاعرعبالدرجة األوىل، م.شأن املالحم املعاصرة

.عقلية اإلنسان املعاصر
دراسة احلّس امللحمي يف إلياذة بسكرة ، إىلومن دراسة احلّس امللحمي يف إلياذة اجلزائر

تطلبته اخلطة املنهجية قسمنا الفصل الرَّابع من هذا البحث إىل ا، وكماعر عامر شارفللشَّ 
:                                                    مبحثني

أن ، إىلمن خاللها، خلصنإىل العنصر السَّردي يف إلياذة بسكرةاقن، تطرَّ يف املبحث األول
:                    بناء قصته الشِّعرية،من ذلكل، من أجاألساليبتوسَّل بعديداعر الشَّ 

ضافة إىل توظيف بعض تقنيات ،باإل...)التشاكل والتباين،أسلوب الندبة،االستفهام(
.                                                                     السَّرد،مثل تقنية احلوار

من لَّ إلياذة بسكرة، ولعإىل أهم خصائص احلّس امللحمي، يفا، تطرَّقنويف املبحث الثاين
ألحداث إلياذة ا" بسكرة"ة هو اختاذ كلمة بني أهم هذه اخلصائص الفنيَّ 

.اعر عامر شارفلشَّ بسكرة ل
من العنونةاات، انطالقً ثالثة مرَّ إالَّ ، "بسكرة"ح بكلمة صرِّ اعر مل يُ الشَّ ن، أامللفت لالنتباهو 

.                                                      ص اإللياذةنصية، مثا بالفاحتة النَّ مرورً 
واألكيد أن .طريق التَّلميح ال التَّصريحنات، ععديد من املرَّ مز امللحمي، يفبينما حضر الرَّ 

.وراء هذا التخفِّي أسبابه ودواعيه عند الشَّاعر
حضرت املوضوعية لدى الشَّاعر يف طرح األحداث وتسلسلها،مثلما جتلَّت البطولة هذا وقد

.
ة، والسُّنيف االقتباس من القرآن الكرميل، متثطاغًياا، حضورً كما حضر العنصر الديين

.النَّبوية
يين،بينما الدِّ ر، والعنصةالبطول، و ة، واملوضوعيامللحميز، والرَّمورغم حضور العنصر السَّردي

.للخوارق،أو اخلرافات واألساطرييذكر حضورأي ال نعثر على 
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إلياذة األوراس امللحمي يف ابع،تناولنا يف الفصل اخلامس،احلسّ وعلى غرار الفصل الرَّ 
. اعر طارق ثابتللشَّ 

يف عديٍد من الومضات ، متمثالً مكثـًَّفاا، توظيفً ف هذا األخري العنصر السَّرديحيث وظَّ 
داء التكرار،التشاكل،التباين،احلوار،التوكيد،النِّ :(،من ذلكةيف اهليكل العام للقصَّ السَّردية 

....).                                                      رط،العطفالشَّ 
.تقنيَّات السَّرد املعاصرةيهذا من أجل التوّسل إىل بناء سردي حمكم، يراعكلّ 

مز يف مقدمتها الرَّ خبصائص احلّس امللحمي،جتلىَّ ،"إلياذة األوراس"هذا وقد توشَّحت
وده عن طريق ،ناهيك عن ور "األوراس"لفظةيف متمثالً ،)ةمرَّ 28(ح بهوالذي صرَّ امللحمي،

....)بالدي،وطن،أرض:(التلميح عديد املرات،مثل
: إىل جانب الرَّمز امللحمي،جتلَّت املوضوعيَّة يف تسلسل األحداث،والبطولة مبختلف أنواعها

البنيات ،ناهيك عن العنصر الدِّيين،الذي دلَّت عليه ،كثري من )بطولة اإلنسان،واملكان(
.                                                                          اإلفرادية،والرتكيبية

أن إلياذة األوراس،مل حتتف باخلوارق،واخلرافات،واألساطري،مثل أيًضا،نتباه امللفت لاللكن 
.

أهم خاصية ، تعدُّ ، واألساطريتعدم االحتفاء باخلوارق، واخلرافانمما جعلنا نستنتج، أ
.ةمن خصائص املالحم احلديثة، واملعاصر 

الوطنية ة، لإللياذائص الفنِّيةأن جنمل أهم اخلصايف الفصل السَّادس واألخري، حاولنأما 
.                                                                                    اجلزائرية

.           إيقاعيةصخصائص لغوية، وخصائ:قسمنا هذه اخلصائص إىل قسمنيثحي
يف جمملها ةفصيحت، جاءئريةلغة اإللياذة الوطنية اجلزانفإ،غويةفمن حيث اخلصائص اللُّ 

،  الوجداينم، واملعجما بني املعجم الثوريع، تتوز التعقيد والغموضم، وعدتتسم بالبساطة
.إال ما ورد عفو اخلاطرة، والبديعيال تتكلف احملسنات البيانيةاكم

