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جامعة بغداد  /كلية التربية (ابن رشد) للعلوم االنسانية  /قسم اللغة العربية
الملخص:
لم يقف النص الشعري عند حدود اإليقاع ،بل توسع مبدعوه إلى حد أبعد من ذلك فإلى جانب
اإليقاع _الذي يميز شكل القصيدة من ناحية الوزن العروضي_ وقف عامل آخر أسهم في تطور النص

عما سبق ،وهذا العامل هو طريقة عرض النص على مساحة الورقة فقد ظهرت نصوصا تميزت بمميزات
حداثية ،فهي تحمل بداخلها العروض الخليلي الموروث عبر االف السنين وتكتب بطريقة الشعر
المنثور(قصيدة النثر) الذي ال يكتب بطريقة تراتبية كما يظهر في كتابة النص العمودي ،وقد حاولت هذه

الدراسة رصد هذه النماذج التي أخذت مميزات من كال الشكلين(الموزون) و(المنثور) ليخرج لنا شكل
متداخل له أغراضه الثقافية األدبية التي أردها منتجو هذه النصوص.
Abstract
The poetic text did not stop at the limits of the rhythm, but rather expanded
its creators further. Along with rhythm, which distinguishes the form of the
poem in terms of theatrical weight, stopping another factor contributed to the
development of the text from the above. This factor is the way the text is
displayed on the surface of the paper. With modern features, it carries within it
the Khalili prosody inherited over thousands of years and written in the manner
of poetry scattered (not prose poem), which does not write in a hierarchical way
as appears in the writing of vertical text, and this study tried to monitor these
models, which took advantages of both forms (weighted) and ( Prose) to come
out to us in the form of his intertwined cultural purposes literature As requested
by the producers of these texts.
المقدمة:
بدايةةة يمكةةن اإلشةةارة إلةةى م هةةوم القصةةيدة الطويلةةة وفرزهةةا عةةن القصةةيدة القصةةيرة وان كةةان القصةةر
والطول ال يعد مةن المرتكةزات األساسةية التةي يقةف عنةدها الشةعر ،ولكنةه عامةل مهةم يحةدد شةكل القصةيدة،

وعدد أبياتها ،و يمكن الوقوف على هذا الم هوم في أوائل نشأة الشعر "ولم يكن ألوائل العةرب مةن ال رشةعر
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صةةدت القصةةائد وطة ّةول الشةةعر علةةى عهةةد عبةةد المطلةةب ،أو
إالّ األبيةةات يقولهةةا الرجةةل فةةي حاجتةةهُ وانمةةا قد ر
هاشم بن عبد مناف( ")1وهناك رأي لألخ ش يحدد حجم القصيدة "وليسةت القصةيدة إال ثالثةة أابيةات فجعةل
القصيدة ما كان على ثالثة أابيات( ")2ويؤكد ابةن جنةي هةذا القةول ويعطةي الحةد للقصةيدة مةن ناحيةة الهيكةل

العام" :ما كان على ثالثة أابيات قصيدة قال والذي في العادة أان يسمى ما كان على ثالثة أابيات أاو عشةرة

أاو خمسة عشةر قطعةة فأامةا مةا زاد علةى ذلةك فإنمةا تسةميه العةرب قصةيدة( ")3ن يةد مةن هةذا الكةالم إن هنةاك
تحديةةدا لهيكةةل الشةةعر الةةذي نسةةميه اليةةوم (شةةكل القصةةيدة) ،مةةن ناحيةةة عةةدد األبيةةات ،وال يمكةةن أن يتحةةدد

الشةةكل مةةن هةةذا الم هةةوم فقةةط ،وانمةةا يتحةةدد بالبنةةال الخةةارجي والةةداخلي للقصةةيدة كمةةا حةةدده األسةةتاذ الةةدكتور
إحسان عباس بقوله إن "الجسم الخارجي والمضةمون أو المحتةوه هةو االتجاهةات الخلقيةة والن سةية للشةاعر

في العمل األدبي ( ")4ولم يشةر الةدكتور بشةكل دقيةق إلةى معنةى الشةكل سةوه إشةارات أخةذ أغلبهةا مةن النقةد
القةةديم ك ةرأي ابةةن قتيبةةة( ،)5ويتضةةم م هةةوم الشةةكل عنةةد الباحةةث محمةةد المةةاكري الةةذي عةةد البيةةت الشةةعري
عالمة بصرية مشابهة لحالة الشروق والغروب في الشةمس( ،)6وأمةا نةازك المالئكةة فلخصةت الشةكل بأربعةة

نقاط يمكن من طريقها تحديد هيكل القصيدة وهذه تشمل(:)7
 -1الموضوع :وهو المادة الخام التي تقدمها القصيدة .

 -2الهيكل :وهو األسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض الموضوع.

 -3الت اصيل :وهي األساليب التعبيرية التي يمأل بها الشاعر ال جوات في أضلع الهيكل.
 -4الوزن :وهو الشكل الموسيقي الذي يختاره الشاعر لعرض الهيكةل ".والغريةب أنهةا لةم توضةم معنةى
الهيكةةل ،وال الت اصةةيل األسةةلوبية ،بةةل تحةةدثت عةةن ترتيةةب األفكةةار فةةي القصةةيدة ،و أعطةةت أربةةع
ص ات هي التماسك والصالبة والك الة والتعادل وكلها ص ات تتعلق بالبنية الداخليةة للقصةيدة مةن

ناحية ال كرة والصورة والخيال(.)8

ولم تعر أهمية للشكل مةن ناحيةة المنظةور البصةري وكأنهةا التزمةت نظةام المرزوقةي الةذي يريةد حصةر
الصورة في البيت ،فهي على حد قولها "إننا ال نقةف بحسةب مقتضةيات المعةاني وانمةا نقةف حينمةا يبةيم لنةا

العروض( ")9وبذلك أرادت من الشعر الحر أن يسير على غرار العمود باتباعه نظام التق ية ،واتمام المعنى
في السطر ،وبذلك يصبم الشعر الحر مقيدا!! .

ومما يثير االستغراب نقدها لقصيدة حرة الوزن كتبت بأسلوب شعري يق أر على أوجه متعددة وهي:
ِ
الشك أصوات
"على وجهي رما ُل
تشرب الغيم المدوي
بال معنى .رمال
ُ
عند آفاقي فال ذكرى أغنيها وال
وعد على دربي

ريح وعتم في
سوى ٍ
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أر ٍ
اض جوها نار(...)10الخ"
وعن ةةد قة ةرالة ه ةةذه األبية ةةات بحس ةةب األس ةةطر سة ةةيكون ال ةةوزن مختل ةةا ،إال اذا ق ة ةرأت حي ةةث يق ةةف الةةةوزن

العروضي ،وقد عدتها عيبا شكليا وأعادت كتابتها لتصبم:
ِ
الشك أصوات بال معنى.
"على وجهي رما ُل
تشرب الغيم المدوي عند آفاقي
رمال
ُ
فال ذكرى أغنيها وال وعد على دربي

سوى ريح وعتم في أراض جوها نار(...)11الخ"

وبهةذا حرمةت القصةةيدة مةن ان تةةاا دالالتهةا المتعةةددة ،وأوجةه قرالاتهةةا العروضةيةُ وهةةذا السةبب يعةةود
إلةةى أن النقةةد الحةةديث بقةةي متشةةبثا بةةبعض أنقةةاض الماضةةي ،بةةل هةةو يطبقهةةا مةةع ان تةةاا بسةةيط فةةي الةةرؤه.
وحين نرجع إلى نص قديم نجد النص م عما بتعةدد أوجةه القةرالة لتصةل إلةى ( )460وجهةا كمةا فةي قصةائد

الطةةرد والعكةةس ( ،)12والغريةةب أن نةةازك أوردت مةةا أسةةمته خطةةأ عروضةةيا فةةي إحةةده قصةةائدها وفةةي الوقةةت
ن سه تقول إن أذنةي تتقبةل األمةر وسةمعي ،وانهةا حاولةت تصةحيم الخطةأ لكةن جةو القصةيدة سةتزول ح اررتةه

( ،!!)13فهل تقبل نازك على ن سها وال تقبله على غيرها؟! .إن دخول الشكل الشعري من الناحيةة الخارجيةة
(البصرية)ُ بسبب الدرس السيميائي الذي نضج واستوه على سوقه في أربعينيةات القةرن العشةرين علةى يةد

