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 ؼد األدبي و الـص الشعريـلا

 *ة محرالعنيريخ

األدؾقبقيمبرصدموإحصوءماألمنوطماألدؾقبقيموهؾقؾفو،مطؿومتؿطؾعمإديممتفؿؿ

متـ موطقػ مذيوظل، متشؽقؾ مطؾ موراء ماظؽوعـي ماظدالظقي ماظعالئؼ ـؼمؾتػلري

إلبداسوتماألدبقي،موػؾمػـوكمأدسمذيوظقيمتؼػموراءماظؿشؽقالتماظػـقيم؟ما

ؾماظػصداموجمدماظذيمحيوولؼؿوؼزم؟موتؾؽمععضؾيماظـؼدماىدوطقػمتؿغوؼرموتؿ

ؾكطوبوتموبنيماىؿوظلماًالقمظ(مياضعقيمواظقجداغق)اظقمبنيماألصقلماٌرجعقي

ماظذيممتـؾماظؾغيماىزءماألسظؿمعـف.

مبقـ مإدي ماظدرادوت مأشؾى متذػى محاظرتؿو مسؾك مرطقز ممظؼورئاؼي ؾمتلوؼيف

ماظـص. موتشرؼح مظؾلوغقوتموضدماًطوب مػذاممطون ميف مواضح مجفد اظـصقي

مندمورضؿاٌ مأغـو ماالأطـمحؿك ماظوجؿفر مػذاممؼيريؿـظدات مسؾك ماظققم تـصى

مسؾكممؾؼاي مودقطرة مطػوءة مأطـر مؼؾدو محؼقؼقو مإجراًءا مأدواتف معـ عؿكذة

معلؿقؼوتماظـص.

اظـؼدماألدبلمإالمأنماظـؼدممفلمبظكماظرشؿمعـماظؿطقرمايوصؾماظذيمحوسؾ

ماظؿؼؾقديماظذيمملمؼـػصؾمسـمم-ميفمععظؿفم-اىزائريمزؾم حؾقسماٌـظقر

مموبقيطًا ماظـضوظل متؼدؼسماىوغى معـ مؼلؾؿ مومل ماىوغىمصقباٌؾوذرة، ػف

ماألوحدماظذيمعقزماًطوبماظشعري.
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ماىؿوظقيميفماظشعرمقواظ مبؾغضماظظقاػر اضعمأنمذظؽمملمميـعمعـماإلحوري

م،يفقصسماظايم،عزاىزائريمضدمييموحدؼـي.موعـمأبرزماظظقاػرماألدطقرةمواظر

ماظؿؼوبؾمواظؿشوطؾ...مؼوع،ؼإلارماظؾػظل،مارظغؿقض،ماظؿؽا

معؿموضد ماظظقاػر مػذه ميفممرةـوثوردت موبدت ماظدالظقي مأررػو معـ وعـؿزسي

ععظؿفوموطلغفوماظؾدؼؾماحملؿؿؾمظشعرؼيمعػؼقدة.موظذظؽمصنغـوممالمغعـرمإالمسؾكم

ما ماألسؿول مبعض مبفو ممتقزت ماظيت ماىؿوظقي ماظؿفؾقوت مواظيتمبعض ظشعرؼي

م ماسؿؾورػو مٌخميؽــو متضصوئصمأدؾقبقي ماذؿؿؾًمو موعو مإحيوئل مبعد معـ ؿـؿف

مرة.ؼوغسؾقفمعـمتراطقىمع

ماالمظؼد ماظؾعد مطؾموجؿؿرغك مسؾك مواظـضوظل ماظـقري مبويس ماٌشؾع سل

اظلؿوتماألدبقيميفماظشعرماىزائري،ماظذيمملمؼرصدمغؼودهمدقىماٌقضقسوتم

ماظػين ماظؿشؽقؾ مسـوصر مإديوأػؿؾقا ماظـؼود مأوظؽؽ متلعالت متصؾ مصؾؿ جقػرمم.

ماظؽؿوب ماالظشعراي موأدرار ماٌضوعنيوبؿؽؼي ميف مظؿعؿؼفؿ موغظرا ميفماومر. ظؾقٌ

اظدواصعمواظعؾؾ،مصنغفؿمملمؼؿؿؽـقامعـماحؿقاءماىؿوظقيماظـضوظقيموحقظقػومإديم

يفممدؼدماظػينماظيتممتـؾًمفاظؿمدربقامذبردمذعوراتمورـقي.موسؾكماظرشؿمعـ

م» مإديماظروعاووه ميفماظؾغؿوإديماظميغلقوبغضماظشعراء مفدؼد ماظػـقي،ماظصقوي رة

ميفمايىمواظطؾقع مبعضماظؼصوئد موميوزفقر متشؽؾ مطوغًمال مضقؼومواإن وػو

م1«.ربلاظعمرقاٌشبورزامطؿومحدثميفم

ماالمؾوظع ماسبلورموصطـرغقون موراء مطون ماىزائري، ماظشعر مواظؿؽؾػميف ع

مظؾشعراًصوئصماألدؾقبقي،موتراجعماٌع مأنميـكماألدبل،موحقٌمالمميؽـ

وربيمم-يفمعرحؾيمععقـيمم-عرماىزائريمشاظماصؼدمبدمظقجلؼـشلمععماإلؼدؼق

قسمغشورومإغلوغقومطقغقو،ماألعرماظذيمجرماظشعراءمظيموضسقيمربوجؿؿاواضعقيمو

اظقجداغلموأدسماإلؼدؼقظقجلميمورشوسإديمايرصقيمواظلطققي،موضضكمسؾكماظ

                                                                                                        
1
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موملمطواظـؿ ماٌعوصرونميفمضؾىماٌعوؼإـفمسمرجخيل. مذرعماظشعراء ريمالمسـدعو

مو مواإلغلون ماظقاضع مبـوء مإسودة ميف ماظرشؾي موإحقوء ماظلوئدة ماألرر يمشصقوبطلر

ماظلمالماألدبلميفمضقءمعؿغرياتماظؽقن.