وية،من حيث نظام اللُّغة ت عديد من االنزياحات اللُّغ،فقد جتلَّ من ذلك غم رُّ باللكن 
.الشِّعرية لإللياذة الوطنية اجلزائرية
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:ل، مثكثري من األساليبى، علهذا وقد اشتملت اإللياذة الوطنية اجلزائرية
).رطوأسلوب الشَّ داءالنِّ أسلوب (

.كما جتلَّى التَّناص صارًخا بينها ،وبني إلياذة هومريوس،من حيث سيميائية العنوان
كرار الداخلي،من خالل حضور التّ اإليقاع اخلصائص اإليقاعية،فقد برز بوضوح ومن حيث

.الصويتوازيناهيك عن التَّ بأنواعه،وكذا اجلناس،والتشاكل،والتباين،
ذات التفعيلة (،جتلىَّ من خالل توظيف البحور الصَّافيةدأما من حيث اإليقاع اخلارجي، فق

.            ،هذه البحور الصَّافية تبىن على أساس تكرار التفاعيل األصلية)الواحدة املتكررة
عن الب يف الغال خترج عرية لذا هذه البحور الشِّ و ،)التن،مفاعلنت،فاع لنيفعولن،مفاع(

).املتقارب،الكامل،الوافر،الرمل(نطاق
بينما جاءت قوايف اإللياذة الوطنية،يف جمملها مطلقة موصولة،وحروف الروي جهورية 

.     انفجارية تتماشى وبطوالت املالحم
.وح الغنائية فيهاإىل جانب احلضور املكثف لظاهرة التَّصريع،يف مطالع اإللياذة،وشيوع الرُّ 

: دقاهللا،القاسم سعد اهللا رمحه ووإذا كان الباحث اجلزائري،أب
)1(.1954،عام 04أرض املالحم،ونشرها يف جملة اآلداب اللبنانية،ع"إلياذة جزائرية"يف طريق

بعد أكثر من نصف قرن ،هم شعراء اجلزائراالوعد، فهقد صدق :لهنقولأن منلك إالَّ فال
.                                                            ون اإللياذة الوطنية اجلزائريةخيطُّ 

نتفادى فيه بعض نأ،حاولنا قدر املستطاعاوإمن،الكمالختاًما ال ندَّعي أننا بلغنا يف حبثنا
. قصان من طبيعة البشرالنُّ ى، ويبقوجلد به وحده عزَّ الكمال هللا تفرَّ ن، ولكالنقائص

).لُكلِّ ِشيٍء إَذا َما متَّ نـُْقَصانُ : (اعر حينما قالولعمري صدق الشَّ 
:يد آل خليفة رمحه اهللاما قاله الّشاعر اجلزائري حممد الع،هذا جيعلنا نقول عن حبثناو 

)2(ُب النـُّْقَصاْصحِ ْستَ اَل املْرِء يَ إنَّ َكمَ ُه        فَ وَّ ـــلُ يٍب خُ ــَوَال أدَِّعي ِمْن ُكلِّ عَ 

.       121،ص2007، 5.ط، رالرائد للكتاب، اجلزائريف األدب اجلزائري احلديث، داتأبو القاسم سعد اهللا، دراسا) 1(
.535،ص1979ط،.د، رالوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائة، الشركنحممد العيد آل خليفة، الديوا) 2(
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- ز- 
.2012،ط.دى عني مليلة،د،دار اهلزكريالمفديالجزائرإلياذةيف قراءةزمايل نسيمة،-)39(

- س- 
،  رالرائد للكتاب، اجلزائر، دافي األدب الجزائري الحديثتدراساسعد اهللا أبو القاسم، - )40(

.                                                                                          5،2007.ط
- ش- 

ط.اجلامعية،اجلزائر،د،ديوان املطبوعاتةمدخل إلى نظرية القصَّ مسري،مجيل،واملرزوقيشاكر- )41(
.ت.د

- ص- 
ار د،ريشةعمر أبيالشاعرعندوالمسرحيالملحميالشعرحممد أمحد موسى،صواحلة- )42(

.1،2002.للنشر والتوزيع ،عمان ، طرعما

- ض- 
عر العريب املعاصر، مكتبة الدراسات األدبية، دار املعارف،دراسات يف الشِّ شوقي،ضيف - )43(

.6،1976.ط، القاهرة

- ع- 
ب صالح البنية الزمنية والمكانية في ردية عند الطيِّ البنية السَّ ،)ابن الزيبان(عاشور عمر - )44(

. 2010ط،.هومة،اجلزائر،ددار،)الهجرة إلى الشمالموسم(
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ت، بريو العربية للدراسات والنشرة، املؤسسالعربياألدبفييونانيةحمالمعباس إحسان، -)45(
.ت.د.ط .د

،املكتبة العصريةالتُّحفة السَّنية بشرح المقدمة األجروميةعبد احلميد حممَّد ُحمي الدين ،-)46(
.2013ط،.صيدا،د

