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 شكر وعرفان
 

 وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إىل إجناز العمل أما بعد:احلمد هلل الذي أنار لنا حرب العلم واملعرفة 

لكل مبدع إجناز ,ولكل شكر قصيدة , ولكل مقام مقال, ولكل جناح شكر وتقدير فجزيل الشكر أهديك ورب العرش 

 حيميك أستاذي الفاضل "بلحاج عباس"

قدير أستاذي الكرميني "إبراهيم الشليب "و" متيم  إليكم يا من بذلتم ومل تنتظروا العطاء ,إليكم أهدي عبارات الشكر والت

 الفاخوري"

 كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل  كل من ساعدين من قريب أو من بعيد على إجناز هذا العمل وإليكم أقول 

 شكرت مجيل صنعكم بدمعي... ودمع العني  مقياس الشعور 

 ألول مرة قد ذاق جفين ....على ما ذاقه دمع السرور

 

 

 



 
 مـقدمة
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التاريخ وعاء مشًتك حيتفظ جبميع األحداث والتطورات اإلنسانية منذ فجر احلياة وسبيل      
أو بتعبري علمي ادلادة اخلام  اخلصائص اليت ميزت ىاتو احلياة ,غري أنّ  تلك األحداث والتطورات,

وانطالقًا   خمتلفة كالزمان وادلكان والطبائع والتقليد..., اليت يتألف منها التاريخ البشري,ذلا مقاييس
من ىذه النظرية أصبح تاريخ كل أمة متميزًا عّما سبقو بألوان  وخصائص  من حيث النظر إىل تلك 
األجزاء ادلكونة ذلا,وأىم شيء حيفظو التاريخ ومتجد من خاللو األمم ىو احلروب والثورات الشعبية 

األمة من فهو الربىان القوي على ما يضطرب يف كيان  العظمى, جتماعيةاالالعنيفة واألحداث 
مجيعها مصدر إذلام وىذه احلروب والثورات كانت ات إنسانية تسعى جهدىا لتحقيقها ,مطالب وغاي

ديكن من خاللو حفظ وتعترب ادللحمة أحسن جنس أديب  كست يف أعماذلم األدبية,انعلألدباء حيث 
يف اندفاع  فخلدت لألجيال الطالعة تارخيًا حافاًل بأناشيد العظمة الثائرة, تلك احلروب والبطوالت

وادلتتبع لتاريخ اجلزائر بعناية وإخالص يظفر بسلسلة ملتحمة األجزاء من احلوادث الكربى   ,وقوة
ومشاركتها الفعالة يف تثبيت أسس احلضارة  ها اجلغرافية فأرض اجلزائر أرض مالحم نتيجة دلكانت

 تسقو األقدار دًما.مل نية منذ العصور األوىل وقّلما يوجد شرب منها اإلنسا
ارتبط جنس ادللحمة يف األدب اجلزائري بالشاعر مفدي زكريا ألنو الوحيد الذي كتب يف ىذا و  

التعرف على تاريخ اجلزائر  من  تمكنناجلنس.إلياذتو اليت خلدت  تاريخ اجلزائر واليت  من خالذلا  س
 يف يت رغبنا من أجلهاكان ىذا من األسباب الرئيسية الو نشأتو إىل غاية العصر احلديث,من ابتداًء 

ذلا الوسط  األديب والثقايف  اًل فنًيا  يشكل صرخة أدبية اىتزكوهنا عم  وكذلك  ع,دراسة ىذا ادلوضو 
 يف اجلزائر,كذلك العتبارىا من أحسن ما نظم يف فن ادلالحم يف األدب العريب .

:ما ىي السمات شكاالت اتآيًدا على إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا وجب علينا طرح اإلوللتعرف جي
 ?وما ىي ادلضامني الشعرية اليت تناوذلا الفنية اليت متيزت هبا ادللحمة يف إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا,

معنون بأنواع  دخل فادل وفصلني اثنني, مدخل خطة حبث مكونة من  ةاإلشكالي ىاتو وقد استدعت 
 وادللحمي. ادلسرحي, القصصي, الشعر ادلوضوعي وتناولت فيو مفهوم الشعر الغنائي,
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أنواع ادللحمة  نشأة ادللحمة, مباىية ادللحمة ,تناولت فيو مفهوم ادللحمة, فمعنونأما الفصل األول 
 وادللحمة عند العرب والغرب. أركان ادللحمة,

 الفنية  سماتزكريا قراءة يف ادلضامني والبإلياذة اجلزائر دلفدي  نونأما بالنسبة للفصل الثاين ادلع
رلموعة من وفيو  دلفدي زكريا  ادلضامني الشعرية يف إلياذة اجلزائر سمني األول وتناولنا فيومقسم إىل قف

ثاين  والقسم ال السرد القصصي. صورة الشعب, األصل التارخيي, اخلوارق, الدين, البطولة, العناصر:
 التناص, ادلعجم الشعري, يف إلياذة اجلزائر حيث تناولنا فيو اإليقاع, كان بعنوان السمات الفنية 

 الصورة الشعرية .
ادلنهج فقد حاول البحث أن ينفتح على أكثر من منهج نقدي,مبا أن كل منهج يركز  صأما فيما خي

الدراسة بأكثر من منهج بداية بادلنهج على جانب من النص دون اجلوانب األخرى.استعنا يف ىذه 
 التارخيي الذي يرصد أىم ادلفاىيم وتطورىا وأثرىا يف األدب,كذلك ادلنهج الوصفي التحليلي.

كان ذلا أن تكتمل فصوذلا دون أن تستند إىل رلموعة من ادلصادر ما  ويف احلق إن ىذه الدراسة 
زائر أن يكون مصدري األساسي فيها ىو:إلياذة اجل اليت قدمت لنا زاًدا معرفًيا ومن الطبيعي وادلراجع,

 .دلفدي زكريا 
 وبعده ديكننا ذكر ىذه ادلصادر:

 الشعر ادللحمي عند العرب جلورج غريب -
 ب األدب لفايز ترحيينالدراما ومذاى-
 فن ادلالحم )األصول ,النشأة ,التطور(حملفوظ كحوال-
 حملفوظ كحوال  ,األجناس األدبية النثرية والشعرية-
 يف البالغة العربية لعبد العزيز عتيق-
 أولية النص "نظرات يف النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعيب"لطالل حرب -
 اتآداب األجنبية القددية واألوربية لصاحل دلباركية -
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ومل خنتلف عن كل باحث أثناء إجراءنا ذلذا البحث فقد واجهتنا مجلة من الصعوبات والعقبات 
, وكذلك مل أوذلا;قلة ادلصادر وادلراجع اليت تتحدث عن ادللحمة ,خاصة ادللحمة يف األدب العريب

  نعثر على دنوذج إللياذة اجلزائر مشكلة ال ورقيا وإلكًتونيا.
ويف األخري ال يسعنا إال أن حنمد هللا ونشكره على توفيقو لنا إلمتام ىذا البحث ,كما نتوجو بالشكر 

ادلشرف "عباس بلحاج "دلا بذلو  من جهد يف إجناز ىذا البحث فقد حباين بتوجيهاتو  اجلزيل لألستاذ
القيمة ونصائحو الثمينة وتوجيهاتو الصائبة طيلة العام الدراسي حىت متام ىذا البحث فكان حبق  نعم 

 ادلعلم الرشيد فلو مين كل الشكر واالحًتام والتقدير .

                                                                   

 

 

 



  
: أنواع الشعر مـدخـــــــــــــــــــــــــل

 الموضوعي
 

 متهيد:

 الغنائيالشعر -1

 الشعر القصصي-2

 الشعر املسرحي-3

 الشعر امللحمي -4
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 متهيد:

 فن ادللحمة كنوع شعري:

بني الدارسني ,يف كون  ادللحمة جنسا أدبيا مستقال عن بقية األجناس  ,ولكن ال صلد اختالفا كبريا  
 يأيت ذلك وقد ال اذلوية للصنف مبعدا عن أسسوالكالم ال يطلق ىكذا دون حتديد 

الكلمة ال يقصد  هبا غري الشعر العريب,  دون التعرض إىل األنواع العامة للشعر,وعندما نطلق ىذه
وأطر عامة ,ىي على العموم أربعة  زلبو التقسيم أن يضعوه داخل مفاصل  اعتادألن الشعر العريب 

 كرأي غالب وليس هنائيا

 الشعر الغنائي-1

 الشعر القصصي-2

 الشعر ادلسرحي-3

 1الشعر ادللحمي -4

   بع ألننا سنسهب فيو الحقا.سنوجز يف النوع الرا ويف األخري ذلذه األنواع

 

  

 

     

 
                                                           

 .51م,ص:7002)دط(, د(,اجلزائر,)د  تأمالت يف إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا , بليحيا الطاىر, ينظر:- 1
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 نائي:الشعر الغ-1

ىو الشعر ادلوسيقي ي يرتجم عن عواطف الشاعر من حب وكره ومدح وثناء وغري ذلك,فيبعث     
 , أو ثورة  وغضبا وانتقاما.وارتياحايف السامعني نشوة 

  .1شعر يغىن بو على اآللة ادلوسيقية ومعىن كلمة غنائي يف األصل;

,ولكن شهد ىناك تطور 2«اآللة  الشعر الذي كان ينظم لكي ينشده الشاعر على ىذه»كذلك وىو  
طرأ على كل من الشعر وادلوسيقى حيث استقل أحدمها عن اآلخر ,ومل يعد من الضروري أن يكون 

فاستعملت بذلك كلمة "غنائي" يف كل شعر ليس قصصيا  ,ارةالقيتالشعر الغنائي شلا يتغىن بو على 
الل مل يكن  كليا حيث بقي االستق  دتثيليا ,وأكثر ما يعرب عن خلجات النفس ,لكن رغم ىذا  وال

 متخلفا. متقدما أو.ادلوسيقىختلو من  ,فكل األشعار الغنائية صلدىا البادلوسيقىفيو صلة 

 فالغناء موجود عند مجيع األمم بال استثناء , قال ذو الرمة :

 أحببببببببب ادلكببببببببان الفقببببببببر مببببببببن أجببببببببل أنببببببببي

 

 ببببببببببببببببو أتغبببببببببببببببىن با هبببببببببببببببا غبببببببببببببببري معجبببببببببببببببم 

 

 ويقول ادلتنيب:

 زىن إذا أنببببببببش أنشببببببببدت شببببببببعرا ف  بببببببباأجبببببببب
 ودع كبببببببببل صبببببببببوت غبببببببببري صبببببببببويت ,فببببببببب ني
 ومبببببببببببببا البببببببببببببدىر إال مبببببببببببببن رواة قصبببببببببببببائدي
 فسببببببببببببببار بببببببببببببببو مببببببببببببببن ال يسببببببببببببببري مشببببببببببببببمرا

  

 بشبببببببببببببببببببعر أتببببببببببببببببببباك ادلبببببببببببببببببببادحون مبببببببببببببببببببرددا 
 أنبببببببا الصبببببببائا  اىكبببببببى واآلخبببببببر الصبببببببد 

 منشببببببببدا إذا قلببببببببت شببببببببعرا أصبببببببببا الببببببببدىر
 ال يغببببببببببببببببىن مغببببببببببببببببرداوغببببببببببببببببىن بببببببببببببببببو مببببببببببببببببن 

 

 
 

ف هنم أقبلو عليو,ورفعوا شعراءه إىل أعلى –عندىم الشعر الغنائي  نان تأخراليووإذا كان     
كما فعل العرب يف شعراء الغنائيني لسماع ادلدح,الدرجات.فصار ملوك اليونان وكرباؤىم يقربون ال

                                                           
 .21م,ص7002عبد الرمحن عبد احلميد علي,تاريخ األدب يف العصر اجلاىلي,دار الكتاب احلديث ,القاىرة,)د.ط(,- 1
 .28ينظر ادلرجع نفسو,ص- 2
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الشعر الغنائي فيهم,فاشتغلوا بو عن فكثر الشعراء الغنائيون عندىم  وأستاذىم )بندار(.وشاع  دولتهم,
الشعر القصصي.وكأهنم اشتغلوا ب ثارة العواطف واحلث على الفضائل عن تقرير احلقائق وسرد 

 1ادثاحلو 

الشعر,وتتغىن بو يف العصور الوسطى أولئك األشخاص  تؤلف ومن أشهر اجلماعات اليت كانت      
الطائفة,الشعراء قد تأثرت كثريا بالشعر العريب يف الذين يطلق عليهم اسم )الرتوبادور( ,وىذه 

 األندلس.

ف األمم ,ففي األحوال باختال ويف الغالب أن االتصال بني الغناء والشعر خيتلف قوة وضعفا     
ادلتطرفة جدا يكون الشعر والغناء متالزمني ,ويف األحوال األخر  ,حبيث يكون األمر وسطا,حبيث 

ينشد إنشادا معتادا.على  كل حال كانت الصلة   يانا ومنها ما بو أحيكون من األشعار ما تتغىن
 2بينهما أشد يف الزمن القدًن منها يف العصور احلديثة

يف والشعر العريب من ىذا النوع ألنو ذايت,فقد قالو العرب يف كل أحواذلم وترمجوا بو عما جييش     
 يف كل أيامهم وحياهتم. عواطفهم وأودعوه بطولتهم وشجعاهتم وحبهم وتغنوا بو

 قال صاحب العمدة:

الغناء مبكارم أخالقها,وطيب أعراقها,وذكر  وكان الكالم كلو منثورا ,فاحتاجت العرب إىل"     
األصلاد,و حائها األجواد,لتهز أنفسها إىل الكرم,وتدل أيامها الصاحلة,وأوطاهنا النازحة,وفرساهنا 

على حسن الشيم,فتومهوا أعاريض جعلوىا موازين الكالم,فلما مت ذلم وزنو  وه شعرا,ألهنم  أبنائها
يف أقسام الشعر األخر  فنشأت مسرحيات غنائية  -أيضا-شعروا بو ,أي فطنوا وتغلغل الغناء 

 .  "3ونصف غنائية,وىناك كثري من ادلالحم اليت غىن هبا أيضا

                                                           
 ,الصفحة نفسها. السابقادلرجع - 1
 .22-28:صنفسوادلرجع - 2
 .22ادلرجع نفسو:ص- 3
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يطلق على األشجار اليت ليست من الضرب القصصي أو  على أن لفظ الشعر الغنائي صار    
 ادلسرحي ,واليت يعرب فيها الشاعر عن خواطره وآرائو ,وتأمالتو ومشاعره وآمالو وآالمو,فهي دتتاز بأن

 تغلب على النظام القصصي وادلسرحي. الصفة الذاتية تغلب عليها ,على حني أن الصفة ادلوضوعية

بعيد كل البعد عن الصبغة ادلوضوعية , معناه أن الصفة ىي الراجحة  وىذا اليعي أن الشعر الغنائي
  1يف الشعر الغنائي

  الشعر القصصي :-2

 مفهومه:2-1

 ىو الشعر الذي يتناول قصة حدثت يف الواقع بشيء من التفصيل ,عن طريق احلكي والسرد,      
 . أو إجتماعي,أو سياسي  ,قد يتناول حدثا خياليا يف شكل خرافة لغرض أخالقي و  واحلوار

ويعتمد الشعر القصصي على عناصر القصة الفنية يف النثر من مقدمة )التعريف باحلدث 
وزمكانو(وعقدة)ادلرحلة اليت تبلغ فيها القصة ذروة الصراع ادلتنامي(وحل)ادلرحلة اليت تنفرج فيها العقدة 

  .2ادلؤثرهاية (إضافة إىل األسلوب ادلشوق فتتضا الن
ويعد ىذا اللون أقبدم أنبواع الشبعر وجبودا حيبث ينطلبق خيبال الشباعر بشبعر مبوزون أوغبري مبوزون      

 ,ليسرد رلد أمتو التارخيية يف مالحم وقصص واقعية أوخرافية , فيها خوارق العادات ,ويتصارع فيها 

الشبببعر األبطبببال,ويظهر فيهبببا  بصبببورة تنبببزع  البببنفس ,ويقشبببعر ذلبببا القلبببب والوجدان,وهببببذا خيتلبببف عبببن 
 3الغنائي ألنو موضوعي
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 أنواع الشعر القصصي : 2-2

 الشعر القصصي الواقعي:-أ

وشخصياتو  ,اإلجتماعي أوالسياسي أو الدييوىو الشعر الذي يستمد موضوعاتو من الواقع        
مثل  واقعيون يتحركون يف النص قصد حتقيق أىداف اجتماعية,أو قيم خلقية لغايات تربوية ,تعليمية

 ل"احلطيئة" قصيدة )من قصص الكرم(

 الشعر القصصي اخلرايف :-ب

وىو الشعر الذي يتناول أحداثا إىل عامل اخليال أقرب من الواقع ,وأىدافو وغاياتو ال ختتلف عن      
لوحيد يكمن يف الشخصيات اىركة ذلذه أىداف وغايات الشعر القصصي الواقعي, إ ا اإلختالف ا

 1تارة من عامل احليوانات مثل قصيدة )الثعلب والديك(ل"أمحد شوقي"احلوادث اليت تكون سل

 الشعر القصصي عرب العصور:2-3

ال ميكن القول أن العرب مل يعرفوا ىذا النوع من الشعر :الشعر القصصي يف العصور القدمية  -أ
ىذا النوع من الشعر ة للحكي ,والوصف,والسرد,وقد صلد اقض دتاما للعقلية العربية اىب  نفهذا القول م

عند شعراء العصر اجلاىلي  يف معلقاهتم الطويلة إذ الصلد معلقة واحدة من ىذه ادلعلقات , ختلو من 
 ىذا النوع من الشعر ,ولو كانت ىذه القصة الشعرية يف أبيات قليلة التتعد  الستة أو السبعة.

 اليت مطلعها:معلقة"امر ء القيس"وأىم معلقة  ثل هبا ذلذا النوع من الشعر 

 بسقط اللو  بني الدخول فحومل    قفا نبك من ذكر  حبيب ومنزل
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 يقول:

 جببببببببببببببةني ثببببببببببببببور ونع  عببببببببببببببداء ب بببببببببببببفعببببببببببببباد  
 فعببببببببببببببببن لنببببببببببببببببا سببببببببببببببببرب كببببببببببببببببأن تعاجلببببببببببببببببو

 ودونببببببببببببببببببببببببببببببو باذلاديببببببببببببببببببببببببببببببات فاحلقنبببببببببببببببببببببببببببببا
 بينبببببببببببببببببببو ادلفصبببببببببببببببببببل كببببببببببببببببببباذلزع ف بببببببببببببببببببأد برن

 فظببببببببل طهبببببببباة اللحببببببببم مببببببببن بببببببببني منضببببببببا

 

 فيغسبببببببببببببببببل مبببببببببببببببببباء ينضبببببببببببببببببا ومل دراكبببببببببببببببببا 
 مببببببببببببببببببببببببذيل مببببببببببببببببببببببببالء يف دوار ع ببببببببببببببببببببببببذ ار 

 تزيبببببببببببببببببببببببببببل مل صبببببببببببببببببببببببببببر ة يف جوارُحهبببببببببببببببببببببببببببا
 سلبببببببببببببببببولِ   العشبببببببببببببببببرية يف معبببببببببببببببببم جبيبببببببببببببببببد

 صببببببببببببببببفيف شببببببببببببببببواء أو قببببببببببببببببدير معجببببببببببببببببل

 

يقول يف ىذا ادلقطع ,بأنو ظهر قطيع من بقر الوحش كأن إناثو فتيات أبكار يطفن على صنم   
 اعتقادا منهم أن أي بنت أوعذراء تطوف عليو يكثرطويل الذيل -مجع مالءة-يرتدين مالء"دوار" 

,وبتجمع البقر مل يبذل الصياد جهدا كبري يف احلصول على ثور وبقرة وحشية من   طالهبا  إىل الزواج
,فانقسم طباخو اللحم منهم من يشوي اللحم على النار ومنهم من يطهوه على مجع ىذا البقر

 1.القدر

و ىو"احلطيئة"وسنعرض  سنعرض لشاعر أخرو مل يكن امر ء لوحده من كتب الشعر القصصي  
 ل:حيث يقو لقصيدتو ادلعروفة )من قصص الكرم(

 وطببببببباوي ثبببببببالثر عاصبببببببب الببببببببطن مرمبببببببلر 
ببببببببببببرأ  شبببببببببببببح    الم فراعببببببببببببوط الظ ببببببببببببا   وس 

 ضبببببببببببببيف وال قبببببببببببببر  فقبببببببببببببال أيبببببببببببببا ربببببببببببببباهُ 
 ريةفقبببببببببببببببببببببببببال ابنبببببببببببببببببببببببببو دلبببببببببببببببببببببببببا رآه حب  ببببببببببببببببببببببببب

 ةعلببببببببببببى البعببببببببببببد عان بببببببببببب ت  عن بببببببببببب فبينامهببببببببببببا 
 فأمهلهببببببببببببببببا حبببببببببببببببب  تببببببببببببببببروت عطاشببببببببببببببببها

 

ببببببببببب   سببببببببببباكن ر ببببببببببباا هبببببببببببب رف  ببيبببببببببببداء مل يع 
ببببببببببببببب ا تشبببببببببببببببم  فلمبببببببببببببببا ببببببببببببببببدا ضبببببببببببببببيف    اواىتم 

 حبقبببببببببببك ال حترمبببببببببببو تبببببببببببا الليلبببببببببببة اللحمبببببببببببا
بببببببببباذ   أيببببببببببا أبببببببببببت    مببببببببببار لببببببببببو طعحبببببببببببي ويس 

 قببببد انتظمببببت مببببن خلببببف مسببببلحها نظمببببا
2فأرسببببببببببل فيهببببببببببا مببببببببببن كنانتهببببببببببا سببببببببببهما 
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و األبيات قصة رجل يقطن البادية الميلك ح  خبزة يأكلها يف ليلة من الليايل وإذا ب وتروي ىاتو    
من شدة فقره اليشعل ح  النار ألن من عادة العرب إشعال النار   ليلما ضيوفا مهوا ضلوه وكان الرج

مبا يكرم ضيفو فطلب منو ولده أن يذحبو كي يهتدي هبا الضيوف فوقع الرجل يف حرية من أمره 
  رجل إال أنفتمهل قليال ف ذا بقطيع من البقر يقدم ضلو بيتو وىم مجيعها لشرب ادلاء فما كان من ال

ب تيان  األبياتاليت روهتا ىاتو  القصةو فأصابت وهبذا تكتمل كنانو وصوب ب  يغتنم الفرصة ويأخذ
 ضيوفو. وإكرامالفرج على الرجل 

 الشعر القصصي يف العصر احلديث:-ب

مل خيلو أدبنا العريب يف العصر احلديث من الشعر القصصي,خصوصا بعد التطور الذي شهده فن   
النثري,واحتكاك األدباء  العرب بأدباء الغرب وكذا إطالعهم على ادلذاىب األدبية الكرب  القصة 

الشاعر "أمحد شوقي" يف  خصوصا ادلذىب الواقعي وادلذىب الرمزي,وخري من مثل ىذا اإلجتاه
 قصيدتو)احلمار واجلمل( اليت يقول فيها:

 محبببببببببببببببببببار ومجبببببببببببببببببببل كبببببببببببببببببببان  لبعضبببببببببببببببببببهم
 فببببببببببببببببببببببببببببببببانتظر بشببببببببببببببببببببببببببببببببائر الظلمببببببببببببببببببببببببببببببببباء

 مبببببببببببببببببببببببببببن ادلسبببببببببببببببببببببببببببريوبعبببببببببببببببببببببببببببد ليلبببببببببببببببببببببببببببة 
 قبببببببببببببببببببببببال:انطلق معبببببببببببببببببببببببي ألدرك ادلبببببببببببببببببببببببىن

 يل مبببببببببببببببببببببببن عبببببببببببببببببببببببودة للبلبببببببببببببببببببببببد د  البُببببببببببببببببببببببب
 فقبببببببببببببببال سبببببببببببببببر والبببببببببببببببزم أخببببببببببببببباك الوتبببببببببببببببدا

 

 ا مبببببببببببببببببن البببببببببببببببببرق ملبببببببببببببببببلناذلمبببببببببببببببببا يوم ببببببببببببببببب 
 ا إىل البيبببببببببببببببببببببببببببببببداءوانطلقبببببببببببببببببببببببببببببببا مع ببببببببببببببببببببببببببببببب

 إلتفبببببببببببببببببببببببببببببببببببت احلمبببببببببببببببببببببببببببببببببببار للبعبببببببببببببببببببببببببببببببببببري
 انتظببببببببببببببببببر صبببببببببببببببببباحبك احلببببببببببببببببببر ىنببببببببببببببببببا أو  

 ي تركبببببببببببببببببببببببت فيبببببببببببببببببببببببو مقبببببببببببببببببببببببوديألن ببببببببببببببببببببببب
1قيبببببببببببببببببببببببدالقبببببببببببببببببببببببت كبببببببببببببببببببببببي تُ ف  بببببببببببببببببببببببا خُ 

 

 

قصة مجل ومحار سئما يوما من العيش حتت سلطة اآلخرين فقرر كل تروي ىاتو األبيات         
  منهما أن خيرجا للعيش يف البادية وال يعيشان حتت سلطة أحد حيث العشب وادلاء وإتفقا أن اليفرتقا

وترك لرفيقو   إلتفت احلمار للبعري وقرر العودة من حيث أتىمها بالسري وبعد مضي ليلة يف السريو 
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أو يرجع معو من حيث أتى  –ألهنم خلقوا للعيش يف البادية -السري مع البعري اخليار أن يكمل 
 خلق ألن يعيش يف الرق والعبودي وقال للحمار أنوفرفض اجلمل مرافقتو 

 ومن الشعراء الذين كتبوا يف الشعر القصصي يف عصرنا احلديث نذكر:

 والبوم(":من أعمالو)البلبل خطل الصغرياأل""بشارة اخلوري"ادللقب ب-

 ,الطني,مصرع حبيبني,شكو  فتاة,الغراب والبلبل,السرمن أعمالو)احلجر الصغري: "إيليا أبو ماضي"-
 وبلبل,الشاعر يف السماء( يف األرواح,دودة

  1من أعمالو)أم اليتيم,األرملة ادلرضعة(:معروف الرصايف"-"

 خصائص الشعر القصصي: 2-4

 متكاملة.ىو شعر موزون مقفى,موضوعو قصة -5
 الزمان وادلكان(. القصة)السرد حتديد يعتمد على بعض عناصر -7
 اإلىتمام بعنصر الوصف)وصف الشخصيات يف قصيدة "احلطيئة" من كرم العرب(.-1
 باجلوار)نفس قصيدة "احلطيئة"كتجاور اإلبن مع األب(. إىتمامو-1
 اعتماده على الرمز أحيانا )احلجر الصغري ل:إيليا أبو ماضي-1
 الشعر ادلسرحي:-3
 :مفهومه3-1

 .شعر يتناول قصة تكتب لتمثل على خشبة ادلسرح ىو
 :مهأقسا 2 -3
 ":"tragédieمأساة-أ
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تتنبببببببببباول حببببببببببوادث مؤدلببببببببببة قصببببببببببد إثببببببببببارة اخلببببببببببوف والشببببببببببفقة هنايتهببببببببببا حزينببببببببببة جببببببببببدا مببببببببببن جببببببببببراء 
 (.)االهنزام,ادلوت,اإلنتحار

 :comédie"ملهاة"-ب

وإضحاك اجلمهور,هنايتها غالبا سعيدة  وتكون حوادثها طريفة,وموضوعها خفيفا قصد الفكاىة 
 1جدا,وتنقسم ادلسرحية إىل فصول والفصول إىل مشاىد.

