
 الخصائص الفنية للقصيدة المعاصرة:
 اللغة:  أوال: 

نيا ال تنقل أل "إن المغة الشعرية تختمف عن المغة اإلخبارية، وكذا لغة التحميل العممي
المعاني، بل توحي بيا من خبلل الطاقات الموسيقية والتصويرية التي يمنحيا ليا الشاعر 

وسيمة لتحقيق اإليحاء عمى مستوى القصيدة، وتساعدىا  . وبيذا تكون ىذه المغة أىم"الموىوب
يتحول بيا النص عن سياقو  "عمى ذلك الموسيقى والصورة. وال يمكن أن تكون غير ذلك، إذ

 ."اإلخباري ليصبح ذا وظيفة تأثيرية وىذا ما يسمى باالنزياح في األسموبية
قتناص ما تطفح بو من معنى، تمنحنا لذة البحث ال "إن ما تمتمكو المغة من طبيعة انزياحية

. وما تتميز بو من تحول "الشيء الذي يعطي الوصف كامل الصبلحية لترشيد أدواتو األسموبية
وحركة مستمرة يواكب التغير الحضاري واالجتماعي سبب يدفعنا إلى البحث فييا باستمرار 

 لمكشف عن خباياىا وقوتيا الجمالية عند توظيفيا في النصوص اإلبداعية.
تتحقق الوظيفة التأثيرية عمى مستوى النص عندما تنبني المغة عمى االنزياح الذي يؤدي 

عممية  بدوره وظائف متنوعة، فيو يحدد الفرق بين المغة العممية و المغة الشعرية من ناحية
 .التواصل في كمتا الحالتين

إال أن الخطاب  رغم أن االنزياح من مميزات الخطاب الشعري بالمقارنة مع المغة العادية
نما يجنح إلى احتواء أنماط  "الشعري ال يكتفي بأن يكون انزياحا بالقياس إلى المغة فقط، وا 

 les rapports أخرى من االنزياح داخل سياقاتو، منيا ما يتصل بالعبلقات التجاورية
syntagnatiques التوزيع(، ومنيا ما يتصل بالعبلقات االستبدالية ( les rapports 

paradignatiques )وبيذا الشكل يتضح أن االنزياح يتسع نطاقو ليشمل كل " ) االختيار.
عناصر النص ويحيط بمختمف العبلقات التي تربط بين ىذه العناصر. وفي ىذه الحالة فإن 

مما يؤدي إلى  "االنزياح يعمل عمى خرق المغة العادية والتركيز عمى التحوالت الداللية المختمفة
فة المرجعية التي تجد نموذجيا المفضل في لغة االستعمال العادي) التواصل(، في تراجع الوظي

مقابل تنامي الوظيفة الشعرية التي تنمو عبر الصراع الذي يمارسو الشاعر عمى المغة من 
 ."خبلل الصياغة

 يتحقق االنزياح عمى مستوى مجموعة من العناصر التركيبية، النحوية، اإليقاعية...وحسبنا
 أن نمثل لمتضاد، والتقديم والتأخير عبر النصوص الشعرية المعاصرة.



        التضاد:  
الصور الببلغية ليست سوى  "إن التضاد عنصر أساسي في عممية االنزياح ألن مجموع

. وىنا تجدر "خروق مختمفة لممعيار، ودرجة ىذا االختراق ىي التي تحدد قيمة الصور الببلغية
النزياح بصورتو الكثيفة يتحقق عمى مستوى الصور البسيطة لمتضاد، ألن ىذا اإلشارة إلى أن ا

ترتبط بالمجال  "األخير ال يتجاوز أن يكون محسنا بديعيا بالمفيوم الببلغي، بينما المفارقة
 ."الفكري الذي يثير الموقف العام داخل القصيدة

التركيبي لتتحول الداللة واألىم من كل ىذا أن االنزياح يحدث خرقا عمى مستوى النسق  
من نسق المجاورة بين العناصر التركيبية إلى نسق المفارقة والتنافر. وفي ىذا يقول عبد اهلل 

إننا نرى أن الشاعر وىو يعمد إلى خمق التنافر داخل تراكيبو، إنما يفرض عمى القارئ  " راجع:
أن يتحرك داخل التنافر ليكتشف المخرج من داخمو، وىو بذلك يمفت نظر القارئ إلى أن التنافر 
ىو الطريق الوحيدة التي تؤدي إلى الداللة المقصودة بطريقة شعرية حقا، إذ ال مجال لمتنافر 

الكتابة النثرية التي تتميز شفافيتيا وقابميتيا عمى أن تسمح بمكنوناتيا بعيدا عن أي التواء  داخل
 . وىنا إشارة إلى أن االنزياح ىو العنصر المميز بين الشعر والنثر."او انحراف عما ىو منطقي

ادلة ما إن أغمب االنزياحات الداللية التي تحدث تضادا أو تنافرا كامنة في عممية النفي المتب
بين قطبين يحمبلن داللة قوية، وذلك يتجمى في الثنائيات الضدية و يتحقق ما يسمى بالتضاد 

 القوي، وفي المقابل ىناك التضاد البسيط.
وقد يتجمى كبلىما عمى مستوى القصيدة الواحدة إال أن الفرق بينيما يكاد ينمحي حيث نعثر 

د السياب، صبلح عبد الصبور، وعبد عمى سيادة تكون مطمقة لمتضاد القوي خصوصا عن
 المعطي حجازي.