للنشر املصرية العاملية ة، الشركطبيقالنظرية والتَّ بينالمقارنباألدعبد الرمحان إبراهيم،-)47(
.2000 ،1 .طبع دار نوبار للطباعة القاهرة، مصر، طلوجنمان، 

،قضفاف، العراردا، الدرامية في شعر نزار قبانيةالبنيعبد الصاحب الطائي بيداء،- )48(
.1،2012.ط

اهلدى ر،دا)ردي في مقامات الحريريتحليل الخطاب السَّ (السردةشعري،عبد الواحد عمر- )49(
.1،2005.ب،ط.دللنشر والتوزيع، 

.ت.،د 2 ، دار املعارف،القاهرة،طاااتراثً اإلغريقياألدبعثمان أمحد،-)50(
شرح األجرومية لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن داود العثيمني حممد بن صاحل ،- )51(

.2007، 1.،دار الغد اجلديد،املنصورة،ط"بن آجروم"المعروف بالصنهاجي
الكتاب داحتا،األدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثةالخطاب لتحليعزام حممد، - )52(

.2003ط،.د، ق، دمشالعرب
.2005ط،.د،قاحتاد الكتاب العرب، دمشت، منشورارديالخطاب السَّ ةشعريعزام حممد، - )53(

- غ- 
لة ،سلسشدَّادابن- حلزةابن-كلثومابنوأعالمهتاريخهالملحميعرالشِّ غريب جورج،-)54(

.ت.ط،د.د، تاألدب العريب،نشر وتوزيع دار الثقافة، بريو يفةاملوسوع
- ف- 

.2،1978.طالقاهرة، املعارف، ر، داالمعاصرالشِّعرفيمزيةوالرَّ زالرَّمحممد،فتوح أمحد-)55(
، ط.د، ةنشر والتوزيع، القاهر قباء للطباعة والر، داعرية المعاصرةالشِّ بأساليفضل صالح، -)56(

1998 .
.1997املعارف باإلسكندرية، ت، منشآالقراءةوآلياتالشِّعريصالنَّ فوزي عيسى، -)57(

- ق- 
.2003ط،.،اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة،دوايةبناء الرِّ ،قاسم سيزا-)58(
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.2002،.ط.ب، د.اللةص العالمة والدّ القارئ والنَّ قاسم سيزا ،- )59(
.ت.ط،د.د، تنزار قباين، بريو ت، منشورا- سيرة ذاتية- عرمع الشِّ يتقصَّ نزار،قباين- )60(
،مركز النشر اجلامعي ،واية مقوماتها ونشأتها في األدب العربي الحديثالرِّ قسومة الصادق،- )61(

.2000ط،.دتونس،
.ت.ط ،د.ب،د.،دار اجلنوب للنشر،دطرائق تحليل القصَّة القصيرةومة الصادق،قس- )62(
.ت.ط،د.د،ت، بريو األدبي أصوله ومناهجهدقالنَّ سيد،قطب -)63(
1.،منشورات دار اآلفاق اجلديدة،بريوت،طوشعرهحياتهغيرالصَّ األخطلقميحة حممد مفيد،-)64(

،1982.
- ك- 

.2007 ،ط.،دار نوميديا للنشر والتوزيع،قسنطينة،داألدبيةاألجناسكحوال حمفوظ ، - )65(
نوميديا ،دارهوميروسأوديسية)التطور،النشأة،األصول(المالحمفنكحوال حمفوظ،-)66(

. 2009 ،ط.والتوزيع،قسنطينة،دللطباعة والنشر 
عر القصصي،،دراسات يف نظرية األدب والشِّ المقارناألدبفيالم ، كفايف حممد عبد السَّ -)67(

         . 1971، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت،ط1
- ل- 

مكتبة قصبة للنشر،)ليمهتقنياته واستراتجياته وأساليب تع(الحوارودي مىن إبراهيم ،اللبُّ - )68(
.  1،2003.ط،مصر

الشارقة، املكتب اجلامعي احلديث،جامعةالملحمياألدبمعوقفة،نور اهلدى لوشن-)69(
.2006،ط.د

- م- 
حملمد العيد "لياليأين"لقصيدةتفكيكيةسيميائيةدراسةي-أمرتاض عبد امللك،-)70(

.1992،ط.آل خليفة،ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون،د
عمر :وقدَّم له دهق، حقَّ والقافيةضالعرو ،الخليلعلميإلىسبيلىأهدمصطفى حممود،-)71(

.ت.ط ،د.دالقلم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، رفاروق الطباع، دا
.1،2000.النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت،طدار،وتطبيقاتهالنَّحوفيمْطَرجي حممود،-)72(
.1990،،حزيران2.،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،طدينامية النصحممد ،مفتاح- ) 73(
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السؤال ،دارجلجامشالملحمياألسطوريردالسَّ فيالمعنىهندسةاملقداد قاسم،-)74(
.1،1984.ط،دمشق،للطباعة والنشر 