يمؼذامصننمصعقبيماإلٌوممبوًصوئصماألدؾقبقيميفماظشعرماىزائريمعؿعؾوػؽ

موب ماظذوضقي، ماالأظؾـقي ممبؼدار مودؿفي ماظقجداغقي مرؾؼوظبي ميف مععموغلفائ عف

ماظظقا مازبؿؾػ مػر مأدؾقبقي ممسوت مإدي متؿققل موػل مسؾؿم»ظؾغقؼي مأن ومبو

ل"مظ"بومووظقسميفمزاوؼيمعـفو،مصؼدمدسو،مفطؿؾيفماظؾغيمبلمٌحبمقاألدؾقبمػ

ماٌؿؾودظي،موإديماخؿ دىمعومحيؿقؼفمطؾمعورمؾإديمدراديمػذهماظؾغيميفمسالضوتفو

ممتعؾري مسـوصر، معلؿقؼوتفو:ممذاوػعـ مذيقع ميف ماظؾغي مبدرادي مإدي مميؽـ ظـ

مواظدالظقيصقتقاظ مواظـققؼي مواٌعفؿقي، مواظصرصقي، م2ي مظؽؾممشري" مالمميؽـ أغف

اظلؿوتماظؾغقؼيمأنمتؿققلمإديممسوتمأدؾقبقي،مإالمأنمػقؿـيمبعضماظعـوصرم

مؼلقطرماظؿقازيمأوماظؿؼوبؾمأومنلاظؿعؾريؼيمعـمذلغفمأنمؼشؽؾمبعدامذيوظقو،مط

لماظيتمتعؿؼماٌلوصيمرةمػاألدطقرةمواظرعزمعـال،مصفذهماظلقطمعاجرتاظؿؽرارموت

ماىؿوظقيمومتـحماظؼورئماألدرارماظشعرؼي.

 التؼابل: مؾحؿية الؼارئ وحمدودوة املؼروء بـية

مظاظؿؼ مخوصقيقوبؾ ماظـصلمأمسمذبرد ماظـلقٍ مذيوظقي مإدي متضوف دؾقبقي

وءماظرؤؼقيمظؾشوسرموػلماظػؽرةماظيتموإمنومػقمصضوءمتعؾرييمؼلفؿميفمتعؿقؼماظؾـ

اىزائريماٌعوصرموطـػًمحضقرماٌؿعيماظـصقي.مضؿـمشعرمصوحؾًموربيماظ

ماظلقؿ ماظـؼد مغظرة مطوغً ماظؿصقر ممبػفقممموئلقػذا مادؿؾدظً مجقػرؼي مغؼؾي

ـمخاللمعمتـظؿماإلذورؼيميفمادؿؾطونماظدالالبوظمعقـيعلؿميؿقاظؼقممعػفمؿياظل
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مؼقحلم ماظبفممعو مطوغًمضؽقؾيماظؾـوء مصقفمعفؿو ـصلمواظذيمتشؽؾمطؾموحدة

مـي.ععقمدالظي
 األرض من حوله ضاقت
 سعفات   
 اقطت السؿوات عؾى رأدهوتس

 تػعفار   
 ز  حتى ددا فرحا دامؿااحلب وتؾبد
 ا...هؽذ   

 ؽن مثؾه أحد وستعني عؾى نػسهومل 
موجعبال   
نماظدالظيمعـمخاللمتلعؾماظـؼدماٌعوصرمهلذهماٌؼطقسيماسؿؿدمسؾكمادؿؾطومنإ

ماظرتطقى مبف مؼقحل مخقوظم،عو مسمعـ مؼرىمالل موػق ماٌعـك، مؼضؿره أنم»عو
محقزم مصقفؿو ماألول محيؿؾ ماآلخر( معقاجفي ميف م)أحدػؿو مبعوٌني اظـصمؼقحل

بقـؿومحيؿؾماظـوغلمحقزماظرصعيماظلؿقممالمدؿلقمواالوـؿخواالمطوطاالسباظظالممو
مواظصربميعوواٌؼو مبوظؿفؾد ماٌصققبي ماظؿؼوبؾمعـمخاللموحيم3« وولمتػلريمػذا

م:4اًطوريماظؿوظقيم
م

ماألرضمضًضومممم

مطًماظلؿوءضوتلمممم
م

معتػرام ممم

ملعاتممممممممممممم
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ماٌؿؿدضعماظقامزماألولايق

مضعماٌؿؽـاظقا
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ماظـوضدمػقمذظؽمايوصظوص )ضقؼماألرضموتلوضطممبنيمؾؿؼوبؾماظذيمؼؼصده

موبنيم) ماظقاضع، ممبقدودؼي مإظقف مواظذيمأذور ماظذاتموتعوظقفو(مورتػااظلؿوء( ع

مذيمأذورمإظقفمبوتلوعماألصؼ.واظ

ماظولدتمخوصقمدضو ماظعري ماظشعر ميفمملبؿؼوبؾميف مأدودقي مظؾـي بقصػفو

ماظؾـوءماظرؤؼقيمظؾشوسرموظقسمذبردمإرورمخورجلمظؾؼصقدة.