  يقول صبلح عبد الصبور:  
 ورقالناس في ببلدي جارحون كالص

 غناؤىم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر
 وضحكم يئز كالمييب في الحطب 
 خطاىمو تريد أن تسوخ في التراب

 ويقتمون، يسرقون، يشربون، يجشأون
 لكنيم بشر



 حين يممكون قبضتي نقود وطيبون
 ومؤمنون بالقدر

 
 وعند باب قريتي يجمس عمي مصطفى

 وىو يحب المصطفى
 وىو يقضي ساعة بين األصيل والمساء

 وحولو الرجال واجمون
 يحكي ليم حكاية...تجربة الحياة

 حكاية تثير في النفوس لوعة العدم
 تجعل الرجال ينشجون

 ويطرقون
 يحدقون في السكون

 العميق، والفراغ، والسكون في لجة الرعب
تقوم ىذه األسطر الشعرية عمى مفارقة حادة بين حالين يعيشيما الناس في ببلد الشاعر، 
ويظير ذلك في التضاد القوي بين صفات متناقضة. فيؤالء الناس يبدون من ناحية قساة 
جارحين، يمارسون كل األعمال الشنيعة: القتل، والسرقة، والعربدة، ومن ناحية أخرى نمفييم 

جابية) الطيبة واإليمان بالقدر( أوسمبية) النشيج، الخوف الشديد...(. فنحن متصفين بصفات إي
 إذن أمام ثنائيتين ضديتين عمى األقل ىما: القسوة والطبيعة/ القوة والضعف.

وىذا التنافر يطبع الصورة بطابع التوتر بين عناصرىا، وىي ليست صورة ىادئة تسير في 
ين مكوناتيا، إنيا عمى العكس من ذلك تنيض عمى اتجاه واحد، وتقوم عمى تجانس داللي ب

أساس من الدينامية التي ال تستند إلى التجاذب، بل إلى التنافر. وىذا ما يفسر تمتع الصورة 
الشعرية بالبعد الدرامي، الذي تغذيو أيضا العبلقة الجامعة بين العناصر الطبيعية التي ال يمكن 

ما يستمزم بالضرورة غياب اآلخر وانعدامو وىذا  أن تتعايش في الواقع، بل إن حضور عنصر
 ما يتجمى في الجمع مابين المييب والمطر. 

 :نييا  الترييي اال 



تعمل ىذه الظاىرة األسموبية عمى إعادة تركيب المغة المبنية عمى قوانين يتحكم فييا النحو، 
 "تقديم والتأخير ليسوفي ىذا انزياح عنيا بشكل يحفظ جمالية الشعر وفنياتو. والمبلحظ أن ال

إال إعادة ترتيب مواقع األدلة حسب قوانين ال يقبميا النثر، وىما يمعبان دورا في إدخال القراء 
 ."إلى متاىة تتسع وتضيق من قصيدة إلى أخرى ومن شاعر إلى آخر

الشاعر ال يبتعد  "إن التقديم والتأخير ظاىرتان تساعدان عمى إعادة بناء النص الشعري ألن
لمغة العادية إال من أجل خمق لغة ثانية، أو لغة داخل لغة... وليس ىناك من وظيفة عن ا

، "إلعادة بناء عمل شعري سوى خمق إيحاء، ومن ثم يمكن القول بأن كل نص أدبي إيحاء
يحائيا، ذلك ألن اإليحاء يمعب  "فكمما ىذه الظاىرة كثيفة في القصيدة زاد ذلك من غموضيا وا 

الفروق الفاصمة بين النص المغوي العادي وبين النص الشعري اإلبداعي،  دورا بارزا في رسم
ن اإليحاء ىو الذي ينقل النص من صيغة المباشرة والتقريرية إلى أفق أرحب وأوسع، يمنحو  وا 

 ."القدرة عمى تجاوز اإلطار المحدود لمجال التواصل الفوري بين الناطق والسامع
لكن ال وجود لقاعدة ثابتة تضبطيا، ليذا استغميا  ورغم أن ىذه الظاىرة نحوية ببلغية

الشعر يبدأ، أصبل،  "الشاعر الحداثي بحرية مطمقة ليحدث تحوال عمى مستوى القصيدة ألن
حين ينحرف عن نظام المغة ومواضعاتيا، ومن ىنا يصبح التقديم والتأخير أداة فنية ومجاال 

معب بيا لعبا فنيا يساىم في خمق فنية الكبلم لتشويش الرغبة النحوية واالنحراف عن قواعدىا وال
. وفي ىذا إشارة إلى أن التقديم والتأخير "الشعري، لذلك فإن الشاعر يركب المغة تركيبا مختمفا