ت.ط،د.،دار العلم للماليني،بريوت،دعر المعاصرقضايا الشِّ املالئكة نازك ،- )75(
ادس من      ،األدب وفنونهمندور حممد،-)76(

.2002، ، سبتمرب2.ط، أكتوبر
.ت.ط،د.،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،دعريتواترات اإلبداع الشِّ مونسي حبيب،-) 77(

-ن- 
،دار 1975-1925،يةالشِّعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنِّ ناصر حممد ،- )78(

.  1،1985.ط، تاإلسالمي، بريو الغرب
-،االتباعيةالمعاصرالعربيالشِّعرفياألدبيةمدارسالدراسةإلىمدخلنشاوي نسيب،- )79(

.1984املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،نالرمزية، ديوا-الواقعية- الرومانسية
،مسكيلياين للنشر للهجرةالثانيالقرنفيالعربيعرالشِّ فيالوصف-) 80(

.2010، 1.،تونس ،ط
العروضعلميفيالكافيالمتوسطنويوات موسى بن حمّمد بن الَلياين األمحدي،-)81(

.1983منقحة ومزيدة،3.ط،املؤسسة  الوطنية للكتاب،اجلزائر، والقوافي

-هــــ- 
،3.المقارناألدبهالل حممد غنيمي،-)82(

.1998ماي 
1،1982.،دار العودة،بريوت،طالحديثاألدبيالنقدهالل حممد غنيمي،-)83(

القوميعاملشرو جابر عصفور،سليمان البستاين، تقدميب، تعري1، جةاإللياذ،هومريوس- )84(
.2004، ة، القاهر ةاألعلى للثقافة، اجلزير س،مجةللرت 

،"منوذجابابشعر الشَّ "الجزائري المعاصرالبنيات األسلوبية في الشِّعرهيمة عبد احلميد،-)85(
.1998، 1.هومة،اجلزائر،طمطبعة

ط.،د،دار هومة،اجلزائريالجزائر الشِّعريالخطابفيالفنِّيةالصورةهيمة عبد احلميد،-)86(
2005.

2000تمربسب،1.،مطبعة هومة،اجلزائر،طالجزائرياإلبداعفيعالماتهيمة عبد احلميد،-)87(
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-و-
،جسور للنشر الت نقدية في كتابات جزائريةفي ظالل الّنصوص تأمُّ وغليسي يوسف،-)88(

.1،2009.ط،روالتوزيع، اجلزائ
- ي- 

،املركز الثقايف العريب،الدار )رد،التبئيرمن،السَّ الزَّ (وائيتحليل الخطاب الرّ يقطني سعيد،- )89(
.4،2005.ط، البيضاء

ار العربية للعلوم ،منشورات االختالف،الدَّ السَّرد العربي مفاهيم وتجلِّياتيقطني سعيد ،- )90(
.1،2012.ط، طدار األمان، الرباعناشرون، طب

المراجع المترجمة: ثالثًا- 
.ت.ط،د.،ترمجة وتقدمي وتعليق إبراهيم محاده،مكتبة األجنلو مصرية،د3أرسطو،فن الشِّعر،ج- )91(
منخمتارات ،مقاربة وترمجة عبد اهلادي عبد الرمحان،سحر الرمزاليوماألسطورة،بارت روالن- )92(

.1،1994.شر والتوزيع،الالذقية،طواألسطورة،دار احلوار للنالرمزية
رد،ترمجة حسن حبراوي وآخرون،مقالة ضمن كتاب طرائق بارت روالن،التحليل البنيوي للسَّ - )93(

.1،1992.ط، طاحتاد كتاب املغرب، الرباترد األديب، منشوراالسَّ حتليل
قافة واإلعالم،دار اجلاحظ،دار ،ترمجة غالب هلسا،وزارة الثالمكانجمالياتباشالر غاستون،- )94(

.  1980،داحلرية للطباعة، بغدا
،ترمجة فخري صاحل،املؤسسة العربية ميخائيل باختين المبدأ الحواري،تودوروف تزقيتان-)95(

.1996، 2.ط، توالنشر، بريو للدراسات

.1،2012.ار التكوين،دمشق، ط،ترمجة حلسن أمحامة،دوايةة الرِّ شعريَّ جوف فانسون ،-) 96(
ظر إىل التبئري،ترمجة ناجي مصطفىرد من وجهة النَّ وآخرون،نظرية السَّ جينيت جريار- )97(

.1،1989.احلوار،ط،منشورات
، دار واألسطورةمزيةالرَّ منمختاراتالرمزرسحوترمجة، ةعبد الرمحان عبد اهلادي، مقارب-)98(

.1،1994.وار للنشر والتوزيع الالذقية، طاحل
إعداد مركز ،ترمجة وتقدمي الدكتور نقوال زياده،قافة العربيةالفكر اليوناني والثَّ دميرتي ،غوتاس- )99(

.1،2003.ط،دراسات الوحدة العربية، بريوت
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رابًعا:المراجع األجنبية:

-)100( Judith Labarthe. Lepopee .Armand Colin.paris.2006.
-)101( Paul Aron et autres.Le dictionnaire du Litteraire.
PUF.2002..