العالمين (دي سوسير ال رنسي وبورس االمريكي) ،ولم يكةن المةنهج السةيمائي آنةذاك قةد وصةل لنةازك فكةان
نقةةدها للشةةعر مختل ةةا .و حينمةةا صةةرحت فةةي مقدمةةة أحةةد دواوينهةةا" :ولكةةم جزعةةت عنةةدما صةةرت أره فةةي

المج ةةالت قص ةةائد موزون ةةة عل ةةى الش ةةكل العرب ةةي وزن ةةا تام ةةا ،ولكنه ةةا تكت ةةب كتاب ةةة فوض ةةوية وكأنه ةةا نث ةةر ال

شعر( .")14وهذه النظرة القديمة للشعر_ وان كانت تسميه حة ار_ إال أنةه تقييةد لمشةكلة قةرالة الشةعر .فالشةعر
الحديث أراد إيهام المتلقي على أنه موزون على أكثر من بحر ،ولكنه يوزن ببحر واحد صاف ،مما يجعةل
المتلقةةي ينتبةةه إلةةى مةةا يقةرأ ،ويةةت حص بذائقتةةه الةةوزن الةةذي ال يقةةف عنةةد السةةطر .ويتجلةةى فةةي النقةةد الحةةديث

ظاهرة تقبل الشةعر بشةكله البصةري فضةال عةن وزنةه العروضةي .وقةد تنةاول ريسةان الخزعلةي قصةيدة (هةذا
هو اسمي) للشاعر أدونيس ،إذ عدت تبعا لمستويات تلقيها بأنهةا قصةيدة نثةر  ،وأيضةا عةدت بأنهةا قصةيدة

ت عيلةةة ،ونصةةا م توحةةا ،وقصةةيدة مةةدورة ،وشةةكال جديةةدا( .)15ويمكةةن أن نسةةميه الشةةكل المتةةداخل بةةين شةةكل
النثةةر الصةةافي وشةةكل العمةةود المةةوزون مةةن الةةداخل أي اإليقةةاع ،و يصةةم أن نطلةةق عليةةه الةةنص الت ةةاعلي

الورقي:

"ماحيا كل حكمة

لم تبق -آية -دمي اآلية
هذا بدئي

دخلت إلى حوضك

هذه ناري

أرض تدور حولي أعضاؤك
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نيل يجري طفونا ترسبنا تقاطعت في دمي قطعت

صدرك أمواجي انهصرت لنبدأ  :نسي الحب شفرة الليل هل
أصرخ أن الطوفان يأتي؟ لنبدأ :صرخة تعرج المدينة
والناس مرايا تمشي إذ عبر الملح التقينا هل أنت؟
 -حبي جرح (")16

هةةذا ه ةةو الشةةكل ال ةةذي كتبةةه أدون ةةيس فةةي شاش ةةة ديوانةةه ،إال أن إع ةةادة ترتيةةب ه ةةذه األبيةةات بالش ةةكل
الخليلي العروضي سيصبم:

ماحيا كل حكمة هذه نا

ية هذا بدئي دخلت الى حو
ؤك نيل يجري طفونا ترسبـ

تبق  -آية -دمي اآل

ري لم

ضك ارض تدور حولي أعضا

نا تقاطعت في دمي قطعت صد

رك امواجي انهصرت لنبدأ :

نسي الحب شفرة اليل هل أصـ

س مرايا تمشي إذ عبر الملـ

ــح التقينا هل أنت؟ حبي جرح

ــرخ أن الطوفان يأتي؟ لنبدأ:

صرخة تعرج المدينة و النا

()17

إن عمليةةة إدخةةال المتلقةةي فةةي جةةو الةةنص األدبةةي ،البةةد أن يمة ّةر بم ارحةةل مهمةةة أهمهةةا نظةةم الشةةاعر
لقصائده بكل الوسةائل المتاحةة والممكنةة ،وان القةى معارضةة مةن النقةد للشةكل الجديةد وجةذب المتلقةي إلةى
الةةنص ،وت اعلةةه معةةه ،وقةةد جةةذبتنا النصةةوص التةةي نريةةد أن نطبةةق عليهةةا الةةدرس السةةيميائي ،الةذي أضةةاف
نكهةةة جديةةدة إلةةى النقةةد األدبةةي ،إذ يةةدرس هةةذا المةةنهج العالمةةات الموجةةودة بةةالنص س ةوال كانةةت بص ةرية ،أم
غيرهةةا ،وهةةذا مةةا يسةةاعدنا فةةي االسةةت ادة مةةن انرال التةةي سةةبقتنا فةةي الشةةكل الشةةعري وتطبيقةةه علةةى نظريةةة

سيميال الثقافة وما سنقدر أن نوظ ه في هذا المبحث.
التداخل بين الشكل العمودي و المنثور:
بعةةد أن أصةةبحت القصةةيدة ال تكتةةف بالمخرجةةات السةةمعيةُ ألسةةباب متعةةددة منهةةا التجديةةد وملةةل

المتلقةةي مةةن األشةةكال القديمةةة ،وصةةعوبة انتةةاج نةةص مقيةةد بالت عيلةةة والقافيةةة بوقةةت قصةةير ولةةذلك جةةالت
الةةدعوه للتخلةةي عةةن الموسةةيقى العروضةةية(بحور الخليةةل) ،واللجةةول إلةةى الكتابةةة مةةن طةةرق أخةةره كقصةةيدة

الت عيلة وقصيدة النثةر .القصةيدة الحديثةة بةدأت بنظةام شةكل األدال الةذي دعةد إبةداعا ال األدال بالشةكل الةذي
دعةد تقليةةدا لمةا سةةبق مةن الشةةعر( ،)18وهنةا بةةرز العامةل البصةةري فةي الشةةعر بةالرغم مةةن وجةود الةةوزن والقافيةةة
(العمود الخليلي) وتحت إطار سيميال الثقافة ،البد من اإلشارة إلى أطراف االتصال ،وبيان أهم المعطيات

الواردة من النصوص الشعرية المتداخلة وسبب انتاجها وكي ية تلقيها.

وأطراف االتصال في الكون الثقافي الشعري هي على خطاطة ياكبسون (:)19
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السياق

المرسل

الرسالة

المتلقي

الصلة

الشفرة

ونلمةم هةةذه ال كةرة عنةةد النقةاد القةةدمال ،إذ نجةد فةةي كتةاب (العمةةدة البةن رشةةيق) خصةص فصةةل للحةةديث

عن عمل الشعر وشةحذ القريحةة" :وممةا يجمةع ال كةرة مةن طريةق ال لسة ة اسةتلقال الرجةل علةى ظهةره ،وعلةى

كل حال فليس ي تم مق ل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل باألسحار عند الهبوب مةن النةومُ لكةون الةن س
مجتمعةة لةةم يت ةةرق حسةها فةةي أسةةباب اللهةةو أو المعيشةة أو غيةةر ذلةةك ممةةا يعييهةا ،واذ هةةي مسةةتريحة جديةةدة

كأنما أنشئت نشأة أخرهُ وألن السحر ألطف ،وأرق نسيما ...فالسحر أحسن لمن أراد أن يصنع ،وأما لمن

أراد الح ةةظ والد ارسةةة ومةةا أشةةبه ذلةةك( .")20وقةةد عةةرض سةةل ا الحالةةة االن عاليةةة التةةي يعيشةةها أغلةةب الشةةعرال
كال رزدق وأبي نواس والقول المتقدم ألبي تمام فلكل شاعر حديثه عن حالته في نظم أبياته (.)21

ُّ
ويعد م هوم التجريب من الم اهيم التي تتعلق بالمرسةل ،إذ هةو سلسةلة مةن التحةوالت المعرفيةة ولةدت نتيجةة
ث ةرال فكةةري انعكةةس علةةى السةةاحة ال نيةةة واألدبيةةة  ،و ال يعنةةي اإلغ ةراب أو الغمةةوض بةةل هةةو مةةادة قابلةةة
للحركة والوصول إلى كل ما هةو جديةد عبةر اسةتثمار العديةد مةن اإلمكانيةات والمسةاحات التةي لةم تكتشةف،
ويعود سبب التجريب هو قيام المبدع بابتكار نمط جديد غير النمط المةوروثُ رغبةة للتحةديث ،أو ألسةباب

جمالي ةةة ،أو نتيج ةةة لظ ةةروف اجتماعي ةةة وسياس ةةية( ،)22أم ةةا قض ةةية الش ةةاعر الناق ةةد فق ةةد دع ةةدت م ةةن ض ةةرورات
اإلبداع في الزمن الحاضر ،فهذه الثنائية مرت بثالث مراحل من تاريخ األدب أال وهي:
 -1مرحلة االنحسار.
 -2مرحلة االنبهار.
 -3مرحلة اإلبهار.