عممية تنزاح عن القواعد النحوية لتدخل دائرة الفن والببلغة، ففييا يتم التخمص من القيود 
 مى الحرية التي ىي شرط لبناء معمار ببلغي فني.النحوية لممارسة اإلبداع األدبي القائم ع

نما ىي ظاىرة فنية في األساس،  والمبلحظ أن ىذه الظاىرة ليست وقفا عمى الشعر القديم، وا 
ومن ثم فإن حضورىا في بناء الشعر المعاصر ال يبدو أمرا غريبا. ويظير ذلك لدى رواد 

ى شعره يجد الكثير من اإللمام بظاىرة الحداثة العربية كبدر شاكر السياب، إذ أن المطمع عم
المبدوءة بالجار والمجرور أو قل، إن شئت الدقة،  "التقديم والتأخير، خصوصا بالنسبة لمجمل

 ."أشباه الجمل وكثيرا ما يورد المبتدأ جممة فعمية، قد يطول انتظارك حتى تمقاىا
 ويمثل ابراىيم القطية لذلك من شعر السياب في ىذا المقطع:   

 في ليالي الخريف الحزين                 
 حين يطغى عمي الحنين                 



 فالضباب الثقيل                 
 في زوايا الطريق                 
 في زوايا الطريق الطويل                 
 حين أخمو وىذا السكون                 
 توقد الذكريات                 
 بابتساماتك الشاحبات                 
 كل أضواء ذاك الطريق                 
 حيث كان المقاء                 

يظير في ىذا المثال تقدم أشباه الجمل مييمنة عمى األسطر الستة األولى عمى حساب 
صيل الفعل الذي يظير مع بداية السطر السابع، وىذا التقديم يعكس حرص الشاعر عمى تف

األجواء واألمكنة التي يتحرك فييا الفعل المضارع المبني لممجيول وكأننا بو يحاول رسم 
 المسافة الفاصمة بين حاضره وماضيو الذي يحتضن ذكرياتو.

 :الشعرية الصورة: ثانيا
إن الصورة أىم مظير تتجمى من خبللو القصيدة الحديثة، إذ ثمة فرق واسع بين الصورة في 

ي والصورة في الشعر الحداثي، فيي في النمط األول تتجمى لمتزيين أي أن غايتيا الشعر التقميد
الشرح والتفسير وتأتي بصورة تقريرية مباشرة، أما في النمط الثاني فيي لمتعبير، بمعنى أنيا 
تصوغ تجربة وتكشف حالة. وبيذا الشكل يمكن أن نثبت بأن ىناك تحوال اعترى الصورة 

تابة الشعرية، فبعدما كانت الصورة تعبر عن الثبات والنمطية، أصبحت بمقتضى تطور نمط الك
تعبر عن الدينامية والحركية التي تجعل النص بذلك كائنا حيا ممتدا ومستمرا، وفي ىذه الحالة 

نما ىي فعالية وطاقة توليدية تفتح في النص باب الداللة  "تصبح الصورة ليست شكبل فحسب، وا 
 . "عمى مصراعيو

ورة بمثابة مجال يستغمو الشاعر ليصب خيالو ورؤياه أمام القارئ الذي يمارس إن الص
تركيبة لغوية مكتنزة الداللة وخصبة  "بدوره، وفقيا، تأويمو ليرصد أبعادىا، وتصبح الصورة بذلك

التأويل، وظيفتيا إثارة ممكات المتمقي من خبلل ما تنقمو إليو من تجارب إنسانية تشكمت في 
مبدع أو إن ارتطامو بمكنون الذات وبأشياء العالم من حولو في ساعة االنبيار رحم خيال ال



. وتصبح الصورة السبيل الوحيد لمتعبير عن قوة ىذا االنفعال "القصوى لحظة انفعالو بالموجود
 وعن ىذا االنبيار.

تجتمع في أعمال الشعراء المعاصرين الصورة الحديثة المركبة، التي تتداخل أجزاؤىا 
فاعل لتكشف عن مكنونات النفس المضطربة والمتوترة تأثرا بصخب الحياة المعقدة. والصورة وتت

بيذا المفيوم تختمف عن الصورة بالمفيوم الببلغي المرتبط فقط بالجانب السطحي لمعنى 
الصورة الشعرية، ففي النقد الحديث نجد مصطمح الصورة يتجاوز كل ذلك إلى ما ىو أعمق، 

 ة تحاول أن تكشف عما يجول في الخاطر ويمور في النفس. فتصبح بنية رمزي
ترتبط القصيدة الجديدة بتجربة المبدع، وبتدفقو الشعري وكذا بدفقاتو الشعورية، فيي حالة 

التدفق اإلبداعي واإلليام الفني، فتقرن بحالة من االستجابة لرؤية الشاعر من غير أن تبدد  "من
ن الشاعر ال يقرر ىذا بل يجده بالمراجعة المنطقية واألقيسة الع قمية أو المفيومات السائدة، وا 

 ."في تكوين عممو الذي يتخمق في خضم التجربة وتوترىا
فالشاعر إذن يشتغل دون وعي يتحكم في عممو اإلبداعي ودون تخطيط مسبق يجعل من  