المتن الشِّعري: خامًسا-

1.ط، تصادر، بريو رحمي الدين صبحي، دا/وشرح د، تقدمي1، جملدالديوانأبو متام، -)102(

. 2،2007.،ط1997

.1979ط،.د، رالوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائة، الشركند العيد، الديواآل خليفة حمم-) 103(

2.،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،طالمقدساللهبيخ سليمان مفدي زكريا،آل الشِّ -) 104(
1991.

. 1،2009.،منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني،اجلزائر،طريغواديإلياذةباوية صالح الدين،-)105(

.1،1996.ط،بريوتصادر،دار،حربطاللوتقدميإعداد،الديوان،احلارثزةحلِّ بن–)106(

.1،1955.ط، تصادر، بريو ر، دانالديواعنرتة،بن شدَّاد -)107(
.2004ط،.د، دار صادر، بريوت، الديوانبن كلثوم عمرو، - )108(

.1982، 2.، طرالوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائة، الشركالمعجزاتسأطلخريف صاحل، -)109(
.1،2005.ط، ةعلي بن زيد، بسكر ة، مطبعتفاصيل الحنين، شارف عامر-)110(
،دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر،)نشيد المجد والخلود(الزيبانملحمةكرام سليم،- )111(

.2006،طبعة
.15،1994.ر، بريوت، طصادر، دانالديوااملتنيب،-)112(

على تصحيحه ومراجعته ف، أشر مجد اإلسالم أو اإللياذة اإلسالميةنديواأمحد،حمرم - )113(
.1963ط،.اجليوشي،مطبعة املدين القاهرة،دإبراهيمحممد

ع ، منشورات مؤسسة أصالة،سطيف،دار الطبعركالشِّ شيءملصقاتميهويب عز الدين ،- )114(
.                                                          1997،ديسمرب  1.هومة، اجلزائر،ط

".بوح الكثبان"خمطوط ديوان من ،إلياذة وادي سوفعيد،املثردي السَّ - )115(
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سادًسا:المعاجم:

.2،2007.وت،ط،دار الكتب العلمية،بري المحيطالقاموسآبادي الفريوز ،-)116(
.1،1997.ط، تصادر، بريو ردا،3، مجالعربنلساابن منظور، -)117(
والثقافة املهرجان الثقايف احمللي للفنون ة، حمافظأعالم بسكرةممعجصيد عبد احلليم، -)118(

ت.ط،د.لوالية بسكرة،دار اهلدى عني مليلة،دالشَّعبية
1.،مراجعة داود سلوم وآخرون،مكتبة لبنان،طكتاب العينمحد،الفراهيدي اخلليل بن أ- )119(

2004.
،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  األساسيالعربيالمعجمعمر أمحد وآخرون،خمتار-)120(

.1989،ط.ب،د.د، AlECSO الروس

سَ ابًعا:رسائل جامعية:

سعينيات الجزائرية بنية الخطاب المأساوي في رواية التَّ حبري حممد األمني،–)121(
.أحالم مستغانمي- األعرج واسيني-الطاهر وطار

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف األدب احلديث،إشراف السعيد جاب اهللا
.2008/2009باتنة،جامعة احلاج خلضر

رد والنماذج البدئية في دورة تقنيات السَّ :كشلي رنا عبد احلفيظ ،حاسب كرمي الدين-)122(
،)املاجستري(،رسالة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة "ألف ليلة وليلة"منحكائية

.2000والعلوم،اجلامعة األمريكية يف بريوت،تشرين الثاين،اآلدابكلية
مقدم لنيل درجة ث، حبالكريمالقرآنفيالقصصيردالسَّ ةبالغ،"مشرف خضر حممد"-)123(

.ت .زلط وآخرون،جامعة طنطا،مصر،دالرحيم حممودد عبد.أف، إشراالدكتوراه يف اآلداب
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ثامًنا:مجالت ودوريات:

،وزارة الفكرعالمجملة "-ماياناالر –املالحم كتاريخ وثقافة مثال من اهلند "أبو زيد أمحد،-)124(
.الكويت ،1985،يونيو–مايو - ،أفريل 16 مج،1.عاإلعالم،

.ة، وزار الفكرعالمجملة ،"بني اللغة واألدبماملالح"، مدأمني حمشوقي-)125(
.الكويت،1985،يونيو–مايو - ،أفريل 16 مج،1.عاإلعالم،

،)خاصدعد(،الثقافةجملة ،"ملفدي زكرياالتجربة امللحمية يف إلياذة اجلزائر"بلحيا الطاهر،–) 126(
.راجلزائ، 1994أكتوبر، - عشرة، سبتمربةالتاسعةالسن،104ع