 :العصور  لشعر ادلسرحي عربا 3 -3

 ادلسرحي عند الغرب: الشعر-أ
كببان ادلسببرح يف أصببولو )األرسببطاطيلية(بابا مببن أببببواب  الشببعر,وبقي كببذلك بشببكل واضببا يف عصبببر 
ازدىباره ,يف كبل مببن اصللبرتا وفرنسبا,يف أواخببر القبرن السببادس عشبر,كان ادلسبرح يكتببب شبعرا مقفببى يف 

جعبل فرنسا ومرسبال يف اصللبرتا ومبع ذلبك فب ن تغليبب الواقعيبة علبى الفبن ادلسبرحي,يف أوروببا بعبد ذلبك 
األول يف ادلسببرح األورويب,إال أنببو يف النصببف األخببري مببن القببرن التاسببع  ادلركببزفشببيئا  النثببر لتببل شببيئا 

عشر,عاد اإلىتمام من جديد يف فرنسا بادلسرح الشبعري , فقبد كتبب الشبعراء بعبض ادلسبرحيات شبعرا  
( يف 5271-5285")"THEODOREdeBANVILEكمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا فعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل 

 ."GRIGGORE"مسرحيتو

 

( وميكببببببن وصببببببف 5850إىل 5280مببببببن عببببببام ) ر الببببببذىيب للمسببببببرح الشببببببعري بفرنسبببببباوكببببببان العصبببببب
Edmond Rostand"("5282-5852بأنو عمالق ىبذا العصبر)  خاصبة يف مأسباتو الشبعرية

CYRANOdeBeBergerac"("5282()(و )النسر الصغريL'aiglon()5800.)2 
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 الشعر ادلسرحي عند العرب:-ب

الشعرية يف األدب العريب احلديث كانت على يد "خليل اليازجي"يف إن أول زلاولة لكتابة ادلسرحية   
ادثها يف زمن وتدور حو  م(,5228سنة ) دلروءة والوفاء ( اليت ظهرت طبعتها األوىلمسرحيتو)ا

وىي ذات لون عريب صرف,تصور بعض ادلثل ,واألخالق اليت غري هبا  ملك احلرية,"النعمان بن ادلنذر"
 العرب غريىم من األمم.

مث ظهرت بعض ادلسرحيات الشعرية اليت يتذللها شيء من النثر ادلسجوع يف بعض ادلواقف على يد   
 طائفة من ادلمثلني واألدباء.

وأىم من مثل ىذا النوع من ادلسرح ىو الشاعر "أمحد شوقي" الذي ترجع صلتو األوىل بادلسرح       
و)دولة الشعرية ىي مسرحية)علي بك الكبري(وكانت أوىل مسرحياتو  )باريس(, دلا كان طالبا بفرنسا

 يس.ادلماليك( اليت كتبها يف بار 

 وادلالحظ أن"أمحد شوقي"مل ينجا كثريا يف )الشعر ادلسرحي(كما صلا يف الشعر الغنائي,      
ا يكن مواقف الغزل والرثاء والفخر .ومهم )رلنون ليلى(وال سيما يف )مصرع كليبوبرتا( والوجداين,

" الذي سار على أباضوفكان "أمحد شوقي"أب الشعر ادلسرحي العريب بدون منازع مث تاله "عزيز 
 هنجو ومن أىم مسرحياتو)العباسة(,)شجرة الذر(,)زىرة(,)زىرة(,)الناصر(,

 )قافلة النور(. )أوراق اخلريف(, (,)قيس ولبىن(,)غروب األندلس )شهريار(,)قيصر(,
)الفبببببببببببب   (,5887مجيلببببببببببببة ( ) )مأسبببببببببببباة:شببببببببببببرقاوي" يف مسببببببببببببرحياتووالشبببببببببببباعر "عبببببببببببببد الببببببببببببرمحن ال

)احلسبببببببببببني ثبببببببببببائرا أو  (,5888)وطببببببببببي عكبببببببببببا() (,5882دتثبببببببببببال احلريبببببببببببة()) (, 5888مهببببببببببران()
)عببببببببببببرايب زعببببببببببببيم  (,5828)صببببببببببببالح الببببببببببببدين والنسببببببببببببر األمحببببببببببببر() (,5888احلسببببببببببببني شببببببببببببهيدا()

الببببببدين عبببببببد  وصببببببالح"و"زلمببببببد فريببببببد حديببببببد"يف مسرحيتو)ميسببببببون الغجريببببببة(,(5821الفالحببببببني()
  1)مأساة احلالج(,)ليلى واجملنون(.الصبور"

                                                           
 .581-587ادلرجع السابق ,ص:- 1
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 خصائص الشعر ادلسرحي العريب: 3-4

 اعتماده على الرمز.-
 اىتمامو بادلواضيع والشخوص التارخيية. -
 استخدامو بعض الفقر النثرية,وأحيانا توظيفو لبعض مقاطع الشعر الغنائي الوجداين.-
 1الشعر ادلسرحي.يعد"احلوار" عنصرا مهما وبارزا يف -
 شعر ادللحمي:ال -4

 وىذا النوع سنعرض لو ب جياز ألننا سنتوسع فيو الحقا.

 مفهومه:4-1

 شعب,فريوي أخبارىا ويصف معاركها وما عاشو من معجزات وخوارق. شعر يتناول بطوالت أمة ,أو

 أنواعه: 4-2

 (:ارخييةادللحمة الطبيعية)الت-أ

ىي اليت تنشأ عفويا يف بداوة الشعوب,يشرتك يف إنشائها الشعب كلو,تكون يف بداية األمر حكاية 
زلهم على ألسنة عامة الناس ,مث تصري ىذه احلكايات ملهمة للشعراء فتتفتق قرائحهم,وتصري مال

 شعرية.

 ادللحمة العلمية )ادلصطنعة(:-ب

ختلو من صدق العاطفة وحرارهتا  شاعر واحد, وىي من عمل تظهر متأخرة يف حياة األمم والشعوب,
 2وعاطفتها أقل حرارة من ادللحمة الطبيعية.

                                                           
 .582-582,ص:السابق ادلرجع- 1
 .582-582,ص:نفسوادلرجع - 2
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 : شعر ادللحمي عرب العصورال4-3

 ادللحمة عند الغرب:-أ

أول ما عرف عند اليونان وىناك نصان  الشعر ادللحمي من األجناس األدبية القدمية,إذ عرف    
  1ميكن فهم ادللحمة إال باإلطالع عليهما. وال ( ةاألوديس ملحميان كامالن مها )اإللياذة و

 رب:عادللحمة عند ال-ب

 مل يعرف العرب الشعر ادللحمي  قدميا ومرد ذلك ألن العرب مل يعرفوا القومية وكانوا قبائل  
 متناثرة,ضعف النفس الشعري لديهم.

عمرو بن كلثوم,واحلارث  لكن كانت ىناك مالما ملحمية مثل ما نعثر عليهم يف معلقات كملعقة
  2ابن حلزة,وعنرتة بن شداد.

 خصائص الشعر ادللحمي:4-4

 احلل....( العقدة, احلوار, اعتماده على عناصر الفن القصصي)الشخصيات,-5
 اختاذه الشعر عمودا فقريا يبىن عليو .-7
 3األبيات واحلوادث من السمات البارزة يف الشعر ادللحمي.الطول وكثرة -1

                                                           
 .582,ص:السابقادلرجع - 1
 .521ادلرجع نفسو,ص:- 2
 .521,ص:ادلرجع نفسو- 3
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 مفهوم ادللحمة: أوال:
 لغة:-أ

 واظتلحمة, وضتم األمر إذ أحكمو وأصلو,, وأضتم ؛قتل "ضتم" الرجل فهو ضتيم, من الفعل     
وأضتم  القوم إذا اقتتلهم حىت صاروا ضتما,و أضتمت  وقيل موضوع القتال,, الوقعة العظيمة القتل

وأضتمو فيو غَتىا , فلم جيد ؼتلصاإذا نشب يف اضترب  , استلحم استلحاما و, إضتاماالرجل 
 1وأضتمو القتال.

لغة,اظتلحمة ىي جنس أديب ذو مكانة لدى األمم القددية,والسيما عند  ومنو أيضا      
معروفة بأسلوب , اظتلحمة قصيدة دتتاز بالروح القصصية اضتماسية الطويلة النفس اإلغريق,وكانت

 وتقصص سَتة بطل قومي قام ببطوالت بطولية عجيبة,وتتضمن أفعاال  يعتمد على اصتزالة, راق,
 لكن تتخللها أقاصيص متفرقة, وحياتو ػتور ىذه اظتلحمة,, خارقة جتذب األبناء وتسلب األلباب

 متعمدا أحيانا ومضطرا أحيانا. يستطرد هبا الشاعر وأخبار متنوعة,
 والعقيدة واطتيال تاريخ واألسطورة,مرتبطة بال ودتثل اظتالحم عادة اظتثل العليا ألمة من األمم,     

فٍت ينسب إذل  إنتاجوعتذا عدت اظتلحمة أدب الشعوب اليت مرت مبرحلتها النظرية,وكان عتا 
 أو زوجة إلو, أو زوج إعتة, نصف إلو, أو, وكان أدباؤىم ينطقون فيها إلو, اإلغريق بواكَت اظتالحم

, وإخراجها ىذه اآلعتة من أعارل جبال األوظتبإنزال ودل جيد ىؤالء األدباء يف مالزتهم جرحا يف 
من قاع البحار,وإجياد اطتصام فيما بينهما ومهارتة البشر,ومؤازرة فئة على فئة,ومن أبرز مالحم 

 2إخل.وسي,اإللياذة اإلغريقية عتومَتوس.....الشهنامة الفارسية للفرد العلم,"الرمايانا اعتندية,
 الوقعة  ل بأن رتع ملحمة يكون على وزن مدرسة وػتكمة,تعريف ثالث للملحمة يقو  وىناك     

 

                                                           
 .481ص:لبنان, )دط()د ت(, )مادة ضتم(, -, دار صادر, بَتوت41ابن منظور, لسان العرب, مج- 1
 .811-818م, ص: 4111,  1لبنان, ط-, دار الكتب العلمية, بَتوت1ػتـمد النويهي, اظتعجم اظتفصل يف األدب , ج -2
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 :يقول "بشار بن برد" العظيمة من وقائع اضتروب,إذ يتالحم فيها اصتيشان اظتقتتالن,

 

بضم اظتيم,مفردىا  ويف "رتهرة أشعار العرب"للقرشي سبع قصائد تسمى:"اظتلحمات"وىذه 
مالحم وإن كانت تلك القصائد ملحمة بضم اظتيم,وىي غَت اظتلحمة اظتفتوحة ميمها اجملموعة على 

 ملحمة النسيج,كما شتيت اظتلحمة اظتفتوحة اظتيم مبعٌت, ألهنا ػتكمة النظم شتيت "اظتلحمات"
يف كلتا الكلمتُت من منبع  فاإلشتقاق, الفتحة والقتال,ظتا يكون يف ذلك من تالحم اصتيوش

 2واحد,واظتعٌت يف كلتيهما قريب من قريب.

 اصطالحا: -ب

  Epikosأخذ مصطلح اظتلحمة عدة مفاىيم عرب اللغات فكلمة ملحمة يونانية األصل ولفظ 
 .Epicويف األؾتلزية  Epiqueأو"حكاية" ويف الفرنسية ومعناىا "كالم" Eposأو 

قصصية متعددة األناشيد تسرد  حوادث بطولية وتصف مغامرات  أما يف األدب معناىا"قصيدة
 3مدىشة,أبطاعتا  بشر متفوقون وآعتة وىي تعتمد عناصر اإلدىاش واطتوارق واطتيال.

أما الدكتور"علي جواد الطاىر"فيعرفها بأهنا "قصيدة تقوم على السرد القصصي تبلغ من الطول 
وقعت فعال يف تاريخ سابق على النظم فدخلت يف آالف األبيات وتتضمن حادثة بطولية خارقة 

قصى خيالو ترسم اظتثل األعلى تقاليد الشعب وأغتاده وأناشيد شعرائو وحكاياتو وأساطَته وأ

                                                           
 .15م, الكويت  , ص:4191يونيو, -مايو-, أبريل4, ع41ػتـمد شوقي أمُت, )اظتالحم بُت اللغة واألدب, (غتلة غتلة عادل الفكر, مج- 1
 .14, ص:نفسواظترجع - 2
م, 4181,  4لبنان, ط-شفيق البقاعي, األنواع األدبية مذاىب ومدارس)يف األدب اظتقارن(, مؤسسة عز الدين للطباعة  والنشر, بَتوت-3

 .111ص:

 يف كــــــــــــل يــــــــــــوم لنــــــــــــا عيــــــــــــد وملحمــــــــــــة

 

 
 

1حــــــــــــــىت ســــــــــــــبأنا بأســــــــــــــياق وأغمــــــــــــــاد 
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رتاعية ضخمة من وطنية  للشعور القومي,ويتناقلها جيل عن جيل ألهنا تستحيل رمزا لعواطف
 1وإنسانية ودينية.

 ى مطولة من الشعر وحتكي عجائب األحداث .واظتلحمة كذلك جنس أديب يقوم عل
أن اظتلحمة شعر موضوعي يتصف بالطول وحيكي  سبق  ونستنتج من التعاريف اليت أوردناىا ؽتا

 اطتوارق  واألساطَت.بطولة شعب يف فًتة من تارخيو بكثَت من التعلق واضتماسة باإلعتماد على 
 نشأة ادللحمة ثانيا:

الوجود فنا مكتمل األجزاء متوافر الشروط دفعة واحدة.وإنو إللزام دل يكن الشعر ليستوي يف     
غدا قد رافقت تطور الشعر اظتلحمي حىت , لقانون التطور أن تكون ىناك مراحل زمنية غَت قصَتة

إباهنا جوىر الشعر اظتلحمي  ذا قواعد وأصول .على أن أوضح ىذه اظتراحل ثالث,تكون
 البطولية,واظترحلة األدبية.اظترحلة الدينية,واظترحلة ىي:

أهنا تعود إذل الزمن الذي دل يكن فيو األبطال البشريون قد ظهروا  فاظترجح :ادلرحلة الدينية -4
وإمنا كانت البطولة كلها متمثلة يف آعتة اطتَت,والشمس ىي اليت دتثل اطتَت والنور,توزعت قواىا بعد 

ت قوى الشر على عناصر متعددة كالشياطُت على عدد من اآلعتة تزايد يوما بعد يوم كما توزع
 .2واظتردة والتنانُت والعواصف والزالزل وما إذل ذلك

إذل دتثيل األعمال اإلعتية بأعمال بشرية.كانت فتبدأ يوم عمد اإلنسان  ادلرحلة البطولية:-1
 فنشأت عن ذلك فكرة الشخصية, القبائل البدائية تتنازع فيما بينها من أجل مقومات اضتياة

 ظتشًتكة بُت أفرادىا .حيث يتميز الرجال يف  ىذه اضتروب دتيز اصتماعية للقبيلة واظتصاحل ا
فعمدت ؼتيلة األقوام إذل التغٌت ودىائهم يف اظتعارك ., وقائعهم الكربىو  وحكومتهم, بشجاعتهم,

                                                           
 .98م, ص:4191,  4للدراسات والنشر, بَتوت, بَتوت, ط علي جواد الطاىر, مقدمة يف النقد األديب, اظتؤسسة العربية-1
 .41م,  ص:4188,  4لبنان, ط-ما ومذاىب األدب, اظتؤسسة اصتامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بَتوتفايز ترحيٍت, الدرا - 2
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ػتدود كون منها معطيات ملحمية تنمو منوا غَت وتضاف إليها أساطَت أمم أخرى,لتُ بأساطَتىا 
حىت تستوى أسفارا قومية  عرب العصور الطويلة فال يبقى للمالحم سوى مرحلتها الثالثة النهائية

 رائعة,وىي ماشتيناه اظترحلة األدبية.

 وتنظيم شؤوهنا يف كيان قوي موحد .حيث, تبدأ عادة باستقرار األمة ادلرحلة األدبية: -8
الذي يتكون منو الًتاث اظتلحمي,حىت إذا قيض لو العناية جبمع الشتات  يصرف الشعراء مههم إذل

  1متماسك األجزاء مكتمل الشروط., شاعر عبقري رتعو يف كل ملحمي متناسق

 "جورج غريب"بأن الشعر اظتلحمي مر بثالث مراحل ىي:ويرى 

من , *مرحلة التعبَت عن أزمة وجودية,بالنسبة إذل ماوراء الوجود حيث اظتزيج من روحانية ومادية
 من حقائق وأساطَت. عقائد وخرافات,

 وجودي.*مرحلة التعبَت عن أزمة اجتماعية يف تنازع 
   2*مرحلة التعبَت عن أزمة قومية.

يعكس لنا انتقال اجملتمع على أيدي أبطال اظتالحم من طور العصبية  ىذا التسلسل الراقي,    
طور االجتماع اضتقيقي,من البيئة إذل األمة,كذلك األمر بالنسبة للهنود حيث أهنم  إذل القبلية

والفيدا إذل عهد النضوج يف الرمايانا واظتهاهبارتا,وانتقال انتقلوا من عهدىم البدائي يف األوبانيشاد 
راء اليونان من طور  يلمس األساطَت واطترافات إذل طور اإللياذة واألوديسة عتومَتوس )رأس شع

 اإلغريق (.

وعلى إثر ىؤالء درجت الشعوب,فكان للرومان إنياذة فرجيل,والفردوس اظتفقود ظتلتون,وكان    
 للفرس شهنامة أيب القاسم الفردوسي,

                                                           
 .41اظترجع السابق, صفحة نفسها ص:- 1
 .9لبنان, )د ط()د س(, ص:-وأعالمو, دار الثقافة, بَتوتجورج غريب, الشعر اظتلحمي تارخيو -2
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 وؾتد كذلك اظتصريُت القدامى الذين دل يبقى من انتاجهم غَت الشتيت.
 والعربانيُت الذين استقوا معظم مواضيعهم من التوراة.

 يُت الذين تركوا ملحمة جلجامش.واالشور 
 والفرنسيُت الذين ازدزتت اظتالحم يف أدهبم القدمي مثل أنشودة روالن واعتنرياد لفولتَت.

ومغامرات فاسكو دي غاما يف  ومن مالحم االفرنج عامة نرى أنشودة نيبلوؾتن يف األظتانية,
 1.ساسون الربتغالية,ولؤلرمن ملحمة دافيد

 ثالثا:أنواع ادللحمة

 )التارخيية(: ادللحمة الطبيعية-1
ىي غتموعة من اطتصال والعادات والتقاليد واألغاين توارثها شعب  من جيل صتيل إذل أن         

 2يأيت شاعر أخَت,فيجعل منها عمالً بطولياً عظيماً يف حياة ىذا الشعب.
 نســـــاء, وكبـــــارًا, حيـــــث أهنـــــا تنشـــــأ نشـــــأة طبيعيـــــة بدائيـــــة تكـــــون نتـــــاج شـــــعب بأكملـــــو )صـــــغارًا, 

ـــــة متعـــــددة و  وشـــــيوًخا, رجـــــاالً  ـــــة وأمكن ـــــاثرة عـــــرب أزمن ـــــات متشـــــتة, متن ـــــة أمرىـــــا حكاي ىـــــي يف بداي
عتـــــــا حوادثهـــــــا  وتشـــــــكل ملحمـــــــة قائمـــــــة بـــــــذا ا,, مث مـــــــع مـــــــرور األيـــــــام والســـــــنُت جتمـــــــع برمتهـــــــا

-الشـــــــعبية وىـــــــذه النشـــــــأة العفويـــــــة, وأســـــــاطَتىا...ألحداث اظتفارقـــــــة, وخوارقهـــــــا, وشخوصـــــــها,
ــــــت بعــــــض النقــــــاد , يف بيئــــــة بســــــيطة-ألــــــف ليلــــــة وليلــــــة اضتــــــال يف قصــــــة كمــــــا ىــــــو ــــــث جعل حي

يشـــــــــــــــــــــكون يف أصـــــــــــــــــــــحاهبا اظتنســـــــــــــــــــــوبة إلـــــــــــــــــــــيهم وقـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــك "ولـــــــــــــــــــــف" األظتـــــــــــــــــــــاين يف 
شخصية"ىومَتوس"صـــــــاحب اإلليـــــــاذة"ورأى أهنـــــــا مـــــــن صـــــــنع رتاعـــــــة وال ديكـــــــن أن تكـــــــون مـــــــن 

 3نتاج مبدع واحد.
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 : )األدبية(ادللحمة ادلصطنعة-2
من اظتالحم حيتاج لشاعر ماىر جيمع ماد ا من تراث شعب من الشعوب ىذا النوع       

ويلبسها ثوب القوة واظتهابة والقدم ظتا لو من جالل يف النفوس,حبيث تعلق هبا القلوب وتستهويها 
 1العقول,وجيعل أبطاعتا اصتن واظتالئكة,ويظهر فيها خوارق العادات.

ظهرت متأخرة عن سابقيها وىي من عمل شاعر  أما عن ظهور ىذا النوع من اظتالحم فقد     
 2واحد حيث خيلو من صدق العاطفة وحرار ا وعاطفتها أقل حرارة من اظتلحمة الطبيعية.

وما ديكن قولو عن اظتلحمة اظتصطنعة ىو أهنا نظمت يف عصر واحد ال يف عصور      
 عمل شاعر واحد .متعاقبة,وىي من 

 أركان ادللحمة:رابعا:

من بينهم "أرسطو" يف    حدد النقاد والباحثون رتلة من اطتصائص الفنية للملحمة لقد       
كتابو "فن الشعر" حيث رأى بأن اظتلحمة جيب أن تدور حول حادثة مكتملة بذا ا عتا بداية 
ووسط وهناية,ويغلب فيها عنصر اإلعتام كما ختلو من مصاحبة الغناء واظتوسيقى ألهنا تتجو إذل 

 3لقراء وىذا ما غلب على اظتالحم القدديةاظتستمعُت وا

  :ديدات أخرى وىي متمثلة يف اآليتوىناك حت

 البطولة:-أ
 4البطولة ركن أساسي يف مالحم كثَتة باتت تعرف اليوم باظتالحم البطولية.  
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إذ أن البطل ىو مركز الثقل يف أمتو عليو يتوقف ؾتاحها شخصو جتتمع مثلها العليا وروحها   
.يتحدى وتارخيها وخالصة أغتادىا,يتحدى ىذا البطل  أي خطر ديكن أن يهدده أو يهدد قومو 

 1الطبيعة وعناصرىا والبشر وأسلحتهم وجيوشهم وشياطُت اصتن وآعتة الشر .

ة ىومَتوس وسنخص حبديثنا عن آخيل الذي اعتزل اضترب إثر خالفو وكمثال على ذلك إلياذ   
ن اإلغريق,وكادوا ووصل الطرواديون ألول مرة إذل  سف, مع أغاؽتنون فدارت الدائرة على اإلغريق

 .حيرقوهنا كلها

األخَت,خاف منو سالح ىذا  وىو مرتدٍ  صديق آخيل اضتميم,, وعندئذ خرج عليهم فطرقل   
مث قُِتل فطرقل بعد أن , فاهنزموا وتراجعوا عن السفن, رؤيتو ظًنا منو أنو أخيل الطرواديون  عند

خ آخيل ثالثاً وصر , وحينئٍذ علم آخيل فتقدم من غَت سالح تدخل أبوللون لصاحل الطرواديُت,
 تراجع رجال طروادة وىلك يف تلك الساعة اثنا عشر زعيمًا شهَتًا طُعنوا ثالثاً , عرب اطتندق
 ا أو ديسوا حبوافر خيوعتم اصتاػتة لشدة مانال الطرواديُت من جزع عظيم .وعندما برماحهم ذا

ديزق صفوف الطروادة وينكبهم اندفع , استلم آخيل أسلحتو اصتديدة اليت صنعها إلو النار لو
 بأشجع أبطاعتم.

 وُ وتُ طْ َســــــــــــــــــ كَ ْلــــــــــــــــــتِ َىــــــــــــــــــَذا ُأخيــــــــــــــــــُل وَ 
ــــــــــــحَ  ــــــــــــانْـ  ثُ ْي  يول دمٍ ى أجــــــــــــرى ُســــــــــــرَ بَـ

ـــــــــــــــــبِ  مثـــــــــــــــــلَ   تْ يَ ِســـــــــــــــــكُ   نـــــــــــــــــةٍ بقُ  اللهي
 ال بــــــــو الــــــــتهمَ  رتْ َجــــــــ الريــــــــاحُ  حيــــــــثُ 

 

ــــــــــــــــروعُ  كــــــــــــــــالرب صــــــــــــــــالَ    وُ صــــــــــــــــولتُ  ت
 وُ تُـــــــــــــــــــــــــرَ كَ   عـــــــــــــــــــــــــداءَ األَ  واجتاحـــــــــــــــــــــــــتِ 

ـــــــــــــــــــــــ دُ ا  هبـــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــتَ أرتًـــــــــــــــــــــــ  وُ ىبُت
ـــــــــــــــ أشـــــــــــــــجارَ  2داقَـــــــــــــــكيفمـــــــــــــــا وَ   مُ حيِط
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   الدين : -ب

وليدة  إذل كون اظتلحمة, تتعدى حدود التأثر اظتتبادل العالقة بُت اظتلحمة والدين عالقة وثقى,     
 1وكون الدين يشكل العنصر األبرز يف موضوع اظتلحمة الكالسيكية., التفكَت الديٍت

 وىو تعدد اآلعتة يف اإللياذة,, حيث ؾتد يف اظتلحمة تصويرا حيا للدين الذي يؤمن بو الشعب     
حيث ؾتد رب األرباب زيوس على رأس غتموعة من اآلعتة,وال تكتفي ىذه اآلعتة بالتحكم يف 
الظواىر الطبيعية كاظتطر والزرع واطتصوبة واألمور اظتهمة يف حياة اإلنسان كاضتب والزواج واضترب 

بل تتعدى ذلك إذل اإلىتمام بصغار األمور فتساعد إنسانًا ضد إنسان,وتقدر مصَت   واضتكمة,
ٍت إقًتيب م:»فقد ناداىا بريام , كل إنسان ولعل أكثر ما يعرب عن ذلك حب "ىيالنة" لباريس
وليس  ,وذوي قرباك, وإذل صحبك يابنية لكي تتمكٍت من النظر إذل ذلك الذي كان يوًما زوجك,

  2«.رل أن ألومك على شيء ألن اآلعتة,ال أنت,ىي اليت جلبت كل ىذا البالء 

 اخلوارق : -ج
ىي أساس يف كل ملحمة قد استكملت عناصرىا الفنية,يلجأ إليها خيال الشعوب البدائية       

وجتاه أمور يشاىدىا , بفعل العجز الذي بشعر بو اإلنسان جتاه مشكالت كربى تعًتض حياتو
فاطتوارق اظتلحمية إًذا ىي حلم  أو قوى غريبة اليدركها واليدري من أمرىا شيَئا, ,اليفقو عتا تفسَتًا

  3األمة الذي يصعب حتقيقو واقعًيا فتسعى إذل حتقيقو يف اطتيال.
ودل  أمثلة كثَتة لعل من بينها كالمنا عن البطل آخيل حيث قتل صديقو فطرقل وؾتد يف اظتلحمة   

يكن أخيل ديلك سالًحا فتدخل اآلعتة "أثينا"ووضعت غتنها على كتفيو اصتبارتُت,كما وضعت 

                                                           
 .49فايز ترحيٍت , الدراما ومذاىب األدب, ص:- 1
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كما تسطع نار اصترس يف الليل من مدينة حتت ,  ىالة ذىبية حول رأسو فسطعت شعلة من نار
 1,وصرخ فكان صياحو عظيًما.من ميدان  اظتعركة اضتصار,فانطلق إذل مقربة

 ادلوضوعية: -د
مزايا األدب اظتلحمي أنو موضوعي يتحدث فيو الشاعر عن أبطال بعيدين عن ومن      

ويصور حيا م أو أعماعتم  وعواطفهم , وػتنا قاسية قد اجتازوىا, ذاتو,فَتض أحداثًا قد جرت عتم
إذل الشاعر ناظمها أو وأىوائهم وكل ما يتصل هبم تصويرا موضوعيا .وليس يف اظتلحمة أي إشارة 

  2وإمنا ىي حديث عن الغَت يتوارى فيو الشاعر وراء أبطالو., أي دخل لشؤونو اطتاصة

 العنصر القصصي : -ه

فاظتلحمة إذ تتكىء على حدث تارخيي , وضوًحا شديًداالعنصر القصصي واضح يف اظتلحمة     
ىو فن , ألن الفن القصصي على اختالف أغراضو, أو خيارل,وىذه حقيقة واقعية الشك فيها

تواق إذل اكتشاف اطترب اجملهول وتعليل الظواىر مبا عريق يتصل بطبيعة اإلنسان الشغوف باظتعرفة,ال
بط بُت اظتسببات و أصبح العقل فيها يصر على الر  أمكن من معطيات اظتعرفة يف اضتقبة اليت

 . التخيل والتحريف أسباهبا ولو عن طريق

اإلغريق والطرواديُت بعد أن أقدم باريس ابن  لياذة قصة الصراع اضتاد الذي دار بُتوتعرض اإل     
األخَت جبمع فقام شقيق ىذا   مانيال,, أحد ملوك اإلغريقملك الطرواديُت التغرير هبيالنة زوجة 

انتهت بدك حصون اظتدينة واحتالعتا وختريبها.وقد حلفت ىذه , وقاد حربًا ضد طروادة حلفائو,
 3اطترافية واألسطورية و أكسبها اطتيال حلة هبية. القصة باظتعطيات
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  صورة الشعب :-و

واظتلحمة ىي , وحتفل اظتالحم بالصورة الصادقة عن  حياة الشعب وعاداتو وتقاليده ومعتقداتو    
  مزايا اصتماعة أشبو بالتاريخ اصتمعي أو القومي,حتكي  طورًا تالًيا للطور األسطوري,وتؤكد 

األخرى اليت تشًتك معها يف  وأغتادىا وأبطاعتا,وتصور وقائعها مع غَتىا إذل االحتاد باصتماعات
 من ناحية النسب . أصل واحد

ومن ىذه , الشعبية يف تفاصيلهار تعكس اضتياة وكمثال على ذلك ماشهدناه يف اإللياذة صو     
ذروا الشعَت على رؤوس اظتاشية وذحبوىا الصور الوصف اظتسهب لتقدمي الضحية لآلعتة,فقد 

وسلخوا جلودىا وقطعوا الفخذ منها,ولفوىا بطبقات من الشحم,ووضعوا فوقها قطًعا نيئة أحرقها 
ووقف حولو الفتيان وبأيديهم شوك  تتؤلأل.سترة صابًا فوقها , الكاىن  على ُرزم من اضتطب

حىت إهنا التهمت النار األفخاذ,مالو على مابقى فقطعوه وشووه قطًعا , وذوات ستس شعب
ودل يتخلف عن أخذ قسيمتو منهم   ووضعوا طعامهم,, فعلوا كل ذلك بعناية , شكت بالسفافيد

وظلوا على لًتاق يف سبيل األرباب. جعلوا قلياًل من اطتمرة يف الكؤوس, وظتا انتهى الطعام, أحد
ذلك إذل غروب الشمس,يًتمنون باألناشيد موجهة إذل مرسل النبال,وديرحون,فأصغى ألصوا م 

 1وطاب نفًسا.