لروح الناتجة القصيدة إنتاجا آليا مجسما، ال يحمل روحا مرنة متحررة إلى أبعد الحدود، تمك ا
عن اندفاع عاطفي وجداني يعكس وجدان المجتمع الواحد بأسموب فني راق. ويظير ىذا 
الوجدان بشكل واضح في مجموعة من قصائد عبد الصبور، ومن ذلك ما اختاره رجاء عيد من 

 ."شجر الميل "من مجموعتو الشعرية "تأمبلت ليمية "قصيدة
 وكأني قطعة صخر              
 تيتف باألقدام:              
 رديني في أكتاف الجبل الجرداء              
 أو في حضن األغوار الميجورة              
 وخذيني من أرصفة الطرقات              
 أو زنزانات السجن المتسخة              
 أو أعتاب الخمارات              
 وكأني كومة رمل              

 تيتف باأليدي:        
 ذريني فوق شطوط البحر                                 



 ألقيني جنب طيور الزبد البيضاء                   
 صونيني عن آنية الزرع الشمعى                   
 أو عن طرق األمراء                   
 وكأني نير                   
 ييتف بالمجرى:                   
 أرجعني لمقمم البيضاء                  

إن الشاعر من خبلل ىذا المقطع الشعري يبني صورة متحولة بكل تفرعاتو، فتكبر وتتسع 
إلى أن تكون وطنا يعبر عن مجتمع واحد وىوية واحدة. فيبدأ رسم صورتو بتجسيد ذاتو في 

الجرداء، وفي األغوار الميجورة. فمن  شكل صخرة تبحث عن مكانيا األصمي، في قمم الجبل
ثم يتوالى ذكر األماكن التي تعبر عن االنتماء وعن الوجود: أرصفة الطرقات، زنزانات السجن، 
أعتاب الخمارات، كومة الرمل، شطوط البحر، النير، إلى أن يعود الشاعر إلى البداية، إلى 

األمل والمستقبل المشرق بصورة نامية، القمم البيضاء. وىنا نجد الشاعر بارعا في التعبير عن 
تبدأ من المجيول ثم تتحرك لتتحول وتكشف كل األمكنة لتنتيي إلى المكان الحقيقي الذي يرى 

 فيو الشاعر اليقين األبدي.     
تعتمد عمى  "ومن خبلل ذلك نممس حقيقة حداثة الصورة في القصيدة المعاصرة، فيي

ة التي تصخب بإفعام درامي، وقوده التوتر والغضب والحزن والشجن، ومن ىنا الفاعمية الشعري
يتغور استبصار الشاعر شمولية الوجود اإلنساني وينغمس في ديمومتو، ويتبع ذلك بالضرورة 

 .     "أن تفقد الصورة سكونيتيا القديمة ولصوقيا الببلغية الخارجية
المتمقي عمى التأويل ومع درجة ثقافتو، فيي  إن الوظيفة اإلبداعية لمصورة تظير مع قدرة

مبعث لذة ومثار كوامن الذات، يمتذ بصحبتيا أوال فيتممى وجييا أو يسمع  "بالنسبة إليو
ىمسيا...فإذا استقمت عن الحس وتعمقت دواعي التجريد كانت أدعى إلى إثارة الخيال، وأفعل 

ا لموقوف عمى سر روعتيا وبواعث في إيقاظ ىواجس النفس، وىو يمتذ بيا ثانيا حيث يفككي
. فالصورة المجردة أقوى وطأة عمى نفسية المتمقي والمبدع معا من الصورة الحسية، "سحرىا

فاألولى تتغمغل في كوامن النفس لتكشف عن أسراره بتوظيف الخيال، وىنا يجتيد المتمقي في 
ية ال تبتعد كثيرا عن ما يراه التأويل ويبحث عن األبعاد الداللية المشكمة ليذه الصورة. والثان

المتمقي حقيقة في واقعو، فيي ال تجعمو ينبير وال يندىش وحينيا ال يبذل جيدا في تفكيكيا وال 



يستمتع ال بقراءتيا وال بتأويميا. وىنا يمكن ربط الصورة بوظيفتين، الوظيفة األولى تتحقق عندما 
يصال المضمون إلى ذىن تكون مشدودة إلى المرجع، فقيرة الخيال ىميا األول  الوضوح وا 

  القارئ، والوظيفة الثانية تتحقق عندما تكون مرتبطة بالخيال واإلدىاش والتأثير. 
 :الشعرية أشيال الصورة

لقد خاض في ىذه المسألة الكثير من النقاد المعاصرين، لعل أبرزىم الباحث نعيم اليافي في 
ة بمفيوميا التقميدي كما استعرض المفيوم مجموعة من كتبو، وقد توقف عند الصورة الشعري

تطور الصورة الفنية في الشعر  "الحداثي لمصورة، ورصد أشكاليا المختمفة من خبلل كتابو
 ."العربي الحديث

 من ىذه األشكال نذكر:   
 الصور المفارقة: 