قوةمواٌقتمايمئقيظــواظؾعدماىدظلممفؿشوطهماًوصقيماذـمػسترتىممطؿو

/مميايرطق»وضقؿم«ميوضراٌوضلم/ما»وصقغم«مظؾزوغاقلم/مصاأل»عؿؿـؾيميفمرعقزم

مؼالمحعومخيؾؼمجدمطؾاظلؽقن...مو ععوغلمايقوة.ممصالديمادؿكإضلمػؼقؼقو

ماظظقاػرم مبؿقؾقؾ ماظؾـققيماظذيماسؿـك ماٌـفٍ مإدي ماظػضؾميفمذظؽمؼعقد وظعؾ

زوظيمعلمعػبؿلطقدمأػؿقيمعؾدأمأدودلمػقمأنماظظقاػرمالمتعينمو»واظعالضوت.مو

مسربماظعالضو متعينماظؼصقدة ماـمتيتتماظوإمنو مبنيمػذه دصعمموضدم،5«ظقاػرظشل

ماٌـف مبعػذا معـمٍ ماغطالضو موتػلريػو ماظـصقصماظشعرؼي مهؾقؾ مإدي ضماظـؼود

مظدىم مجوء مو معو محد مسؾك ماظضدؼي ماظــوئقوت ماظيتمتصـعفو ماظعالضوت عػفقم

م مأن معـ مؼصػ»بعضفؿ معقضػمجدظل ميف ماظـصمؼؿؿـؾ مربقر موتغذؼفمف ررصون

مص موظذظؽ معـفؿو مواظؿصمـظوصػوتمطؾ مبعضماظؿؼوبؾ معـ مخيؾق كمسؾمؾشوطال

م ماألظػوز مػذهمواىعلؿقى معـؾ متلؿدسل ماىدظقي ماظؾـقي مرؾقعي مألن ؿؾ

اظؿؼوبؾمميأنمخوصقمشريم،6«اظؿؼوبالتمظرصدمذبؿؾماظعالئؼماظؿضودؼيمواظؿـوصرؼي

ؿلىمسؿؼفوماظدالظلمإالمبؿؽـقػمأدؾقبلمعؿؿقزمؼـؾعمعـمحرطقيماظؿشؽقؾمتؽالم

ما ماظذيمحيؼؼ مصقؾعٌمصقفماظؾغقي ماٌؿؾؼل مادؿفوبي موخيرتق ماظقجداغقي إلثورة

مؾموؼـريمصقفماٌؿعي.ظؿلعا
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 رار الؾػظي: تعثر الشؽل وجاذبية اإلوؼاعالتؽ

عوماتصؾممطؾؾًماظؾالشيماظعربقيمسؾكمأظقانمعـماظرتاطقىمواظصقر،مواذؿؿ

مبوٌعوغلمواٌؾوغلمأ مواظؿعؾريم)اظشؽؾ(.معموعـفو مؼعرفمبوحملؿقىم)اٌضؿقن( و

قعمصوتروس،ممخيؿؾػماظؾالشققنمحقلماألدواتماظؿعؾريؼيمعـمدفعموجـومل

تؽرار...موشريػو.مإالمأغفؿمملمؼؿػؼقامسؾكماظؼقاغنيماظيتمتـظؿممػذهماألدواتمو

مبلدؾقبمعغوؼرمويفمذؽؾمإبداسلمخالق.

ؼيماظـؿطقيمشريماٌـلفؿيمععمراروغًماظذائؼيماظعربقيمضدموـؾًماظؿؽطماوإذ

موشري ماىؿوظقي، ماظروح ماسؿـً مصؼد ماظػـقي، ماظصـعي مسؾك بوظـوحقيم»ماٌعؿؿدة

ظقيماظيتمتلتلمعـمخاللمأمنوطمتؽرارؼيمهلومرؾقعؿفوماظشؽؾقيمواظيتممتـؾمظدالا

مرصدػو ماظػينمميؽـ ماظؿـؾقف مأظقان معـ ماظرتطقؾقيممظقغو ماًصوئص مخالل عـ

ػوماسؿـكماظـؼدماٌعوصرمبوظؾـقيموماسؿربمضدموم،7«يؾؿظؾعضماظصقغميفمبـوءماى

اظعالضيمبنيماظدالظلممصننمفؿومتعددتماظؾـكعمو عػؿوحماظدخقلمإديمسوملماظـص.