 األصل  التارخيي:-ز

يف العادة إذل أصل تارخيي,فتعمل فيو إضافة وحذفًا حبيث يتكامل العمل على  تستند اظتلحمة    
حساب اضتقيقة التارخيية يف معظم األحيان,فقد أثبتت الكشوف التارخيية حرب طروادة اليت رشتها 

يتوقف عند ىذه اضتدود العامة,فإذا ىومَتوس بالشعر والقصص.ولكن التطابق بُت التاريخ والقصة 
 القصة مع التاريخ . التفاصيل ال نلبث أن نصطدم بأكثر من نقطة ال تتفق فيهاأوغلنا يف 

                                                           
 .481اظترجع السابق, ص:- 1
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إذ ؾتد السَتة تستند إذل , إذ ؾتد السَتة الشعبية والخيتلف األمر كثَتا يف السَتة  الشعبية,   
عروفُت كاظتهلهل وعنًتة بن شداد عروفة,فقد حاكها الرواة حول أبطال تارخييُت ممعطيات تارخيية م

وقتال اظتهلهل , وإذا ما تقيد الرواة ببعض األحداث كقتل كليب يف سَتة الزير سادل, الظاىر بيربس
وزتلوىا العديد من األبعاد اليت  ولقد أضاف ىؤالء اظتؤرخُت الكثَت إذل ىذه السَتة, ألخذ الثأر,

سَتة كشعراء اظتالحم فرواة  ال, وال غرابة يف ذلك الدتت إذل عنًتة بن شداد وال إذل اصتاىلية بصلة,
  1ليسوا مؤرخُت غرضهم عرض اضتقائق التارخيية بل ىم أدباء يتطلعون إذل إعطاء عمل أديب

 خامسا:ادللحمة عند العرب والغرب:

 عند الغرب:-1
اىتم اليونان بالفن اظتلحمي حيث ترك شاعرىم ىومَتوس يف ىذا اجملال ملحمتُت مها"اإللياذة 

 واألوديسة.

 :اإللياذة -أ
وتتألف من ستة  -اليت أشادت اإللياذة بأبطاعتا وأغتادىا -نسبة إذل إليون عاصمة طروادة     

من الشعر متكونة من أربعة وعشرين نشيًدا يشتمل على ستسمائة وسبعمائة  عشر ألف بيت
 2بيت.
اقتصرت على تصوير السنة األخَتة من  اضترب اليت دامت تسع سنوات,وتدور حول موضوع    

وىو غضب أخيل واختالفو مع أغاؽتنون حول أسَتة وانسحابو من اضترب,مث عاد إذل ساحة  واحد
وانتهت ىاتو اضترب مبقتل ىكتور والتنكيل جبثتو , القتال ليثأر لصديقو باتروكل الذي قتلو ىكتور

 3من قبل أخيل.

                                                           
 .414, ص:السابقاظترجع - 1
 .418ػتفوظ كحوال , األجناس األدبية النثرية والشعرية, ص:- 2
 .111بَتوت, )دط(, ص:-شفيق البقاعي وسامي ىاشم , اظتدارس واألنواع األدبية,  منشورات اظتكتبة العصرية بصيدا- 3
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من ىذه اظتلحمة مع )اإللياذة (ويتمثل موضوعها يف عودة" أودسيوس"  جاءتاألوديسة: -ب 
, وتستغرق حوادث اظتلحمة ستة أسابيع, حرب طروادة,وذلك بعد انتهاء ىذه اضترب بعشر سنُت
ومن دل يرجع فهو يف عداد اظتوتى إال , وقد رجع كل من بقوا على قيد اضتياة بعد معركة طروادة

درة جزيرة )أوجوجيا(مدة سبع سنُت,وماوقع يف ة كالبسوا من مغا"أودسيوس" فقد منعتو اآلعت
)أتيكا( تنافسوا من أجل الظفر بزوجتو "بينيلوبيا" لكنها صمدت وكانت غياب أودسيوس أن أمراء

ترفض كل من يفكر بالظفر هبا حبجة أهنا مشغولة بإعداد كفن والد زوجها"أودسيوس" واشتو 
ويذىب "تليماخوس" ابن , اًل غزعتا الذي نسجتو هنارًا"اليرتس" بيد أهنا كانت تفسد لي

وحييك , نتيجة ولكنو يظفر بأي "أودسيوس" يبحث عن أبيو مسائاًل العائدين من حرب طروادة,
على أمو مكيدة حىت اليعود إليها,بيد أن اإللو "زيوس" يصدر أمرًا إلطالق سراح  لو اظتتنافسون

أودسيوس وأثناء عودة ىذا األخَت تصادفو أىوال كثَتة قبل إطالق سراحو وبعده,ويقص ىذه 
األىوال واظتخاطر على "الكينوس" حاكم جزيرة أسطورية تسمى )سخريا( فيساعد ىذا اضتاكم 

 ويصب متنكرًا يف زي متسول ويف ذلك اضتُت تكون زوجتو قررت الزواجأودسيوس على العودة,
بقوس أودسيوس .ويصيب ىو اعتدف ويتمكن من  شريطة أن ىذا الزوج يتمكن من إصابة ىدف

 1استعادة زوجتو .
دل يكن اليونان وحدىم من اىتموا بالفن اظتلحمي بل سار على خطاىم الرومان حيث ترك     

 ل ملحمتو "اإلنياذة".شاعرىم الشهَت فرجي

 اإلنياذة: -ج 
نسبة إذل "إينياس" حيث تضاىي القصيدة اظتلحمية اليت ألفت بُت عامي التاسع والعشرين     

 2صاغها صاحبها فرجيل يف اثٍت عشر نشيًدا., والتاسع عشر قبل اظتيالد يف آداب الرومان

                                                           
 .495-411ػتفوظ كحوال, األجناس األدبية النثرية والشعرية, ص:- 1
 .111م, ص:4191,  4لبنان, ط-ر , اظتعجم األديب , دار اظتاليُت , بَتوتجبور عبد النو - 2
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وتدور أحداثها حول إينياس البطل الطروادي الذي , نظمها يف العشر سنوات األخَتة من حياتو  
حيث   إذل بالد إيطاليا ترك طروادة بعد أن سقطت يف أيدي اليونانيُت,وفر إذل قرطاجنة مث اجتو

القسم الذي , وتنقسم ىذه اظتلحمة إذل قسمُت 1,الرومانية مع اظتلك "التينوس"ة أسس الدول
  2يف السيوم وتأسيسو لالمرباطورية الرومانية. يروي أسفار البطل  ايناس وتغلبو على خصومو

 :الكوميديا اإلذلية  -د 

دانـــــيت يف القـــــرن  هـــــاألف3قـــــد شتيـــــت )الكوميـــــديا(مث أضـــــيف عتـــــا صـــــاحبها كلمـــــة )اإلعتيـــــة(.        
الثالـــــــث عشـــــــر حيـــــــث تـــــــروي قصـــــــة)دانيت(الذي قـــــــام برحلـــــــة إذل عـــــــادل األمـــــــوات للبحـــــــث عـــــــن 
حبيبتــــــو )بياتريس(وبعــــــدىا صــــــعد إذل األرض حيــــــث اظتطهــــــر وأخــــــَتًا عــــــرج إذل الســــــماوات العــــــال 

وقـــــــد شـــــــرحها  , حيـــــــث تعتـــــــرب حـــــــدثًا فنيًـــــــا كبـــــــَتًا يكتســـــــب طابًعـــــــا دينيًـــــــا 4وس .حيـــــــث الفـــــــرد
متــــــأثر فيهــــــا بفرجيــــــل يف اإلنياذة,كمــــــا تــــــأثر بالفتوحــــــات اظتكيــــــة البــــــن العــــــريب ودانــــــيت  كثــــــَتون,

 5وبقصة االسراء واظتعراج اليت تررتت إذل اإلسبانية والفرنسية.

 :ادلهاهبارتا  -ه 
إهنا أشهر ماكتب يف اآلداب اعتندية,تتألف من ذتانية عشر كتابًا.ليست من تأليف شاعر      

 يف الدين,, تكتب يف جيل واحد وإمنا ىي مزيج من اظتعارف اظتًتاكمة عرب األجيال واحد,ودل
حبيث ديكن إعتياره موسوعة ملحمية,وقد عرف بشكلو  واألساطَت,, والتقاليد والعادات, والقانون,

وتعرض النص األصلي للتعديل والتبديل فضاًل عن الزيادات , اضتاضر منذ القرن الثالث قبل اظتيالد
وكان يف منطلقو يشيد بأعمال البطولة اليت دتيزت هبا أسرة البهاراتا اظتالكة ويصف اظتعارك واضتروب 

                                                           
 .8م, ص:1559ط(,    صاحل ظتباركية, اآلداب األجنبية القددية واألوربية, دار اعتدى , عُت مليلة اصتزائر , )د- 1
 . 198م ص:4111,   4, ط, دار اصتيل , بَتوت4مد عبد اظتنعم خفاجي , دراسات يف األدب اضتديث واظتعاصر,  جـػت- 2
 :.198ينظر, ػتفوظ كحوال , األجناس األدبية النثرية والشعرية, ص- 3
 .1صاحل ظتباركية , اآلداب األجنبية القددية واألوربية, ص:-4
 .198ػتمد عبد اظتنعم خفاجي, دراسات يف األدب العريب اضتديث واظتعاصر, ص:- 5
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الناشبة بُت األمراء يف سبيل االستيالء على األرض والنفوذ,نقلها إذل العربية وديع 
  1(. 4111-4811البستاين)

 الرمايانا: -و
وقد تكون مثل اإللياذة واظتهاهبارتا من تأليف , ملحمة ىندية اليُعرف بالضبط تاريخ وضعها      

غتموعة يف سبعة فصول أو شعيب رتاعي مًتاكم خالل العصور,تتألف من أربعة عشر ألف مقطع 
ودتثل الصراع العنيف بُت ىؤالء األبطال وآعتة , أبواب,وىي تروي أخبار أربعة أخوة من أبطال اعتند

وتتضمن إذل جانب , وا العدل و السالم يف اجملتمعإذل أن ينتصروا يف اظتعركة,وينشر , الشر
عقيدة  وتأمالت يف ونصائح أخالقية, إشارات تارخيية,, األحداث  واظتغامرات والقتال الضاري

وىي ختتلف عن )اظتهاهبارتا( , وفنوهنمكتابًا شعبًيا بليغ األثر يف عقلية اعتنود   وقد اعتربت, اإلنسان
 2واألسلوب اظتلحمي., والوزن والسياق,, لى وحدة يف اظتوضوعمن حيث الصياغة ألهنا ترتكز ع

 : الفردوس ادلفقود  -ح 

عن خروج آدم من اصتنة عن طريق (حتدث ملتون فيها 4119شرت ىذه اظتلحمة عام )نُ      
لقد 3والشخصية األساسية يف ىذه اظتلحمة ىي شخصية )الشيطان ( اظتتمرد العاصي,, اإلغواء

بل تتناول الزمان  , ملحمتو من الدين اظتسيحي,ودل يعاجل مرحلة زمنية  قصَتة استقى ملتون موضوع
وقد قسمها إذل , بالسماوات واألرض واصتحيم فًا,وّ مط حىت هناية العادل, اطتليقة,منذ بدء  كلو,

 4اثٍت عشر نشيًدا,أوبابًا .

 :الشاهنامة  -ط 

                                                           
 .189-181جبور عبد النور , اظتعجم األديب, ص:- 1
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م,وىي من 4515)كتاب اظتلوك( حوارل عام  معٌت إشتها, ألفها الفردوسي ملحمة فارسية      
إذل بداية األدب الفارسي اصتديد,أىداىا  منذ عهد األفستا,, أعظم ما يف األدب الفارسي القدمي

وقد تغٌت فيها بتاريخ غَتان واإلنسانية مًعا,منذ عهد اظتلك ناظمها إذل السلطان "الغرنوي ػتمود" 
ملك ساساين,اهنارت يف أيامو الدولة اإليرانية,أمام  األسطوري"كيومرث"إذل "يزدجردالثالث",آخر

جسد فيها الفردوسي حبو لبالده , وتقع ىذه اظتلحمة يف ستُت ألف بيت تقريًبا 1,الفتح العريب
, وأبان عن خيال مبدع خالق,وعن توق إذل اصتمال الفٍت,وعن أسلوب فريد يف النظم وشعبو,

,ويف القسم الثاين الذي ىو ألصق بالتاريخ من الشعراء الالحقُتحبيث تأثر بو كثَتون 
 2الواقعي,يصف بطوالت اظتلوك الساسانيُت,حىت هناية حكمهم.

 عند العرب: -2
لقد اختلفت اآلراء حول ما إن كان ىناك وجود للملحمة يف أدبنا العريب وعتذا انقسم النقاد     

 إذل فريقُت:

 العريب:عدم وجود اظتلحمة  يف األدب  الفريق األول:- أ

واليت قدمت من غتموعة أسباب لتعلل سبب خلو األدب العريب من اظتلحمة,لعل من بينهم 
حيث , ن العريب قصَت النظر والنفس"سليمان البستاين" الذي يقول يف مقدمة اإللياذة أن اإلنسا

بيت حىت وإن نظم فإن قصيدتو التتعدى اظتئة , أنو دل يستطع أن ينظم شعرًا حيتوي تلك اظتعارك
فأما نظرة :»اظتسألة وىي ليست موحدة بل متفرقة,وؾتد كذلك أزتد أمُت الذي يقول يف ىذه 

شاملة وحتليل دقيق,فذلك ماال يتفق مع العقل العريب...وىذا النوع من النظر ىو الذي قصر نفس 

                                                           
 .18م, ص:1548,  4لبنان, ط-أنطوانيوس بطرس, األدب)تعريفو , أنواعو , مذاىبو(اظتؤسسة اضتديثة للكتاب, طرابلس- 1
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  الشاعر العريب فلم يستطع أن يأيت بالقصائد القصصية الوافية,وال أن يضع اظتالحم الطويلة
 1«.كاإللياذة واألوديسا

 وىناك غتموعة من األسباب غَت إفتقار الشاعر العريب للنظرة الشاملة والدقيقة وىي كاآليت:

كما الخيفى  لغة العواطف وِظل اضتياة ,  واألدب, كان العرب ينظرون إذل الشعر نظرة ذاتية-4
 وىو تعبَت عن الذات ال اصتماعة. االجتماعية,

البادية والصحراء,ينتقلون  فيها بدون استقرار وليس يف حيا م االجتماعية ما عاش العرب يف  -1
  يدعو إذل نظم اظتالحم.

والعرب كانت حيا م  , فيها األساطَت واطترافات تنمو اظتالحم يف العصور الفطرية اليت يكثر-8
 عقل اصتماعي.ومن نتاج ال, انفرادية تنقلية يف اصتاىلية واظتلحمة من ذتار اضتياة الفطرية

وأساطَتىم كانت ضئيلة جًدا إضافة إذل , حروهبم كانت غزوات أكثر ؽتا كانت زحف جيوش-1
وقوة , واضتفظ والذاكرة,, أن العرب أقرب إذل البديهة واإلرجتال فهم يعتمدون على النفس والروية

 اظتالحظة.
واظتلحمة , منو إذل التخيالت العادل اضتسي فهم أقرب إذل , مع الواقع اظتعيشالعرب يعيشون -1

 قائمة على اإلنطالقات اطتيالية. 
وىذا اليتفق  واآلعتة والشيطان, دتتزج فيها األفكار باطتيال, واعتندية وثنية,, اظتالحم اليونانية-1

 مع عقيدة اإلسالم .
مع ذلك دل ولكن , بل بقي يف رتلتو غنائًيا, الشعر العريب دل تنشأ فيو اظتالحم باظتعٌت التام -9

 2خيل ىذا الشعر من مظاىر ملحمية دتثلت يف مقاطع زتاسية تصلح للمالحم.
  وجود ادللحمة يف األدب العريب: الفريق الثاين: -ب
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بفضل ما فيها من أحداث , ريب فيو أن اصتاىلية كانت خَت بيئة مهيأة لنشوء اظتالحم ؽتا ال      
ومع ىذا فقد خلت من الفن اظتلحمي باظتعٌت التام وغزوات..... , وعصبية وأساطَت,, وبطوالت

على أن يف , بل نستشف فيها نفًسا ملحميا وىذا ما عرف بالفخر واضتماسة يف الشعر اصتاىلي
 1مطوالت "عمرو بن كلثوم",و"عنًتة بن شداد","اضتارث بن حلزة"من ؽتيزات ما ليس يف غَتىا.

وسنعرض كذلك  بعض الشواىد اليت كانت تتعارض مع مالحم  , وسنتعرض عتذا فيما يأيت
 غريق اليت أثبتها سليمان البستاين وىي كاآليت:اإل

 عمرو بن كلثوم: أوال:

لو أبطأ اإلسالم ألكلت بنو تغلب :»ينتهي عمرو بن كلثوم إذل القبيلة اليت قيل فيها     
ولو نونية شهَتة ىي  2اظتهلهل والد أمو ليلى.نسبو,وكان نشأ عزيز اصتانب,معجًبا بنفسو وب«,الناس

اطتامسة يف اظتعلقات وقد بلغت اظتئة بيت اليت كانت حافلة بالفخر واضتماسة حيث يقول الشاعر 
 مفتخر بأىلو:

 مْ كُ يْ ٍر إلَــــــــــــــْكــــــــــــــٍت بَ يــــــــــــــا بَــــــــــــــم ْ كُ يْ إلَــــــــــــــ
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــن آبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  اىن  نَــــــــــــــــــــــــــــــــــثْـ رِ وَ 

 
 

 ينــــــــــــــــــــــاقِ ا اليَ ن ــــــــــــــــــــــوا مِ ْعرِفُــــــــــــــــــــــّمــــــــــــــــــــــا تَـ لَ أ 
3اينَــــــــــــــــــــــــــــنِ ا بَ نَــــــــــــــــــــــــــــتْـ مُ  اهــــــــــــــــــــــــــــا إذَ ثُ ورِ نُ وَ 

 

 

بنجديت   وبأس  ويبلغهم أن يتنحوا  عن طريقهم وعن مبارا م ويتفاخر  بكر حيذر الشاعر  بٍت 
معٌت ىذا أن , اظتقالصفة ورثوىا عن أباءىم يف الفعال و   بأنو الصدقمث يذكر صفة  , قومو 

 مال بناءىسوف يورثوىا الصدق ورثوىا و 

 األبيات اليت أوردىا البستاين ظتا رأى فيها من تداخل مع أبيات اإلغريقفيما يلي سنعرض لبعض   

 ل أوذيس:اق
                                                           

 .45-1جورج غريب , الشعر اظتلحمي تارخيو وأعالمو, ص:- 1
 .41, ص:نفسواظترجع - 2
 .4455م , ص: 4118, 8أزتد بن األمُت الشنقيطي , اظتعلقات العشر وأخبار قائليها , مكتبة اطتاؾتي بالقاىرة, ط- 3
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ــــــــــا ســــــــــل الســــــــــيوف  زفــــــــــس قــــــــــد علمن

 

1وم اضتتــــــــــــــــــــــوفيــــــــــــــــــــــ,وإذل بصــــــــــــــــــــــبانا 
 

 

 قال عمرو:

 اتذَ  وةٍ ْىــــــــــــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــبنا مثــــــــــــــــــــــــــــل رَ 
ـــــــــــــــــــ انِ ب  ُشـــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــــ نَ وْ رَ يـَ  ادً ل غْتـــــــــــــــــــالقْت
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ اوكن ـــــــــــــــــــــــــــــ ةً افظَـــــــــــــــــــــــــــــػتُ    اقينَ ابِ الس 
 2نـــــــــــــــــــــاغتريِ  روبِ ب يف اضتُـــــــــــــــــــــيْ وَشـــــــــــــــــــــ

 

نصبنا خيالً مثل ىذا اصتمل ذات شوكة أي أنو تقدم أقدمنا مع كتيبة ذات شوكة وغلبنا وإمنا نفعل 
 بشبان يعدون  القتل يف اضترب غتًدا وشيب قد ُمرِنوا على اضترب ., ىذا ػتافظة على أنسابنا

 قال ىومَتوس: 

 فــــــــــــــدارت وال كـــــــــــــــرة حيــــــــــــــث مـــــــــــــــرت

 

ـــــــــًتاب فـــــــــرت  3وتلقـــــــــاء ىكطـــــــــور يف ال
 

 

وىم ما  -بن كلثوم مشبًها الرؤوس اظتقطوعة بالكرات اليت يدحرجها الغلمان الشداد قال عمرو
 :يف مطمئن األرض -أطلق  عليهم باضتزاورة

 يدِ ْىــــــــــدَ كمــــــــــا تُ الــــــــــرؤوس َ  ونَ ىُ دِ ْىـــــــــدَ يُ 
 

4اريَنـــــــــــــــــــــــا الكَ َهـــــــــــــــــــــــحِ طَ بْ بأَ  ةُ رَ اوِ زَ َحـــــــــــــــــــــــ 
 

 

كان اإلغريق يفتخرون بذكر أنساهبم وأجدادىم يف كل حديث وىو شأن أكثر األمم .وىذا ىنا   
 األقاصيص وتلك اضتماسة.ماؾتده يف الشعر اصتاىلي الذي اليكاد خيلو من قصيدة من ىذه 

 يقولو"عمرو بن كلثوم": ومثال ذلك ما

 ســــــــــــيفٍ  بــــــــــــنِ  ةَ َمــــــــــــقَ علْ  دَ غَتْــــــــــــا َ ورثنًــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوَْت لهـــــــــــــــــــالً واطتَـــــــــــــــــــا مهَ ورثَن   من

ـــــــــــــُصـــــــــــــلنـــــــــــــا حُ  احَ أبَـــــــــــــ   اون اجملـــــــــــــد ديَن
 زىــــــــــــــــــَتًا نعــــــــــــــــــم ذخــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذاخرينا

                                                           
 .84جورج غريب, الشعر اظتلحمي تارخيو وأعالمو, ص: - 1
 .11أزتد  بن األمُت الشنقيطي , اظتعلقات العشر وأخبار قائليها, ص: - 2
 . 84رخيو وأعالمو, ص:جورج غريب , الشعر اظتلحمي تا - 3
 .451أزتد  بن األمُت الشنقيطي , اظتعلقات العشر و أخبار قائليها, ص: - 4
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ــــــــــــــــــــــــــــــا رتيعــــــــــــــــــــــــــــــا  وعتابــــــــــــــــــــــــــــــا وكلثوًم
ـــــــــــــــ تَ دثْ الـــــــــــــــذي ُحـــــــــــــــة ِ وذا الـــــــــــــــربُ   وُ عْن

 بلْيــــــــــــــــــــــــــــماقبلــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــاعي كُ 
 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــراث األكرمين  هبـــــــــــــــــــم نلن
ـــــــــــــــــو ؿتُْ  ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــؿتَْ ى و َم ـــــــــــــــــاِم  ي اجملحرين
  فـــــــــــــــــأيُ 

َ
1د ولينـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــد إال وقَـــــــــــــــــاظت

 

 

ذاكرا أنو أورثهم اجملد  مث يثٍت على اظتهلهل الذي يتحدث الشاعر عن علقمة بن سيف مادًحا إياه 
 ورثوا كذلك صفاتو واطتَت منو وىو زىَت وشرفو لالفتخار بو.

مي يذكر ذا , مي يذكر غَتىم من أورثوىم اجملد كعتابًا وكلثوًما وهبم بلغوا تراث األكارم وتشرفوا هبم
الذي حدثت عنو أيها  -رجل من تغلب شتي بو لشعر على أنفو يستدير كاضتلقة-الربه

 ي الشاعر وأىلو اظتستجارين هبم. اظتخاطب,ومبجده حيميهم ومبجده حيمون أ

 :م(685-م625)*احلارث بن حلزة

ىو أبا ظليم اضتارث أو اضترث بن حلزة البكري اظتنتهي نسبو إذل ربيعة,كان على عكس ما       
 -,والرجل السيء اطتلقالقصَتة والبخيلةاضتلزة ىو اسم للبومة وصفة للمرأة –لكنية أبيو من معاين 

تقع مهزية الشاعر يف ستسة  ,وتلقي األحداث برزانة وتعقل.عرف الشاعر باضتكمة والروية واظتصانعة
   2.م 185خَتة بُت معلقات اصتاىلية,تويف وذتانُت بيًتا,وىي السابعة واأل

ع إلياذة يف شرحو عتا سوى بيت دل يورد لنا سليمان البستاين سوى بيت واحد تقاطع فيو اضتارث م
 واحد .