وتتحةةدد المرحلةةة األولةةى بمرحلةةة الت ةراث ،أمةةا المرحل ةة الثانيةةة فهةةي مرحلةةة احتكةةاك المبةةدع مةةع المبةةدع

انخر المحمل بالثقافة ،فيؤثر في نتاجه وهي مرحلة مستقرة ومتحددة المتبنيات ،أما المرحلة األخيرة فهةي

مةةا يهمنةةا و فيهةةا يحمةةل المبةةدع فةةي ذاتةةه الشةةعر والنقةةد وهةةي مرحلةةة متقدمةةة يعةةي فيهةةا المبةةدع مةةا يريةةد أن

يستثمره ،فيحقق بذلك الوجهة اإلبداعية لمشةروعه اإلنتةاجي ،إذن أصةبم (الشةاعر الناقةد) ضةرورة حضةارية
وثقافية لميزة التخطيط والخلق اإلبداعي وتوجيهه ،من ثم ممارسته( ،)23هةذه أهةم األشةيال المتعلقةة بالمرسةل

التةةي أوجزناهةةا بمةةا سةةبق لنعةةرج علةةى مرحلةةة الرسةةالة(النص) ،وهةةذه المرحلةةة تجمةةع بةةين طرفةةي االتصةةال

المرسةل والمرسةل إليةه .ونجةد هةذه الصةيغة عنةد النقةاد القةدامى ،حينمةا قةال أبةو سةعيد الضةرير للشةاعر أبةةي
تمام  :لم ال تقول ما ال ي هم ،فرد عليه لم ال ت هةم مةا يقةال(.)24وهةذه تعةد مرحلةة خطيةرة مةن م ارحةل الشةعر
91

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
العربي ،إذ كان الشعر يعتمد بالدرجة األساس على الذائقة السمعية ،والنقاد في الزمن القديم حددوا شةروطا

للشعر منها التي حصرها المرزوقي

()25

في:

( )1شرف المعنى وصحته.
( )2جزالة الل ظ واستقامته.
( )3اإلصابة في الوصف.
( )4المقاربة في التشبيه.

( )5التحام أجزال النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن.
( )6مناسبة المستعار منه للمستعار له.

( )7مشاكلة الل ظ وشدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما.

وبه ة ةةذه القة ة ةوانين _يح ة ةةد م ة ةةن اإلب ة ةةداع الق ة ةةائم عل ة ةةى االنزي ة ةةاا تح ة ةةت مب ة ةةدأ القاع ة ةةدة الذهبية(الالقاع ة ةةدة ه ة ةةي

القاعدة( _))26إذ لم تصمد طويالُ بسبب قانونها األشبه بقواعد الرياضيات ،وعادة الشةعر أن يكتةب بحريةة
أوسع ،بل إن الشعرال الذين هم أقدم من قول المرزوقي

(*)

خرقوا هذه القوانين فكيف بالذين بعده؟!.

وقةةد عةةرف النص(الرسةةالة) عنةةد جوليةةا كرسةةتي ا بة ة "جهةةاز عبةةر لسةةاني يعيةةد توزيةةع نظةةام اللسةةان بواسةةطة

بالربط

( )

[كذا] بةين كةالم تواصةلي يهةدف إلةى اإلخبةار المباشةر وبةين أنمةاط عديةدة مةن المل وظةات السةابقة

عليه أو المتزامنة معه .فالنص أدذن إنتاجية

()27

" .وأشارت كرستي ا إلةى م هةوم (االيةديولوجيم) ،الةذي يشةير

إلةةى ممارسةةة سةةيميائية معينةةة مةةن المل وظةةات والمقةةاطع فةةي فضةةال النصةةوص ،وتعةةد هةةذه وظي ةةة للتةةداخل

النصي التي يمكن أن تق أر على مختلف مستويات بنال النص(.)28

هةةذه أبةةرز التعةةاريف التةةي ذكةةرت الةةنص ،والتةةي تخةةدم مشةةروع البحةةث الةةذي يهةةدف إلةةى الكشةةف عةةن

تداخل النصوص بالنسبة لبنائها الخارجي على مستوه سطم الورقة (التوزيع ال ضائي) للنص ،الذي يحيل

على عالمات بصرية ،وهةي "الطريقةة التةي يتشةكل بهةا الةنص علةى سةطم الصة حة( .")29أمةا قضةية الةنص

الت اعلي فسنتناولها فةي المباحةث المقبلةة إن شةال اال ،والبةأس أن نعطةي تعري ةا لمعنةى الةنص المت اعةل أو
ال اعل ،وهةو نةص ال يقتصةر علةى الةنص اإللكترونةي الرقمةي المقةرول عبةر جهةاز الحاسةوب ،وبشةكل عةام
يعرف النص الت اعلي بوص ه النص الذي يكون فيه حضور المتلقي فيه بشكل فاعل ومساهم في بنائه ،و

انتاج معناه بزمن أقل وبسرعة أكبر(.)30

وحةةين نص ةل إلةةى آخةةر طةةرف مةةن عميلةةة االتصةةال الثقةةافي ،أال وهةةو طةةرف المتلقةةي الةةذي ركةةزت عليةةه

معظم الدراسات النقدية الحديثة ،إن للعمل االدبةي قطبةين فنةي متعلةق بةنص المؤلةف وآخةر جمةالي متعلةق

بةةاإلدراك الةةذي يحققةةه المتلقةةي ،وان تحقيةةق نجةةاا التلقةةي الحقيقةةي يحصةةل بةةين ت اعةةل هةةذين القطبةةين(،)31
وقديما في الشعر الجاهلي كان للمتلقي دور فعال فةي االحتكةام بةين امةرق القةيس وعلقمةة ال حةل "وكانةت
تحت امرق القيس امرأة من طيل تزوجها حين جاور فيهم ،فنزل به علقمة ال حل بةن عبةدة التميمةي ،فقةال
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كةةل واحةةد منهمةةا لصةةاحبه :أنةةا أشةةعر منةةك ،فتحاكمةةا إليهةةا( ")32فحكمةةت فةةي بيةةت م ةن الشةةعر األول ألمةةرق

القيس:

"فللسوط ألهوب وللساق درة  ...وللزجر منه وقع أخرج مهذب"

والبيت انخر لعلقمة ال حل:

"فأدركه حتى ثنى من عنانه  ...يمر كغيث رائح متحلب"

فحكم ةةت لعلقم ةةة ال ح ةةل وقال ةةت" :علقم ةةة أش ةةعر من ةةك ،ق ةةال :وكي ةةف؟ قال ةةت :ألن ةةك زج ةةرت فرس ةةك وحركت ةةه
بساقك ،وضربته بسوطك .وأنه جال هذا الصيد ،ثم أدركه ثانيا من عنانه( ")33ومن بعد هذه الحادثةة طلقهةا

امةةرؤ القةةيس وتزوجهةةا علقمةةة وسةةمي علةةى أثرهةةا علقمةةة ال حةةل .وهةةذا مةةا عرفةةه النقةةد الحةةديث عنةةد آيةةزر
بةة(المتلقي الضمني) ،الذي ُّ
يعد أنموذجا فعاال "...يبين لنا الكي ية التي يتم بها النص انتةاج أثةر مةا ،وتوليةد
معنى ما ويبين لنا الدور الحقيقي للقارق في النص ،ضمن ثنائية بنية النص /بنية ال عل.")34(...