"ومبؼدرمعوممنؽـمعـممهاقؼدرةمسؾكمتػلريماٌعـكمومصفؿمربؿاٌرتطقيبممتـحمظوما

ماظعالضوت مسؾك مغؾؼلماظضقء مأن مغلؿطقع معو مبؼدر ماىؿؾي ؿؿـؾيماٌ وصػمبـقي

مإدراط مزاد مطؾؿو مو ماٌضؿقن. مبنيماظشؽؾمو مأنمصقؿو مادؿطعـو مبشؽؾماىؿؾي ـو

  ،ي"صقرةماٌعـقؼظؽؾماظصقتلمأوماظؽؿوبلمومااظشمسبددماظؿداخؾمايوصؾمبني

ؿمحؿالظـماسنمعومغصػفمجبؿوظقيماألدؾقبمالمميؽـمأنمؼلتلمعـػصالمنصمؽظوظذ

مخوصقيميا ماظؿؽرار مغعؿرب مصنغـو مةمي، موعـ مواظؿعؾري. ماحملؿقى مبني وصؾ

ماٌ مسـوصر مظؾؿؾدع متقصر موتـوشأدؾقبقي ماغلفوم معـ ماظـصقي مؿؿعي فقهمتموؿط،

مؼوسقو.ؼامإقظؾؿلؿؿعمج

                                                                                                        
 .1772،مI اظشرطيماٌصرؼيماظعوٌقيمظؾـشر،مطمم-قي.:ماظؾالشيمواألدؾقبمدسؾدماٌطؾى،مربؿم7
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رطزماظـؼدماىزائريماٌعوصرمسؾكماظؿشؽقؾماىؿوظلماظذيمؼعؿؿدمسؾكمموضد

تؼدؼؿماظؿؽرارمطقزقػيمأدؾقبقيمعلقطرةمعـمحقٌماػؿؿومماظشوسرمبنثراءماظـصم

مبوظؿ ماظؼدؼؿ ماىزائري ماظشعر ميف مارتؾطً ماظيت ماًوصقي مهلذه دصؼماظشعري

ماظقجدانماظص محقاإلؼؼوسلماٌصققبمبؽـوصي ميفشقخماجملوجلمظاوولميف،مصؼد

ماإلؼؼوسقي ماظؾـقي مخيؾؼ مأن ماإلثورةمسم،دقـقؿف مسـوصر معـ مأغقاع مخؾؼ مررق ـ

مسؾكمعلوصوتمزعـقيم متؿؽررمػلمغػلفو معـمأظػوزمبلسقوغفو مصقفو اإلؼؼوسقيممبو

واظؼورئمتؿوبعفمتؿوبعومماظذيمؼؿقضعماظلوعع«مطؿ»ععقـيمممتـؾًميفمظػظماظؿؽـريم

مععقـومسؾكماظـققماظؿوظل:
م

مســنـلتؿوه مـزل الؼرب واألوأنزمممؽهـدؾـررق  ك دلؾتملدافؽم 

ميــم وجاهال بؽم عاملا ميسوضعتمممرـمن وضيع رفعتم وفاجوكم 

مسـم كؿثل الظل يف األرض بالشؿكشػتم ممن هليف قد أدتثم وكربةوكم 

مرســتؽم وغين عن الدرع والتووقامممكـهال نم مـخامف أمـتوكم 
م

كماظؿؽرارماظؾػظلماظذيمالمؼزؼدمسـمطقغفمزخورفمزمسؾأنماظـوضدمؼرطمواضح

متميظػظق ماالػزاءإـطؿس محيوول مأغف مشري مأدؾقبقي، ممسوت مأؼي مبفذامورتؼو ء

اظعـصرمإديمعلؿقىماًوصقيماألدؾقبقيمعـمخاللماظؿؿـقؾماظؾػظلماظذيمؼعؿؿدم

وتشوطؾفو.موؼرىماظـوضدمأنمترتقىماألظػوزمسؾكممسؾكمعقاضعماألظػوزميفمتضودػو

ماظـمػذا مأنمؼضعقق ماإلؼؼوسقيمواظيتمتوسـمذلغف ؾمسـوصرػومـؿؿػمعـماإلثورة

اىقػرؼيمأحقوغوميفم"اىؿعمبنيماظؾػظموضدهمأوماٌعـكموضدهموػقمعومؼعرفميفم

دمروبؼموضوبؾماظشوسرميفماظقضًمغػلفمبنيم،مصؼق واملؼابؾةبالطبااظؾدؼعماظعربلم

م مم-"وضقع مو"صوخر مم-رصعفؿ" مبؽؿ مو"جوػال مسوم-وضعفؿ" موبنيملميلٌو "

مم-"هلقػم مو"طربي مو"خوئػم-اشؿـؿ" مواظلوععمعأم-مطشػؿؿ" مصوظؼورئ ـؿؿ"

مأومؼلؿعمظػظم"وضع"مو"صوجر"موجوػالمالمذؽمأغفمؼؿقضعموؼؿفقلم اظذيمؼؼرأ
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معـماظؾػظمعـؾم"رصعؿؿ"مو"وضعؿؿ"مو" موؼؼوبؾفو سوٌو"مظؼراءةمومسوعمعومخيوظػفو

م9سؾكماظؿقاظلم..."

مربووظيمتعؿقؼمسـصرم"اظؿؽرار"مجبعؾفمعقزةمـوضدميفكماظرشؿمعـمجفدماظوسؾ

أنمذظؽمملمميـعمعـمم.مشريسـماظؿشؽقؾماظزخريفمبفمجأدؾقبقي،مإالمأغفمملمخير

ماظشعريممبلؿقىماظؿؾؼلموذظؽم عضوسػيماىفدميفمربطمعلؿقىمذيوظقيماظؾـوء

قؽقنمبذظؽمصيفمادؿققاذػومسؾكمزبقؾيماظؼورئم"مبوظؿـؾقفمإديمخوصقيم"اظؿؽرار"

ظقضًمغػلف،مودقؾيمعـمجفيمعوميفمتؽرارهماميمواظغوؼيميفقؾقداظؽررمػقمؾػظماٌاظ

مؼؾـفممعؼؼوإعـم معو معـمجفي مواظؿفقم،موشوؼي مسؾكماظؿؼق ربض،مؼـؾفموحيػز

مععـ معـ مغػلف ماٌؽرور معـمعوذمكاظؾػظ مصقفو مخيؾؼف موعو مغػسماٌؿؾؼل، ميف قر

م.10غػلل"معؼؼوإوادؿفوبيم

صضكمإديمادؿـؾوطماظعدؼدمعـمررائؼمضدمأنمتطقرماٌـوػٍماظـؼدؼيمأمذؽميفالم

ماال مأن مطؿو ماٌؿـقسي، ماألدؾقبقي ماألمنوط موتػلري ماظـصماألدبل، مموػؿؿهؾقؾ

موتعددم ماظؿؾؼل مالدرتاتقفقي ماألوظقؼي مأسطك مضد مواظؿلوؼؾ ماظؼراءة بـظرؼوت

ماالدؿفوبوت.