 قال ىومَتوس:

 وىــــــــام االثــــــــٍت عشــــــــر بالســــــــيف قطــــــــعّ 

 

3وبــــــئس مــــــا صــــــنع, مــــــن يُهــــــم إليــــــون 
 

 

                                                           
 .18, ص:قبالسااظترجع - 1
 .88جورج غريب ,  الشعر اظتلحمي تارخيو و أعالمو, ص:- 2
 .11:ص:نفسو اظترجع- 3
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 وقال اضتارث بن حلزة:

 وفككنــــــــا غــــــــل امــــــــرىء القــــــــيس عنـــــــــو
 

ـــــــــــاء  1بعـــــــــــد مـــــــــــا طـــــــــــال حبســـــــــــو والعن
 

 

لقد ذكر ىومَتوس يف ىاتو عادة قبيحة من عادات الطرواديُت وىي قطع رؤوس األسرى حيث   
ذلك ألن العرب قدديًا كانت عندىم أظهر رفًضا عتاتو العادة بقولو "بئس ما صنع"وذكر اضتارث 

ىاتو العادة,أو يـُْعتقون بعد أن تدفع عتم فدية,وكان إفتكاك األسرى من أعظم مفاخر العرب,وعتذا 
 كره اضتارث مفتخًرا.ذ 

 (م558-م626د:)*عنرتة بن شدا

من بٍت عبس أبناءىم الذبيانيُت وخصومهم,ؾتدي,ينتهي , عنًتة بن شداد عريب من جهة أبيو    
تشبها بالعنًتة واحدة العنًت أي -نسبو إذل مضر,وقد عرف هبذا اللقب لكثرة صياحو يف اضتروب

بلغت ميميتو ذتانُت بيًتا,وىي السادسة 2ولُت الطباع. عرف الشاعر بالبأس والقوة واضتلم -الذباب
 3بُت اظتعلقات,وقد شتتها العرب الذىبية.

 .ًتة تقاطع فيها مع ملحمة اإلغريقلقد أورد لنا سليمان البستاين أبيات لعن

فبدأ بالشر , بعد أن ذكر ىومَت كيد آخيل أتى على وصف وبال ذلك الكيد على ذلك اصتيش
 األىون وىو ىالك أبطالو,وإنتهى بالشر األعظم وىو وقوع الطَت والكالب جبثث القتلى 

 يقول عنًتة يف ىذا اصتانب:

 ايــــــــــــــــــــانَ اظت بــــــــــــــــــــانُ قْ عِ وم عليــــــــــــــــــــو ِ حَتُــــــــــــــــــــ
 

4ُْتِ بـَـــــــــــــــــان ُ بَــــــــــــــــرْ غِ  وُ لَـــــــــــــــــوْ ل حَ َجــــــــــــــــَوحتَْ  
 

 
 

                                                           
 . 414ص:أزتد بن األمُت الشنقيطي ,  اظتعلقات العشر وأخبار قائليها, - 1
 .19جورج غريب , الشعر اظتلحمي تارخيو و أعالمو , ص:- 2
 .15اظترجع نفسو, ص:- 3
 .498م, ص:1551,  1لبنان, ط-زتُدو طّماس, ديوان عنًتة بن شداد , دار اظتعرفة , بَتوت- 4
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عاقبة ذلك ىي  ورأوحيث كانوا يتفاخرونا باظتوت يف اضترب  ولكن  نظرة العرب كانت مغايرًة,
 اصتنة,بل رمبا كانت تلك أمنية البطل احملراب .وكمثال على ذلك قول الشاعر:

ــــــــــــــذَ يــــــــــــــايت مَ حَ  عــــــــــــــلْ ال جتْ  ب  فيــــــــــــــارَ   ةً م 
 وُ لَــــــــــحوْ  َتُ الط ــــــــــ جُ رُ دْ تــــــــــيالً يَــــــــــولكــــــــــن قَ 

 

 حِ وائِ الن ــــــــــــــ ســــــــــــــاءِ  بــــــــــــــُت النِّ يتوْ وال َمــــــــــــــ 
1جـــــــوانحِ  ال مـــــــنْ الَفـــــــ انُ ِغْربَـــــــ ربوتْشـــــــ

 

 

 قال آخيل:

 أن اعتـــــــــــزارل طـــــــــــال فـــــــــــاغتنم يعلمـــــــــــن

 

2األعــــــــــــــداء بـــــــــــــــوين وأين اآلن بيـــــــــــــــنهم 
 

 

 وقال عنًتة:

 ســــــــــــكّت فغــــــــــــّر اعــــــــــــدائي الســــــــــــكوت

 

3وظنّـــــــــــــــوين ألىلـــــــــــــــي قـــــــــــــــد نســـــــــــــــيت 
 

 

فنزل على , إذ خرج عن قومو غضبان قال ذلك وىو يف موقف موجدة واعتزال كموقف آخيل    
 فأىب وامتنع,, فأرسلوا يستمدون عنًتةبٍت عامر وأقام فيهم فأغارت ىوزان وجشم على ديار عبس 

وطلنب إليو أن ينهض  حىت إذا عظم اطتطب على بٍت عبس خرجت إليو رتاعة من نساء القبيلة
معهن ظتقاومة العدو وإال تشتت مشل العشَتة فاحتمس وهنض وأنشد أبياتا إستهلهال بالبيت 

 السالف الذكر.

ونشأة عندىم فكرة  ,لقد كان منتظرًا بعد اصتاىلية,خاصة أن العرب قد إجتمعت كلمتهم   
األمة,واحتكوا بالدول واظتماليك,وقامت أمام أنظارىم اضتروب فالقوا الكثَت من أىواعتا ونتائجها 

على أيدي الشعراء  وينطلق معها النفس اظتلحمي, أن تنطلق أنفسهم من عقاعتا, وموحيا ا,
لكن الشعر اإلسالمي  وظهرت الًترتات,, ان,وقد توافرت عتم العوامل والدوافع والدواعيالفرس

                                                           
 .15ص: السابقاظترجع - 1
 .14جورج غريب, الشعر اظتلحمي تارخيو و أعالمو , ص:- 2
 .88ديوان عنًتة بن شداد , ص:زتُدو طّماس,  -3
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إذل األغتاد  يعيش يف العصور على التكسب,ويكتفي باضتماسة احمللية,اليتطلع, ظل على التقليد
 1القومية.

مثل  شعراء اإلسالملكن ىناك من خيالف ىذا الرأي ويرى بأن ىذا الفن قد تألق يف بعض قصائد 
 2قصيدة "كعب بن زىَت"اليت يصف فيها معركة بدر الكربى.

كما تألق ىذا اللون من الشعر اظتلحمي يف العصر العباسي على يد شعراء كبار نذكر منهم    
على سبيل اظتثال اًل اضتصر )أيب الطيب اظتتنيب(وىو يتابع واصًفا معارك سيف الدولة اضتمداين مع 

 يقول:, جيوش األعداء
 ومــــــا يف  اظتــــــوت شــــــك لوقــــــفٍ  وقفــــــت

 األبطـــــــــــال كلمـــــــــــى ىزديـــــــــــةً  دتـــــــــــر بـــــــــــك
 نشـــــــــــــر م فـــــــــــــوق األحيـــــــــــــدب نشـــــــــــــرةً 

 

 كأنّـــــــك يف جفـــــــن الـــــــردى وىـــــــو نـــــــائم 
 ووجهـــــــــــــك وضـــــــــــــاح وثغـــــــــــــرك باســـــــــــــم
3كمــــا نشـــــرت فـــــوق العـــــروس الـــــدراىم

 

 

 يقول "ابن األثَت" يف شعر اظتتنيب:

أبطاعتا... وكانت أقوالو إذا خاض يف وصف اظتعركة,كان لساهنا أمضى من نصاعتا وأشجع من »
 .«للسامع مع مقام أفعاعتا حىت تظن الفريقُت قد تقاتال والسالحُت قد تواصال...

 بل ؾتد من يقاربو وال دياثلو وىووالنكتفي "بأيب الطيب اظتتنيب" يف ىذا اجملال من الشعر اظتلحمي,

 واليت مطلعها:الشاعر الفّذ "أبو دتام " وحتديًدا يف قصيدتو الشهَتة)فتح عمورية( 

 4اضتد  بُت اصتًد بُت اصتّد يف حّده   السيف أصدق إنباًء من الكتب

                                                           
 .48جورج غريب , الشعر اظتلحمي تارخيو و أعالمو, ص:- 1
 .44ػتفوظ كحوال , فن اظتالحم )األصول , النشأة , التطور(, ص:- 2
 , صفحة نفسها.نفسو اظترجع - 3
 .44, ص:نفسواظترجع - 4
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أما يف العصر اضتديث فقد ظهر ىذا الفن اظتلحمي بشكل جلي وواضح عند العرب,وذلك       
القصائد واظتسرحيات الشعرية على وجو اطتصوص ... خاصة قصائد "اظتطوالت" كما يف كثَت من 

وديوان "غتد  أن يسميها,مثل "كشف الغمة يف مدح سّيد األمة"ل:البارودي,حيلو للبعض 
 1اإلسالم"ل:شوقي. اإلسالم" أو "اإللياذة اإلسالمية" ل: أزتد ػترم,و"دول العرب وعظماء

يٌد  ول:نازك اظتالئكة صالح عبد الصبور وبدر شاكر السياب وغَتىم من الشعراء اظتعاصرين    
يف حتريك فن اظتالحم وتطويره وخصوًصا يف قصائدىم الطويلة اظتتضمنة لروح األساطَت اليونانية 
القددية غَت أن "اآلعتة " تغيب يف مالحم ىؤالء الشعراء,ويعوضها اإلنسان البطل والذي يساعده 

  2اضتق,واضتكمة,والصرب,يف التغلب على أعدائو وظروفو القاسية.

                                                           
 .1, ص:السابق اظترجع- 1
 .41اظترجع نفسو,  ص:- 2
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I- ادلضامني الشعرية يف إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا: 

 متهيد:
كسبتاز ، ىي ملحمة شعرية تتغٌت بأؾباد اعبزائر كبطوالهتا من أقدـ عصورىا حىت اليـوإلياذة اعبزائر   

ال من  ،عن غَتىا بكوهنا كصفنا غبقائق كتسجيالن لوقائع من صنع اإلنساف اعبزائرم على مٌر العصور
( نىظىمىها مفدم يف مائة مقطوعة 1000بلغ عدد أبياهتا ألفنا )، خلق اعبٌن كال من اصطناع شاعر

 1تضم كٌل منها عشرة أبيات تنتهي بالزمة.

باقًتاح من السيد مولود قاسم كزير التعليم األصلي ك الشؤكف الدينية مفدم زكريا نظمها         
ـ( ًٌب 1971للتعرؼ على الفكر اإلسالمي اؼبنعقد بوىراف )ففي آخر اؼبلتقى اػبامس ، آنذاؾ

دبناسبة العيد العاشر السًتجاع اإلستقالؿ ، اإلعالف على أٌف اؼبلتقى السادس سينعقد بعاصمة اعبزائر
كلذا رٌكز جدكؿ أعماؿ ىذا ، كالذكرل األلفية لتأسيس العاصمة اؼبدية كمليانة على يد بلكُت بن زيرم

 كتصفيتو من صبيع ما علق بو من شوائب كتزييفات، ريخ ؼبراجعتو ككتابتو من جديداؼبلتقى على التا
-كؽبذا طلبنا من اؼبناضل الكبَت كالشاعر اؼبلهم صاحب األناشيد الوطنية:»يقوؿ اؼبرحـو مولود قاسم 

كقسمنا سنة ، ـ1936فداء اعبزائر ركحي كمارل سنة ، ـ1932)من جبالنا طلع صوت األحرار سنة 
أف -...إخل، نشيد الطلبة، نشيد العماؿ، كنشيد جيش التحرير الوطٍت، كاعصفي يا رياح، ـ1955

ا جيمع ىذه األناشيد كٌلها ا جديدن كيشمل فيو كبو تاريخ  اعبزائر من أقدـ عصورىا حىت ، يضع نشيدن
، اؼبتعاقبةكعلى العهود اغبضارية الزاىرة ، حتالالت األجنبيةإلمركزنا على مقاكمتنا ؼبختلف ا، اليـو

«. كبناء ؾبىٍدو جديدو ألمتنا ، كحاضرنا كمستقبلنا يف كفاحنا الستعادة صبيع ثركاتنا كمقٌومات شخصيتنا
كتعاكف ، 1972كربٌمس مفدم لفكرة نظم ىذه اإللياذة دبجرد تلٌقيو رسالة مولود قاسم يف بداية 

كًٌب نٍظمي ، كضع اؼبقاطع التارخييةالشاعر كاألستاذ عثماف الكعاؾ من تونس كمولود قاسم يف  الثالثة:
ككٌلما أهنى الشاعر ؾبموعة أرسل هبا إذل السيد مولود قاسم فيسٌلمها للخطاط عبد ، اؼبقاطع ليالن 
كىكذا نشأت  إلياذة اعبزائر كمنت كترعرعت ككصلت يف بضعة أشهر إذل ستمائة ، اجمليد غالب

                                                           
 .4ـ،  ص: 2009مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، دراسة كشرح :الطاىر مربيعي،  دار اؼبختار،  اعبزائر،  )د ط(،  - 1



 إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا قراءة يف ادلضامني والسمات الفنية                         الفصل الثاين
 

24 
 

السادس للفكر اإلسالمي بنادم الصنوبر كعشرة أبيات أنشدىا مفدم بصوتو يف افتتاح اؼبلتقى 
: أماـ أكثر من  ألف طالب كأستاذ جامعي من القارات اػبمس كحبضور  ، ـ1972جويلية 24يـو

دبا يف ذلك الرئيس الرحل ىوارم بومدين الذم حضر جزءنا من  ، كبار اؼبسؤكلُت يف الدكلة يومها
كدل ينشد ، إعجابو باألثر اػبالد الباقي عن كلٌ كعٌّب لو ، كاستقبل الشاعر بقصر الرئاسة، إنشادىا

سجلتها اإلذاعة كالتلفزه حُت إنشادىا ، مفدم زكريا بصوتو اػبالد إاٌل الستمائة كالعشرة أبيات منها
أم األلف بيت كبيتنا ، ٍب كاصل مفدم نظم اإللياذة حىت بلغت الواحد بعد األلف، أماـ اؼبلتقُت

ٍب أصدرهتا اؼبؤسسة الوطنية ، لفرنسية كطيبعت أيضناكما ترصبت إذل ا،  (كطبعت مرارا1001)
كألزمت بتدريسها إذ أدرجت مقاطع منها يف برامج ، كأعادت كزارة الًتبية الوطنية نشرىا، للكتاب

كىا حنن اليـو نظهر اإللياذة يف ثوب جديد مدٌعمة بالتذييل ، التعليم اؼبتوسط كالتعليم الثانوم
كال سيما اعبوانب  كالشرح اؼبستفيض للمرحـو "مولود قاسم"، ق الشاعرمع اإلبقاء على تعالي، اللغوم

 1التارخيية اليت ال ديكن االستغناء عنها.

 البطولة:-أ
، حيثي عيرؼ إظبها باؼبالحم اليت تدعى باؼبالحم البطولية، البطولة ركن أساسي من أركاف اؼبلحمة   

كلقد ، جندىا زبلو من بطولة من البطوالتفال منر على ملحمة ما ك ، كىي قواـ أساسي فاؼبلحمة
عرجنا فيما سبق عن اؼبالحم األكربية كشهدنا اؼبكانة الكبَتة اليت حيتلها البطل حيث أف ىذا األخَت 

كمثاؿ على ذلك أخيل "، كما خيلفو فقدانو من خسائر جسيمة على أىلو كذكيو، ؿبط أنظار قومو
إف رجع حىت أصبح النصر حليفهم .كذلك األمر  الذم تقهقرت جنود اليوناف دبجرد انسحابو ك

ماحل بقـو اؼبهلهل عندما غيدر بو يف ساحة القتاؿ فخارت زعيمة اؼبقاتلُت كانسحبوا من دكف إهناء 
إذل رأسا على عقب بعودتو فعادكا    انقلبلكن اغباؿ ، اؼبعركة كما غبق بأىلو من خسائر كمذلة

 . 2"ؾبدىم كذبمعوا حولو

                                                           
 .5-4اؼبرجع السابق، ص:- 1
2

 .482ينظر طالل حرب، أولية النص"نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي"،ص 
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لبطولة دل يبقى على حالو ذلك يعود إذل البيئة احمليطة بالفرد كاؼبتحكمة يف عقليتو كمفهـو ا     
سبثلت يف بطولة  فالبطولة يف "إلياذة اعبزائر"، فالبطولة دل تعد رىينة القول اعبسدية فحسب، كتفكَته

هبذا ، الذم كحد جهوده من أجل رفع الظلم عن نفسو، شعب بأكملو أال كىو الشعب اعبزائرم
بطولة تقـو على الفطنة كالذكاء كالعديد من الصفات ، كوف جانب آخر أك بطولة دبنظور ـبالفت

تتوفر يف اؼبلحمة عند نشأهتا حيث جند أبطاؽبا كانوا قد ينسحبوف من حرب بأكملها اؼبعنوية اليت دل 
انسحب  الذمكما فعل أخيل يف إلياذة ىومَتكس ،  من أجل امرأة كيًتؾ أىلو يف أمس اغباجة إليو

يسبب سبة لو كاف توفرت يف العديد من ىؤالء صفات بطولية إال أنو فٌضل أف تكوف باسم اعبماعة 
 :حيث يقوؿ فيهم، أيب بغلة، أيب معزة، على سبيل اؼبثاؿ: ابن زياف

 اعبىزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  تلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رايتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب الزعاطشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرك
 ربػػػػػػػػػػػػػٌدل ابػػػػػػػػػػػػػن زيػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػخف الٌلئػػػػػػػػػػػػػاـ 

 

لىػػػػػػػػػػػػػػى   السػػػػػػػػػػػػػػرائر كىعنػػػػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػػػػن زيػػػػػػػػػػػػػػاف تػيبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر، ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب لًنيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهًتٍم كي  فػىهى

1فمػػػػػػػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػػػػػػػهيد فػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 

ككاف حيضر نفسو لكن تفطن الفرنسيُت لو ، ابن زياف ىو قائد ثورة الزعاطشة  قرب كالية بسكرة
فهاصبوا عليو فردىم خائبُت الرجا كدامت ، كقاموا لو باستدعائو لكي يسجد ؽبم لكنو رفض كأىب ذلك

 سنوات إال أف استشهد ىذا البطل.حربو 

فهو كاف ، بل يزيدىا، ىذا ال ينقص من مكانتو، كما ىذا إاٌل قطرة من حبر أمثالو اعبزائريُت      
 حيارب من أجل إعالء اسم اعبزائر كثوارىا ليس اظبو دبفرده .

ا   أف ال يغفل عن اسم مناضل من ىؤالء كجنده يقوؿ:عمل الشاعر جاىدن

 معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة للجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر ثورتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العارمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 2ؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع أيب بغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدٌب فاطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، بيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت  سى
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 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومر ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ نىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيوؾ لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكال

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو   1رفضػػػػػػػػػػػػػػػػػت التواكػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػا فاطمى
 

 

 أبو معزة كأيب بغلة قادا الثورات كاؼبعارؾ البطولية يف كل من سطيف كقسنطينة ٍب يذكر لالفاطمو      
ابنة لالخدجية حيث كانت لال فاطمو  قائدة  ،ابنة سيدم ؿبمد بن عيسى شيخ الطريقة الرضبانية

ٍب يتحدث كيف أهنا مذ ، كانت ثورهتا يف جباؿ جرجرة،  للجيش ضد جيش اؼباريشاؿ راندكف
 رفضت أف تتكل كقادة الثورة مع زكجها ٍب دبفردىا.، تزكجت بقرية تاكال

األمازيغ.كأشاد كذلك ، أبو عمامة، القادة أمثاؿ ;اؼبقراينكما ربدث كذلك عن العديد من        
كالشيخ البشَت اإلبراىيمي.كهبذا تكوف البطولة لدل ، الشاعر بأعالـ الفكر على رأسهم ابن  باديس

ة كدل تعد ؿبصور ، مفدم يف إلياذتو بطولة شعب بأكملو حبيث إذا غاب أحدىم ىناؾ من يسد مكانو
يف شخص كاحد  كما ىو اغباؿ يف اؼبالحم األكربية كدل تعد البطولة متوقفة يف  القول اعبسدية كاليت 
غالبنا  ما كانت تتوقف عند فرد كاحد بل بطولة اعبزائر ـبتلفة كرآىا الشاعر بنظرة ـبتلفة كيعود ذلك 

قلنا سالفنا بأهنا حبيسة البنية الصفات اليت كانت متوفرة يف البطولة قددينا حيث أف ىاتو األخَتة كما 
كىذا ما ، اعبسدية حيث أف لديو قوة خارقة تتعدل الواقع إذل اػبياؿ كتتوغل يف جو أسطورم ؿبض

كىذا مرفوض يف ديننا ، كقوسو الذم ال يستعملو غَته، يؤدم هبم إذل اإلدياف باآلؽبة ىيفستوس
نتصارات ىو من عند الفرد من جناحات كااإلسالـ ؽبذا كاف مفهـو البطولة مغاير لذلك كما حيقق  

ضف إذل ذلك أف  البطولة قددينا صاحبها ال ديوت أما يف اإللياذة كاليت ىي انعكاس ، هللا عز كجل
كما أف البطولة ـبالفة  على ،  فاؼبوت ىو األمل اؼبنشود كي ييكتب  يف عداد الشهداء، لديننا اغبنيف

معنوية كالفطنة كالذكاء كجعل األكلوية للوطن قوالن  بل تتجسد يف جوانب، ما كانت  عليو سابق
 : كغَتىا كسنعرض لبعضها كقوؿ الشاعر، كفعالن 

 كيلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ فنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو

 

فيعمرنػػػػػػػػػػػػػػػػا ملتقػػػػػػػػػػػػػػػػى الفكػػػػػػػػػػػػػػػػر نصػػػػػػػػػػػػػػػػحنا 
2
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   كذلك يقوؿ:

 كيلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

تػىعىانقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اؼبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي الّنابضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
1

 

 

 كذلك يف قولو:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىاتنا   صبىىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًب اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًص شى
ـي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوًؼ كىقىانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال التحػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكنا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهج اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبينا    سى
نّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظبىىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن ؾبرمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    2لىكي

 

 

الشاعر عن توحد الكلمة كاعبهود ىذا االلتحاـ كالتوحد الذم لواله ؼبا ربصلت اعبزائر  حدثيت     
لكن ، يف اؼبناطق كليست موحدة، الثورات الشعبية كانت متفرقةعرفنا سابقنا بأف ، استقالؽباعلى 

دبجيء حزب جبهة التحرير كما يقوؿ الشاعر الذم احتول كضم صبيع اغبركات الوطنية دبختلف 
 يف طريق الكفاح يف حركة كاحدة مسلحة قادت ىذا اعبهاد كتوجو إذل االستقالؿ.آرائها 

تكمن يف طبيعة ، دٍل الشمل كيرل كذلك أف البطولةٍب ينصح بو الشعب الفلسطيٍت باالنصهار ك 
 اعبزائر اػبالبة يقوؿ يف ذكرىا:

 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعىهىا ذك اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ، زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجى 
ا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىده سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًحي عيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقهى
 فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػا انكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة يف الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػهو
 كىدل حيىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن أكراسي ىامتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 كىال استسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمتٍ  جرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا للمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿكىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌور طينتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 الوصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿكسبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم لذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى 

 كىال انطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة يف اعببىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، ؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأت عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفات الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  كى ال ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػن اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػٍزـى طػػػػػػػػػػػػػػػػوٍؿ النًٌكػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كال أكىى

3
 

 

 

ربدث الشاعر ىنا على صنع اػبالق سبحانو للجزائر ذات طبيعة مشجعة البطولة  كانت        
أرضية مناسبة لتحفل بالعديد من البطوالت ذكر بأف  حب اعبزائر أصبح اغبب الوحيد كاؽبدؼ 
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فلم تتوقف ثورة يف أم ، اؼبنشود لدل الشعب اعبزائرم  كدل يشغلهم شيء عن ربقيق ىذا اؽبدؼ
 فاألكراس مثال، و الطبيعة اليت احتضنت البطولة ككانت بدكرىا اؼبساعدة على ربقيقهامكاف هبا .ىات

،  اليت كانت سبكن الثوار من القرار من قبضة العدك كاالختباء ىناؾ، بامتالكها تلك الطبيعة الوعرة
سلحة  كما أهنا كانت سبيكن الثوار من الفرار من قبضة العدك الذم يصعب عليو التنقل فيو كنقل األ

إضافة إذل ذلك ، على خالؼ األمر بالنسبة للثوار فكاف اغبمَت كالبغاؿ الوسيلة اؼبالئمة للتحرؾ فيها
مرة للعدك  ساعد ىذا الثورة كثَتنا فلم زبضع األكراس ، الشجر الكثيف الذم ال يدرؾ ـبابئو غَتىم

كمكنهم  ، ساعدت كثَتنا الثوار دبناخها، كذلك األمر بالنسبة للبيئة الصحراكية،  كطواؿ أياـ اؼبقاكمة
يل من عدـ اػبضوع يعود ذلك إذل طابع الصحراء الشاسع الذم ال ديكن التحرؾ فيو دكف دل

 يرشدىم للطريق.

 كالصّب كالتحمل كالتجلد يف كجو الصعاب كقوؿ الشاعر: ،  كذلك كجدت صفات معنوية أخرل

 سػػػػػػػػػػػػػػػبحنا علػػػػػػػػػػػػػػػى عبيىػػػػػػػػػػػػػػػجو ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًدمىانىػػػػػػػػػػػػػػػا
تػينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػٍهى  بالبىالىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىتىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخري جى

 طوعنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىتعنػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػةي 
 

 نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيناكىللنٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ريحٍ  
 فػىنىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخىري بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظ ٍلًم كالظاؼبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 1ًلشػػػػػػػػػػػػػػػػعبو أرادى... فػػػػػػػػػػػػػػػػػأعلى اىعبٍىبينػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
شبو الشاعر دماء الشهداء بالبحر الذم علت سفينة األمل كالنصر ٍب جبهة التحرير اليت تصغر يف 

 العدك يف عُت الثيوار. عينها اؼبصاعب هبذا صغير

، كما ديكن قولو ىو أف مفهـو البطولة لدل مفدم خيتلف عن ما عيرفت عليو يف اؼبالحم سابقا      
حبيث أف ىاتو األخَتة كما ذكرنا سالفا دل تعد تتوقف على القول اعبسدية بل ، فهو مفهـو متطور

كالذكاء ،  كالتحمل كعدـ االستسالـكالصّب،  تتعداه إذل العديد من الصفات اؼبعنوية اليت ذبسدىا
بطولة شعب ، بل ىو مفهـو صبعي، إضافة إذل أف مفهـو البطولة دل يبقى حكرنا لفرد كاحد، كالفطنة
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حريتو من يد اؼبغتصب .كذلك األمر لطبيعة اعبزائر اليت  بأكملو يشارؾ كيناضل من أجل إفتكاؾ 
لصعوبة اؼبناخ كاألراضي الوعرة اليت ال يتأقلم  كانت أرضية مناسبة لتشهد ىاتو البطولة كذلك نتيجة

  معها إالٌ أىارل اعبزائر كال يدرؾ السَت يف صحرائها إالٌ أىلها.