تداخل النصوص في سيمياء الثقافة:

نهدف إلى دراسة نسق العالمات

()35

داخل الثقافة الشعرية الحديثة ،التةي دعةا نقادهةا إلةى البنةال

الحلزوني (االنسجام واالتساق في الصةو ،،والرؤيةة ال الصةورة فحسةب ،واجروميةة الةوزن وااليقةاع( ،)36وهةو
مة ةةن ممي ة ةزات الشة ةةعر الجدية ةةد الة ةةذي أرادت رابطة ةةة الرصة ةةافة االرتق ة ةال بالشة ةةعر ليعية ةةد الندية ةةة للمة ةةتن األدبة ةةي
العرب ةةي( ،)37إذ تعتمةةةد القص ةةيدة التقليديةةةة عل ةةى وحةةةدة ال ةةوزن العروضةةةي ف ةةي القص ةةيدة الواح ةةدة ،وبالشةةةكل
الخةةارجي للةةنص الةةذي يعتمةةد علةةى أشةةطر متقابلةةة ،و ال يسةةمم بإذابتهةةا فةةي صةةياغة فقريةةة متتابعةةة بهةةذا

الشكل(:)38

ةذين أول مةةن أحةةدث هةةذه الط ةرة النوعيةةة فةةي
وبقةةي هةةذا الةةنمط مةةن الشةةعر إلةةى عهةةد السةةياب ونةةازك ،الة ا
الشةةعر ،وسةةمي _الشةةعر الحةةر_ الةةذي يعتمةةد علةةى الت عيلةةة الخليليةةة كأسةةاس عروضةةي ويتحةةرر مةةن البيةةت

العم ةةودي ذي الت ع ةةيالت المح ةةددة ،وال ةةروي الثاب ةةت إل ةةى روي جدي ةةد يعتم ةةد عل ةةى تحط ةةيم اسة ةتقالل الش ةةطر

تحطيما كامال( ،)39وذي أسطر سائبة(.)40

أما النثر فيبنى على نسق األسطر المتتابعة ،ضةمن هيكةل فقةرات متتابعةة كمةا هةو حةال بنةال أي كتةاب أو

نص نثري آخر غير الشعر

()41

مثل هذا الشكل.
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في الشعر الحديث يتداخل هذان النوعان من الشعر كأسلوب جديد كتب به الشعرال الحداثيونُ ألسباب

ثقافية سنستدرجها من حيث النص الموجود على شاشة الورقة :
في قصيدة محمد البغدادي (ورق)التي يبدئها :

"يهمني

كل شيء فيك

معنى اصفرارك:
ما بين لونيك

يا ورق
أن العمر يحترق!!..
َّ

غابات و أودية

قطعتها

و متاعي الخوف

و األرق

ما بين لونيك

مل الحبر وحدته

وكاد يقفز

لوال خانه الرمق")42( !!..

هذا البنال الذي يحمل في وزنه الصوتي العروضي بحر البسيط على الةوزن (مسةت علن فةاعلن مسةت علن
فاعلن) ،والقرالة األولى للةنص ال يمكنهةا معرفةة جةنس الةنص ،إذ سةتحكم إنةه نةص نثةري أو نةص ت عيلةي

على وفق ما منثور من فضةال الكلمةات .ولةو تعةاد الكلمةات إلةى ترتيبهةا بالشةكل الشةعري التقليةدي سةتعطي
الشكل الشعري القديم وهو :
"يهمني كل شيء فيك يا ورق

أن العمر يحترق!!..
معنى اصفراركَّ :

ما بين لوني َّ
مل الحبر وحدته

وكاد يقفز لوال خانه الرمق")43( !!..

ما بين لونيك غابات و أودية

قطعتها و متاعي الخوف و األرق

وهذا الشكل ال يعطي الت اعل الذي يقدمه النص الحديث الذي يهدف إلى "استنباته في التربةة الحقيقيةة،

وتطعيمه بأفنان عصريةُ ليعبر عن أصةالة وانتمةال حقيقيةين وليةأتي أكةال تسةتهوي ذائقةة جيلةه( .")44عةدت

الباحثة الدكتورة فاطمة البريكي الكتابة البصرية هي نواة الشعر الت اعلي وألسباب قدمتها تتعلق بةالمنتج

(المرسل) ،الةذي يعمةد إلةى الكتابةة بهةذا الةنمط مةن أجةل أن يلقةى رواجةا مةن الجمةاهير( ُ)45ولهةذا يلجةأ الةى
رسةةم نصةةه بأسةةلوب متةةداخل بةةين الةةنص المنثةةور والةةنص العمةةودي .مةةا يريةةده الكاتةةب التعبيةةر عةةن حالتةةه
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الشةةعورية ،إذ اسةةتبدل مكةةان البيةةت السةةطر الشةةعري وأخةةذ خصوصةةيته مةةن بنيةةة االيقةةاع والتنظةةيم السةةطري
علةةى شاشةةة الورقةةة ،إذ يكتةةب الكلمةةة ،أو جةةزل مةةن كلمةةة ،أو يتةةرك السةةطر فارغةةاُ كةةل هةةذا إلدخةةال عنصةةر

البصةةر فةةي إنتةةاج الةةنص

()46

الةةذي يح ةةز المسةةتوه التعبيةةري فةةي الحةةرف ألعلةةى طاقاتةةه ،عبةةر اسةةتدعال

الخيال البصري في النص الحرفي /الورقي

()47

 ،إذ لم يعد الوزن والقافيةة والسةمع قةاد ار علةى إبهةار المتلقةي

وجعله في جو النص بالنسبة المثالية ( ،)48وبمةا أن الثقافةة الكتابيةة شةاعت فةي عصةر الحداثةة صةار ل ازمةا

نصه روحا جديدة :
على الكاتب إعطال ّ
"أكاد ألمس حزني
فذاك

حين ألمسها

قلب..
فم..

رأس..

دم..

عنق..
تمرد..

كبرياء..

اهلل..

أفق أخيلة
كم كان رحبا

ذلك االفق!!..

على تضاريسك الشوهاء
كم جبل

كم صخرة

بالنبات الغض

تنفلق!!..

()49

"

الشعر يمثل ال ضال السيميوطيقي الذي يجمع بين المرسل والمرسل إليه ،ويعرف على أشكال بنائية

معروفة وهي(:)50

 -1االرجوزة.

 -2القصيدة العمودية.
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 -3الموشحة.

 -4الشعر المرسل.
 -5الشعر الحر(الت عيلة).
 -6قصيدة النثر.

وهةةذه التقسةةيمات بنائيةةة اعتمةةدت علةةى البنةةال الةةداخلي للشةةعر مةةن ناحيةةة الةةوزن والتق يةةة ،أمةةا مةةن ناحيةةة

توزيع الكلمات على شاشة الورقة أو كما أسميناه سابقا ال ضال النصي ( ،)51في هذا النص توزيع الكلمةات

بشكل منثورُ مما يعطي شعو ار بتساقط الروا مع تساقط الكلمات ،إن الهبوط الم اجئ للكلمات (قلب ،فم،
رأس ،دم ،عنق) فيها حوار مع الحالة الشعورية التي جسةدها امةرؤ القةيس فةي مطولتةه ق ةا نبةك إذ يقةول:
مكر م ر مقبل مدبر معا( ،)52وال أظن هذه الكلمات تدل على معنى واحد بل حةاالت شةعورية بةين الةن س
وما تراه العين ،فداللة الهبوط يؤكدها عجز البيت :

"كجلمود صخر حطه السيل من عل"

أمةةا عجةةز البيةةت عنةةد البغةةدادي فقةةد اسةةتثمر فيةةه السةةطر المتةةدرج الهةةابط ،الةةذي يجعةةل المتلقةةي فةةي حالةةة

ت اع ةةل م ةةع ال ةةنص المتش ةةكل ويح ة ةزه

المق ى.