اظـؼودمبلدواتمجدؼدةمإالمأنممـالتمىقؾمعكموإنمأوحًمػذهماظؿققوحؿ

ماظشع مااظـص مازىري مؼعـ ممل ممتودؽفمحنبئري مدر مسـ متؽشػ مذوعؾي وري

ماألصقاتم مبعض مريؾؿفو ماظيت ماٌؾؿؽرة مواظرعقز ماظدالالت موتلؿقسى اظػين،

ماظـؼدم مملمؼربز مصـقي ماظذيمؼشؽؾمعرجعقي ماىزائريماظؼدؼؿ ماظشعر غوػقؽمسـ

مخصوئصفوماىؿوظقي.

متضؿاظرمكوسؾ مممو ماًصوـشؿ متؾؽ ممئصؿف مدالظلمومءوحيإعـ تؽـقػ

ماظذيمجعؾفومملؼقوعقد معـمطؾمتلصقؾمعـففل،ماألعر مبدتمخوظقي إالمأغفو

                                                                                                        
 .55ص.م-جعماظلوبؼ.اٌرم9
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ماإل مصعقبي ماظدوام مسؾك مؼلؾى مممو مجؾقي. موشري معؾعـرة مبكؿؾػمممٌوتظفر

ماًصوئصماألدؾقبقي

 ه املشوه لؾرمز األدطوريالوج

ـمحقٌمعينمػيمدالظيمسؾكماظرضلماظاألدطقرةمعـمأطـرماألذؽولماظرعزؼتعدم

متضػلطؿومأغفوم.مؼديرلؿقىماٌوديمإديماٌلؿقىماظؿفٌامـغيمعطقغفومتـؿؼؾمبوظؾ

م مسؾك موتعؿؼ مجدظقو، مبعدا معقاجفيمدحلوإاظعومل ميف موتضعـو مبوظقجقد، ـو

معلؿؿرةمععماجملفقل.

ضيمقرماإلذورةمإديمأنماألدطقرةمظقلًمذبردمسوملمعـماظلردؼوتماٌشدوو

مب معلؼدر ممتـؾ مسوؿعو مبـوئقو ماظؿـظؿقوتمأطـمسؼعؽموظققى مققؾـاظر وؼزؼدػومؼي

متعؼقداموذيوظقي.موذظؽمػقمعومؼعززمحضقرػوميفماألدبمواظػـ.

تشؽؾًماألدطقرةميفمرحؿماألرضمواغؿؼؾًمعـمضقىماظقجدانماظؾشريممدؼظ

ؿمحاألطـرمطقغقيمومشقظقي.موبفذاماظؿالمعؼؼوقصػفماإلبعرمشممفدةمبذظؽمٌقالدماظ

مظألدطقمي متلرؽـ متفقه مأن مظفوؼة مظقاضع مأو مظؾقؼقؼي ظعورػلمامهذغػومال

ظقجلمصؿلؿطقعمبذظؽمأنمتلوػؿميفماًؾؼماظشعريمعلوػؿيمعفؿي.مشريمقؼدؼواإل

ماظشعراءم موأن مخبوصي متؾؽماٌفؿي معـ ماٌـشقدة ماظغوؼي ماظصعىمهؼقؼ معـ اغف

مؼ موممو ماظقاضع... مأنمؼقاجفقنمخرابماألزعـي،مومتزضوتماظذاتموػشوذي ؾدو

مجعؾؿفمةسقد ماألودي ماظصقرة مصػوء مإدي ماألدطقريممدقعؼلؿماظشوسر اٌعـك

م.11اٌعـكماإلغلوغلمصكالدؿال

ػقضماظاٌمدػمأنماظشعرماىزائريمملمؼقزػماظرعزماألدطقريمبذظؽمموعـ

ما ماظشعر مذفد ماظذي مرعظاًالق مأٌع مسبداإبل ماظيتمترطفو ماًوظدة ءماعرذوتف

وب...(ملقاظم،اظؾقوتلم،غؼؾدمؾأع،مقراظصؾمسؾدولم)خؾقؾمحووي،مصالحمعـأ

                                                                                                        
ذبؾيمم-وي.ؾمحوخاللمتقزقػماألدطقرةميفمذعرمخؾقمـىمعص:محرطقيماًمخريةني،ماظعمريرم11
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مإنمملماىرمشعظقىماشريػؿمظقظؾمغصو زائريمعـمذظؽماظػقضم"ضؽقالموغودرا