  الدين: -ب 

الديٍت ركيزة مهمة يف اؼبلحمة حبيث أف ىاتو األخَتة قصة تركم لنا حياة شعب  يعد العنصر        
هبذا تكوف اؼبلحمة ، الدين الذم تتبناه ىاتو الشعوبكعاداتو كتقاليده كطقوسو صبيعها تعكس لنا 

 ؿباكالن أف تعكس ذلك جلينا ، متود انعكاس ؽبذا الدين الذم حياكؿ الشاعر أف يتطرؽ إليو يف ملحؾبر 

عند حديثنا عن إلياذة اعبزائر ؼبفدم زكريا فهي تعكس لنا شعب مسلم ؽبذا كانت اإللياذة عاكسة 
كما ىي  إال مرآة عاكسة ، الثقافة اليت ديتلكها الشاعر كانصهرت يف شعرهمن خالؿ ، ؽبذا الدين

لثقافة الشاعر اإلسالمية الواسعة حيث استقى مادتو الشعرية من ثقافتو اإلسالمية اؼبتشعبة من القرآف 
سنبدأ بالقرآف الكرمي الذم جنده شكل اؼبادة األساسية للتجربة ، الكرمي كاغبديث النبوم الشريف

 رية لدل شاعرنا كسنعرض لبعض األبيات اليت ذبلى فيها الدين كقوؿ الشاعر:الشع

نٌػػػػػػػػػػػػػػػػا كرامػػػػػػػػػػػػػػػػا  كجػػػػػػػػػػػػػػػػاءت فرنسػػػػػػػػػػػػػػػػا ...فىكي
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبطرىم قمحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىي

 

نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األذل يطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الطعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ككي
ككػػػػػػػػػػػػػػػػػم تػيٍبًطػػػػػػػػػػػػػػػػػري الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػدقاتي الٌلئامػػػػػػػػػػػػػػػػػا

1 
 

فضالن عن ، معركفةيتحدث الشاعر عن قصة الديوف اؼبًتتبة على فرنسا من أجل تسديد شبن القمح 
ا. ىذا األمر الذم جعلهم متغطرسُت طاغُت كىذم حقيقة موجود لدل اللئيم طبعو ديوف أخرل نقدن

 إنكار اؼبعركؼ رغم موقف اعبزائر معها اليت كانت كردية معها كىذا اؼبعٌت جنده قد استمده الشاعر 

 من القرآف الكرمي يف قولو تعاذل :

 ﴿               ﴾  {8: اآلية اإلنسان، سورة.} 
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 يوجد العديد من األمثلة غَت ىذا كقوؿ الشاعر:

 ك يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ فنصػػػػػػػػػػػػػػػػػبو

 

1فيػػػػػػػػػػػػػػػػغمرنا ملػػػػػػػػػػػػػػػػتقى الفػػػػػػػػػػػػػػػػكر نصػػػػػػػػػػػػػػػحا 
 

 

  َّرت يب ىب نب مب زب رب  يئ  ُّٱكىذا الكالـ مقتبس من قولو تعاذل:

 {.30-29اآلية:، }سورة القيامة

 كأما يف قوؿ الشاعر:

 ك أكقفػػػػػػػػػػػػػػػػػت ركػػػػػػػػػػػػػػػػب الزمػػػػػػػػػػػػػػػػاف طػػػػػػػػػػػػػػػػويال
 ك عػػػػػػػػػػن قصػػػػػػػػػػة اجملػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن عهػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػوح

 

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائلو : عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمود ك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
2ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إـر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذات العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  

 

 

كىو رجل من العرب األكذل كقصة عاد ، جند الشاعر يتحدث عن سيدنا   نوح عليو السالـ       
ك إـر قـو منهم عاد كقيل أف ، قبيلة من العرب البائدة كىم قـو الني صاحلكشبود ، كظبيت قبيلتو باظبو

هللا أىلكها عن آخرىا لشدت ما ارتكبت  من اؼبعاصي .يتحدث عن اعبزائر رجعت بو الذاكرة إذل 

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱُّٱ قصة عاد كشبود استمد الشاعر كالمو من قولو تعاذل:

يتحدث كذلك عن {.كذلك 31اآلية :، }سورة غافر َّ  جك مق حق مف خف حف جفمغ

 األماكن اؼبقدسة قائالن:

 ك يف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناتنا الناضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌد الػمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه إذل ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها نا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
3فيػصنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع جػوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ك الػقاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ق

 

 

-22اآلية :، }سورة القيامة َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱ:كىذا مأخوذ من قولو تعاذل 
23.} 
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يرل الشاعر يف ىذين البيتُت بأف كطنو ديلك نفس القداسة اليت حيض هبا القدس.كيتحدث عن       
اؼبعز كىو سبيم بن معد بن اؼبنصور رابع اػبلفاء الفاطميُت خلف أباه اؼبنصور ككطد  أركاف الدكلة 

اليت قاـ هبا اؼبعز األعماؿ كما يشَت إذل ،  كاؼبعركؼ باؼبعز لدين  هللا الفاطمي، فانقادت لو إفريقيا كلها
 كأبرزىا جعل مصر عاصمة للفاطميُت .

 كأما يف قولو:

 أتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أمرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارخنا فانطلقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كفاكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو يف أمرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنجرم عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اقًتاعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كقىالوا:سى
 كأىجػػػػػػػػػػػػػػػرل عىلينػػػػػػػػػػػػػػػا الرصىػػػػػػػػػػػػػػػاصي انتخابنػػػػػػػػػػػػػػػا

 

تًنا   فانعتقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذنىا بوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كىأىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادتًنا ...فرفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

 فاعًتضػػػػػػػػػػػػػػػنا-عػػػػػػػػػػػػػػػةخد–كنعػػػػػػػػػػػػػػػم ، بػػػػػػػػػػػػػػػال
1كخٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أكراقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .. فانتخبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 

 

يتحدث الشاعر عن االنطالقة كانت بأمر دبن هللا عز كجل كدبشيئتو كيذكر رفض الشعب         
 بل أصركا على اندالع الثورة .، كرفضهم للحلوؿ اعبزئية، اعبزائرم للقرارات اليت أنتجتها اؼبفاكضات

ففي ، الدين ركيزة من الركائز األساسية اؼبعتمدة يف إلياذة اعبزائر كيف األخَت ال يسعنا غَت أف نقوؿ أف
إلياذة مفدم تشبع الركح اإلسالمية التوحيدية كما ىي إال نتيجة لثقافتو الواسعة اليت يستهلكها 

 الشاعر حيث أف إلياذة اعبزائر كغَتىا البد أف  تصور لنا الدين الذم ينتمي إليو الشاعر كشعبو.

 :اخلوارق -ج

حيث أهنا من ركائز اؼبلحمة كيلجأ ، تعد اػبوارؽ أىم عنصر يف اؼبلحمة منذ بداية نشأهتا       
ىذا اليعٍت أف اؼبلحمة اعبنوح إذل اػبياؿ ، الشاعر إذل اػبوارؽ ألهنا اؼبادة اليت تصنع منها اؼبلحمة

اػبياؿ حيث يبحر بل ىي تفسَت الواقع من خالؿ ، كاؼبضي حنو األفعاؿ كاألمور اػبارقة للعادة
الشاعر خبيالو  يف تفسَت للواقع كلعل ىاتو اػباصية جلية يف الشعر اؼبعاصر حيث يلجأ إليها الشعراء 
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لكن يف البدايات األكذل للملحمة كاف اإلنساف ، كيعتّبكهنا مطية للهركب من اؼبتابعة السياسية كغَتىا
كذلك لعجزه ، قـو على األساطَت كاػبوارؽتفسَتنا ي، يستخدمها يف تفسَت أم  اىرة كونيةالبدائي 

 عن إيراد تفسَت علمي كما ىو اغباؿ حالينا .

كيف أف الكوف يف بداياتو كاف عبارة عن التصاؽ السماء باألرض ،  مثاؿ على ذلك أسطورة الكوف
فأخذكا سهامنا ، لكن سرعاف ما سئم ىؤالء من التطابق، اللذين أجنبا كل من النجـو كالكواكب

ؾبرد تفسَت عبأ كىذا ، باذباىهم  هبذا سقطت األرض كبقيت النجـو كالكواكب يف السماء كرموىا
فهذا العنصر دل يكن حاضر يف إلياذة ، لكن ما يعنينا ىو ىل ربقق ىذا العنصر أـ ال، إليو البدائيوف

عن  اعبزائر كالسبب يف ذلك ذكرناه كالزلنا نذكره أف ىناؾ فركؽ بُت العصور فهذا العصر خيتلف
كلكن ، كبعض اػبصائص دل يعد ؽبا مسببات كعوامل تستدعيها، العصر الذم  هر فيو فن اؼبلحمة

اليت نشأت يف ، يوجد عنصر آخر بديل متوفر يف اؼبلحمة ىي األعماؿ اجمليدة أك األعماؿ اػبالدة
ٍب تليها تتمثل يف اإلشادات بأعماؿ األنبياء كالرسل ، أحضاف ديانة ـبالفة كىي الدين اإلسالمي

 أفعاؿ أشاد هبا الشاعر فنجده ييثٍت على األمازيغ يف قولو:القادة الدين كاف ؽبم 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو طّبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر تبَتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 شبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوات يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع ركمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 سػػػػػػػػػػػػػػػػلوا بربػػػػػػػػػػػػػػػػركس  جييػػػػػػػػػػػػػػػػبكم فراكسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 س تكفػػػػػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػػػػػاس يػػػػػػػػػػػػػػػػػوارل اؽبجومػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌؽ اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػامَت يف نٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًش ركمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
1ف مػػػػػػػػن جرجػػػػػػػػرا كيػػػػػػػػف أجلػػػػػػػػى الغيومػػػػػػػػا

 

 

 ٍب ديجد ، سنوات8كدامت حربو ، يتحدث ىنا عن تكفر ناس الذم انتصر على باين طّبية تبَتيوس
حىت ضاقت ركما ، جيش تلو اآلخر، الذم أذاب جيوش اإلمّباطور الركماين بربركس فرا كسن 

 بذلك.

 

 
                                                           

 .27اؼبرجع السابق، ص:- 1



 إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا قراءة يف ادلضامني والسمات الفنية                         الفصل الثاين
 

44 
 

 :األصل التارخيي -د

لكن ىذا ، لنا تاريخ أمة ما حيث أهنا تركم، ال زبلو أم ملحمة من أصل تارخيي تنتمي إليو       
ألنو  ، كذلك القتضاء اؼبلحمة ىذا الشيء، يتصرؼ فيو الشاعر كال يعرضها مطابقة سبامنا للواقع السرد

يوجد بعض اإلهنزامات كاألحداث عندما يوردىا الشاعر تنقضي  من اؼبلحمة اليت ىي تركم كل ما 
، فإلياذة اعبزائر تركم لنا تاريخ اعبزائر، كال تقف عند مواطن الضعفىو بطورل كتتحدث عنو 

كاليت ىي من صور ، بتفاصيلو فنالحظ بدايتها يتحدث عن صباؿ الطبيعة اػبالبة اليت سبتلكها اعبزائر
 جنده يقوؿ:، اليت هبا حجة لغَت اؼبصدقُت بو، اػبالق سبحانو

 جزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػفاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

1ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
 

 

كىي توحي لنا كذلك بركعة القادر الذم ، بأف اعبزائر من صنع اػبالق سبحانو كتعاذليذكر الشاعر 
فالبد أف يرل اعبزائر فهي ذبسد ، ٍب يتحدث عن الذم ىو حائر كيريد رؤية هللا عز كجل، صنعها

 .كجهو عز كجل أتى هبا للمكذبُت بوجوده

 مر القركف ربمل معها ذكريات قائال:كيتحدث  كذلك عن تاريخ اعبزائر الذم اعتّبه أسطورة على    

 ك أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطورة رٌددتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقركف

 

2فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجت بأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماقنا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكريات 
 

   
 كما يصف كذلك أماكن يف اعبزائر قائال:

 عرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح بايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحنا
 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاره الفػارعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اغتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنا ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاماف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحا 
3حػػػػػػػػػػديث النجػػػػػػػػػػـو فتبػػػػػػػػػػدع سػػػػػػػػػػحرا ،ت
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ىي أصبل مناخ جبلي يف صدر عاصمة اعبزائر يوحي بالعظمة كالشموخ كيتكلم عن طوؿ  بايناـ   
كىي كالنجـو من حيث اعبماؿ أك قد يكوف ديدح طوؽبا فأكشكت ، معركفة  ماؽبا، أشجاره اعبميلة
 :قائالن ، كيتحدث كذلك عن القصبة كصبالو، أف تطأ النجـو

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػأف اشتػػػػػػػػػػػػػػػػػباؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػسطوح جسػػػػػػػػػػػػػػػػو
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيها خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيجكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضايق 

 

 هبػػػػػػػػػػػػػػػػا امتػػػػػػػػػػػػػػػػػدت الثػػػػػػػػػػػػػػػػورة الفارضػػػػػػػػػػػػػػػػو ،ر 
1سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائضو

 

 

يذكر أف ىذه اإلشتباكات كانت سبد من عمر الثورة كتلك اؼبضائق يرل بأهنا حبار تنتقل فيها السفن 
 اػبائضو.

 : صورة الشعب-هـ

كأف تصدر لنا عادات بذكر صبيع التفاصيل  تصور لنا اؼبلحمة اؼبالمح  القومية لشعب ما       
كهبذا تكوف اؼبلحمة قد عرفتنا هباتو األمة ، كتقاليد كطقوس كطقوس التقرب لآلؽبة بطقوس الزكاج

على سبيل اؼبثاؿ يف السَت الشعبية جندىا ترصد لنا عن كـر ، كحضارهتا من علـو كفنوف كآداب كغَتىا
طقوس الزكاج كتصف لنا ، اؼبظلـو  كضباية، العرب كإكرامو للضيف كشيمو  ككفائو كمراعاة اعبوار

كقد ، ؾبالس شعرية كغَتىا كحيضر  ككيف يستمر االحتفاؿ ؼبدة أسبوع كامالن كربضر الذبائح 
كيف يعبدكف كيؤؽبوف صبيع الظواىر ككيف يتقربوف ،  كشهدنا ىذا العنصر كذلك يف اإللياذة ؽبومَتكس

على سبيل ، رضاءىاأهنا غاضبة كحياكلوف إلتلك اآلؽبة ككيف يفسركف أم  اىرة كيردكهنا لآلؽبة ب
حيث أنو ىناؾ من يقوؿ بأهنم كانوا يدكركف بذيوؿ ماعز كيعنوف ، اؼبثاؿ كيف أتى اسم تراجيديا

 كغَتىا من الطقوس.

لقد ك ف مفدم زكريا ىذا العنصر حيث يتجلى ىذا األخَت يف كالمو عن الثورة كالثوار كصمود 
 كقولو:،  الشعب اعبزائرم
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 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبه ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدل الًعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ
 كآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أىٍف يىستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغى اغبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىأىٍقسى  أف ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش النّػهى

 

ـى   ادنا، فصىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كأٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػربى سػػػػػػػػػػػػػػػػػبعنا ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ًذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطهىاداذبيىرًٌ ، ةى 

كىعىميالن...يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىفًٌري للبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً زادا
1

 

 

 كعدـ الرضوخ كيقوؿ:، كىو يصور لنا خصاؿ الشعب اعبزائرم أال كىي العناد

 عقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتينا االحتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاازبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنا العدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحينا هنجن

 

 كتػػػػػػػػػػػػأىب خيطانىػػػػػػػػػػػػا ارتكػػػػػػػػػػػػابى اػبطايػػػػػػػػػػػػا، رى  
2كانصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػىنىا يف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًج القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا

 

 

يتحدث الشاعر ىنا عن الدين اإلسالمي ككيف يرفض االحتكار كىو زبزين السلع كانتظار         
كترفض ديانتهم ارتكب ، لشاعرغالء شبنها كي يبيعها بسعر مرتفع كىذه من قيم كصف أكردىا ا

من نبذ لالحتكار كرفض صي كاؼبوبقات كهبذا يكوف الشاعر قد كصف لنا تعاليم الدين اإلسالـ اؼبعا
 ككيف تقـو باغبكم العادؿ دكف التحيز لقريب أك أىل .، كتنزه عن اؼبعاصي

 كيقوؿ كذلك:

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػن دل يصػػػػػػػػػػػػػػػػػن حيرمػػػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػػػبالد

 

3كيػػػػػػػػػػذر النفايات...قػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػاف جيلػػػػػػػػػػو  
 

 

 كيصور لنا كيف ينهى الدين اإلسالمي عن صيانة حرمة الغَت.

 كيقوؿ أيضا:

 إذا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت
 ؿسػػػػػػػػػػػػػالـ علػػػػػػػػػػػػػى البغػػػػػػػػػػػػػل يعلػػػػػػػػػػػػػو اعببػػػػػػػػػػػػػا

 أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامرة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيواف  
 ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ببطوالهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهاف 
 ؿ ثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال فيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبه الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف
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 ك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 كىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرا...يوزع  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارنا
 كىيلقػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػهادة  شػػػػػػػػػػػػػػػػػهمنا كردينػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلل جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا زو ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىب لعى 
 حللكلػػػػػػػػػػػػػػػػب يهجػػػػػػػػػػػػػػػػر طبػػػػػػػػػػػػػػػػع النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك 

 آفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 
 

 ك يغشػػػػػػػػػػػػػػػػػى اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػامع ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػت اعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 قلػػػػػػػػػػػػػػػػػب اعبىبػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، فيخلىػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بالرعػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ذّؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػقا كاؽبىػػػػػػػػػػػػػػػػػواف
 باألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافك خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ك يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول النميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتاف
1ؼبػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػرز الشػػػػػػػػػػعب كسػػػػػػػػػػب الرىػػػػػػػػػػاف

 

 

صور لنا الشاعر ىاىنا عن األسلحة اليت يستخدمها كجيل لتضليل اؼبٍستػىٍعًمٍر كىو ليس          
بسالح بعينو بل ىو "اغبيواف" الذم يرل الشاعر أنو من غَت اؼبعقوؿ أف ال نعًتؼ بدكره الفعاؿ يف 

ٍب يذكر الفأر الذم كاف لو دكر  ، لثوار باألسلحة كالذخَتة كاؼبئونةالتنقل يف اعبباؿ الوعرة قصد إمداد ا
كذلك حيث كاف الثوار يطلونو بالبنزين كيشعلوف فيو النار فينطلق بُت حقوؿ اؼبعمرين فييذىب 

الستعمار كاف الثوار كاؼباعز كذلك كانت سالح للثوار كطيٍعم ل، راحتهم ضننا منهم أف الثوار ىناؾ
من ، هبذا يقعوف يف الكمائن فيحاصرىم الثوار، يصغوف مصابيح كهربائية على حياهتم فتًتاكض اؼباعز

االذباه اؼبعاكس كللكلب كذلك دكر كاف يكشف كيتحسس لطائرات العدك.يشعر حباستو اؼبرىفة 
عد جهود الثوار يف تركيضو على دكف أف ينبح كىذا ي، للطائرات اؼبطاردة كالنمامة قبل كصوؽبا بّبىة

 عدـ النباح.

فحىت اغبيواف حقق ، كديكن أف نعتّب ىاتو األبيات كمثاؿ على عنصر البطولة الذم أكردناه سابقنا
 من النجاحات يف اإلطاحة بالعدك.العديد 

 القصصي : در سال-و

بل قصة يف ، بصدد القص الفًتة تكوفتركم لنا اؼبلحمة حياة شعب على مر العصور كخالؿ         
إال أف العنصر القصصي يف إلياذة اعبزائر دل يتمكن الشاعر من ربقيقو كيعود ذلك إذل ، حد ذاهتا
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لعلو إذا شيًغلى بسرد بعض اغبوادث يقفز عن ، حرصو على أف يورد لنا صبيع األحداث كلو باختصار
كهبذا دل يسرد لنا ، يكوف مشولينا يف دراستوبل ال ، بعض األحداث التارخيية اؼبهمة اليت مرت هبا اعبزائر

أخرل بل اكتفى بذكر اسم اؼبعركة كقائدىا كمكاهنا كقد يذكر الرتبة العسكرية حادثة على حساب 
 قوؿ الشاعر:1مثاؿ ، على سبيل اؼبثاؿ، اليت كانت معها ىاتو اؼبواجهة

ٍنػػػػػػػػػػػتى القػػػػػػػػػػػديرا  أيػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػادر ...كي

 

كىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف النضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػويال عىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتا 
1

 

 

 يقوؿ: 2مثاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب الزعاطشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرك  كىىى
 ربػػػػػػػػػػػػػٌدل ابػػػػػػػػػػػػػن زيػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػخف الٌلئػػػػػػػػػػػػػاـ
 كىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة للجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر، ف   فىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب لًنيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهًتًٍم كي
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
2لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع أيب بغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر

 

 

 يقوؿ:3مثاؿ

 كىيعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديس فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي 

 

  3فنزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػبلص األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيىاء 
 

 يقوؿ الشاعر: 4مثاؿ

ـي إنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾى كىاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومىا

 

4حفظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودؾى أيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ثػيٍرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 

أف الشاعر توقف عند ذكر أظباء أبطاؿ كزعماء الثورة دكف ما نالحظو من ىاتو األبيات         
حيث   ، كأيب بغلة، أبو معزة، الزعاطشة، كابن زياف، تفصيل حيث ذكر لنا األمَت عبد القادر اعبزائرم

نالحظ غياب العنصر القصصي الذم يستدعيو السياؽ فالبد من التفصيل كإيراد بعض اؼبعارؾ اليت 
ك أعالـ الفكر ابن خاضها ىؤالء بذكر تفاصيل اؼبعركة كمكاهنا أم التوسع يف حيثيات اغبادثة  

أكجز يف ذكر باديس كالبشَت اإلبراىيمي حيث اكتفى بذكر أهنما مؤسسي صبعية العلماء اؼبسلمُت ك 
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أكت  20كذلك األمر بالنسبة  لؤلحداث ففي البيت األخَت ربدث عن أحداث مهاـ اعبمعية  
حيث كاف أكؿ مؤسبر يعقد بعد ثورة التحرير  كىو تاريخ انعقاد مؤسبر الصوماـ بوادم الصوماـ 1956

على نظاـ  ككاف نقطة انطالؽ كربوؿ عظيم يف تارخيها أسفر عن كضع أسس ثابتة ؼبستقبل الثورة
ا أعطى ىذا اؼبؤسبر عبيش التحرير، عسكرم كسياسي مدركس كنفسنا طويالن كإسًتاتيجية  دمنا جديدن

ؿبكمة ىذا اغبدث العظيم اكتفى شاعرنا بذكر اظبو ال أكثر.ما ديكن قولو أف الشاعر قد تناكؿ 
 األحداث بنوع من اإلجحاؼ هبذا يكوف يغيب عنصر السرد.

 سر القصصي كاف حاضرنا نوعنا ما يف مقاطع من اإللياذة كقوؿ الشاعر:لكن رغم كل ىذا جند ال

 بنػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػيدم الشػػػػػػػػػػيخ قػػػػػػػػػػادكا النضػػػػػػػػػػػاال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة آذل ديينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   سي
ػػػػػػػػػػػػػلوا" بوبريػػػػػػػػػػػػػت " العقيػػػػػػػػػػػػػد اؼبسػػػػػػػػػػػػػٌجى   سى

 

 فىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزكا الثٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كىأىذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اعببىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال 
 كىأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتى الوًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّب 

كىضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌنبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال
1

 

 

الشاعر عن ثورة أكالد سيدم الشيخ بقيادة ضبزة بن بوبكر حيث انتهت ىاتو اؼبعركة دبوت يتحدث   
 سليماف بن ضبزة .على يد القائد «بوبريًت»جيوش العدك كمقتل  الكولونيل 

 كما ربدث عن ليلة الفاتح نوفمّب قائالن:
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأذف رىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر
 كىقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػعبي : أٍمػػػػػػػػػػػػػػػػريؾى رىيب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزكىدىاف   القصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص فرنسى
 دكمكىلٍعلػػػػػػػػػػػػػػػػع صىػػػػػػػػػػػػػػػػوتي الٌرصىػػػػػػػػػػػػػػػػاص يىػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال وغى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافعي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبى  كى 
 رك القنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبى  كى 
 فائً حى فائح نشػػػػػػػػػػػػػر الّصػػػػػػػػػػػػػػ الٌصػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػأىبى كى 
 ديثيػػػػػػػػػػػػػػػأىب اغبديػػػػػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػػػػػتماع اغبىػػػػػػػػػػػػػػػكى 

 
 

 تار علػػػػػػػػػػػػػى ألػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػهرألقػػػػػػػػػػػػػى الٌسػػػػػػػػػػػػػكى  
 : أمػػػػػػػػػػػػػرؾ أمػػػػػػػػػػػػػػرم  قػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػربٌ كى 

 مكػػػػػػػػػػػردبػػػػػػػػػػػا اٍجًتحػػػػػػػػػػػٍت ًمػػػػػػػػػػػٍن خػػػػػػػػػػػداع ك 
   خرافػػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػػّب الػػػػػػػػػػػػػػػػػَتاعي  فعػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼى 

  صبػػػػػػػػػػر إذا دل يكػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػواظ كى  ، ـ
ػػػػػػػػػػػػ   بائك ضبػػػػػػػػػػػػرؼ إذا دل تكػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػن سى

  ا دل تكػػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػالقرارات تسػػػػػػػػػػػػػػػػػرممىػػػػػػػػػػػػػػػػ
2 كائػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػعرمإذا دل يكػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػن رى 
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ربدث الشاعر يف األبيات السابقة عن اندالع ثورة اعبزائر كليلة اندالعها ليلة الفاتح            
إياىا بليلة القدر فاهلل سبحانو أزاح الستار عنها كدعا الشعب اعبزائرم إذل مشبها 1954نوفمّب 
بُت ككاف ليلة الفاتح من نوفمّب الليلة الفاصلة ، ككاف لو النصر اؼببُت، قلي الشعب نداء ربو، اعبهاد

حيث انتهى كفاح القلم كأيستبدؿ بكفاح ، مرحلتُت كبَتتُت من مراحل كفاح الشعب اعبزائرم
، ككصف القنابل اليت تكلمت دمنا، بدالن من القلم، السالح كاصفا بذلك اؼبدافع اليت تكلمت

كالصفائح اليت أبت أف تتكلم دكف القرارات كليست قرارات فحسب بل قرارات كي تنفذ على أرضية 
والهتم كدل يعد حديد اجملاىدين يرضى بأشعار إذا دل تكن شعر ثورم مثَت غبماسهم كمغٍت لبط، اؼبيداف

 .كدافع هبم حنو األماـ 

 كما جند السرد القصصي يف اؼبقطع الذم تكلم فيو عن بطولة اغبيواف قائال:

 إذا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت
 ؿسػػػػػػػػػػػػػالـ علػػػػػػػػػػػػػى البغػػػػػػػػػػػػػل يعلػػػػػػػػػػػػػو اعببػػػػػػػػػػػػػا

 ك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 كىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرا...يوزع  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارنا

 كردينػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىيلقػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػهادة  شػػػػػػػػػػػػػػػػػهمنا  
 ك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىب لعىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزو يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلل جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 ك للكلػػػػػػػػػػػػػػػػب يهجػػػػػػػػػػػػػػػػر طبػػػػػػػػػػػػػػػػع النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدآ

 

 أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامرة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيواف  
 ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ببطوالهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهاف 
 ؿ ثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال فيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبه الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف
 ك يغشػػػػػػػػػػػػػػػػػى اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػامع ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػت اعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 قلػػػػػػػػػػػػػػػػػب اعبىبػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، فيخلىػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بالرعػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػقا كاؽبىػػػػػػػػػػػػػػػػػواف كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ذؿّ 

 ك خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػو باألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
  ك يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول النميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتاف 
1ؼبػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػرز الشػػػػػػػػػػعب كسػػػػػػػػػػب الرىػػػػػػػػػػاف

 

 

تعرضنا سابقا ؽبذا اؼبثاؿ كتكلمنا عن البطولة اليت قاـ هبا اغبيواف يف تاريخ   الثورة اعبزائرية          
كذلك ىو يّبز لنا بعض األسلحة اليت يستخدمها الثوار كذكر ىذا اؼبثاؿ فيما خيص صورة الشعب 

                                                           
 .68اؼبرجع السابق، ص:- 1
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بعض كىا حنن نستعرضو يف عنصر السرد القصصي  حيث نلمح فيها عنصر السرد حبيث يعرض لنا 
اؼبشاىد عن دكر اغبيواف نلمح فيها عنصر السرد كيف أف اؼباعز كاف سبوه العدك كىي تركض يف 

تعلق مصابيح كهربائية كذلك الشيء بالنسب للفئراف اليت كانت تطلى بالبنزين  زبرب الطريق كىي 
حاسة  كنلحظ كذلك عنصر السرد حاضرنا يف كالمو عن الكلب الذم كاف ديللك ، ؿباصيل اؼبعمرين

سبكنو من التنبؤ بالطائرات فَتتبك بذلك ساعد ىذا الثوار كثَتا يف االستعداد ككيف أف ىذا اغبيواف 
 قد ىجر النباح كىي صفة مالزمة للكلب .