()53

عل ةةى االس ةةتمتاع ب ةةالنظرة إل ةةى كلماته ةةا المعبة ةرة وص ةةوتها الم ةةوزون

أما في نص الدكتور (فائز الشرع) ،ف يه مغايرة لطي ة لها وقع في النص مختلف :

"وموكب أهلك يسري

وال تكف السماء عن الزغردة

بحضنك نامت عيون النخيل

ولم تخش عاصفة مرعدة(")54

إن عادة الشعر العربي يكتب البيت من الصدر ثم العجز في العةرف الشةعري السةائد ،ونجةد فةي هةذا

البنال السطري الغريب _الذي جعل من الصةدر عجة از_ ممةا أحةدث فكةرة شةعورية أخةره ف ةي حضةن الجةد
نامةةت عيةةون النخةةل إذ أصةةبم الجةةد هةةو األرض التةةي تمسةةك بالنخيةةل مةةن االقةةتالع بالعواصةةف ،و تأويةةل
الةةنص العمةةودي سةةيميوطيقيا يوصةةف بظةةاهرة الشةةروق والغةةروب فةةي الكةةون إذ يشةةرق الةةنص مةةن الصةةدر

ويغةرب فةي العجةز( ،)55لكةةن حينمةا تتحةول العمليةة داللةةة علةى الضةياع والتيةه فةةي ن ةس المرسةل الةذي عبةةر
عنها بداللة توجيه الصدر نحةو العجةز .والكةون الشةعري الةذي يجمةع بةين المرسةل والمرسةل إليةه ،وفةي هةذا

الكةةون يبةةدع المرسةةل ،إذ يجعةةل المتلقةةي لةةيس قارئةةا وحسةةب بةةل مت ةةاعال ببص ةره وشةةعوره وخياالتةةه ،إذ لةةيس

الت اعل حك ار على النص الرقمي ،نعةم إن الةنص الرقمةي حقةق السةمة الت اعليةة بنسةبة عاليةة مةن الدقةة مةن
سةةرعة تلقةةي الةةنص ،وتقةةديم الق ةرالة حولةةه ،إال أن الةةنص الةةورقي ال يقةةل أهميةةة عةةن الت اعةةل الحاصةةل فةةي

الرقمةي .الكةون الشةعري يحةتم علينةا تعري ةا جديةدا للشةعر :إذ يمكةن أن نقةول كالمةا موزونةا مق ةى داال علةةى
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معنةةى ،منثةةور علةةى الورقةةة ليعبةةر عةةن حالةةة شةةعورية للمرسةةل ،ولكةةي يت اعةةل المرسةةل إليةةه بحواسةةه األخةةره

وليس بحاسة السمع فقط.

ونجةةد هةةذه الصةةيغة عنةةد يةةوري لوتمةةان الةةذي نقةةل رأي فيرناديسةةكي ،إذ يحةةدد السةةيميال الثقافيةةة تحةةت

مسمى سيميال الكون بوص ها" :فضال سيميوطيقي ضروري لوجود اشةتغال اللغةات المختل ةة ...وتوجةد فةي

حالة ت اعل معها( ")56وهذه اللغة التي بصدد الحديث عنها هي لغة الشةعر المعروفةة داخةل الكةون األدبةي.
أما عند بييةر جيةرو ،فالسةيميائيات علةم يةدرس أنسةاق العالمةات بكةل أصةنافها ،اللغةة ،واألنمةاط والعالمةات

المرئية ،إذ تعد اللغة جزلا من هذه العالمات ،ولم تعد اللغةة أداة التواصةل الوحيةدة فةي الةنص ،ف ةي ال نةون
و انداب اسةةتعملت عالمةةات أخةةره كطةةرق تواصةةلية وهةةذا مةةا اسةةتعمله أغلةةب الشةةعرال المحةةدثين( ،)57إذ لةةم
يغةةادروا عمةةود الخليةةل العروضةةي بةةل جةةيل بةةه مةةع تغييةةر ط يةةف فةةي رسةةم األبيةةات علةةى لوحةةة الورقةةة،

الصوفي األزرق حمد الدوخي في قصيته :

"لربابتي في الحزن
شتل

وأنا بحضن الموت
طفل

الناي

يجدل دمعتي
_ بيدي _

إلى قوله:

فالمنديل حقل
أمي

تضاف الى البالد
لكي تعرفها
أتدري؟؟

فهي (أ ُل)("!!!)58

يعرف كل الشعرال _البحر الكامل المجزول _ على وزن (مت اعلن مت اعلن) لكةل شةطر ،فةي المةوروث

الخليلي لكن صورة األبيات وهي تتساقط في منتصف الورقة محدثة انعطافا غرائبيةا ،فاالنعطةاف _لةم يكةن
في النص مرتك از علةى مقةدار التكثيةف المةوحي ،بوجةود شةاعرية تخلةق قةيم فةي ذات الشةاعر ،معتمةدة علةى
مؤشر واقعي_ وانما البعد البصري خلق انعطافا آخر للنص تمثةل كتابتةه بالشةكل أعةاله( .)59أمةا عنةد وليةد
حسين فكثيرة قصائده المتداخلة نأخذ منها:
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"طرزت أذني..

بالحنين ألتبعك

إني مقيم..

هل تراني مودعك

إلى قوله:

فامضي إلى حصني

وبلغ..

في رحاب شريعتي
فأنا نبي ..يهتدي

ما أروعك(")60

لم يعد الهبوط في األبيات الشعرية ذا رمزية عابرة ،بل له ماله من الدالالت إلةى جانةب داللةة الشةروق

والغروب التةي ذكرهةا المةاكري ،وهةذا الةنص الةذي كتةب بةروا هادئةة شة افة ،قلبةت صةخب الت عةيالت التةي
تحمةةل _مت ةةاعلن مت ةةاعلن_ جةةو الصةةياا ،فالشةةطر أصةةبم يحمةةل الت عيلةةة االولى(طةةرزت أذنةةي) مسةةت علن

مس (بالحنين)ت علن دم (،ألتبعك) ت اعلن ،وكأن تقسيم الت عيالت أصبم بصريا ال سةمعيا ممةا حةدا التعبيةر
بهذا الن س الهادق.
أمةةا معكةةوس هةةذه العمليةةة فنة ةراه فةةي قصةةيدة (سةةاللة المسةةافات الكس ةةلى) التةةي جنسةةت مةةن العم ةةود

الومض ةةة وعب ةةر ف ةةي البي ةةان" قص ةةيدة مكث ةةة تق ةةل أبياته ةةا ع ةةن الس ةةبعة وقيمته ةةا االبداعي ةةة كقيم ةةة القص ةةيدة

المكتملة( ")61وكما أشرنا سل ا في بحثنا عةن شةكل القصةيدة القةديم ،فوجةدنا أقلهةا ثالثةة أبيةات ،وأكثرهةا سةتة
عشةةر .إذن العمةةود الومضةةة قصةةيدة اختزلةةت معانيهةةا بكميةةة محةةدودة مةةن األبيةةات ،لكنهةةا لةةم تتةةرك المنحةةى

البصري الذي عبر عن حداثة طلتها ،فنره في هذه القصيدة التي أشرنا اليها:
بـــــلسما
عــــــــــينا
علّــــه يــــــــــــورق
"أي درب نز منه وهمى
فالمسافات نزت عن أفقه
وغد كل الزوايــا علقـــما
أين يمضي والخطى موؤدة
ساقها الكســــــــــــــــلى
بقايــــــــــا
مــــــــن
()62
عمى "
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إن عملية ارت اع القافية بهذا الشكلُ أوحى بدالالت كثيرة لم يأل ها الشعر العربي من قبل ،وهي كعملية

ظهور الورقة في الغصةن تحصةل بخةروج الورقةة مةن األسة ل إلةى األعلةى كمةا هةي حاصةلة فةي البيةت ،أمةا
الشةةكل الخةةارجي للبيةةت فهةةو عبةةارة عةةن سةةاقين مت ارصة ين عبةةر عنهمةةا بالكسةةل ،كمةةا فةةي عتبةةة الةةنص فهةةذا

الدرب كسول وزواياه علقم ،وخطاه موؤدة ،و ساقه عمى.

إن الثقافة نسق سيميائي ،فهو مجموعة قواعد يتم الربط بينها في حالة مماثلة داخل كون معرفي بشةكل

واضم ومنةتظم( ،)63ولهةذا نهةج الشةعرال نثةر األبيةات العموديةة بمختلةف أوزانهةا وان كةان يسةيطر علةى هةذه
المرحلة بحر البسيط ،إذ كتب عليه نخبةة كبيةرة مةن الشةعرالُ ولةذلك اتخةذت التنويةع فةي البحةور المسةتعملة

بقصةةد تعزيةةز هةةذه الظةةاهرة ،وهنةةا نجةةد الشةةاعر (زينةةل الصةةوفي) الةةذي تمسةةك بةةالعمود الخليلةةي فةةي أغلةةب

قصائده ،و يقول في قصيدته:
ِ
"قتلتك في نفسي ألصبح زاهدا
وأرجع
ِ
قتلتك

قديسا كبي ار بمعبدي...
حين الحب لطخ بردتي

وأشعل بستاني
فها هو طقسي

وشتت فرقدي..
في يديه مقيد

فيخلع ثوبا من جواه
دفنتك

ويرتدي..