محاولة النفاذ إلى جوىر  "إن الدافع إلى استعمال ىذا النوع من الصور يتجمى من خبلل
الوجود الذي يتجاوز نطاق الحواس، واكتشاف العالم الباطن المختفي، ومعرفة حياة األشياء 

، ولكي يتحقق ذلك البد من "الداخمية، والتعبير عن الشعور الخاص الدقيق الذي يعانيو الفنان
المألوف تحمل  الشاعر أن يبذل جيده في البحث عن أبنية متضادة ومتناقضة، بعيدة عن

 الغموض وتدفع بالقارئ إلى كشف الدالالت وظبلل الدالالت.
يتسم الشعر العربي المعاصر في مجممو بيذا النوع من الصور والتي ساعدتو عمى التميز 

 وعمى التفرد، ومثال ذلك من الشعر المعاصر قول الشاعر:
 حزني عميك:

 "سندباد "عاد بعد رحمة الرعب المخيف
 ع انتيتسفراتو السب

 ألقى اغترابو لمبحر ثم عاد
 وأنت تائو الوجو غريب الكممات

 الرخ مات
 النجم في عينيك في الضموع مات

 والنورس اختفى



يبني الشاعر في ىذا المقطع الشعري صورة لمسندباد مفارقة لممألوف، فالسندباد، كما 
ى أىوال البحر، وال يقنع ارتسمت مبلمحو عند القارئ، جوالة مرتاد لآلفاق، بحار مغامر ال يخش

ذ إىذا المقطع عمى عكس ذلك تماما،  بالسكون، يدفعو حب المغامرة إلى السفر الدائم. وىو في
 نمفيو راكنا إلى الراحة بعد أن خاض مغامراتو المرعبة.

 الصور المتجاوية:
الصور التي تصف مدركات  "وىي "بالصور المتراسمة أو المزدوجة أو المحولة "تسمى أيضا

حاسة من أخرى فتعطي المسموعات ألوانا، وتيب األلوان أنغاما... تقيم صبلت متداخمة بين 
معطيات الحواس المختمفة...وتكون النتيجة وحدة في الحواس فسيحة عميقة تتشابك عمى 

مع الكل( إذا كان) الجا " ويضيف نعيم اليافي ويقول: "رحابيا المشاىد واأللوان واألصوات
أساس األبنية الصورية التقميدية القائمة عمى المشابية فإن) الجامع في النفس( ىو أساس 

، فالواضح أن الصورة المتجاوبة تكسب الشعر قدرة عمى التعبير عن كوامن "الصور المتجاوبة
 النفس وىناك من يسمييا بالصور المتراسمة. ومن ذلك ما يقولو الشاعر ممدوح عدوان:

 ي أرطبوبندائ
 تتفتح فيو المسام           
 ولكنو لم يكن يسمع الصوت           

 حين تنشقتو باألصابع
 ثم تدفقت فيو                   

 فيا عطشي...
 أييا األخضر المرتجى في مممات جوعي             
 ويا أييا األحمر المشتيى في الرجاء             
 تكشف             

حواس وتتبادل األدوار في ىذا المقطع الشعري، إذ تأخذ األصابع مكان األنف تتداخل ال
وتمارس وظيفة االستنشاق لكي يستطيع الشاعر أن يتدفق في وجدان حبيبتو. فيي لم تعد 
 تسمع وتنتبو ليمسات الصوت فيقرر ىذا الحبيب أن يقترب منيا لكي تستجيب ويتحقق الحمم.

إن مفيوم الصورة الشعرية متعمق بكونيا تركيبة سيكولوجية، ألنيا تعبر عن زمان ومكان 
ليا بعدا واحدا، وىو  نفسيين، ويشير عبد اهلل راجع إلى التصور الشائع لمصورة   الشعرية بأن



البعد المعنوي تصور خاطئ، بل من الضروري جدا أن يضاف إلى ىذا البعد الجانب النفسي. 
ذا اجتمع البعدان في ذىن المتمقي يستطيع أن يكشف  عن الوظائف الميمة لمصورة والتي  وا 

 رصدىا نعيم اليافي في أربعة وظائف تخص القصيدة الحديثة وىي:
ل ىذه الخاصية يستطيع المبدع أن يؤثر في القارئ من خبلل نصو، التأثير: ومن خبل -

 ال أن يوصل إليو األحداث أو األحاسيس.
اإليحاء: تقابمو المباشرة، وىنا تنتقل الصورة من التصريح والوضوح المميزين لنظرية  -

لى الصورة  الرمزية المحاكاة والببلغة القديمة، إلى الصورة التي تعبر عن الوجدان والشعور، وا 
 المرتبطة بالداللة المركزية في النص الحديث.