""واملستحيلاملمكن"الفينِّ يف النَّص الشِّعري اجلزائري املعاصربالتَّجري"خريف حممد الصاحل،–) 127(
.جامعة جيجل،2004/2005)أكتوبر،مارس(،العددان الثاين والثالث،ص)ا(النـجملة 

"   سيميائيةالقرآين يف قصة ذي القرنني دراسةردمجاليات السَّ "أسامة عبد العزيز،جاب اهللا -)128(
بعة،الساةالسن،45ع،دورية محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانيةةمجل،مجلة علوم إنسانية

.م.د.2010شتاء
،  ،آبالعرب،احتاد الكتاب172ع،مجلة الموقف األدبي،"األسطورة"حمبك أمحد زياد،-)129(

symailto:  aru @  net.، دمشق1985

تاسًعا:مواقع إلكترونية:

،مة الشعرية في األدب العربيالملحصادق ،اخلميس )130(
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فهرس المحتويات
الصفحة وانــــــالعن

- أ-  ةـــــــــــــــــمدِّ ــــــــقمُ 
12 الملحميمن الملحمة إلى الحسّ : الفصل األول
13 اجلنس، اخلصائص" حبث يف البدايات، التَّعريف، مدخل:  امللحمة "

)ظريأسيس النَّ التَّ (

15
:الملحمةتعريف-

:صعوبة تعريف امللحمة-أ
16 :امللحمة لغة- ب
17 :امللحمة اصطالحا- ج
18 :امللحمة يف اللغة اليونانية- 02
19 :امللحمة  جنس أديب- 03
20 :خصائص امللحمة- 04

ات الملحمة عند الغربحفريَّ :المبحث األول
23 امللحمة جنس أديب مؤسِّس لألمة اليونانية:المطلب األول
28 ومريوساملالحم يف عهد ه-أ
30 املالحم بعد هومريوس- ب
32 امللحمة جنس أديب مؤسِّس لألمة الالَّتينية:المطلب الثاني
34 املالحم عند الغرب يف القرون الوسطى:المطلب الثالث
37 املالحم عند الغرب قبيل عصر النَّهضة:المطلب الرَّابع
39 عصر النهضةاملالحم عند الغرب يف :المطلب الخامس

حفريَّات الملحمة عند العرب:لمبحث الثانيا
44 امللحمة يف اللُّغة العربية:المطلب األول
47 يف العصر احلديثامللحمياحلسّ ، إىلامللحمةحول منالتَّ :المطلب الثاني
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52 مفهوم احلّس امللحمي: المطلب الثالث
53 :اإللياذة الوطنية اجلزائرية-
55 العربيفي األدبات جنس الملحمةتجليَّ : الفصل الثَّاني
56 األدب العربيالملحمة فيجنس إشكالية حضور:المبحث األول

القديم
56 مدخل:
57 امللحمة يف األدب العريب من منظور الرفض والتأييدجنسمالمح:المطلب األول
57 :مالمح جنس امللحمة من منظور الرفض-أ
62 :التأييدمالمح جنس امللحمة من منظور - ب
64 جنس امللحمة عند العرب يف اجلاهليةمالمح:المطلب الثاني
65 :ُمعلَّقة عمرو بن كلثوم- 01
67 :ُمعلَّقة احلارث بن حلِّزة اليْشكري- 02
68 :ُمعلَّقة عنرتة بن شدَّاد- 03
72 جنس امللحمة عند العرب يف العصر اإلسالميمالمح:المطلب الثالث
76 جنس امللحمة عند العرب يف العصر األمويمالمح:ابعالمطلب الر 
77 يف حرب دوالب" قطري بن الفجاءة" قصيدة - 01
78 جنس امللحمة عند العرب يف العصر العباسيمالمح:المطلب الخامس
81 مالمح ملحمية يف شعر أيب متام-01
83 مالمح ملحمية يف شعر املتنيب-02
85 قف الشُّعراء والنُّقاد العرب من المالحمموا:المبحث الثَّاني

وبواعثها في العصر الحديث
85 موقف النَّقد العريب القدمي من جنس املالحم:المطلب األول
91 بواعث جنس امللحمة يف الشِّعر العريب احلديث واملعاصر:المطلب الثاني
91 ظهور ترمجات املالحم اليونانية يف العصر احلديث- 01
93 تأثري املالحم القدمية يف العصر احلديث–02
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93 تطّلع الشُّعراء العرب إىل جماراة اإللياذة- 03
94 الثَّورات العربية يف العصر احلديث- 04
94 يينالوعي برسالة املالحم يف البعث األديب والوطين والدِّ - 05
96 ديث واملعاصرجتلِّيات جنس امللحمة يف الشِّعر العريب احل:المطلب الثالث
97 )دول العرب وعظماء اإلسالم(م1930-1868:ملحمة الشاعر أمحد شوقي- 01
98 .)الُعَمرية)(م1932–1872(ملحمة الشَّاعر حافظ إبراهيم - 02
99 ).البكرية) (م1922- 1887(ملحمة الشاعر عبد احلليم مصري - 03
99 )العلوية)(م1931-1870(ملحمة الشيخ حممد عبد املطلب - 04
99 )بساط الريح(ملحمة الشَّاعر فوزي املعلوف - 05