حيث ، خالصة الكالـ أف إلياذة اعبزائر جسدت خصائص اؼبلحمة لكن  بنسب متفاكتة          
بق  أف جنس اؼبلحمة دل يبقى على حالو يف ىذا كأكدنا فيما س حققت بعضها كأخلت بعضها.

 ، دبجيء اإلسالـ الذم ال يقبل كال يؤمن، فلم يعد ىناؾ داعي لتفسَت الظواىر تفسَتنا غيبيناالعصر 
باألساطَت كالغيبيات  كتطور الفكر اإلنساين الذم أصبح يرفض ذلك التفسَت البدائي الذم ىو راجع 

اىر العديدة  اليت تواجهو بل أتى بالبديل كىو ذلك التفسَت لعجز اإلنساف عن تفسَت تلك الظو 
كأىم ما يؤكد عدـ ربقيق كذبسيد خصائص اؼبلحمة كشكل كلي يف إلياذة  ، الراجع للتطور العلمي

اعبزائر كقد بررنا ىذا مسبقنا أال كىو أف العرب ليس لديهم جنس أديب مكتمل يدعى اؼبلحمة  بل 
أحسن مثاؿ على ذلك اؼبطوالت الشعرية يف العصر  اعباىلي  خاصة مطوالت -ىناؾ نفس ملحمي 

شعر ىؤالء على نفس ملحمي  احتولعنًتة بن شداد كعمرك بن كلثـو كاغبارث بن حلزة حيث 
ذة ىومَتكس كعرضنا أمثلة عن ذلك يف اعبزء أضف إذل ذلك نلمح يف شعرىم أبيات تتقاطع مع إليا

ك ركؼ نشأهتا تتغَت كال تبقى على ، األخرل تشهد مراحل تطور كىي كباقي األجناس–النظرم 
، كتفسَت الشعوب البدائية اليونانية لبعض الظواىر كسقوط األمطار كاف تنسب لغضب اآلؽبة،  حاؽبا

لكن ىذا األمر دل يبقى على حالو بل ديكن أف نقوؿ أف العقل البشرم دل يعد يتقبل ىذا التفسَت 
يستند إذل قاعدة صحيحة أك قوانُت ثابتة بل ىو حكم إجتهادم ال أكثر  البدائي البسيط الذم ال

ات علمية من منطلقات علمية مع التقدـ العلمي كالتكنولوجي كيجد البديل كىو تفسَت  ك  اآلفلكن  
 حبتو .
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II-:السمات الفنية يف إلياذة اجلزائر 

 اإليقاع: أوال:
 اإليقاع: مفهوم-1
 لغة:-أ

الفَتكز آبادم يف كتاب احمليط )اإليقاع من إيقاع أغباف الغناء كىو ييوقع األغباف كرد لفظ إيقاع عند 
 1كبينهما(.

 فمعٌت اإليقاع احنصر يف مفهـو الوزف كمعٌت الوزف.

 اصطالحا: -ب
 ذكر أف :، عرفو الدكتور شكرم عياد

تعبَت لنا انتظاـ كذلك ىو يف « اإليقاع ىو تردد  اىرة صوتية ما على مسافات ؿبددة السبب...»
 2ىذا االنتظاـ ال يعدك على جوىره.، صوٌب يف الشعر العريب يسمح بآماد من التنوع

 أقسام اإليقاع : -2
 إيقاع خارجي:-أ

 الوزن:-1
 :مفهوم الوزن-1-1

كرفعو بيده ليعرؼ ، كالشيء قدره بواسطة اؼبيزاف، رجح، كزنةه ، الوزف( الشيء) يزف (كزننا») لغة:-أ
 3«.كخفتوثقلو 

                                                           
 .1773ـ، )مادة كقع(، ص:1999،  1كز آبادم، القاموس احمليط، دار الكتب العلمية،  لبناف، طؿبي الدين ؿبػمد بن يعقوب بن ابراىيم الفَت - 1
 . 141، )د ت(، ص :2عبد اغبكيم العبد، علم العركض الشعرم، يف ضوء العركض اؼبوسيقي، دار غريب للنشر كالتوزيع، القاىرة، ط - 2
 .1029ص: )مادة كقع(،3،ط 2اؼبكتبة العلمية،ج ؾبمع اللغة العربية، اؼبعجم الوسيط،- 3
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أف الوزف ىو اإليقاع اغباصل من التفعيالت الناذبة »يرل الدكتور إميل بديع يعقوب: اصطالًحا:-ب
أك ىو اؼبوسيقى الداخلية اؼبتولدة من اغبركات كالسكنات يف ، عن كتابة البيت الشعرم كتابة عركضية

 1«.البيت الشعرم
 القافية:-2
 مفهوم القافية:-2-1
كظبٌيت بذلك  ألهنا تقفوا أثر  –كما تطلق القافية لغة على القصيدة –إذا اتبع ، لغة:من قفا يقفو-أ

 أك ألهنا تتبع ما قبلها من البيت مثل:، فالشاعر يقفوىا أم يتبعها، كىي دبعٌت مفقودة، كل بيت
 2كالقافية. مرضية.، راضية

 اصطالحا:-ب
 3ىي من آخر حرؼ البيت إذل أكؿ ساكن يليو مع حركة  ماقبلو. عرفها اػبليل:

   ألقاب القافية:-2-2
  :قاؿ صفي الدين، كاؼبًتادؼ، كاؼبتواتر، كاؼبتدارؾ، كاؼبًتاكب، اؼبتكاكس إف حدكد القافية طبسة كىي:

 متكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكسي مًتاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارؾي 
 

متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواتري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتادؼي  
4

 

 

 .(Oفاصلة كّبل )////كىو ما كاف يف آخره :ادلتكاوس-1
 .5 (Oكىو ما كاف يف آخره فاصلة صغرل )///ادلرتاكب:-2
 .( Oكىو ما كاف يف آخره كتد ؾبموع)// ادلتدارك :-3
 .(Oكىو ما كاف يف آخره سبب خفيف)/ادلتواتر:-4
    6(OOكىو ما اجتمع يف آخره ساكناف)ادلرتادف:-5

                                                           
 .458ـ، ص:1991،  1لبناف، ط-إميل بديع يعقوب،  اؼبعجم اؼبفصل يف علم العركض كالقافية، كفنوف الشعر، دار الكتب العلمية، بَتكت- 1
 .146ـ، ص:2010،  1ناصر لوحيشي، اؼبرجع يف العركض  كالقافية، دار جسور، اعبزائر، ط -2
 .22ـ، ص: 1991،  1لبناف، ط -ؿبمود عقيل، الدليل يف العركض، عادل الكتب، بَتكتسعيد - 3
 .151ناصر لوحيشي، اؼبرجع يف العركض كالقافية، ص:- 4
 .22سعيد ؿبمود عقيل، الدليل يف العركض، ص:- 5
 23اؼبرجع نفسو، ص: - 6
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 ادلتقارب(:البحر الذي تنتمي إليه اإللياذة:)حبر -3
 قوؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىًمي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قىرًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىحاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سى
 ػػػػػػػػا اىى حى ا    رى نى بػٍ قرً  نٍ مى    ى   لى مي     عى سالى 

 1فأمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين بالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 بالىػػػػا        يعػػػػػاين      فػػػػػؤادم  فأمسػػػػػػى  

O/// O // O / O// O/ O// O/ O             // O/ O  // O/ O   // O/ O  // O/ O 
 فعولنفعولن             فػػػػػعولن        فعولػػػػػن          فعولػػػػن             فعولن       فعولن     فعولن    

 إذف فاإللياذة من حبر اؼبتقارب.
 مفهوم وزن اإللياذة )ادلتقارب(:-3-1

ألنو ، كقيل لتقارب أكتاده بعضها من بعض، من أسبابوظبي ىذا البحر متقاربان لتقارب أكتاده      
كيتكوف اؼبتقارب من تفعيلة كاحدة ، فتقارب فيو األكتاد، يصل بُت كل كتدين سبب كاحد

كىو على ، فهو من البحور الصافية البسيطة اؼبوحدة، "فعولن"ذات الوتد اجملموع كالسبب اػبفيف
 كلو عركضاف كستة أضرب كسيأٌب تفصيلها.، ت(فعولن أربع مرا، )فعولنكأصلو، شبانية أجزاء

  2لو عركضاف كستة أضربأعاريض الوزن وأضربه:-3-2

 زحافات الوزن وعلله:-3-3
 الزحاف: -3-3-1
يعرفو العركضيوف بأنو تغَت حيدث يف حشو البيت غالبنا كىو خاص بثواين مفهوم الزحاف :-أ

 3القصيدة ال يستلـز يف بقية أبياهتا .كمن ٍب ال يدخل األكتاد كدخولو بيت من ، األسباب
 زحاؼ كاحد كىو زحاؼ القبضزحافات حبر ادلتقارب : -ب

.*القبض:  4كىو حذؼ اػبامس الساكن مثل فعولن=فعوؿي

                                                           
 .132ناصر لوحيشي، اؼبرجع يف العركض كالقافية، ص:- 1
 نفس الصفحة. اؼبرجع نفسو،- 2
 .170ـ، ص:1987عبد العزيز عتيق، علم العركض كالقافية، دار النهضة العربية، بَتكت، )دط(، - 3
  .144ـ، ص:1991،  1ؿبمد علي اؽبامشي، العركض الواضح كعلم القافية، دار القلم، دمشق، ط- 4
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 العلة: - 3-3-2
كإذا كرد ىذا التغيَت يف أكؿ بيت ، ىي كل تغيَت يطرأ على تفعيلة العركض أك الضرب مفهومها:-أ

 1صبيع أبياهتا.من القصيدة التـز يف 
 البًت.، اغبذؼ، اػبـر، ىي القصر :العلل اليت تطرأ على   حبر ادلتقارب -ب

 فػىعيوليٍن =فػىعيوٍؿ. كىو إسقاط ثاين السبب اػبفيف كإسكاف أكلو .مثل: القصر: *
. :ىو حذؼ آخر الوتد اجملموع.مثل:اخلرم)القطع( *  فػىعيوليٍن=فػىعيوؿي
 كىو إسقاط السبب اػبفيف من آخر التفعيلة.مثل :فػىعيوليٍن=فػىعيو. احلذف: *
كىو حذؼ السبب اػبفيف من آخر التفعيلة مع حذؼ ساكن الوتد اجملموع كتسكُت  البرت: *

فػىعيوليٍن= فىٍع. ماقبلو .مثل:
2 

 :ستخراج أمثلة عن البحر من اإللياذةا -3-4
 أعاريض البحر وأضربه:  -أ

 :قاؿ الشاعر1*مثاؿ 
يٍعًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىاتٍ  جزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مٍطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اؼب
                                                     ؼبعجزاتػػػػػي           ػػػػعى لػػػػى طػٍ ا مى يػػػػى      ػػػرئػػػػً ازى جى 

ائنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً   كيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هللا يف الكى
3 

 ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػً اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نػػػػائً كى ػػلٍ فػػػػػػػػً    ة   هلل   ػى ججٍ حي  ياكى   
 //O /O  /O /O/  /O/O//O/O                  //O/O/   /O/O/ /O /O//O/O 

 فػػعولن    لن فػػػعػػػو لن   فعػػػػػػػولن  فعػػػو            ن               ػػػػػػػػػػػولػػػػفع    فعػػػػػولن فعػػػػػػػػولن   نل  فعػػػو  
 عركض البيت صحيحة كالضرب صحيح.

 

 

                                                           
 .175عبد العزيز عتيق، علم العركض كالقافية، ص:- 1
 .129العركض الواضح كعلم القافية، ص:ؿبمد علي اؽبامشي، - 2
 .6مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر:- 3
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  ::قاؿ الشاعر2*مثاؿ 
 كأٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل علىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمىٍيهاى الّزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي 

 و   ػػانن مػػى       زى   زٍ ػػػػػػػهى يػٍ ػػػمى دى ػػػى قػػػػػػ      ى لػػػػػى ل عى ػػػوى أىػػػػٍ كى 
فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىول علىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدميهىا الطيغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 

1 
 اةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغػى ػػطي ػػػطٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى يػٍ مى دى قػػػػػػى      ى    ػى لػعى  ل وى ىٍ ػػػأى فػػى 

//O/O   //O   / / /O/O/    /O/O            //O  /O//O    / //O/O/ /OO 
 فعػػػوؿ      فعو لن        فػػػعولن    فعػػػػوؿ   فعػػػولن                        فعػػػو  لن    فعػػػػو    ؿ فعولػػػن 

عركض ىذا البيت صحيحة كالضرب مقصور كما دخل على كل من العركض كالضرب زحاؼ 
 القبض 
 قوؿ الشاعر  :3*مثاؿ

علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى مهرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف اػبيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ه
 مػػػػودً لػػي ػٍبي          اف جػػػػى هرٍ مً   ى لػػػػػى عى     نٍ مي الى ػى سػػ

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه علىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًؾ العاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
2 

 ػػرماشػػػػً عى لٍ        يػػػػػػدؾً عً     ى   لػػػى عى    ن مي ػػػالى سػػى 
/ /O/O / /O  /O// O/ O//O  /O           //O/O  // O   /O //  O/O/ /O 

 فعو   نػػػػػػػػػػػػل  و  ػػػػػػفعػػ   لن      فػػػعولن    فعو               فعػػػولن     فعو لػػن        فعػػػػو  لن    فػػػعولن 
 عركض ىذا البيت صحيحة كالضرب ؿبذكؼ.    

 قوؿ الشاعر  :4*مثاؿ 
ـى الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي يومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، كدا  كدل  زبى

ـى دى كى   دل  زبػب  يػومػػػن            كى ، راع ي صً صٍ   ا
يف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلى كاغبىواًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا لًيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

3 
 را ضً ػوى غبى   ك ى        ل رى قي ػػػلٍ فً    ، وهػي يلي ا لً عى شى 

//O/O / /O  ///O /O  //O/O                 //O/O//O /O //O  /O//O/O 
 ؿ فعػػو  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفعو    فعو لن     فعو لن                  ػػػولن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعػػػ فػػػػعو ؿ  فعو لن   نػػػػػػػػػػػػػفعول
 
 
 

                                                           
 ، الصفحة نفسها.السابقاؼبرجع - 1
 .7مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، ص - 2
 .43اؼبرجع نفسو، ص:- 3
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 :قوؿ الشاعر5*مثاؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا أتنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حواءىى

 حو ك ا ءىػػػػػا              أتنس       عبزائر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأؾبى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىى  1وا دل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ قائمى

 قائمػػػػػػو     تػػػػػػزؿ       لػػػػػػػػم        كأؾبادىػػػػػػػا
//O  /  O//O/      / / O / O //O               //O/O / /O  /O   / / O /O//O 

 فعػػػو فعػو لػػػػػػن   فػعػػػػو   لن    فعػػػػولن            فعػػػو       فعػػػػوؿ        فعػػػو ؿ      ػػػن ػػػػػػػػػػػػػػفعػػػػولػػ

 أنواع القافية: -ب
 :قوؿ الشاعر:1*مثاؿ 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب يف أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 2كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحك القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمات 
 ظبػػػػػات                                          
                                                                                                       //OO 

 توفر ىذا البيت على قافية مًتادفة )ما اجتمع يف آخره ساكناف(.
 :قوؿ الشاعر :2*مثاؿ

 كمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمد اجملاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالعجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العي ، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا   3ابً جى
 ػػػايب جى                                            
   /O/O                               

 توفر  البيت على قافية متواترة)ما كاف يف آخره سبب خفيف( .
 :قوؿ الشاعر:3*مثاؿ

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مهرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اػبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود
                                                                                                           

 4رً اًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ العى  
 م   رً اشً عى                                        
                                                                                                   /O//O 

 توفر البيت على قافية متداركة )ما كاف يف آخره كتد ؾبموع(.
                                                           

 .44، ص:السابقاؼبرجع  1
 .6، ص:نفسواؼبرجع - 2
 .17اؼبرجع نفسو، ص:- 3
 .7اؼبرجع نفسو، ص:- 4
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 :قوؿ الشاعر:4*مثاؿ 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف اؼبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائق فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيجه 

 

1وضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن اػبى  
 

 

 نتخا ئػػضػػػػػػ                                                                                                    
                                                                                                    /O  / / /O 

 مًتاكبة)كىو ما يف آخره فاصلة صغرل(.توفر البيت  على قافية 

 :5*مثاؿ 
 تنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذٌب 

 

2نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ا اؼبتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآمن يب كهبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 

 ىػػػلػػػمتػػػنبػػػي                                                                                              
                                                                                            /O / / / / O 

 توفر البيت على قافية متكاكسة )كىو يف آخره فاصلة كّبل(. 
 :داخليإيقاع -ب
 التكرار:-1
 مفهوم التكرار:-1-1
 :لغة-أ

كنقوؿ عنو يكٌر بالكسرة كقاؿ أبو زيد الكريري اغبشربة ، يعرؼ التكرار بأنو:)صوت كصوت اؼبعتوؽ
ككرٌرت الشيء تكريرنا كتكرارنا (.، عند اؼبوت

3 
 اصطالحاً: -ب

لتأكيد  غرض من أغراض الكالـ أك ، يعرفو علي اعبندم بأنو:)داللة اللفظ على اؼبعٌت مرددنا     
 4اإلشارة إليو بالذكرل(.، أك التنويو بو، اؼببالغة فيو

 أشكال  التكرار:-1-2
                                                           

 .14يا، إلياذة اعبزائر، ص:مفدم زكر - 1
 .8، ص:نفسواؼبرجع - 2
 .64ـ، ص:1998،  1، دار الفكر، بَتكت، ط1الصحاح، ج اعبوىرم:أبونصر إظباعيل - 3
 .448ـ،  ص:1991فتحي أضبد عامر، اؼبعاين الثانية يف أسلوب قرآين، )دط(، - 4
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يعد من أىم كأبرز أشكاؿ التكرار كىو نوع دقيق يكثر استعمالو يف شعرنا اغبديث تكرار احلروف:-أ
حيث تتكرر اغبركؼ بعينها مرات عديدة يف النص الشعرم ؿبدثة تكرارىا ايقاعات موسيقية معينة 

 1شاملة دالالت خاصة.
 مثاؿ ذلك قوؿ الشاعر:

 جزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدنا
 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما، كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اغبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌو كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي

 

 كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتمٌد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػباح الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنآ 
 كإٍف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغلونا بطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت 

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػت اؽبنػػػػػػػػػػػػػػػػآ، ح كأنػػػػػػػػػػػػػػػػًت الطٌمػػػػػػػػػػػػػػػػاح
 2ر الصػػػػػػػػػػػػػريح الػػػػػػػػػػػػػذم دل خيػػػػػػػػػػػػػٍن عهػػػػػػػػػػػػػدنا

 

كدلت عن  إالجنده ارتبط بكلمة  من خالؿ األبيات السابقة نالحظ تكرار حرؼ النوف الذم ما
 اعبزائر بوصف أك ثناء عليها أك بضمَت يشَت إليها .

 تكرار الكلمة:-ب
كىو أبسط أنواع التكرار كىو تكرار كلمة كاحدة يف أكؿ بيت من ؾبموعة أبيات متتالية يف           
يكوف حبيث ، كاؼبعوؿ يف مثل ىذا التكرار ال على التكرار نفسو كإمنا على بعد الكلمة اؼبكررة، قصيدة

  3اؼبكٌرر منت الرتباط بالسياؽ.
 مثاؿ ذلك قوؿ الشاعر:

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اػبظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  فياؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطَتي 

 

4فػػػػػػػػػػػػػػػػإف هتملوه..الػػػػػػػػػػػػػػػػوداع ..الوداعػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 

من خالؿ البيت السابق جند أف كلمة الوداع قد تكررت كقد أفاد تكرار كلمة الوداع ىو تأكيده على 
 ؽباللكهم.نتيجة تفسخ الشباب كإمهالو ألخالقو فإف فيو 

 ٍب ربدث عن اسًتجاع الثركات بعد االستقالؿ قائال:
 زكايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، للٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبُت زكايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كقمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكرث هللا

                                                           
 .230ـ، ص:1983،   7طنازؾ اؼبالئكة، قضايا الشعر اؼبعاصر، دار اؼباليُت، بَتكت، - 1
 .9، ص:نفسواؼبرجع -2
 .278ـ، ص:1968،  2لبناف، ط-ينظر:عز الدين علي السيد، التكرير بُت اؼبثَت كالتأثَت، عادل الكتب، بَتكت- 3
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 كرحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جنيىّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طَّتتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الغاصػػػػػػػػػػػػػػػػػبُت شػػػػػػػػػػػػػػػػػظايا شػػػػػػػػػػػػػػػػػظايا
1

 

 

شظايا(كرر كلمة زكايا اليت أفادت ، من خالؿ البيت السابق جند الشاعر قد كرر كلمة)زكايا      
فتح الزكايا كذلك كرر كلمة شظايا اليت أكد هبا عن تقسيم األراضي اليت قسمها اؼبستعمر على  عن

 أتباعهم باعبزائر.

أم أننا قد جند مفردتُت ، يعتمد ىذا التكرار على جذر ما تكرر من األلفاظ تكرار االشتقاقي:-ج
كطبيعة التكرار ، بالقياس إذل بعضهاكاليت ال زبتلف إال يف بنيتها  ، مشتقتُت من اعبذر اللغوم نفسو

االشتقاقي ىو أف تتوذل مفردات ؽبا جذر كاحد حىت يكوف ىذا اإلجراء أكثر قدرة  على لفت انتباه 
كيعتّب ، كما أف ىذا اللوف من التكرار يعمل على تركيز الداللة يف ذىن القارئ،  اؼبتلقي إذل ذلك

 . 2ماـ كبَت يف الشعر العريب القدمي االشتقاؽ من اآلليات التوازنية اليت حضت باىت

 مثاؿ ذلك قوؿ الشاعر:

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػا بابػػػػػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػػػػػحر مػػػػػػػػػػػػػػػػن كحيهػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

3تلٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركت بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحر 
 

 

 جند الشاعر قد اشتق لفظت الساحر من السحر.
 تكرار البداية:-د

ىو تكرار الشاعر السم أك فعل أك حرؼ من حركؼ اؼبعاين يف بداية كل سطر أك بعض          
حيث يؤدم يف السياؽ دالالت معينة ، كيكوف تكرارىا بشكل متتابع أك غَت متتابع، الشعريةاألسطر 

كيسمى أيضا بالتكرار االستدالرل كشرط ىذا التكرار من كجهة نظر نازؾ اؼبالئكة أف يوحد 
 القصيدة.

 
 

                                                           
 .75، ص:السابقاؼبرجع  - 1
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 كمثاؿ على ذلك يقوؿ الشاعر:
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الرعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد:قـو رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اؼبناجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد :قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػئس اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػَت، الفرنسػػػػػػػػػػػػػػػػيسكقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األذل  ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا حزبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم خلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعره

 

 ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كىراء اػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانُت 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػن عظمػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، صىػػػػػػػػػػػػػػػػػناديد

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بالٌنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  إذا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو دل دييٍحى
 سىنىقًضػػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػػػى لعنػػػػػػػػػػػػػػػػة االحػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؿ

1ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 

قد كرر الشاعر لفظة )قاؿ( اليت أفادت اليت شدت االنتباه حنو القائل كما لذم يرمي إليو كىو ل     
كىو من استبشر هبم خَت يف مصَت ، رأم يف الشعب اعبزائر فهناؾ من رأل بأنو يتبوعوف أكىاما

و ىو حيث كمن ٍب يورد ما قال، أما الفرنسيُت  فتوعدكىم بالتنكيل كاإلبادة ، اعبزائر على يد ىؤالء
 ايعتّب نشيدا للجزائر حىت خلفو النشيد الرظبي )قسما(.

أك العبارة كىو أقل يف الشعر اؼبعاصر من تكرار الكلمة كقد كثر استعمالو خاصة تكرار اجلملة :-هـ
 2كيعود ذلك لشدة استدعاء  ركؼ الشاعر ؽبذا النوع من التكرار.، يف الشعر اعباىلي

 يف اؼبقطع األخَت يقوؿ:، كاحد يف اإللياذةال نكاد نعثر  سول على مثاؿ 
 األمػػػػػػػػػػػػاف األمػػػػػػػػػػػػاف ، بػػػػػػػػػػػػالدم ، بػػػػػػػػػػػػالدم

  كأزكػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي، إليػػػػػػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌب
 

 أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّت عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
3األمػػػػػػػػػػػاف األمػػػػػػػػػػػاف ، بػػػػػػػػػػػالدم، بػػػػػػػػػػػالدم

 

 

 ( من اإللياذة. 100لقد تكررت ىاتو العبارة يف أكؿ كآخر اؼبقطع )
بطبيعة كونو تكرارن ، أحد التكرار اليت البد ؽبا من كعي كبَت من ًقبل الشاعرً  ىوتكرار ادلقطع:-و

كأضمن سبيل إذل جناحو أف يعمد الشاعر إذل  إدخاؿ  تغيَت طفيف ، طويال ديتد إذل مقطع كامل
    4على اؼبقطع اؼبكرر.
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 يوجد مثاؿ كاحد عن ىذا النوع يف اإللياذة

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغلنا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورل ك مؤلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا
 نرتٌلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالةبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرو 

نانيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيحيو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حى
1 

 

 مرة(.100لقد تكرر ىذا اؼبقطع)

 اجلناس:-2
 :مفهوم اجلناس-2-1
كمنو اجملانسة ، النوع كىو أعم من، اعبنس كالضرب من الشيء، جاء يف قاموس الصحاحلغة:-أ

 2.كالتجنيس 
 اصطالحا: -ب

الكلمة ذبانس أخرل يف بيت شعر ككالـ كؾبانستها ؽبا يف التجنيس أف ذبيء ((عرفو ابن اؼبعتز بقولو
 3تأليف حركفها((.