كي تبقى الطيور

بجنتي شموسا

وحين أتاني الليل

تنير االفق من شمعة الغد..

يفرش ثوبه

رجعت كعصفور

تنامين في يدي("..)64
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حين يصف الشاعر حالة غريبة تحيط به فهو يكمةل الشةطر األول كةامال بت اعيلةه علةى بحةر الطويةل_

(فع ةةولن م ةةاعيلن فع ةةولن م ةةاعلن)_ وجع ةةل بقي ةةة األس ةةطر تح ةةت الس ةةطر األول(وأرج ةةع) جعله ةةا ف ةةي س ةةطر
لوحةدها ،وقةد أخةذت حرفةا مةن ت عيلةة م ةاعيلن لتكمةةل بقيةة الكلمةات مسةار الشةطر الثةاني ،وهكةذا فعةل فةةي
البيةةت الثةةاني حةةين أفةةرد الكلمةةة التةةي تحتةةوي علةةى ت عيلةةة فعةةولن ،معهةةا حةةرف مةةن ت عيلةةة م ةةاعيلن ،مكونةةة
سةةط ار لوحةةدها ،وأمةةا البيةةت الةةذي يقةةول فيةةه (دفنتةةك) و (كةةي تبقةةى الطيةةور) و(بجنتةةي شموسةةا) جعةةل كةةل

واحدة من هذه الجمل تمثل سط ار بن س الوضةع التقليةدي لرسةم البيةت العمةودي المعةروف قةديما ،بينمةا أخةذ
هذه المرة كلمة شموسا التي أضي ت إلى الصدر وبقي العجز في مكانه الطبيعي المعهود عليه(تنير االفةق

مةةن شةةمعة الغةةد ،)..إن الةةتحكم فةةي رسةةم الشةةعر داخةةل الورقةةة لةةيس أمة ار اعتباطيةةا بةةل هةةو تةةدوبر جزئةةي

()65

الةةذي ات ةةق أبنةةال هةةذا الجيةةل الكتابةةة بةةه مةةن أجةةل ت عيةةل ص ة ة الحداثةةة بكةةل طاقاتهةةا الصةةوتية والصةةورية

واالن عالية.

وينظم نوفل أبو رغيف الى هذه الكوكبة في قصيدة (حوارية الشعر والطين( ))66إذ يقول:

"أين أمضي؟

وهل يكون الرحيل؟

لو أراضيك لحظة تستقيل

واقفا ..بين مستحيل القوافي
ال بالد تلمني
البديل

كيف أمشي؟

وكل خطوي أماني

والمسافات كلها مستحيل(")67
نلحظ كيف يتالعب بأسلوب مغاير بين العجز والصدر ،فتارة يطلق الصدر بكامله في السطر وتارة

العجز ،وتةارة يجعةل الت عيلةة األولةى كسةطر ،وأخةره يجعةل القافيةة لوحةدها السةطر كمةا فةي (أيةن أمضةي)
التي وزنها فاعالتن وهي بداية البيت ونهاية السطر ،و(البديل) التي تمثل نهاية البيت والسطر معا ،وكأن
القصيدة قصيدة نثر من ناحية بنائها الخارجي ،لكن قرالتها بصورتها الوزنية تعطي لذة أخره للقصةيدة ،و

يظهر االنزياا في آخر القصيدة :
يا قديم التجلي

"إنه أنت

إنه الصمت :سيدي
والذهول(")68
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زحةةف
وهنةةا صةةارت البدايةةة مةةن مكةةان العجةةز_ الةةذي يكةةون عةةادة فةةي يسةةار الورقةةة_ ال مةةن الصةةدر إذ ّ

الشةةاعر جملةةة (إنةةه أنةةت) وجعةةل (يةةا قةةديم التجلةةي) مةةا فوقهةةا أبةةيض ،وعبةةر عةةن الصةةمت والةةذهول والت ةراب
الةةذي يصةةيم ارفعةةوني ،والسةةماوات الشةةحيحة عةةن نةةزول المطةةر ،فةةأزاا الجملةةة التةةي فوقهةا تعبية ار عةةن شةةحة
الغيوم ،ومن هنا يصبم النص ذا رؤية بصرية صريحة ،وكأنه يريك مقطع صوري متحرك(فيديو) ،والغيمة
جملة (إنةه أنةت) ،التةي تحركةت مةن فةوق األبيةات ،إن هةذا الةنص المحمةل بةالرموز ،والعواطةف ،والعذوبةة_

التةةي تك ةةل البحةةر الخ يةةف بترجمتهةةا عروضةةيا إلةةى سةةاحة الشةةعر_ اثقلةت دالالتهةةا البصةرية والسةةمعية خ ةةة
البحر الخ يف فهاجت أمواجه بين العجز والصدر ك عل المد والجزر.

نخلص مما سبق إن الكون الذي جمع هؤالل الشعرال وأثةره تجةربتهم الشةعرية ،وهةو مةا يصةم أن نطلةق

عليه (الت اعل) والذي حصر في األدب الرقميُ ألسباب منها نضوج النص الرقمي وتحقيقةه لنسةبة عاليةة

من الت اعل ،وادخال المتلقي في جو القصيدة بشكل كامةل ،لكةن الةنص الةورقي الحةديث ال يقةل أهميةة عةن
النص الرقمي إال أنه حقق نسبة _لو قارناها بالنص الت ةاعلي_ يمكةن أن تكةون قليلةة ،مةن دخةول المتلقةي
ف ةةي ج ةةو ال ةةنص عب ةةر قة ةرالة األس ةةطر المنث ةةورة ،وجم ةةع ت عيالته ةةا وقوافيه ةةا واالن ع ةةال معه ةةا بحاس ةةة الس ةةمع
والبصر ،واطالق قرالات متعددة لهذه النصوص بسبب رسمها على الورقة بحالتها الشعورية.

لةةم يكتةةف الةةنص بشةةكله الةةداخلي العروضةةي ،دلينةةتج بطريقةةة أخةةره ،ألبسةةته ثةةوب النشةةر ،فهةةو بالصةةوت
مةةوزون مق ةةى ،وبالشةةكل الخةةارجي منثةةور علةةى أديةةم الةةورق بحسةةب رؤيةةة المبةةدع للةةنص والنصةةوص التةةي
تناولناهةا فةي هةذا المبحةث قةرأت هةذه التةةداخالت ،وعرضةتها ،آملةين أن نكةون وفقنةا فةي هةذه القةرالات ،وأن

يوفقنا فيما سنتناول في المباحث القابلة.
النتائج:

 -1للشعر الحديث أشكال متعددة أهمها الشكل المتداخل.
 -2هناك تداخل بين الشكل الموزون والمنثور وفق آليات انتهجها الشعرال في عرض نصوصهم.

 -3لم يكتف الشعرال بالشكل العروضي بل هناك بنةال بصةري اعتمةدوه فةي نصوصةهم ألغةراض أدبيةة
ثقافية منها جذب المتلقي وكسر النمط السائد.