تحمل المعنى المركزي وظل الدالالت  "اإلضافة: إن الصورة بيذه الصفة، تتميز بكونيا -
ألن الداللة التي تؤدييا الصورة كثيفة وغامضة، تبتعد تماما عن المباشرة التي  "المصاحبة لو

 تعرفيا القصيدة التقميدية.
لخيال في القصيدة العربية المعاصرة ال تتحدد فقط بالصورة، إنما ىناك الشك أن بنية ا

 عنصرين ميمين أيضا ىما الرمز واألسطورة.
 الرمي::ثالثا
نما ىو مرتبط   يقسمو عبد اهلل راجع إلى الرمز المغوي وىو الذي ال يممك كثافة تارخية، وا 

لى الرمز التاريخي الذي  يعنى باألسماء واألماكن واإلشارات بالزمن اآلني والنفسي لممبدع، وا 
التاريخية مما يدعم ويعمق دالالت النص التي تبنى عمى الجانب المناقض، وىنا يتفاعل الرمز 

فالرمز عمى المستوى المغوي يحمل القيمة  مع الجانب النفسي لبناء الصورة ونقيضيا معا.
ن شيء بشيء آخر. أما عمى اإلشارية لؤلشياء الحسية والتجريدية، فيو إشارة أو تعبير ع

المستوى النفسي فيعبر عن الرغبات المكبوتة في البلشعور نتيجة التشدد االجتماعي 
فيذا المفيوم ال يبتعد كثيرا عن مفيوم الرمز األدبي، الذي يحقق العبلقة ما بين  واألخبلقي.

ي تصبح بدورىا مرآة الذاتي والموضوعي كعبلقة اإلنسان بالشيء، أو عبلقة الفنان بالطبيعة الت
 لمشاعر وطريقا لمنفاذ إلى الذات والعواطف المكبوتة.

ال يقرر وال يصف بل يومي ويوحي، بوصفو تعبيرا غير مباشر  "إن أىم وظيفة لمرمز أنو
 . وىنا يتجاوز الرمز مفيوم اإلشارة الذي يدل عمى شيء محدد وثابت.  "عن النواحي النفسية



إلشارة، وىو عمى نقيض االستعارة والتشبيو يفتقر إلى المشبو بو، يوظف الرمز لئليحاء وا 
  وىذا دافع لكي يعتبره البعض وسيمة لنقل المشاعر ال وسيمة لنقل األفكار.

يبدأ من الواقع المادي المحسوس ليحول ىذا الواقع إلى  "يعتبر البعض أن الرمز الشعري
. وقد أشار عمي عشري زايد إلى مقطع "لتحديد الصارمواقع نفسي وشعوري تجريدي يند عن ا

شعري لنازك المبلئكة، وفيو عبرت عن الحزن الذي أصابيا بعد فقدانيا ألميا برمزىا لمطفل 
شيئا فشيئا، إلى معنى تجريدي خالص. تقول  "أغنية لمحزن "والذي يتحول معناه عبر قصيدة

 الشاعرة:
 صافي الشعورأفسحوا الدرب لو، لمقادم ال       
 لمغبلم المرىف السابح في بحر أريج       
 ذي الجبين األبيض السارق أسرار الثموج       
 أنو جاء إلينا عابرا خصب المرور       
 إنو أىدأ من ماء الغدير       
 فاحذروا أن تجرحوه بالضجيج       

 إلى أن تقول:       
 إنو أجمل من أفراحنا، من كل حب      

 إنو زنبقة، ألقى بيا الموت عمينا      
 لم تزل دافئة، ترعش في شوق يدينا     
 وسنعطييا مكانا عطرا في كل قمب     
 وشذى حزن عميق القعر خصب     
 إنو منا، وقد عاد إلينا       

تنبني ىذه القصيدة عمى مفارقة داللية قوية، ألن الشاعرة تعبر عن الحزن بوضعو مجابية 
مع الفرح، ومن خبلل المقطعين نمفييا ترمز إلى الحزن ببراءة الطفل وسذاجتو، لكن سرعان ما 
تتحول بصورىا المجردة إلى الحديث عن أحاسيس مفعمة بالحزن العميق، وفي ىذا إيحاء عمى 

 عرة عمى بناء نصيا بشكل رؤيوي يحتمل التأويل، ويجنح إلى قارئ حداثي متمرس.  قدرة الشا
 األسطورة:سادسا:    



الذاكرة اإلنسانية عندما تستدعي مرحمة بمغ من بعدىا في الزمان أن اكتنفيا  "تمثل األسطورة
الغموض من كل جانب، وأعان ذلك الخيال عمى تصوير المموك تصويرا خارقا في عصور 

 ."سحيقة غمبت عمييا البداوة
في أشعارىم، تعبيرا عن سخطو  سطورةالشعراء المتميزين في توظيف األإن السياب من بين 

 "يتخذ من الرمز واألسطورة معا "بشير آأغنية في  "قدان األمل في الحياة. ففي قصيدتووعن ف
وسيمة سياسية غائمة، يؤكد فييا رتابة الحياة وعمقيا حيث بدأ تموز يموت رويدا دون أن يكون 

. فقد جعل "لموتو أثر لحركة، وبتحقيق ىذا الموت أخيرا يتحقق التسميم بموت النماء والخصب
ب من أساطيره وسيمة يحقق بيا عالما خاصا يتسم باإلبداع الفني الجمالي الخاص بذاتو السيا

، ومن خبلل ىذا شكل السياب مفارقاتو الداللية عمى مستوى القصيدة.  وعالمو المحيط بو،
حيث ربط أسطورة تموز بالضياء والنور الذي كان يموت بموت ضوء الشمس وحمرتيا في أول 

 الميل عند الشفق:
 تموز يموت عمى األفق            

 وتغور دماه مع الشفق            
 :والبرد يبدأ باحتواء الميل بعد موت تموز 

 تموز يموت ومرجانو            
 كالغابة تربض بردانو                   
.................... 