قػمػذاماظػضوءماىؿوظلمزحبقٌمملمغؾؼمتقم-غلؾقوم-غؼؾمؼؽودمؼؽقنمعـعدعوم

م ماٌؼورع مبعض ميف مأذؽولمشظاإال معـ مذؽؾ ماألدطقري مأن معـ ماغطالضو عرؼي

ماٌلؿؿرة"اظؿعؾريمسـماظعوملمواإلغ موهقالتفؿو مقزاظرعموعـم.12لونميفمسالضؿفؿو

ـؾًمعمضدومقتمواالغؾعوث"مٌا،م"اظـوضدم"اظلـدبود"موظقفإؼيماظيتمأذورمدطقراأل

ػذهماظرعقزمتعوظلماظقاضعماٌـؿظر،موتعؿقؼماإلحلوسمحبقوةمبدتمطؽقؾيمعـفورةم

ماإلعؿالءم مسقامل مسـ مواظؾقٌ ماإلطؿؽوب مرعز م"اظلـدبود" مأدطقرة "وظعؾ

مبقصػفو ماظشعراء مأهلؿً مضد ماٌقضمواًصقبي، مإلقساٌعودل وتمضذرال

م.اٌـؿظرمظقاضعمػشموعؿكطؾمٌعؾاظمووؼي...مرؤؼورؤؼ

ماظلـدبودذوإم مطوغًمصقرة ماالغؾعوثمقخؾىمظدما ؾمحوويمضدمدؾؽًمرؤؼو

اٌؿفددمغؿقفيموسقفمايودمبلزعيماظقاضعماٌؿصؾىمواٌـقدرمإديماهلووؼي،مصنغفوم

المإمزائريموعومػلىاظؿغربمواظـػلمواظرتحولمظدىماظشوسرماضدمادبذتمصقرةم

مش مرقضؿفربي ماظذي مؿسماظلـدبود ماجملفقل... مثعرمغفوإؿوت ماظيتماقي ظقاضع

م:13جيلدػوماظشوسرمحبزنموعرارة"
م

 ل يف عيـيك مؾؼىحا أروأن

 ذطآ  عؿيؼة ودط

 ا أمضي عؾى صػحة مرجا وأن

 ذؽل مرداتي الغروؼة أدين
م

.مصؼرماظؿفربيماظشعرؼيماىزائرؼيمظؾرعقزماألدطقرؼيمؾقالتقؿظػذهمامتعؽس
ماألدطقرياظػموبوشق ماظؿؼؾقدؼيمينؼعم،ؽر ماظصقر ميف ماألدبل ماظشؽؾ ماسبصور

اٌؾوذرةمواغعؽوسمذظؽمسؾكماألدؾقبماظذيمملمؼؿقررمعـماظلطققيمواًطوبقي.م

                                                                                                        
م12 مدؼقانماٌطؾقسوتممسؾدم ماىزائرؼيماٌعوصرة ماظؼصقدة ماظؿلوؼؾمعدخؾمظؼراءة مو اظؼودرمصقدوحم:ماظرؤؼو

 .124مصمم1اىوععقيمط
 111ص.م-اظؼودرم:ماظرؤؼومواظؿلوؼؾمعدخؾمظؼراءةماظؼصقدةماىزائرؼيماٌعوصرة.سؾدمصقدوح،مم13
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مصؿقد مؼـػل مال مذظؽ مأن مامشري ميبعضماظؿفورب ماظيتممل بـؼؾممفؿؿتداثقي
مأواقظا مومضع مسـف، ماظؿعؾري معـممنوإحؿك متؿقضعف ممبو معلوءظؿف مإدي متطؾعً

م"وتؾؽمػلم"ممؽ م"راػـقي" معـ مؼؿضؿـف موظقسممبو مسوتماظرؤؼوممحدىإـوت"
ماظقاضعم مإدي متـػذ مأن مهوول ماظيت مبقدؼؾي( م)إدرؼس ماظشوسر مظدى االغؾعوثقي

ظقيمٌـوامويمإديمإسودةمصقوشيمعؽقغوتفقصاألذقوءماٌلظموذبوبفيمايقوة،موهقؼؾ
م مػغغلوإيف ماجملؿؿع ميف ماظػـ محؾقل مأن مذظؽ ماًالضي. مغققؿفو ماظػعؾمق معـ ع

سورػلممومقفدؿإاظؿققظلماظذيمؼلفؿميفمبعـفمدونمأنمتؾؼكمػذهماظرؤؼومذبردم
م مظػعواغأو مممؽـوتفؼل مؼلؿؼصل موال متػوصقؾف ميف ماظقاضع موتؾرصد مأدطقرةم. دو
مقإغؾ" مؼـطقيمسؾكممسوتمؾ" معلدووؼو معؿعددةؼذورإولقدا ماظراػـممي تؿضؿـ

م:14معدارماًراب"يفرةمتحبرطقيمعؿق

م

ممدانومإديمغشقمتطؾعمصوحؾفػدةمؾمعومؼؽػؾمهلذهماٌؼطقسيمذقؽومعـماىعظو
متقمبعض مخالل معـ ماٌكؿؾػي ماظؿعؾريؼي ماألذؽول مأغـومزقػ مشري األدطقرة،

،م-أنمصحماظؿعؾريمم-ؽوئلمأوماظلرديمغالحظمتغؾىماٌضؿقنماألدطقريماي
حماغعدامماظؿػوسؾماظرؤؼقيمبنيمذؽؾماألدطقرةموربؿقاػوماظدراعلموبنيمجرؼمموم