 :أنواع اجلناس-2-2
كترتيبها مع ، كىيآهتا، عددىا، نوع اغبركؼ، كىو ما اتفق فيو اللفظاف يف أربعة أشياءاجلناس التام:-أ

 4اختالؼ اؼبعٌت.
 يف قوؿ الشاعر: جنده كاعبناس

 ك أىػػػػػػػػػػػػػػػػػول علػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػػدميها الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 

5فأىػػػػػػػػػػػػػػػػػول علػػػػػػػػػػػػػػػػػى قدميػػػػػػػػػػػػػػػػػها الطغػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
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أىول(متفقتاف يف اللفظ ـبتلفتُت يف اؼبعٌت فاألكذل -ىناؾ جناس يكمن يف كلميت)أىول          
 كأىول الثانية من السقوط أم سقوط الطغاة.، أىول من اؽبول كىو العشق كاغبب

بزيادة حرؼ يف كاختالفهما ، ك ىو ما اختلف فيو اللفظاف يف عدد اغبركؼاجلناس الناقص:-ب
  1أك آخره كيسمى"مطرّفاٌ".، أك الوسط كيسمى "مكتنفاٌ " ، األكؿ كيسمى "مردكفاٌ"

 كمثاؿ على النوع األكؿ جند الشاعر يقوؿ:
 ك أنػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػحناف ك أنػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػسما

 

2ك أنػػػػػػػػػػًت اؽبنػػػػػػػػػػآ، ك أنػػػػػػػػػػًت الٌطمػػػػػػػػػػاح ،ح 
 

 

الطماح ىي كل ما طمح كنتوؽ  ك، الطماح(فالسماح من اؼبساؿبة–كاعبناس يف كلميت )السماح     
 كنرغب فيو بشدة.، إليو

 أما النوع الثاين فنجده يف قولو:، ىذا بالنسبة للنوع األكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػٌط فيهػػػػػػػػػػػػػػا البقػػػػػػػػػػػػػػػآ  كيػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػفحة ن خي

 

3بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
 

 

 نور(.-اعبناس كاضح ىنا يف كلميت )نار

 فيقوؿ: لثأما عن النوع الثا
 كتػػػػػػػػػػػػػأىب الٌصػػػػػػػػػػػػػػفائح نشػػػػػػػػػػػػػر الصىػػػػػػػػػػػػػػحائف

 

4مػػػػػػػػػػػػػػػا دل تكػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػالقرارات تسػػػػػػػػػػػػػػػرم  
 

 

كالصحائف ، الٌصحائف(فالٌصفائح  كىي صبع صفيحة–اعبناس يف ىذا البيت يف كلميت)الٌصفائح 
ىو صبع لكلمة صحيفة. من خالؿ ما سبق نالحظ أف اعبناس كاف لو دكر كبَت يف توضيح اؼبعٌت 

كلقد ساعد الشاعر يف نقل أحاسيسو ، ككضعو كإضفاءه على الكالـ صباال كأكسبو جرسا موسيقا
 .اال أنو حضر عفونا من دكف تكلفكمازاده صب

 

 
                                                           

 .326ص: بَتكت، دط، -اؼبكتبة اؼبصرية، صيداأضبد اؽبامشي، جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، - 1
 .9مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، ص: - 2
 .6، ص:نفسواؼبرجع  -3
 .56اؼبرجع نفسو، ص: -4
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 ادلعجم الشعري. ثانيا: 
 :مفهوم ادلعجم-1
، كرجٌل أعجمي إذا كاف يف لسانو عيجمةه ، األعجم الذم ال يفصح جاء يف لساف العرب: - أ

كالعيٍجم خالؼ العرب.
1 

 اصطالحا:-ب
، أك مصطلحات علم ما، مرجع يشتمل على كلمات لغة ما»:بأنويعرفو ؿبمد علي اػبورل         

أك بياف اشتقاقها ، أك نظَتىا يف لغة أخرل، أك ذكر مرادفها، مرتبة ترتيبا خاصا مع تعريف كل كلمة
 2«.أك لفظها، أك تارخيها، أك استعماؽبا أك معانيها اؼبتعددة

لشرح الكلمات يكوف ترتيبو عادة  ما قد نستخلصو ىو أف اؼبعجم ىو مؤلف نرجع إليو        
 كحيوم كذلك معاين الكلمات مع اإلتياف دبرادفاهتا.، ألفبائينا

 ادلعجم الشعري عند العرب:-2
 النشأة والتطور:-أ

دل يعرؼ العرب اؼبعجم بل ىناؾ أمم سبقتهم  كجذكر ىاتو الدراسات اليت تثبت صحة ىذا        
-حيث كاف عنواف ىذا اؼبعجم )شوك، عرؼ عند الصينيُتسنة ؽ ـ( كلقد 150الكالـ تعود إذل )

 أكاف(
(sch-wo-wAN كهبذا تعد ىاتو اعبهود دبثابة اإلرىاصات األكذل) ، ؼبن جاء بعدىم كالركماف

الذين كاف ؽبم إسهاـ يف ىذا اجملاؿ كمعجم معاين األلفاظ ؽبزيشيوس السكندرم حيث ألف يف) 
كيف القرف نفسو ألف ىاليوس ، ن اللهجات كاؼبعايَتـ(كحيمل ىذا اؼبعجم معاين للعديد م4ؽ

السكندرم معجم الغريب الذم يعد عمال يثرم كينسب غبضارة اإلغريق .كهبذا اإلنتاج عرؼ اؼبعجم 
 تطورنا ملحو ىا ليصل بنا إذل العرب كإسهاماهتم.

                                                           
 .74عجم(، ص:لبناف، )مادة -، دار صادر، بَتكت12ابن منظور، لساف العرب، مج- 1
 .74ـ، ص:1982،   1ؿبػمد علي اػبورل، معجم علم اللغة النظرم، مكتبة لبناف، بَتكت، ط- 2
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ات األكذل كانت البداي،  ق(كيف نفس القرف  هرت فكرة التدكين2كلعل اللبنة األكذل كانت مع )ؽ
نذكر على سبيل اؼبثاؿ األصمعي 1للمعاجم حوؿ اؼبوضوعات .كتصنيفها  حسب اغبقوؿ الداللية .

(الذم تناكؿ أصناؼ الشجر كالنبات كاغبيواف حيث كاف أحسن من أتقن كبرع ـ831/ق213)ت
 هر بعد األصمعي ؾبموعة من اؼبؤلفُت من بينهم ابن سالـ اعبمحي)ت 2يف ىذا الفن.

كذلك كضع تصنيف ،  (الذم كضع معجم الغريب اؼبصنف كيعتّب من أىم اعبهودـ846/ق223
كتلتها العديد ، للشعراء  يف كتابو طبقات فحوؿ الشعراء كاىتم كذلك يف تقسيماتو باؼبواضيع كالرثاء

(.كتلت تلك اعبهود العديد من ـ1066/ق458كاحملكم البن سيدة)ت ، من اؼبؤلفات كاؼبخصص
(حيث كاف ىذا ـ1211/ق608ات األعياف كأنباء الزماف البن خلكاف )تالدراسات كمعجم كفي

من طرؼ )ماؾ جوكُت(ك كتذكر ىاتو ، األخَت ذا منهجية كإسًتاتيجية ؿبكمة فًتجم إذل األجنلزية
 3الًتصبة سَتة ابن خلكاف كحوكُت(.

 ادلعجم الشعري يف إلياذة اجلزائر:-3
سنحاكؿ استقراء اؼبعجم الشعرم ؼبفدل زكريا يف إلياذتو من خالؿ الًتكيز على اغبقوؿ         

الداللية اليت اعتمد  عليها يف نسج ألفا و حيث جنده ركز على ثالث حقوؿ ىي :حقل الطبيعة 
 كحقل األماكن كحقل األعالـ.

 حقل الطبيعة:-أ
الثلػػػػػػوج  م يف مفهػػػػػػـو الطبيعػػػػػػة.مثل:الػػػػػػيت تنطػػػػػػو  كيضػػػػػػم ىػػػػػػذا اؼبعجػػػػػػم كػػػػػػل اؼبفػػػػػػردات كاأللفػػػػػػاظ     
 اعبباؿ...إخل .، الشمس، الليل، البحر، األرض، صحراء، النجـو

                                                           
ـ، 2001ؼبخصص(، رسالة اؼباجستَت، جامعة كىراف، ينظر: حياة دركيش، نظرية اغبقوؿ الداللية )دراسة تطبيقية غبقل األلفاظ األلواف يف ا-1

 .75ص:
 .75اؼبرجع نفسو، ص:- 2
ـ، 1998، اجمللد 55نقد عناصر اؼبعجم اللغوم يف نظرية اغبقوؿ الداللية ، ؾبلة اؼبنهل، اؼبملكة العربية السعودية، العدد ينظر: أحالـ اعبيالرل،- 3

 .76ص:
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كما ال ننسى الصحراء كاحتواءىا للثورة اليت بفضل مناخها الصعب    ، لقد ك ف البحر يف إلياذتو
ت الثوار كما ال ننسى جباؿ األكراس اليت بفضل طبيعتها الوعرة أنقذ،  كاف مساندة للشعب اعبزائر
 كغَتىا من األلفاظ اليت تنتمي للطبيعة كانت حاضرة يف فضاء اإللياذة . ، من الوقوع يف يد اؼبستعمر

 حقل األماكن:-ب
 ، كاؼبغػػػػػرب، كبغػػػػػداد، كلقػػػػػد نػػػػػوع الشػػػػػعر ىػػػػػذا اغبقػػػػػل فنجػػػػػده قػػػػػد ك ػػػػػف البلػػػػػداف )كفلسػػػػػطُت     

، لواليػػػػػػات )كسػػػػػػكيكدةكػػػػػػذلك ك ػػػػػػف أمػػػػػػاكن يف اعبزائػػػػػػر مػػػػػػن أظبػػػػػػاء ،  كلبنػػػػػػاف ...إخل( ، كتػػػػػػونس
...إخل( كأظبػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػبعض اؼبعػػػػػػػػػادل يف ، كبسػػػػػػػػػكرة، ككادم سػػػػػػػػػوؼ، كتلمسػػػػػػػػػاف، كاؼبسػػػػػػػػػيلة، ك مليانػػػػػػػػػة

 كاؼبغَت...إخل(. ، كطولقة، كأكراس ، كجرجرة، اعبزائر )كاألبيار
كسنعرض لبعض األبيات اليت ذكر فيها بعض البلداف جنده يتحدث عن لبناف   *حقل البلدان:

 حيث يقوؿ:

 ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيإال أف 

 

1كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػابُت لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيعة 
 

 

 كما أكرد ذكر فلسطُت قائالن:

 فىليػػػػػػػػػػػػػػت فلسػػػػػػػػػػػػػػطُت ...تػىٍقفيػػػػػػػػػػػػػػو خيطانػػػػػػػػػػػػػػاى 

 

2الٌسػػػػػػػنينا  -كمػػػػػػػا قػػػػػػػد طوينػػػػػػػا-كتطػػػػػػػوم 
 

 

 ينصح الشاعر الشعب الفلسطيٍت يف البيت السابق باإللتحاـ كدل الشمل لتحقيق النصر.

 :األعالم *حقل
ربدث الشاعر عن سكيكدة كىي مدينة يف الشرؽ اعبزائرم كانت مسرحا جملازر كحشية ارتكبها 

حينما تظاىرت تضامنا مع الشعب اؼبغريب  الشقيق ، ـ1955أكت20جيش اإلستعمار الفرنسي يف 
 يف ذكرل اختطاؼ اؼبلك الراحل ؿبمد اػبامس.

 كيقوؿ فيها:

                                                           
 .18ص: مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر،  - 1
 .57اؼبرجع نفسو، ص:- 2
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيكدة الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرين أعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

 

غ حىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودعلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
1

 

 

كما ربدث عن عاصمة اؼبعز بن باديس الفاطمي اؼبسيلة كيف أحضاهنا نبغ ابن ىانئ اعبزائرم      
 ككاف يلقب دبتني اؼبغرب العريب بسبب القعقعة يف ألفاظ شعره قائال:، اؼبلقب باألندلسي

 كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

2دبىػػػػػػػػػػػٍن حٌققيػػػػػػػػػػػوا كحػػػػػػػػػػػدة اؼبغػػػػػػػػػػػرب، يػػػػػػػػػػػن 
 

 

 حقل األعالم:-ج
 لقد حفلت اإللياذة بذكر العديد من األعالـ من أنبياء أك صحابة أكأبطاؿ تارخييُت ...إخل.

لقد أكرد يف حديثة ني هللا نوح األب الثاين للبشرية بعد جناتو كمن معو من البشرية بعد جناتو كمن 
 معو بالطوفاف الستعماؽبم لسفينة ني هللا  نوح قائال عنو:

 عهػػػػػػػد نػػػػػػػوحك عػػػػػػػن قصػػػػػػػة اجملػػػػػػػد... مػػػػػػػن 

 

.. ىػػػػػػػػػػػػػػػي ذات العمػػػػػػػػػػػػػػػاد    3ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػل إـر
 

 

 :كما ذكر الني عيسى كمرمي بقولو

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ، أكلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك آباؤنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرنا لعيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
4

 

 

كما أكرد أظباء قائدا الثورات كاؼبعارؾ البطولية يف كل ،  كما ك ف الفاتح اإلسالمي عقبة بن نافع   
 من سطيف كقسنطينة قائال:

 لعقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركم النخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة للجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كربىٍػػػػػػػػػػػػػػػػك الٌرمىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي صيػػػػػػػػػػػػػػػػميودى القىسػػػػػػػػػػػػػػػػاكر 
5ؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع أيب بغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  يف اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر

 

 

 كما أكرد ذكر أعالـ اعبزائر من زعماء كرؤساء أحزاب كصبعيات....إخل  

                                                           
 .59، ص:السابقاؼبرجع - 1
 .32اعبزائر، ص:مفدم زكريا، إلياذة - 2
 .32، ص:نفسواؼبرجع - 3
 .29اؼبرجع نفسو، ص:- 4
 .43اؼبرجع نفسو، ص:- 5
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لقد ربدث عن باعثي النهضة اعبزائرية اغبديثة اإلماـ عبد اغبميد ابن باديس ك الشيخ ؿبمد البشَت 
 اإلبراىيمي قائال:

 كيعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديسى فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي 

 

1فتزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػبلص األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيىاء 
 

 

 ثالثا:التناص:

 مفهوم التناص:-1
 2«.ىذه الفالة تناص أرض كذا كنواصيها أم تتصل هبا »: التناص(يقاؿلغة:)-أ

 اصطالًحا:-ب
 كىي ال تعٍت، ىو النصوص اؼبتداخلة اليت شغف هبا النقد اؼبعاصر التناص»عرفو عبد هللا الغدامي: 

كالسر يكمن يف طاقة ، كإنو ليس سول آلة لتفريغ النصوص، أف الكاتب أصبح مسلوب اإلرادة
  3«.الكلمة كقدرهتا على اإلنعتاؽ 

 مستويات التناص:-2
تّبز مدل قدرة أم شاعر يف إف قراءة النصوص السابقة كإعادة كتابتها زبضع إذل عدة مستويات    

 4التعامل مع ىذه النصوص ألف كتابة النص ىي قراءة نوعية بوعي خاص يتحكم يف نسق النص .

 حيدد ؿبمد بنيس مستويات التناص يف اآلٌب:

 التناص اإلجرتاري:-أ
كقد ساد ، كىو التعامل مع النص الغائب بوعي سكوين ال قدرة لو على اعتبار النص إبداعنا الهنائينا 

ىذا النوع من التناص يف عصور االحنطاط أين تعامل الشعراء مع النصوص الغائبة بوعي خاؿ من 

                                                           
 .49، ص:السابقاؼبرجع - 1
 .163ط()د ت(، مادة )نصص(، ص: لبناف، )د-، دار صادر، بَتكت14ابن منظور، لساف العرب، مج- 2
 .327ـ، ص:1998،  4اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، مصر، طعبد هللا الغدامي، اػبطيئة كالتكفَت من البنيوية إذل التشرحيية، - 3
 .252ـ، ص:1975،  1طدار العودة، بَتكت، ،3ج، ؿبػمد  بنيس،  اىرة  الشعر اؼبعاصر يف اؼبغرب- 4
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كبذلك ساد سبجيد بعض اؼبظاىر الشكلية اػبارجية يف انفصاؽبا على البنية ، التوىج كركح اإلبداع
 1العامة للنص كحركة كصَتكرة.

 التناص االمتصاصي:-ب 
إذ يعيد الشاعر كتابة النص كفق متطلبات ذبربتو ككعيو  ، كيل الفٍتكىو خطوة متقدمة يف  التش 

كىو القانوف الذم ينطلق أساسنا من اإلقرار بأمهية بأمهية ىذا النص ، الفٍت حبقيقة النص الغائب
قبوؿ سابق للنص الغائب »كالتناص االمتصاصي الكما يرل ؿبمد بنُت ىو: ، الغائب كال ينقده

 2«.ال سبس جوىرهكتقديس كإعادة كتابة 

 التناص احلواري:-ج

حيث يفجر الشاعر فيو ، تعد طريقة اغبوار أرقى مستويات التعامل يف النص اؼبتعارل ك الغائب   
ذلك ألف التناص اغبوارم ال ، كذاتو  كيعيد كتابتو على حنو جديد كفق كفاءة فنية عاؼبية ت مكبوتا

 3كإمنا يعمل على نقده كقلب تصوره.، يقف عند حدكد البنية السطحية للنص الغائب

 أنواع التناص وجتلياهتا يف إلياذة اجلزائر:-3

ييقسم التناص حسب تو يف اؼببدع للمقركء أساطَت أك أحداث تارخيية أك مناسبات أك أحداث      
 فتكوف أنواعو حسب اؼبضامُت اؼبقتبسة إذل:، دينية كتراثية شعبية

 التناص الديين:-أ

  4دينية تكوف ـبتارة عن طريق االقتباس أك التضمُت من القرآف كاغبديث الشريف.ىو تداخل نصوص 

                                                           
 .253، ص:السابقاؼبرجع - 1
 .157ية، دار ىومة، اعبزائر، )د ط()د ت(، ص:صباؿ مباركي، التناص كصباليتو يف الشعر اعبزائرم اؼبعاصر، إصدارات رابطة اإلبداع الثقاف-2
 .158صباؿ مباركي، التناص كصبالياتو يف الشعر اعبزائرم اؼبعاصر، ص:- 3
جامعة  سواعدية عائشة، صباليات التناص يف شعر أمل د نقل )ديواف البكاء بُت يدم زرقاء اليمامة أمنوذجنا(، مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباسًت،- 4

 .2015-2014اؼبسيلة،  ؿبػمد بوضياؼ
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  القرآين:التناص *

لقد احتل القرآف الكرمي نسبة كبَتة يف ذبربة الشاعر الشعرية كؽبذا كاف ىذا اؼبصدر الذم استقى   
 كارباد الشعبكسنعرض لبعض األمثلة فنجد الشاعر يصف تالحم  ، منو الشاعر معجمو الشعرم

 :مع بعضو بعضا فيقوؿ اعبزائرم 
نٌػػػػػػػػػػػػػػػػا كرامػػػػػػػػػػػػػػػػا   كجػػػػػػػػػػػػػػػػاءت فرنسػػػػػػػػػػػػػػػػا ...فىكي

 

نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األذل يطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الطعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   1ككي
 

 

 َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱجند الشاعر يف ىذا اؼبقاـ يتناص مع قولو تعاذل

 {.8اآلية :، }سورة اإلنساف

 كيقوؿ كذلك:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػربت العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػدة  حػػػػػػػػػػػػػػػػػىت الثمالػػػػػػػػػػػػػػػػػو، شى

 

2فأسػػػػػػػػػػػػػػلمت كىجهػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػرب اعباللػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 

جند الشاعر يصرح بأنو متشبع بالدين اإلسالمي كتعاليمو  فتوجو هلل عز كجل كىو يتناص مع قولو 

 {.20اآلية :، سورة آؿ عمراف«} رن مم  ام يل ىل مل »تعاذل:

 :كيقوؿ الشاعر
 كزلزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األرض زلزاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى 

 كىراىنػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػعب يػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الٌتنػػػػػػػػػػػػػػػػػادم 
 فىتبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحةي إفريقيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 كىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج لًغىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبًك النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتاف 
 كىرٌج بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعبي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى الٌرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىف
كىيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىد  كىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اؼبغًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًَت اعببىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

3
 

 

ففي ىاتو األبيات يقر الشاعر دبصَت فرنسا اليت خرجت بعد ىذا االستعمار كانتهت بفوز الشعب 
، الزلزلةسورة  َّ مث زث رث يت ُّٱٱكىو يتناص مع قولو تعاذل:، اعبزائرم كسقوط اؼبستعمر

 {01اآلية:

                                                           
 .40مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، ص: - 1
 .6اؼبرجع نفسو، ص:- 2
 .105اؼبرجع نفسو، ص:- 3
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 مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخمح  جح مج حج مثُّ.كقولو 

 105ة :اآلي، }سورة آؿ عمراف َّ حط مض خض حض جض
 كيقوؿ:

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح هلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما

 

1كاألرض مػػػػػػػػػػػػلء شػػػػػػػػػػػػفائف شػػػػػػػػػػػػفا، اتك  
 

 

يتحدث الشاعر بأف صبيع اؼبخلوقات تسبح هلل عز كجل دبا فيها من جباؿ كالسماكات كاألرض كىو 

 َّ جض مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱٱتعاذليتناص مع قولو 

 {.01اآلية :، } سورة اغبديد

 احلديث:التناص *

يعتّب اغبديث النبوم الشريف الكتاب الثاين اؼبقدس بعد القرآف الكرمي من حيث إشراؽ العبارة  

 َّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱكفصاحة اللفظ كبالغة القوؿ لقولو تعاذل : 

 {.4-3:اآليتاف ، }سورة النجم

 مثاؿ ذلك قوؿ الشاعر :

 أخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىتفاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حواءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بلعتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كىدل تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرضى بالفىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػًل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػىٍوًمهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحقنا لًًبٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو تػيزىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال  فىسي

 

 مذلعنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىا، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اػبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 كىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًعٍلجو أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلىًت اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمىا
امىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت دبٍن..مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىمىى إذ رىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى.   فػىهى

ػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػدمىاء الػػػػػػػػػػػػػػػػدمآ 2...كىتلعػػػػػػػػػػػػػػػػن فيهى
 

 

ادة تزكج اؼبسلمات بغَت يتحدث الشاعر ىنا عن عادة بدأت تنتشر يف العهد اغبديث كىي ع     
فقد ركم عن عمر بن اػبطاب رضي هللا  ، سلموف لغرض ذبارة أك ما شابو ذلكأك من ي اؼبسلمُت

                                                           
 .21اؼبرجع السابق، ص:- 1
 .92اؼبرجع نفسو، ص:- 2
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امرلء ما كإمنا لكل ، إمنا األعماؿ بالنيات»عنو قاؿ ظبعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم يقوؿ:
، كمن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها، فهجرتو إذل هللا كرسولو، فمن كانت ىجرتو إذل هللا كرسولو، نول

 1.«فهجرتو إذل ما ىاجر إليو، أك امرأة ينكحها

 كذلك قوؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اؼبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًب األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبى   سى

 

2علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى طبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
 

 

كؽبذا ، منن اؼبغرب األقصى كما ىذا إال كاجب إلقاء التحيةيلقي  الشاعر ىنا السالـ على جَتانو     
مذكور يف اغبديث الشريف كمنو عن عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنو أف رجالن سأؿ رسوؿ 

كتقرأ السالـ على من عرفت كمن دل ، تطعم الطعاـ»هللا صلى هللا عليو كسلم :أم اإلسالـ خَت قاؿ:
 3«.تعرؼ

 ي:التناص التارخي-ب

حيث أف الشاعر ، كىو أف يتناص الشاعر مادتو الشعرية مع التاريخ سواء أحداث أك شخصيات 
كهبذا يكوف الشاعر قد ، حُت يكتب نصو الشعرم يسًتجع التاريخ كيأخذ منو ما يشاء كيناسب رؤاه

أنو يقدـ نص بديل ىو سبازج  ىذا اليعٍت، بتفاعلو مع اؼبادة الشعرية كالتارخيية، أحيا النصوص القددية
 4كتفاعل مع القدمي .

 مثاؿ على ذلك حديثة عن تاريخ اعبزائر كالقصبة مثال:

 سػػػػػػػػػػػػػػػجا الليػػػػػػػػػػػػػػػل يف القصػػػػػػػػػػػػػػػبة الرابضػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت الثنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركب

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراديبها الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافرا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيقظ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارىا الغامضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 عفاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مائجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة راكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 رافضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغ قرارتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال، ت
                                                           

 .16ق،   ص:1426، دار الوطن للنشر، الرياض، )د ط(، 1ؿبػمد بن صاحل العثيمُت، شرح رياض الصاغبُت من كالـ سيد اؼبرسلُت، مج - 1
 .73مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، ص - 2
 .337ق، ص:676اإلماـ أيب زكريا حيي ابن شرؼ النوكم الدمشقي، رياض الصاغبُت، )د د()دب()دط(،  - 3
 .41سواعدية عائشة، صباليات التناص يف شعر أمل د نقل )ديواف البكاء بُت يدم زرقاء اليمامة أمنوذجنا(، ص: -4
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 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ اعببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

1فتسػػػػػػػػػػػػػػػمو بػػػػػػػػػػػػػػػو ركحػػػػػػػػػػػػػػػو القابضػػػػػػػػػػػػػػػو، ف
 

 

ربدث الشاعر اليت تعد معلم تارخيي شهد أحداث الثورة اعبزائرية كاصفا إياىا كسراديبها اليت   
- شهدت مقتل البطل علي البوانت الذم رفض االستسالـ مع أعضاده  للضابط الفرنسي بيجار

فاستشهد ربت أنقاض البيت الذم  -الذم كاف يقود عمليات القمع ضد الفدائيُت بعاصمة اعبزائر
 اعتصم بو بعد أف نسفو اعبند الفرنسي بأمر اعبالد.بيجار.

 كيتناص كذلك الشاعر مع أحداث تارخيية شهدهتا الثورة اعبزائرية كقولو:

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت كطبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم 
 كآثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائح جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
2كضػػػػػػػػػػػػػػػػمَت اليهػػػػػػػػػػػػػػػػود،  عػػػػػػػػػػػػػػػػدمي اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 

 

كىي أف اعبزائريُت أرادكا اؼبشاركة يف االحتفاؿ يف ذلك اليـو مطالبُت  1945مام 8ؾبازر  
فكاد ؽبم الفرنسيوف الذين أطلقوا الرصاص على الكشافة كنظموا ؾبازر يف ، باالستقالؿ اؼبوعود

(من 45000كبٍت عزيز ...إخل ذىب ضحيتها أكثر من )كخراطة كعموشة كعُت الكبَتة    ،سطيف
 اعبزائريُت.

 التناص الرتاثي:-ج

كالًتاث الشعي دبا فيو ، كديكن حصره يف ثالث ؾباالت كىي :النصوص الشعرية  العربية القددية
ككذا بعض الشخصيات الًتاثية اليت يًتاكح  كجودىا بُت اغبقيقة ، حكايات شعبية كأغاين كأمثاؿ

 3كاػبياؿ.