102 )اإللياذة اإلسالمية)(م1949–1871(ملحمة الشَّاعر أمحد حمرم - 06
109 بواعث جنس امللحمة يف الشِّعر اجلزائري احلديث واملعاصر:المطلب الرَّابع
119 :للشَّاعرالحّس الملحمي في إلياذة الجزائر: الفصل الثَّالث

امفدي زكري
120 السَّرد مفاهيمه،أنواعه ومستوياته،تقنيَّاته،بنياته : المبحث األول

)التأسيس النظري(

مفاهيم السَّرد:المطلب األول
120 :مفهوم السَّرد لغة-أ
121 :مفهوم السَّرد اصطالحا- ب
123 :أنواع السَّرد ومستوياته:المطلب الثاني
123 ردلسَّ أنواع ا- أ
123 السَّرد التابع - 01
124 تقدمالسَّرد امل- 02
124 ين السَّرد اآل- 03
124 درجالسَّرد امل- 04
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125 السَّردمستويات- ب
املستوى األول للسَّرد- 01
:املستوى الثاين للسَّرد- 02

126 : تقنيـــــــَّات السَّرد:المطلب الثالث
126 :الوصف-ج
128 :الحوار- د
131 )املكانيةةالبنية الزمنية، والبني:(بنيـــــــَّات السَّرد:المطلب الرَّابع
131 :البنية الزَّمنية-أ
134 :البنية املكانية- ب
136 العنصر السَّردي يف إلياذة اجلزائر للشَّاعر مفدي زكريا: المطلب الخامس

مدخل:
140 :السَّرد الشِّعري،وحقوهلا الّدالليةمتفصالت بنية القصَّة يف  -
141 :الوظيفة املرجعيَّة للقصَّة-
142 يناميَّة للقصَّة- :اآلليات الدِّ

العنصر السَّردي يف إلياذة اجلزائر للشَّاعر مفدي زكريا
143 الة على التَّعريف بالشَّخصيَّات- 01 "البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
152 الة على سياسة األمري،وجهاده احلريبالبنيات ا- 02 لسِّيميائيَّة الدَّ
153 الة على حتميل فرنسا ماال تطيق - 03 البنيات السِّيميائيَّة الدَّ

وجهاد األمري الفكري    
154 الة على عدم التَّمكن من شراء ذمَّة األمري،وأسره- 04 البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
156 اهليكل العام للقصَّةومضات سردية يف-

خصائص الحّس الملحمي في إلياذة الجزائر: المبحث الثاني
160 الرَّمز امللحمي:المطلب األول
162 الرَّمز امللحمي من خالل العنَّونة        - 01
163 الرَّمز امللحمي من خالل الفاحتة النَّصية- 02
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163 ذة الرَّمز امللحمي من خالل نص اإلليا-03
169 املوضوعيَّة:المطلب الثَّاني
173 اخلوارق:المطلب الثالث
175 )التَّأسيس النَّظري(البطولة :المطلب الرابع

مدخل
176 البطل يف امللحمة وأهم صفاته-
178 البطولة يف إلياذة اجلزائر-أ
179 تشكُّـالت البطولة     - ب
179 البنية اإلفراديَّة:أوالً 
180 املعجم الشِّعري           - 01
181 اخلصائص الداللية للمعجم الشعري- 02
182 البنية التركيبيَّة:ثانًيا
185 البنية اإليقاعية          -

اإليقاع الداخلي         - 01
187 اإليقاع اخلارجي           - 02
190 األسلوب                 - 03
193 خلرافات واألساطريا:المطلب الخامس
196 العنصر الدِّيين: :المطلب السَّادس
204 الحّس الملحمي في إلياذة بسكرة للشَّاعر: الفصل الرَّابع

عامر شارف
مدخل:

207 :العنصر السَّردي في إلياذة بسكرة للشَّاعر:المبحث األول
عامر شارف

208 :هلا الّدالليةمتفصالت بنية القصَّة يف السَّرد الشِّعري،وحقو  -
209 :الوظيفة املرجعيَّة للقصَّة-:المطلب األول
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211 يناميَّة للقصَّة- :                   اآلليات الدِّ
212 الة على التَّعريف بالشَّخصيَّات-:المطلب الثاني البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
222 األحداث                                     :المطلب الثالث
225 الة على فتوحات عقبة بن نافع الِفهري         - 01 البنيات السِّيميائيَّة الدَّ