اٌؼطقسي.م"وإذامطونماظشوسرممذؽؾماظؿعؾريموربؿقاهماظؾوػًماظذيمتـؿمسـفمػذه

                                                                                                        
مم14 مؾسصقدوح، ماىد مواظؿفرؼىميفماظشعر مايداثي معالعح م: ماظؽقؼً،مم-زائري.اظؼودر م/ ماظؾقون ذبؾي
 .03ص.م-.1774م،124ع
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ضدمحوولمأنمؼؿؿـؾماظرعزماألدطقريماظلقعريمذعقرؼومصنغفمملمؼػفرمػذاماظرعزم
مو مػاذيوظقو، مبؿققؼؾ ممذاطؿػك مؼـظر معطقي مإدي مباظرعز موبذظؽمإفو ماظقاضع. دي

م متداسل مصؽرة مسزز مضد مبنيماظشلؼؽقن ماظصؾي مخؾؼ مدون مأو مادؿؾفوعف مدون ء
ماٌصطؾح ماظؿقاظقدؼيمرةوصؽمعزياظرمععفؿقي متعوعؾمفعو15اظؿداسل مطون ؿو
رتفومؼداظرعزماألدطقريمبقصػفمخوصقيمأدؾقبقيمتؿؿقزمبععمماظشوسرماىزائري

م موشريممءثراإسؾك مودطققو مضؽقال مطون معفؿو ماظصقر...، موتؽـقػ اٌؿكقؾ
مبنيماألذقوءمدحلوإعؿقشؾ،مصننم ماظعالضوتمبنيماظدوالمواٌدظقالتمأو مبـؿق ف

مؼؿطؾ مجعؾف ماظواظؽؾؿوت معع مأظػي مخؾؼ مإدي معقضػفماألمرعزع مظؿفدؼد دطقري
مقاضعمواظؽقن.ـماظاظشعريمع
مأؽومي ماظؼقل ماظشعرمنــو ماغػصول ماي موربي ميف ماألدطقري رمعشظسـ

اىزائريمطوغًمغؿقفيماإلصراطميفماظؿؿلؽمبوظقاضعلمواظققعل،مصوبؿعدماظشعراءم
مسؾكماًطوب مبوظزخورفمواسؿؿدوا مواظغؿقض،مواػؿؿقا ماٌؾوذرة.مسـماظؿعؿقي قي

م مبوظشؽؾ ماػؿؿً مرائدة موورب مغصودف معو ماػؿؿوعفوماظؿعوغودرا مضدر ؾريي
يممتـحماظؼورئماٌؿعيمقؾؾمعومتزالممتـؾمأظػيمتؼظيتوػلماظؿفوربمامبوٌضوعني.

مؼوزمحلفماظقجداغل،موتعؿقؼمرؤاهماظؿلعؾقي.ؼنباىؿوظقيماٌـؿظرةم

 أداليب وخيبة التشؽيلفؼر 

األدبلمتؾقٌمسـماٌـفٍماظؿلدقللمٌعطقوتفوماظيتمزالمررائؼماظؿقؾقؾمعومت
م مترتاوح مواهلريعـققرقؼلمملينظاألبني مواظؿورخيل، مواظلقؿوئل واىؿوظل،

ععظؿفوماظققممحقلممظؿػإعـمعصطؾقوتماظـؼدمواظؼراءةماظيتمموػواظـػللموشري
ماٌعريفمواىؿوظل.مجغؿوإصوسؾقيماظؿؾؼلميفم

اغؿؼوئلمبلػؿماآلظقوتماظيتمتػلرممسلقومبظؽمصننماظـؼدمعؾزممبلنمؼؾؿمموظذ
معز.رصؾماظػـمبوٌعرصي،مواظقاضعمبوظ،موتسالضيماظؽؿوبيمبوظقجقد

بعقدامسـمػذاماظؿـوول،مطؿومم-ؿفمظععيفمم-ىزائري،مصؼدمزؾماماظـؼدمأعو
أنمصؼرماًطوبماظشعريمظإلذورةمواصؿؼودهمظؾدػشيمضوسػمعـماغؿشورمزقاػرم
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مصقرؼ مادؿفوبي مذبؿؾفو ميف مذؽؾً مدطققي مٌشوسر مػذهمبوسي مأبرز م"وظعؾ رة
مقبممبوألدؾوػؿؿممأشؾىمذعرائـومبوٌقضقعمدونماالػؿؿواظظقاػرمظػؿومظؾـظرمػقما
ماظشعرؼي،م مواٌقضػمدونماظعـوؼيمبوىوغىماظػينمـسويفمأسؿوهلؿ مبوظػؽرة وؼؿفؿ

ماظشعراءم مبلشؾؾقي متلؿؾد ماظـقرؼي ماظروح مطوغً ماٌقضػمصؼد مأو مظؾػؽرة اجمللد
مادؿؾدادامريود م مععفو مبؽقػقيمملمؼلؿطقعقا مسورعو يفمماظػرصيمظؾؿلعؾمدجيوإقو

16تعوبريػؿموصقرػؿ"

مقصو ماغصراف مصنن مغعؿؼد مضقؼوممؽوظؽأؿو محوصزا مطون ماٌضوعني مإدي اظشعراء

مإديماٌغزىمعـم مجعؾفؿمحيقظقنمجؾمروضوتفؿ ؼغذؼفمايؿوسماىؿوػرييمممو

ذاماظؿصقرمصقؿومأحلىماظعؿؾماظػين،مصؾؿمؼفؿؿقاممبلؿقىماألداءم"وضدمجوءػؿمػ

ريمظؾؿضؿقنماظـقريمشوضنيماظطرفماظشعؼقؿيماظؽربىميفماظعؿؾمظامفؿئسطوإعـم

ًقول،مواظؾـقيموا،مرةسؿومػقمأدودلميفماظشعرمعـمسـوصرمصـقيمأخرىمطوظصق

.17اظشعرؼي"