 تموز يموت بدون معاد            
 والبرد ينث من القمر            
 فتموذ بمدفأة من أعراض البشر            

 :اإليقاع: رايعا
حاول الشاعر العربي المعاصر أن يطور في إيقاع القصيدة مع محافظتو عمى النمط القديم، 

لم يتخل كمية عن الشكل الموسيقي الموروث  "ورغم أنو اكتشف إمكانيات تعبير جديدة إال أنو
 "بأشد صيغة إحكاما وصرامة، فظل يستعممو إلى جانب األنماط الموسيقية األخرى التي اكتشفيا

 والتي أدرجيا في شكل جديد وىو القصيدة الحرة.



س مجرد تحول عروضي شكمي، أنو لي "توقف السياب عند حقيقة الشعر الحر، عندما وضح
نما ىو رؤية جديدة تنيض عمى أنقاض رؤى سابقة   "وا 

يقوم عمى مبدأ  وىو إن اإليقاع، بشكل عام، ىو تكرار ظاىرة ما عمى مسافات متساوية،
التناسب واالنتظام والتماثل بين أجزاء القصيدة في شكميا العمودي. أما في القصيدة الحرة فيذا 

 .عدم التماثلاثل و التوظيف يحكمو التم
يقترح الباحث التونسي حسين العوري مصطمحين إجرائيين ىما: بنية الخضوع، وبنية 

 الخروج.
ره متفقا مع ضوابط إيقاع أما في بنية الخضوع فينقاد الشاعر لمقوانين القديمة، فيأتي شع

فيي  "القصيدة العمودية. وعمى عكس ذلك فبنية الخروج تقوم عمى الصراع مع النمط الجاىز
. من ىنا نرصد مجموعة "في حالة توتر مستمر مع البنية الجاىزة القابعة في ال وعي الشاعر

الخروج، كما من العناصر اإليقاعية التي تحقق بنية الخضوع، ومجموعة أخرى تحقق بنية 
  وردت عند الباحث حسين العوري.

         ينية الخضوع: عناصر
 عمى مستوى التشكيل الوزني:

 لوقفة الثالثية:ا -1
ينتيي عندىا السطر الشعري » وىي الوقفة التي يتميز بيا الشعر العمودي، والتي

البيت التقميدي ويحصل بمقتضاىا التوازي الكمي بين الصوت والتركيب والمعنى، وذلك خاصية 
. ورغم تحطيم نظام القصيدة العمودية الذي كبل "بما ىو وحدة مستقمة نظما وعروضا وداللة

ظمت ىذه الوقفة موجودة في نياية السطر الواحد الذي  "البيت الشعري وحد من فعاليتو وتدفقو،
يفسر تعمق الشعراء . وىذا ما "يميز القصيدة الحرة، شاىدة عمى استمرار المفيوم التقميدي لمبيت

 العرب بأجدادىم، وارتباطيم الشديد بتراثيم األدبي.
ىذا تأكيد في حد من تدفق الدالالت وانسياب التجربة، و يإن استمرار ىذا النوع من الوقفات 

ي ىذه القصيدة ع، إنما تستدعمى عدم كفاية تحطيم قانون الشطرين لمحديث عن القصيدة الحرة
يزىا عن القصيدة العمودية. ومن عناصر ىذا النظام وجود التضمين نظاما خاصا يسيم في تم

 والتدوير عمى سبيل التمثيل.
 التعادل اليم :-2



تساوي المقادير الصوتية والزمنية بين األسطر الشعرية، وىذه خاصية أساسية في أبيات  "ىو
القصيدة العمودية، فكثير من القصائد الحرة أو من مقاطعيا إذا ما جردناىا بواسطة التفاعيل 

 ."تحولت سطورىا إلى مصاريع متساوية
 القافية:عمى مستوى نظام  

 التيام وحدة الروي: -1
إن ىذه الخاصية من األمور التي تعرقل نظام الشكل الحر، إال أننا نعثر عمى نماذج كثيرة 

       .في الشعر المعاصر
 التناوب المنتظم: 

ىو القاعدة المتحكمة في تصريف  لئن كان البلنتظام " وفي ىذا العنصر يقول العوري:
التفاعيل وقوافي األسطر الشعرية فإن من الشعراء من تقيد بانتظام في التناوب يأتي عمى ىيئة 

  . "أزواج أو أسراب
 عناصر ينية الخروج:

 الجممة الشعرية من أىم العناصر المميزة ليذه البنية عن البنية السابقة عنصران ميمان ىما
النقد المعاصر، والصراع بين الوزن والتركيب، أما الجممة الشعرية فيي مصطمح حداثي في 