الهوامش:
) (1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،جالل الدين السيوطي ،ج.402: 2
) (2لسان العرب ،ابن منظور ،ج.181: 11
) (3م.ن :ج.181: 11
) (4فن الشعر ،د .احسان عباس ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط1987_4م ،عمان_ األردن.160 :
) (5ينظر  :م.ن. 162 :
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) (6الشكل والخطاب محمد الماكري ،المركزز الققزافي العربزي ،الزدار البيضزام_ المغزرب ،ط _1كزانون القزاني 1991م :
.140
) (7قضايا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة  ،دار العلم للمالين.234 :
) (8ينظر :م.ن .236:
) (9قضايا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة  ،دار العلم للمالين.163:
) (10م.ن.167:
) (11م.ن.170 :
) (12مطالعات في الشعر العقماني والمملوكي  ،د .بكري الشيخ أمين ،دار األفاق الجديدة ،ط1980 3م ،بيروت_ لبنان
.197 :
) (13ينظر يغير الوانه البحر ،نازك المالئكة. 9 ،8 :
) (14األعمال الشعرية الكاملة لنازك المالئكة ،دار العودة .291:
) (15ينظر :تحوالت ادونيس الشاغلة ،ريسان الخزعلي ،دار ميزوبتاميا ،ط2015_1م ،بغداد شزار المتنبزي_ العزراق
.69:
)(16هذا هو اسمي ،أدونيس ،دار اآلداب،ط1988 _2م ،بيروت_ لبنان .27:
) (17تحوالت أدونيس الشاغلة ،ريسان الخزعلي ،دار ميزوبتاميا .65:
) (18ينظززر :مرايززا المعنززى الشززعري أشززكال األدام فززي الشززعرية العربيززة مززن قصززيدة العمززود لززى القصززيدة الت اعليززة ،د.
رحمن غركان ،دار الص ام للنشر والتوزيع ،ط2012_1م ،ع ّمان_ األردن.237 :
) (19السيميام األصول القواعد والتاريخ ،مجموعة مؤل ين ،تر رشيد بن مالك ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع .43:
) (20العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،ابن رشيق القيرواني ،ج.208: 1
) (21ينظر :م.ن ،ج.208: 1
) (22ينظر :غواية التجريب ،مناف جالل الموسوي ،دار الشؤون الققافية العامة ،ط2012_1م ،بغداد_ العزراق ،13 :
.19 ،18
) (23ينظر :مدار الص صاف ،د .فائز الشر و د .نوفل ابو رغيف ،دار الشؤون الققافية العامزة ،بغزداد_ العزراق ط_1
2010م  :ج.86 ،85: 1
) (24ينظر :شرح ديوان المتنبي ،أبو البقام عبد هللا بن الحسين بزن عبزد هللا العكبزري البغزدادي محزب الزدين (المتزوفى:
616هززـ) ،ت ز مصززط ى السززقا ،بززراهيم األبيززاري ،عبززد الح ززيظ شززلبي ،دار المعرفززة – بيززروت ،عززدد األجزززام ،4 :ج4
.120:
) (25شرح ديوان الحماسة ،أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األص هاني (المتوفى 421 :هزـ) ،تز  :أحمزد
أمين وعبد السالم هارون ،مطبعة لجنة التأليف والنشر ،ط1967 ،2م ،القاهرة_ مصر  ،ج.9: 1
) (26التجارب العروضية عند نازك المالئكزة ،د .عبزدب بزدوي ،مجلزة ال يصزل ،العزدد  ،224المملكزة العربيزة السزعودية:
.40
(*) يمكن أن نعد بيت امرؤ القيس (غدائرب مستشزرات لى العلى  ...تظل العقاص في مقنى ومرسزل) مقزاال علزى قولنزا،
وكذلك بيت عمرو بن كلقوم( ذا بلغ ال طام لنا صبيا ...تخر له الجبابر ساجدينا).
( )وردت هكذا في النص واظن ان حرف البام زائد ورد سهوا في الطباعة.
) (27علززم الززنص ،جوليززا كرسززتي ا ،تززر :فريززد الزاهززي ،دار توبقززال للنشززر والتوزيززع ،ط1997 _2م ،الززدار البيضززام_
المغرب . 21 :
) (28ينظر :م.ن .22:
) (29النص المترابط و مستقبل الققافة ،سعيد يقطين .34 :
) (30ينظر :مدخل لى األدب الت اعلي ،فاطمة البريكي .55:
) (31ينظر :الت اعل بين النص والقارئ ،وول انغ ايزر ،مجلة دراسات سيميائية ادبية لسانية ،المغرب
العدد .7 : 7
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) (32األغززاني ،علززي بززن الحسززين بززن محمززد بززن أحمززد بززن الهيززقم المروانززي األمززوي القرشززي ،أبززو ال ززرج األصززبهاني
(المتوفى356 :هـ) ،عدد األجزام 25:مجلد ،دار حيام التراث العربي – بيروت ،ط األولى 1415 /هـ ،ج.133: 21
) (33م .ن :ج.134: 21
) (34نظرية التلقي النقديزة واجراماتهزا التطبيقيزة فزي النقزد العربزي المعاصزر ،أسزامة عميزرات ،رسزالة ماجسزتير ،كليزة
اآلداب_ قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الحاج لخضر2011 ،م ،الجزائر .63:
) (35ينظر :السيميام الققافية م اهيمها واليات اشتغالها ،عبدهللا بريمي ،دار كنوز.51:
) (36مدار الص صاف ،د .فائز الشر و د .نوفل ابو رغيف ،دار الشؤون الققافية العامة ،ج.60: 2
) (37ينظر :م.ن .115:
) (38ينظر :م.ن .90 ،89 :
) (39قضايا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة .42:
) (40سززايكلوجية الشززعر ومقززاالت اخززرا ،نززازك المالئكززة ،دار الشززؤون الققافيززة العامززة ،ط1993_1م ،بغززداد_ العززراق
.39:
) (41ينظر :النقد االدبي الحديث محاضرات في النظرية والمنهج ،أ.د مشتاق عباس معن .91:
) (42مالم يكن ممكنا ،محمد البغدادي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق_2004م .39:
) (43م.ن .39:
) (44مهوا الت احة ،أ.د عباس رشيد الددب ،دار ال راهيدي للنشر والتوزيع .37 :
) (45ينظر :مدخل الى االدب الت اعلي ،د .فاطمة البريكي ،المركز الققافي العربي .94 ، 91:
) (46ينظر :المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة ،د .حمد الدوخي ،سطور للنشر والتوزيزع ط2017_2م،
بغداد_ العراق .124 ،123 :
) (47ينظر :ما ال يؤديه الحرف ،د .مشتاق عباس معن ،دار ال راهيدي ،ط2010_1م ،بغداد_العراق .10:
) (48ينظر :م.ن .10:
) (49مالم يكن ممكنا ،محمد البغدادي .41:
) (50ينظر :الصوت القديم الجديد ،عبدهللا الغذامي ،سلسلة كتزاب الريزا ، ،مؤسسزة اليمامزة الصزح ية1999 ،م 15:
وما بعدها.
) (51النص المترابط ومستقبل الققافة العربية ،سعيد يقطين ،المركز الققافي العربي .34:
) (52ديوان امرؤ القيس ،ت مصط ى عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،ط2004_5م ،بيروت_ لبنان .119 :
) (53ينظر :سيميائية الشكل الكتابي وأقرب في تكوين الصورة البصرية ،بحث منشور في مجلة ديالى .109:
) (54نخيل على ض ة القلب ،فائز الشر  ،سلسلة شعرام ،دار الشؤون الققافية بغداد،ط2011_1م .51:
) (55ينظر :الشكل والخطاب محمد الماكري ،المركز الققافي العربي .140:
) (56سزززيميام الكزززون ،يزززوري لوتمزززان ،المركزززز الققزززافي العربزززي ،تزززر :عبزززد المجيزززد نوسزززي ،ط2011_1م ،الزززدار
البيضام_المغرب .15:
) (57ينظر :السيميائيات دراسة األنساق السيميائية غير اللغوية ،بيير جيزرو ،تزر :منزذر عياشزي ،دار نينزوا للدراسزات
والنشر والتوزيع ،ط2016_1م ،دمشق_سوريا.7 ،5 :
) (58عذابات الصوفي االزرق ،د.حمزد محمزود الزدوخي ،دار الشزؤون الققافيزة ،سلسزلة شزعرام ،ط2012_1م ،بغزداد_
العراق .10:
) (59ينظر :االنعطافات الغرائبية في تجربة حمد محمود الدوخي الشعرية ،د .أحمزد عبزد ال رطوسزي ،دار ميزوبوتاميزا،
ط2014_1م ،بغداد_ العراق.26 ،25 :
) (60أنقى...من النارنج ،وليد حسين ،الرافدين ،ط2016 _1م ،لبنان/كندا .13:
) (61شعر الت عيالت وقضايا اخرا ،أ.د عبدهللا ال ي ي ،دار ال راهيدي للنشر والتوزيع .130:
) (62وطن بطعم الجرح ،مشتاق عباس معن ،دار ال راهيدي للنشر والتوزيع ،ط2013_1م ،بغداد_ العراق .171:
) (63السيميائيات الققافية م اهيمها وآليات اشتغالها ،عبد هللا بريمي .55:
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) (64ورقززة تسززقط لززى األعلززى ،زينززل الصززوفي ،دار تمززوز للطباعززة والنشززر والتوزيززع ،ط2012_1م ،دمشززق_ سززوريا
.34:
) (65ينظر :مدار الص صاف ،د .فائز الشر و د .نوفل ابو رغيف ،دار الشؤون الققافية العامة ،ج.60: 2
) (66مطر أيقظته الحروب ،نوفل ابو رغيف ،دار الشؤون الققافية ،ط2010_2م ،بغداد_ العراق .77:
) (67م.ن .77:
) (68م.ن .83:

قائمة المصادر والمراجع:
 -1االعمال الشعرية الكاملة لنازك المالئكة ،دار العودة ،ط2014_5م ،بيروت_ لبنان.