مشعحمأنماظققص مالاىر مغضوظقي مععقـيمذيوظقي مأغؿٍميفمعرحؾي مزائريمضد

مأ مبقد مملمتلؿقسىمذغفتضوػك، مغظرمو مصؼد ماظؾـققيمواألدؾقبلماألخوذ. ؽؾفو

مجوغىمأح معـ مإظقفو مورعقزهمودي موصقره ماظػينمبنؼؼوسوتف مشّقىماٌلؿقى ممو

فمصؾؿمغعدمغذطرمػذاماظشعرمإالمبقصػفمخطوبومثقرؼومذبؾفالم"وأحلىمتاءوحيإو

ماٌ مػذا ميف متؽؿـ ماظعؾي مامقرـظأن ماظـقري ماظشعر مؼؿصقر موكصظذي ؾو،مىبو

مرعماآلذانمبلظػوزفماىزظي،موتعوبريهماٌعؿؿدةؼؼماإلؼؼوع،مؾماظـربة،مضقيؾفذب

مأدؾقبماهلؿسماظذيممسؾك ماظـقريمالمؼؾقؼمبف ماظشعر مواظؿفقؼؾ،موأن اٌؾوظغي

18ؼؿصقرمأغفمبوٌقاضػماظروعوغلقيمايوٌيمأظقؼ"

فمعـمدواصعماجؿؿوسقيمـؿرماىزائريمسؾكماٌدظقالتممبومتضؿاظشعوءماغؽػمنإ

م مأنملمالدؿكالصماػؽؼال مالمميؽـ ماظدواصعممبػردػو موذظؽمأن ٌعـكماألدبل.
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مميقزمديماتػضلمإ دؿـؾوطمذعرؼيمعؿػردةمتعؽسمحرطقيماإلبداع.موظعؾمذظؽمعو

ماغؿؼولماظشعرمعـماظقجدانماىؿوسلمإديماظقجدانماظػردي.

مزاءإؿزممسؾكماألضؾمبوظـؼدماظؾالشلمؾطونممجيدرمبوظـؼدماىزائريمأنمؼموضد

ماٌـظماظشعرؼيماظيتمةداٌو قرمطوغًميفمعؿـووظف.مورمبومأصؾحماظـؼودميفماظؿزاممػذا

اظصقرماظؾالشقيممءحصونضقؿماظؿقؾقؾماظـصلمبم-إديمحدمبعقد-غفمدقفمؼردخمأل

موادؿعو مرعز، مرعـ مووة، ميفممػوريػلتطـوؼي، مأحدػؿ مظدى مند معو مشرار سؾك

م مظشعر ماظؼاهؾقؾف مسؾد مغودألعري م"صنذا مضقظف: مخالل معـ ماألظػوغرظر مإدي زمو

فمبوظزخورفمؿؿوعواظرتاطقىمسؾؿـومعدىمطؾػماظشوسرمبوحمللـوتماظؾدؼعقيمواػ

ماظؾالشي،م معـمسؾقم معـمجوغىماظؾدؼعمإديمجوغىمآخر ماغؿؼؾـو موإذا اظؾػظقي...

مصؼدمالصوظؼصقدةمذاتمخقولمخصى،متلعؾماإلدؿعورةماٌؽـقيميفماظؾقًماألولمعـ

ماظـ مايمقسذؾف مأضػك موبذظؽ مععـمةوقبوظعدو، مذلء مصقفمسؾك موبعٌ قي

مؼمريش19ايرطي" مال ماظؼراءة معـ ماٌلؿقى مػذا مأن موزؼؽقومعدو موصػو طقغف

مغدسقمإظقفمػقمتؾؽماظؼراءةماظؿل ؾقيماظيتمتطؿحمإديموؼٌقاصػوتمزخرصقي.مأعومعو

ؼماٌؿكقؾمعـمخاللمعومتضؿرهماظرتاطقىمعـمععوغلموصقر.ؿسماطؿشوف

ما ماالإن مأو ماًصوئصماألدؾقبقي مسؾقفالدؿددؿـؾوط ممبفردمل مؼؿلـك مال و

اظؿلعؾلميفماظلؿوتماإلذورؼيممايسمقرالنؼؿؿمبممنوإفومأومحؿكموصػفوموئحصوإ

ميقئوتمالمغفوغعؽوإقـفؿوموعومؼرتتىمسؾقفومعـمبواظؿدضقؼميفماظعالضوتماٌـشلةم

مواظدالالت.متوءاعـماإلحي

مالموؼؽ ممبقزاتموخصوئصمإديمحد متؿػرد ماظشعرؼي ماظؾغي مبلن مغؼقل ػلمأن

ماظؿقازيممميؽـمحصرػو مؼعد مؼشؿؾمسؾقفممحدىإورمبو أػؿمػذهماًصوئصمٌو

فماإلؼؼوعمقؿمصحممػـددلمؼؿالوعـمتشؽقؾموعومؼؿضؿـفمعـمحسمذوسريميفمغظ

عؼدرةماظشوسرميفماظصـعيمدون،ممغػلفمسـماظشعريمبوظؿؼين،موؼؽشػميفماظقضً

تؽؾػمممومؼشعرماظؼورئمبوظرشؾيميفمهؾقؾمعلؿقؼوتفموأمنورف.
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