انزياحات مختمفة عمى مستوى كل عناصر بناء القصيدة من إيقاع ومن صور ومن  وىي تحقق
 لغة ومن تركيب وىكذا، 

عمى التحول إلى تجربة نفسية  "ساعدت الجممة الشعرية النص الشعري المعاصروقد 
خارج القوالب الجاىزة، والتي تنبني عمى عممية التفتيت سواء كان تفتيتا نظميا ودالليا، أو تفتيتا 

ذا اجتمع اال اللي و إيقاعي، تتخممو وقفات ثنان نكون إزاء استرسال نظمي، دعروضيا، وا 
، وأساس تحقيق "صوتية تنتقل داخل النص الشعري راسمة الحدود التي يحتمل الوقوف عندىا

ىذا كمو ظاىرة التدوير التي ظيرت مع ظيور القصيدة العربية المعاصرة، إضافة إلى ظواىر 
ة عمى ظواىر غير إيقاعية أخرى تشتغل مع ىذا التدوير كالتضمين والتنغيم، وتوفر القصيد

إيقاعية تعمل عمى تحقيق الجممة الشعرية كالصورة التي تظير في مختمف أشكاليا عبر 
 القصيدة.

 » فيتطمب إحدى وقفتين:  تركيبية أو عروضية، وىاتو ن والتركيبوأما الصراع بين الوز 
تحقق ما يسميو الببلغيون بالتضمين، وىو اعتماد آخر البيت األول عمى مستيل البيت الذي 



الببلغيون عيبا من  ، ذلك ما عده"يميو مما يسبب انعدام استقبلل البيت كوحدة قائمة بذاتيا
المعاصرة أصبح ظاىرة جمالية. ولعل ىذا ما ميد لمتعبير عن  مع القصيدة، لكنو عيوب القافية

التي سمح بيا تفكيك  "تدفق التجربة عن طريق استمرارية تدفق النظم والداللة، فيذه التدفقية
عناصر الوقفة الثبلثية ىي التي منحت الشاعر العربي قدرة عمى األداء، وجعمتو ينصت إلى 

 ،"ل أن يخضع لقالب خارجي مفروض عميواضطراب عواطفو واصطخاب أحاسيسو بد
 عمى مستوى التشكيل الوزني: الخروج 

 تفتيت الينية العروضية: -1
قف الشعوري والفكري كان ليا شأن وأي شأن إذ عممية الوقف متى تجاوبت مع المو  "إن

يترتب عمى ذلك تفتيت البنية العروضية مما يفتح الباب أمام تموينات إيقاعية مأتاىا تشظي 
التفعيمة وانشطارىا بين سطرين متعاقبين وقتيا يكون التفاعل بين البنيتين اإليقاعية والداللية 

 . "في التعبير عن خمجات ذاتوتفاعبل خصبا يؤكد حرية الشاعر ويبرز صدقو 
     تعدد األويان: -2

أشد الخصائص التصاقا ببنية الخروج ألنيا خرق صارخ لقانون وحدة  "يراه العوري من
البحر، الركن األساسي إلى جانب وحدة القافية في الرؤية اإليقاعية التقميدية، وبالتالي أكثر 

. ولئلشارة فإن ىذا التعدد يأتي نتيجة صراع ما بين ظاىرتين "تعبيرا عن النزعة التحررية
لقافية، ذلك ما وجدناىا أثناء دراستنا لممتن الشعري الجزائري. فحين إيقاعيتين ىما التدوير وا

ن حدث أن تشبثت القافية بمكانيا نجد  يفرض التدوير نفسو عمى القافية نمفي الوزن مستمرا، وا 
الوزن يتحول إلى بحر مغاير، مثبل بين المتدارك والمتقارب في معظم الشعر الجزائري في الفترة 

 األخيرة.
 عمى مستوى نظام القافية:

 اف  المختلفة الصفات:    الجمع يين القو  -1
لصيقة ببنية الخروج ألنيا خرق لقانون  "ىي الميزة التي تتأسس عمييا القصيدة الحرة وىي

وحدة القافية، فإذا كان من واجب الشاعر العمودي أن يمتزم قافية الطالع فيتقيد بضوابطيا في 
كامل القصيد فإن من حق شاعر التفعيمة أن ينيي سطره الشعري وفق مشيئة المحظة اإلبداعية 

 . "في المختمفة الصفاتمما يبيح لو المآخاة في القصيدة الواحدة، بين القوا
 تعويض التجانس الصوت  يالتجاوب الينائ : -2



ىذه الظاىرة أكثر الخصائص تعبيرا عن الخروج عمى سطوة القديم واإلمعان في  "تعتبر
تأكيد النزعة المتحررة من قيود القافية، فبل روي موحد، وكل ما في األمر أن الشاعر يحاول 
إيجاد نسب بين الصيغ الصرفية فيكون التجاوب بنائيا من خبلل الصيغة الوزنية الجامعة ال 

 ."اثل الحروف الختاميةصوتيا ناجما عن تم
                    

 