 -2األغاني ،علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني األموي القرشي ،أبو ال رج األصبهاني
(المتوفى356 :هة) ،عدد األجزال ، 25:دار إحيال التراث العربي – بيروت ،ط األولى 1415 /هة.

 -3االنعطافات الغرائبية في تجربة حمد محمود الدوخي الشعرية ،د .أحمد عبد ال رطوسي دار ميزوبوتاميا،
ط2014_1م ،بغداد_ العراق .

 -4الت اعل بين النص والقارق ،وول انغ ايزر ،مجلة دراسات سيميائية ادبية لسانية المغرب العدد . 7

 -5السيميال األصول القواعد والتاريخ ،مجموعة مؤل ين ،تر:رشيد بن مالك ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،
ط2013-1م ،عمان_ األردن .

 -6السيميائيات الثقافية م اهيمها وآليات اشتغالها ،عبداال بريمي ،دار كنوز المعرفة_ عمان االردن ،ط1
2018م .

 -7السيميائيات دراسة األنساق السيميائية غير اللغوية ،بيير جيرو ،تر :منذر عياشي ،دار نينوه للدراسات
والنشر والتوزيع ،ط2016_1م ،دمشق_سوريا .

 -8الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي ،محمد الماجري ،المركز الثقافي العربي ،ط1991_1م ،الدار
البيضال_ المغرب .

 -9الصوت القديم الجديد ،عبداال الغذامي ،سلسلة كتاب الرياض  ،مؤسسة اليمامة الصح ية1999 ،م.
-10

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،أبو على الحسن بن رشيق القيرواني األزدي (المتوفى463 :

-11

المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى:

-12

المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة ،د .حمد الدوخي ،سطور للنشر والتوزيع،

هة) ،تم محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ،الخامسة 1401 ،هة  1981 -م ،عدد األجزال. 2 :
911هة) ،فؤاد علي منصور ،دار الكتب العلمية – بيروت األولى1418 ،هة 1998م .

ط2017_2م ،بغداد_ العراق .
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-13

النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي ط2008_1م،

-14

النقد االدبي الحديث محاضرات في النظرية والمنهج  ،أ.د مشتاق عباس معن مركز عبادي

-15

أنثى...من النارنج ،وليد حسين ،الرافدين ،ط2016 _1م ،لبنان/كندا .

-16

تحوالت ادونيس الشاغلة ،ريسان الخزعلي ،دار ميزوبتاميا ،ط2015_1م بغداد شارع المتنبي_

-17

ديوان امرؤ القيس ،تم :مصط ى عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ط2004_5م ،بيروت_

الدار البيضال_ المغرب .

للدراسات والنشر ،ط2005_1م ،صنعال_ اليمن .

العراق .
لبنان.

-18

سايكلوجية الشعر ومقاالت اخره ،نازك المالئكة ،دار الشؤون الثقافية العامة ط1993_1م،

بغداد_ العراق .

-19

سيميال الكون ،يوري لوتمان ،المركز الثقافي العربي ،تر :عبد المجيد نوسي ط2011_1م،

الدار البيضال_المغرب .

-20
-21

سيميائية الشكل الكتابي وأثره في تكوين الصورة البصرية ،بحث منشور في مجلة ديالى.

شرا ديوان الحماسة ،أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األص هاني (المتوفى421 :

هة) ،تم :أحمد أمين وعبد السالم هارون ،مطبعة لجنة التأليف والنشر ط1967 ،2م ،القاهرة_ مصر.

-22

شرا ديوان المتنبي ،أبو البقال عبد اال بن الحسين بن عبد اال العكبري البغدادي محب الدين

(المتوفى616 :هة) ،تم مصط ى السقا/إبراهيم األبياري/عبد الح يظ شلبي ،دار المعرفة – بيروت ،عدد
األجزال. 4 :

-23

شعر الت عيالت وقضايا أخره ،أ.د .عبد اال بن أحمد ال ي ي ،دار ال راهيدي للنشر والتوزيع،

ط2012 ،1م ،بغداد_ العراق .

-24

عذابات الصوفي االزرق ،د.حمد محمود الدوخي ،دار الشؤون الثقافية ،سلسلة شعرال،

ط2012_1م ،بغداد_ العراق .

-25

علم النص ،جوليا كرستي ا ،تر :فريد الزاهي ،دار توبقال للنشر والتوزيع ،ط1997 _2م ،الدار

-26

ط2012_1م ،بغداد_

البيضال_ المغرب.
العراق.

-27
-28

غواية التجريب ،مناف جالل الموسوي ،دار الشؤون الثقافية العامة

عمان_ األردن.
فن الشعر ،د .احسان عباس ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط1987_4م ّ
قضايا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة ،دار العلم للماليين ،ط1992 _8م بيروت_ لبنان .
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-29

لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو ال ضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الروي عى

اإلفريقى (المتوفى711 :هة) ،تم :أمين محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبيدي ،دار إحيال التراث،
لبنان_ بيروت ط1999 _3م ،عدد األجزال.18:

-30

ما ال يؤديه الحرف نحو مشروع ت اعلي لألدب ،د .مشتاق عباس معن ،دار ال راهيدي للنشر

-31

مالم يكن ممكنا ،محمد البغدادي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق_2004م .

والتوزيع ،ط2010_1م ،بغداد_ العراق .

-32

مدار الص صاف ،د .فائز الشرع و د .نوفل ابو رغيف ،دار الشؤون الثقافية العامة،

ط2010_1م ،عدداألجزال ،2:بغداد_ العراق .

-33

مدخل إلى األدب الت اعلي ،فاطمة البريكي ،المركز الثقافي العربي المغرب ،ط2006 1م ،الدار

-34

مرايا المعنى الشعري أشكال األدال في الشعرية العربية من قصيدة العمود إلى القصيدة الت اعلية،

البيضال_ المغرب .

عمان_ األردن .
د .رحمن غركان ،دار الص ال للنشر والتوزيع ،ط2012_1م ّ
مطالعات في الشعر العثماني والمملوكي  ،د .بكري الشيخ أمين ،دار األفاق الجديدة،
-35
ط1980_3م ،بيروت_ لبنان.

-36

مطر أيقظته الحروب ،نوفل ابو رغيف ،دار الشؤون الثقافية ،ط2010_2م بغداد_ العراق .

-37

مهوه الت احة مقاربة مشروع مشتاق عباس معن في العمود الومضة :أ.د عباس رشيد الدده  ،دار

-38

نخيل على ض ة القلب ،فائز الشرع ،سلسلة شعرال ،دار الشؤون الثقافية بغداد ،ط2011 1م .

ال راهيدي للنشر والتوزيع ،ط2015_1م ،بغداد العراق .

-39

نظرية التلقي النقدية واجرالاتها التطبيقية في النقد العربي المعاصر ،أسامة عميرات ،رسالة

ماجستير ،كلية انداب واللغات_ قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الحاج لخضر2011 ،م ،الجزائر.

-40
-41

هذا هو اسمي ،أدونيس ،دار انداب ،ط1988 _2م ،بيروت_ لبنان .

ورقة تسقط إلى األعلى ،زينل الصوفي ،دار تموز للطباعة والنشر والتوزيع ط2012_1م،

دمشق_ سوريا .

-42

العراق .

-43

وطن بطعم الجرا ،مشتاق عباس معن ،دار ال راهيدي للنشر والتوزيع ط2013_1م ،بغداد_

يغير ألوانه البحر ،نازك المالئكة ،منشورات و ازرة االعالم _الجمهورية العراقية ،ط1977_1م .
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