226 02 -
227 الة- 03 على  األديب الشَّهيد أمحد رضا حوحوالبنيات السِّيميائيَّة الدَّ
228 04 -
229 ومضات سردية يف اهليكل العام للقصَّة          :المطلب الرَّابع
233 :خالصة
234 كرةخصائص الحّس الملحمي في إلياذة بس: المبحث الثاني

عامر شارف:للشاعر
234 الرَّمز امللحمي:المطلب األول
234 الرَّمز امللحمي من خالل العنَّونة- 01
235 الرَّمز امللحمي من خالل الفاحتة النَّصية                - 02
236 الرَّمز امللحمي من خالل نص اإللياذة- 03
238 ةاملوضوعيَّ :المطلب الثَّاني
241 تشكُّالت البطولة:المطلب الثالث

بطولة الفاتح عقبة بن نافع الفهري-
242 البنية اإلفراديَّة:أوالً 
243 املعجم الشِّعري           - 01
244 اخلصائص الداللية للمعجم الشعري- 02
245 البنية التركيبيَّة:ثانًيا
248 البنية اإليقاعية -
249 اإليقاع الداخلي        - 01
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255 اإليقاع اخلارجي           - 02
257 اخلرافات واألساطري:المطلب الرَّابع
259 العنصر الدِّيين:المطلب الخامس
263 :خالصة
265 الحّس الملحمي في إلياذة األوراس للشَّاعر: الفصل الخامس

طارق ثابت
:مدخل

268 :العنصر السَّردي في إلياذة األوراس للشَّاعر: المبحث األول
طارق ثابت

269 :متفصالت بنية القصَّة يف السَّرد الشِّعري،وحقوهلا الّداللية -
270 :الوظيفة املرجعيَّة للقصَّة- :المطلب األول
271 يناميَّة للقصَّة- :                   اآلليات الدِّ
272 الة على التَّعريف بالشَّخصيَّات-:طلب الثانيالم البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
276 األحداث                                      :المطلب الثالث
278 األوراسيف منطقةالبنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على تآخي العرب واألمازيغ- 01
279 الة على متازج الدِّماء العربية،واألمازيغية  البنيات السِّيميائيَّة الدَّ - 02
280 البنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على تعّلم األمازيغ اللُّغة العربية - 03
281 البنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على رمزية األوراس- 04
282 ومضات سردية يف اهليكل العام للقصَّة          :المطلب الرَّابع
289 خصائص الحّس الملحمي في إلياذة األوراس: المبحث الثاني

طارق ثابت: للشاعر
289 الرَّمز امللحمي:المطلب األول
290 الرَّمز امللحمي من خالل العنَّونة- 01
291 الرَّمز امللحمي من خالل الفاحتة النَّصية                - 02
292 األوراسإلياذةالرَّمز امللحمي من خالل نص - 03
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298 املوضوعيَّة:المطلب الثَّاني
301 اخلوارق:المطلب الثالث
303 تشكُّالت البطولة:المطلب الرَّابع
304 البنية اإلفراديَّة:أوالً 
305 املعجم الشِّعري           - 01
307 اخلصائص الداللية للمعجم الشعري- 02
308 ةالبنية التركيبيَّ :ثانًيا
311 البنية اإليقاعية          -
311 اإليقاع الداخلي  - 01
314 اإليقاع اخلارجي- 02
316 األسلوب- 03
319 اخلرافات واألساطري:المطلب الخامس
323 العنصر الدِّيين:المطلب السادس
329 ائريةالجز الوطنيةإللياذةلالخصائص الفنية :الفصل السَّادس
330 اخلصائص اللُّغوية: المبحث األول
330 اللغة واملعجم:المطلب األول
331 اللغة الشِّعرية يف إلياذة اجلزائر للشاعر مفدي زكريا - 01
333 اللغة الشِّعرية يف إلياذة بسكرة للشاعر عامر شارف - 02
335 األوراس للشاعر طارق ثابت اللغة الشِّعرية يف إلياذة- 03
336 نظام اللُّغة  الشِّعرية واالنزياحات:المطلب الثاني
343 األسلوب: المطلب الثالث
355 سيميائية العنوان: المطلب الرابع
358 حجم اإللياذة الوطنية اجلزائريةرالرَّمز امللحمي، وقص:المطلب الخامس
360 ائص اإليقاعيةاخلص: المبحث الثاني

:مدخل
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362 اإليقاع الداخلي :المطلب األول
362 يف إلياذة اجلزائر اإليقاع الداخلي- 01
367 اإليقاع الداخلي يف إلياذة بسكرة للشاعر عامر شارف - 02
371 اإليقاع الداخلي يف إلياذة األوراس للشاعر طارق ثابت- 03
374 اإليقاع اخلارجي:المطلب الثاني
378 االنزياحات العروضية: المطلب الثالث
382 احتفاء مطالع اإللياذة الوطنية اجلزائرية بالتَّصريع: المطلب الرَّابع
386 الّروح الغنائية: المطلب الخامس
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