 لقد تناص الشاعر ببعض الشخصيات لعل من بينها اؼبتني قائال:

 تػنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها بػإلػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذٌب

 

4فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآمن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الػمػتػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 

                                                           
 .14ص:زكريا، إلياذة اعبزائر، مفدم  - 1
 .54، ص:نفسواؼبرجع - 2
 .43ص: سواعدية عائشة، صباليات التناص يف شعر أمل د نقل )ديواف البكاء بُت يدم زرقاء اليمامة أمنوذجنا( - 3
 .8مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، ص: - 4
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اهتم ، (الفارس اغبكيمـ965/ق354سُت اعبعفي الكندم اؼبتني )ىو أبو الطيب أضبد بن اغب       
التحق ، أطلق سراحو كقد لصق بو اسم اؼبتني مع كراىتو لوباٌدعاء النبوة  فقبض عليو كسجن مدة ٍب 

 بسيف الدكلة اغبمداين فمدحو دبا خلد اظبو أبد الدىر.

 كذلك يف قولو:

 كيكتػػػػػػػػػػػب  حيػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػن خلػػػػػػػػػػػدكف سػػػػػػػػػػػفرنا 
 

1فيهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتات السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجافا 
 

 

 (كىو مؤرخ كشقيق اؼبؤرخ الكبَت ابن خلدكف .ـ808/ق1379حيي ابن خلدكف)    

 :الصورة الشعرية:رابعا

كىي ذبيء يف قمة اؽبـر ، تعد الصورة الشعرية عنصرنا بنائينا بالغ األمهية يف بنية النص الشعرممتهيد:
، ذلك الذم يبدأ من البنية الصوتية كمركرنا بالبٌت الصرفية كاؼبعجمية كالًتكيبية، البنائي للقصيدة الشعرية

 2األمهية دبكاف .كلذلك كانت دراستها يف النص الشعرم من 

 :مفهوم الصورة-1

، ك ًصوىره كًعنىبه ، كصبعها صيوىره ، بالضم تعٍت الّشٍكلي ، جاء يف قاموس احمليط أف الصورىةي لغة :-أ
 3كتستعمل الصورة دبعٌت النوع كالصفة . 

يبدك أف ىناؾ إصباع من الباحثُت على أف ىناؾ صعوبة يف إجياد تعريف جامع مانع  اصطالحا:-ب
فهناؾ إذل جانب الصورة ، حيث تتعدد الًتاكيب الوصفية ؽبذا اؼبصطلح، ؼبصطلح الصورة الفنية

 4كالشعرية كالبيانية كاجملازية كاػبيالية .، جند مصطلحات الصورة األدبية، الفنية

                                                           
 .38اؼبرجع السابق، ص:- 1
 .19ـ، ص: 1995،  )دب(، 4كماؿ أبو ديب، جدلية اػبفاء كالتجلي، دار العلم للماليُت، ط- 2
 .955ؿبي الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكز آبادم، القاموس احمليط، ص:-3
 .39ـ، ص:1992،  2ريتا عوض، بنية القصيدة اعباىلية )الصورة الشعرية لدل امرلء القيس(، دار اآلداب، )دب(، ط- 4
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لقد أطلق 1«.كضرب من الصيغ كجنس من التصوير، إمنا الشعر صناعة»يعرفها اعباحظ بقولو:      
يف ىذا التعريف لفظ التصوير على الصورة الشعرية ىاتو األخَتة ربطها باأللواف البالغية من اعباحظ 

 استعارة ككناية كتشبيو.

فأحسن التشبيهات إذا ماعكس دل »كأكد ابن طباطبا رأم اعباحظ يف الصورة الشعرية بقولو:  
مشبهنا بو صورة ، مثلوكيكوف صاحبو ، دل ينتقض، بل يكوف كل مشبوو بصاحبو مثل صاحبو، ينتقض
كردبا قاربو ، كردبا أشبهو معٌت كخالفو صورة، كردبا أشبو الشيءي الشيءى صورةن كخالفو معٌت، كمعٌت

 لقد ربدث ابن طباطبا عن أحسن التشبيهات .  2«.كداناه أك شامة كأشبهو ؾبازنا ال حقيقة

ىا اعباحظ من استعارة ك كناية سنعرؼ فيما يأٌب دبكوناهتا اليت أكرد مكونات الصورة الشعرية:-2
 كتشبيو.

 االستعارة :-2-1 
 تعريف االستعارة:-2-1-1
 من قوؽبم استعار اؼباؿ إذا طلب عاريو.:لغة-أ

استعماؿ اللفظ يف غَت ما كضع لو .لعالقة اؼبشاهبة بُت اؼبنقوؿ عنو .مع قرينة صارفة  اصطالحا:-ب
 4«.تسمية الشيء باسم غَته إذا قاـ مقامو»بقولو:كعرفها اعباحظ 3عن إرادة اؼبعٌت األصلي.

 أقسام االستعارة : 2-1-2
 كىي ما صرح فيها بلفظ اؼبشبو بو. التصرحيية:-أ

 5كرمز لو بشيء من لوازمو.، كىي ما حذؼ فيها اؼبشبو بو ادلكنية:-ب
                                                           

 .213ي اعببورم، الشعر اعباىلي خصائصو كفنونو، )د د()دب()دط()د ت(، ص:حي- 1
 .49ـ،  ص:1956ابن طباطبا، عيار الشعر، تح:طو اعبابرم كؿبمد زغلوؿ، اؼبكتبة التجارية، القاىرة، - 2
 .258، ص:غة يف البياف كاؼبعاين كالبديعأضبد اؽبامشي، جواىر البال-3
 .173ـ، ص:1975غة العربية)علم البياف (، دار النهضة العربية، بَتكت، )دط(، عبد العزيز عتيق، يف البال- 4
 .670، ص:نفسواؼبرجع - 5
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 يف اإللياذة:جتليات االستعارة 2-1-3

 :يقوؿ الشاعر 1مثاؿ

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقركفك أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطورة رٌددتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها 
 

 1فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجت بأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماقنا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكريات 
 

حيث حذؼ البحر كأتى بالزمة من لوازمو كىي ، لقد شبو الشاعر الذكريات بالبحر كأمواجو الشرح:
 اؽبيجاف )ىاجت(على سبيل االستعارة اؼبكنية.

 :يقوؿ الشاعر2مثاؿ

 هبػػػػػػػػػػػػػا ذاب قلػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػذكباف الرصػػػػػػػػػػػػػػاص
 

 2ك شػػػػػػػػػػػعي جػػػػػػػػػػػػمرا ،فأكقػػػػػػػػػػػد قلػػػػػػػػػػػي ،ص 
 

حيث شبو القلب باعبليد كحذؼ اعبليد ، يف صدر البيت األكؿ، يوجد يف لبيت صورة بيانية الشرح:
 كأبقى على الزمة من لوازمو كىي )الذكباف( على سبيل االستعارة اؼبكنية.

 :يقوؿ الشاعر 3مثاؿ

 كيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدار  صبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػماء  تيغػػػػػػػػػػػػػػػٌذم العقػػػػػػػػػػػػػػػوؿى بًػػػػػػػػػػػػػػػوىٍحًي السى
3

 

 

كحذفو تاركان الزمة من لوازمو ، كحي السماء بالطعاـ كىو اؼبشبو بولقد شبو الشاعر  الشرح:
 )تغذم(على سبيل االستعارة اؼبكنية.

 قوؿ الشاعر: 4مثاؿ 
 كىتغػػػػػػػػػػػػػرم الكراسػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػعاؼ العقػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 
 4ترجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اؼبزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا، كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنم 
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اؼبغرم كحذفو كأبقى  حيث شبو الكراسي بالشي، ضمن الشاعر يف صدر البيت صورة بيانية الشرح:
 على الزمة من لوازمو كىي )تغرم(على سبيل االستعارة اؼبكنية.

 الكناية:-2-2
 الكناية: مفهوم -2-2-1
 1التكلم دبا يريد بو اػبالؼ الظاىر لغة:-أ

 2مع جواز إرادة ذلك اؼبعٌت.، لفظ أطلق كأريد بو الـز معناهاصطالحا:-ب
 أقسام الكناية:-2-2-2
كاؼبراد بالصفة ىنا الصفة اؼبعنوية كاعبود كالكـر ، كىي اليت يطلب هبا ىذه الصفةصفة:كناية عن -أ

  3كالشجاعة كأمثاؽبا.
كىي اليت يطلب هبا نفس اؼبوصوؼ كالشرط ىنا أف تكوف الكناية ـبتصة موصوف:ة عن كناي-ب

كٌتًٌ عنو ال تتعداه
ي
 4كذلك ليحصل االنتقاؿ منها إليو.، باؼب
أك بعبارة أخرل يطلب هبا زبصيص الصفة ، كيراد هبا إثبات أمر ألمر.أك نفيو عنوكناية النسبة:-ج

 5باؼبوصوؼ.
 جتلياهتا يف اإللياذة:-2-2-3

  :قوؿ الشاعر 1مثاؿ 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطورة ردىدهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف

 

6فهاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بأعماًقنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكريات 
 

 

 الذكريات.الشرح:)فهاجت(كناية عن صفة التفكر حيث بدأ يف التفكَت عندما عادت بو 

                                                           
 211عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية)علم البياف (،  1
 .اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها.- 2
 .211اؼبرجع نفسو، ص- 3
 .215اؼبرجع نفسو، ص:- 4
 .217اؼبرجع نفسو، ص - 5
 .6مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، ص: - 6
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 :قوؿ الشاعر 2مثاؿ

ػػػػػػػػػ  عصػػػػػػػػػنعت البطػػػػػػػػػوالت مػػػػػػػػػٍن صيػػػػػػػػػٍلًب شى
 

فريعػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػٌدنا، سػػػػػػػػػػػػػخي الػػػػػػػػػػػػػٌدماء ب 
1

 

 

 الشرح:)سخي الدماء(كناية عن الشهادة.

 قوؿ الشاعر:3مثاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػعه   فكػػػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػػػات يبكػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػو موجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍفحىا، كيٍسػػػػػػػػػػػػػػػفىحي دىٍمعنػػػػػػػػػػػػػػػا  فػىيػىٍغمػػػػػػػػػػػػػػػر سى
2

 

 

كلمة سفح أحالت عن اؼبعٌت كقربتو ك الشرح:)يسفح دمعا(ىي كناية عن صفة اغبزف حيث كضحت 
 .اغبزف الشديد 

 :قوؿ الشاعر 4مثاؿ

 كداف القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص فرنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز 

 

3فعػػػػػػػػػػػػػػػػاؼى الػػػػػػػػػػػػػػػػَتاعي خرافػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػّب   
 

 

 إما كناية عن صفة اؼبكر كاػبديعة اليت سبتلكها العجوز.، الشرح:)فرنسا العجوز(ىي كناية عن صفة

كضحت لنا ىاتو الصورة البيانية اؼبعٌت اؼبراد إيصالو ، باعبزائر كإما أف تكوف كناية عن طوؿ اإلستعمار
 أف فرنسا قد عمرت لسنوات طويلة  باعبزائر.

 قوؿ الشاعر: 5مثاؿ

 سػػػػػػػػػػػػػػػبحنا علػػػػػػػػػػػػػػػى عبيىػػػػػػػػػػػػػػػجو ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًدمىانىػػػػػػػػػػػػػػػا
 

كىللنٍصػػػػػػػػػػػػػػػػر ريٍحنىػػػػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػفينا 
4

 

 

 الشرح:)سبحنا على عبجو من دمانا(كناية عن التضحيات.
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 إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا قراءة يف ادلضامني والسمات الفنية                         الفصل الثاين
 

84 
 

 التشبيه:-2-3
 التشبيه: مفهوم-2-3-1
، يقاؿ:شبهت ىذا هبذا تشبيهان ، كىو مصدر مشتق من الفعل )شبو(بتضعيف الباء، :التمثيل لغة-أ

 1أم مثلتو بو.  
كىو اشًتاؾ الشيئُت يف صفة أك أكثر ك ، ىو اإلخبار بالشبو»كيعرفو التنوخي بقولو:اصطالحا:-ب

 2«.ال يستوعب صبيع الصفات
كما قد نستنتجو ىو أف التشبيو ىو أف تتشارؾ شيء أك عدة أشياء يف صفة أك أكثر بأداة ىي        

 الكاؼ أك حنوىا.كي ذبمع بُت الشيئُت اؼبشبهُت .
 أركان التشبيه:-2-3-2

 أركاف التشبيو أربعة ىي:
، كجو الشبو-، كىي الكاؼ أك حنوىا، أداة التشبيو-، كيسمياف )طريف التشبيو(، اؼبشبو بو-، اؼبٌشبو-

 3كىو الصفة أك الصفات اليت ذبمع بُت الطرفُت.
 أنواع التشبيه:-2-3-3

 ما ذكرت فيو األداة.*ادلرسل:
 ما حذفت منو األداة.ادلؤكد:*

 ما حيذؼ منو كجو الشبو.*اجململ:
 :ما ذيكر فيو كجو الشبو.ادلفصل*
 4.ما حذفت منو األداة ككجو الشبو :لبليغ*ا

 
                                                           

 .61يف البالغة العربية )علم البياف (، ص: عبد العزيز عتيق،- 1
 .64اؼبرجع نفسو، ص:- 2
 .19ـ، ص:2010،  1علي اعباـر كمصطفى أمُت، يف البالغة العربية، مكتبة البشرل، باكستاف، ط- 3
 .20. ص:نفسواؼبرجع - 4
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 جتليات التشبيه: -2-3-4
 قوؿ الشاعر: 1مثاؿ 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائر أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا

 

1ك مػػػػػػػػػػػػػػػنك استػػػػػػػػػػػػػػػمٌد الصػػػػػػػػػػػػػػباح السػػػػػػػػػػػػػػنا 
 

 

ككجو ، الشرح:يف صدر البيت تشبيو بليغ حيث شبو اعبزائر كىي اؼبشبو بعركس الدنا كىي اؼبشبو هبا  
كما ىذا إال دليل ، بالعركسالشبو بينهما ىو اعبماؿ حيث رأل بأف اعبزائر صبيلة كىذا اعبماؿ شبيو 

 على تعلق الشاعر ببلده.
 قوؿ الشاعر:2مثاؿ

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضايق فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيها خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج

 

2سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائضو 
 

 

الشرح:لقد شبو الشاعر اؼبضائق كىي اؼبشبو باػبليج كىو اؼبشبو بو مستخدما أداة التشبيو كىي     
 كاػبليج ىو عبور السفن يف كليهما. أما عن كجو الشبو الذم صبع بُت اؼبضائق، كأف 
 قوؿ الشاعر: 3مثاؿ

 كىتغػػػػػػػػػػػػػرم الكراسػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػعاؼ العقػػػػػػػػػػػػػوؿ

 

3ترجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اؼبزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا، كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنم 
 

 

ككجو ، الشرح:شبو الكراسي كىو اؼبشبو بنار جهنم كىي اؼبشبو بو مستخدما أداة التشبيو الكاؼ
 منهما يتوافد الناس حولو بعملو الشبو ىي أف كل

 :قوؿ الشاعر 4مثاؿ
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الزعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 

ا  4كدل أرل للجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدن
 

 

 مستخدما أداة التشبيو كأف .، الشرح:شبو الزعامة باإلعصار ككجو الشبو ىو القوة كالشدة أك الثورة
 

                                                           
 .9مفدم زكريا، إلياذة اعبزائر، ص: - 1
 .14اؼبرجع نفسو، ص:- 2
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 :قوؿ الشاعر 5مثاؿ
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأذف ر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

 

كىألقػػػػػػػػػػػى الٌسػػػػػػػػػػػتار علػػػػػػػػػػػػى ألػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػهر 
1

 

 

 الفضل كالّبكة كىو تشبيو بليغ . الشرح:شبو ليلة نوفمّب بليلة القدر يف
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يف هناية حبثنا هذا توصلنا إىل اإلجابة على ما وعدناكم به يف بدايته مستخلصٌن بذلك أهم        
 النتائج وهي كاآليت:

 ينقسم الشعر ادلوضوعي إىل أربعة أنواع هي الشعر الغنائي ,الشعر القصصي ,ادلسرحي,وادللحمي. -

شعر يتناول بطوالت أمة أو شعب ,فًنوي أخبارها ويصف معاركها و ما عاشه من  هي ادللحمة -
 معجزات وخوارق.

تنقسم ادللحمة إىل نوعٌن ,طبيعية وهي اليت تظهر يف صفوف الشعب ظهورًا تلقائًيا,ومصطنعة  -
 .وهي اليت ينظمها الشاعر ادلقتدر يف زمان ما 

بد ذلا من مراحل بداية مبرحلة التعبًن عن أزمة ادللحمة جنس أديب كباقي األجناس األخرى ال -
وجودية كالعقائد واخلرافات واألساطًن مرورًا مبرحلة التعبًن عن أزمة اجتماعية يف تنازع وجودي لتنتهي 

 مبرحلة التعبًن عن أزمة قومية.

ق,ادلوضوعية ,الدين,اخلوار كغًنها من الفنون الكتماذلا البد من أركان تتكئ  عليها كالبطولة ادللحمة-
 ,العنصر القصصي,واألصل التارخيي.

البداية األوىل للملحمة كانت عند الغرب أول مثال على ذلك اإللياذة واألوديسة ذلومًنوس,مث -
 والفردوس ادلفقود دللتون. والكوميديا اإلذلية لدانيت, والشهنامة للفردوسي, تلتهما اإلنياذة لفرجبل ,

توصلت إىل أن هذا اجلنس تضاربت حوله اآلراء وانقسمت إىل أما ادللحمة عند العرب فقد -
 قسمٌن:

خلو األدب العريب من جنس ادللحمة ,ذاكرين رتلة أسباب من *الرأي األول الذي يؤكد أصحابه 
بينها;أن العرب كانوا ينظرون للشعر نظرة ذاتية ,وادللحمة تتطلب االستقرار والعرب رحل مل يعرفوا 

ثنية وهذا ماال يتفق مع اإلسالم,وادللحمة كذلك تتطلب طول النفس وهذا االستقرار,ادللحمة و 
 العنصر ال يوجد عند شعراء العرب .
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العرب بل يوجد هناك مالمح ملحمية أما الرأي الثاين يرى بأن ادللحمة ليست موجودة عند  *
 ,واستشهدنا بادلعلقات وغًنها اليت حتمل نفًسا ملحمًيا .

 :نتائج جبملة خرجنا فقد ادللحمة أركان عن أما-

 تطرق فقد ادلتناول للموضوع بالنسبة االختصار هو والسبب اإللياذة يف باهًتا القصصي العنصر بدا*
 .العشرين القرن من السابع العقد إىل, م ق3 ال القرن من اجلزائر تاريخ غلى مفدي

 هبا يقوم اليت األعمال خوارق وحىت, التارخيية الدقة اللتزام راجع وذلك,خوارق اإللياذة يف توجد ال*
 األعمال يف ادلعهودة اخلوارق أما, اجلغرايف التخطيط عن وال التاريخ حرفية عن خترج ال األبطال
 تدخل ينفي فاإلسالم حاضرة تعد مل مسبباهتا أن ذلك ومرد اجلزائر إلياذة يف عليها نعثر فال ادللحمية
 .الكونية األشياء يف اإلنسان

 .فردية ال رتاعية بطولة أهنا إىل  باإلضافة متطورة بطولة وهي اإللياذة يف  البطولة جتسدت لقد*

 الروح تشبع مفدي إلياذة ففي اجلزائر إلياذة يف ادلعتمدة األساسية الركائز من الديين العنصر يعد*
 .فيها واضًحا ذلك وجند التوحيدية اإلسالمية

, زواج, طقوس,  التقاليد, العادات) النواحي رتيع من الشعوب من شعب حياة  ادللحمة لنا تنقل*
 (وغًنها

 ديوانًا شعريًا مَثل الثورة والثوار , قدمها مفدي زكريا . تعترب إلياذة اجلزائر-

تأثر مفدي زكريا ,بالقرآن الكرمي والسًنة النبوية والدليل على ذلك ,أن إلياذة اجلزائر مليئة باأللفاظ -
ادلوجودة يف القرآن والسًنة والتاريخ اإلسالمي,وذلك راجع إىل نشأته يف بيئة إسالمية متدينة فانعكس 

  شعر..ذلك يف
 واحدة  عتماد. على تفعيلةاالشاعر البحر ادلتقارب خلفته و  استعمل -
 وظف الشاعر رتيع أنواع القافية وهذا يعكس لنا مدى دتكن الشاعر من اللغة وموهبته . -
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أما فيما خيص ادلوسيقى الداخلية فقد وظف رتيع أشكال/أنواع  التكرار لكن بنسب متفاوتة  -
لو حيث طغى تكرار ادلقطع يف اإللياذة على رتيع األشكال األخرى فال جند مقطًعا من ادلقاطع خي

 من هذا النوع.

 لقد كان للجناس نصيب أيضا ليس بالكبًن يف إظهار مدى دتاسك ادلوسيقى الداخلية يف اإللياذة. -

قد احتل القرآن الكرمي نسبة كبًنة يف جتربة الشعرية وذلذا كان ادلصدر الذي استقى منه معجمه ل -
لى مقطع وال جند فيه تناص نكاد منر ع الشعري وادلصدر األوفر  الذي تناص معه الشاعر حيث ال

 مع القرآن الكرمي معىن أو مضمونًا .

وسائل التصوير الشعري كانت مقتصرة بشكل كبًن على مكونات الصورة البالغية من استعارة  -
وكناية وتشبيه,ومرد ذلك إىل أن الشاعر كان يهدف إىل تقريب صورة ادلستعمر وتصوير ذلك ادلشهد 

 اإللياذة.البشع لكن من يقرأ 

وخنتم هذا العمل  الذي هو ذترة  جهد بدأنا.  وطرحنا رلموعة من اآلراء اليت تتعلق  بادللحمة         
 ألدب.عند العرب.ونرجو من هللا  التوفيق والسداد  وأن يكون عملنا لبنة يف صرح احلضارة و ا

 وهللا ويل التوفيق                                                                               



 

 

 

 المالحق      
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 *التعريف بالشاعر مفدي زكريا:

 :حياة الشاعر

 12ىو الشيخ زكرياء بن سليمان بن حيىي بن الشيخ سليمان بن احلاج عيسى، ولد يوم اجلمعة      
لوادي ، أحد القصور السبع ببين يزقن، م1908 يونيو 12، ادلوافق لـ ىـ 1326 مجادى األوىل

 . اجلزائر، يف جنوب بغرداية، مزاب

بـ: "مفدي"، فأصبح لقبو األديّب الذي اشتهر  سليمان بوجناحلّقبو زميل البعثة ادليزابّية والدراسة الفرقد 
ابن تومرت"، حيث بداء حياتو التعلمية يف الكتاب مبسقط رأسو فحصل "بو كما كان يَوقَّع أشعاره 

دلدرسة اخللدونية مث الزيتونية على شيء من علوم الدين واللغة مث رحل إىل تونس وأكمل دراستو با
وعاد بعد ذالك إىل الوطن وكانت لو مشاركة فعالة يف احلركة األدبية والسياسية ودلا قامت الثورة إنضم 
إليها بفكره وقلمو فكان شاعر الثورة الذي يردد أنشيدىا وعضوا يف جبهة التحرير شلا جعل فرنسا تزج 

فأرسلتو اجلبهة خارج احلدود فجال يف العامل  1959ة بو يف السجن مرات متوالية مث فر منو سن
األدبية ونقل جثمانو إىل مسقط رأسو من آثاره  1977العريب وعرف بالثورة وافتو ادلنية بتونس سنة 

 1.اللهب ادلقدس وديوان شعر مجع فيو ما أنتجو خالل احلرب فكان شاعر الثورة

 تعليمه:

حيث   عنابةأ تعليمو األول مبدينة بد .اللغة العربّيةيف بلدتو تلّقى دروسو األوىل يف القرآن ومبادئ      
دلواصلة تعليمو باللغتني العربية والفرنسية وتعّلم  تونسكان والده ديارس التجارة بادلدينة مث انتقل إىل 

 .ونال شهادهتا تونسيف  جامعة الزيتونةدرس يف  ومدرسة العطارين، بادلدرسة اخللدونية

 :حياته العملية

انضم إىل صفوف العمل السياسي والوطين منذ أوائل الثالثينات. كان مناضاًل نشيطًا يف      
كان  .حزب صلمة إفريقيا الشماليةكان عضواً أساسياّ يف  .مجعية طلبة مشال إفريقيا ادلسلمنيصفوف 
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انضم إىل صفوف  .مجعية االنتصار للحريات الدديقراطيةعضوًا يف حزب الشعب. كان عضوًا يف 
سجنتو فرنسا مهة فعالة يف النشاط األديب والسياسي يف كامل أوطان  .يجبهة التحرير الوطين اجلزائر 

الداعية  "ادلغرب العريب. عمل أمينًا عامًا حلزب الشعب. عمل رئيسًا لتحرير صحيفة "الشعب
 ادلغرب العريب، بل الواقع يف اجلزائريواكب شعره حبماسة الواقع  .م1937سنة  يف اجلزائرالستقالل 

وىو  داعيًا إىل الوحدة بني أقطارىا م1977حىت سنة  م1925يف كل مراحل الكفاح منذ سنة 
 شاعر ملتزم.

 :نشاطه السياسي والثقايف

أثناء تواجده بتونس واختالطو باألوساط الطاّلبية ىناك تطورت عالقتو بأيب اليقضان وبالشاعر       
، وبعد عودتو إىل اجلزائر أصبح عضوا نشطا يف مجعية طلبة مسلمي مشال إفريقيا رمضان محود

العلماء اطلرط مفدي  ادلناىضة لسياسة اإلدماج، إىل جانب ميولو إىل حركة اإلصالح اليت متثلها مجعية
زكريا يف حزب صلم مشال إفريقيا مث حزب الشعب اجلزائري وكتب نشيد احلزب الرمسي "فداء اجلزائر" 

 1939وأطلق سراحو سنة  مصايل احلاجرفقة  1937اعتقل من طرف السلطات الفرنسية يف أوت 
 ليؤسس رفقة باقي ادلناضلني جريدة الشعب لسان حال حزب الشعب، اعتقل عدة مرات يف فيفري

سنوات( وبعد خروجو من السجن اطلرط يف   19458ماي  (3مث يف بعدأشهر(  1940(6
وعرف االعتقال  1954صفوف حركة االنتصار للحريات الدديقراطية، انضم إىل الثورة التحريرية يف 

سنوات وبعد خروجو من  3سجن بسجن بربروس "سركاجي حاليا" مدة  .1956رلّددا يف أفريل 
اشتهر  .السجن فّر إىل ادلغرب مث إىل تونس أين ساىم يف حترير جريدة اجملاىد إىل غاية االستقالل

 .1"، إىل جانب ديوان اللهب ادلقدس، وإلياذة اجلزائرمفدي زكريا بكتابة النشيد الرمسي الوطين "قسما

 مفدي زكريا شاعر الثورة اجلزائرية:

 مايو 6أّول قصيدة لو ذات شأن ىي "إىل الريفّيني" نشرىا يف جريدة "لسان الشعب" بتاريخ       
، و"األخبار". واكب احلركة "، وجريدة "الصواب" التونسّيتني؛ مّث يف الصحافة ادلصريّة "اللواءم1925
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الوطنّية بشعره وبنضالو على مستوى ادلغرب العريّب فاطلرط يف صفوف الشبيبة الدستوريّة، يف فًتة 
دراستو بتونس، فاعتقل دلّدة نصف شهر، كما شارك مشاركة فّعآلة يف مؤمترات طلبة مشال إفريقيا؛ 

من أبرز قادة حزب  وعلى مستوى احلركة الوطنّية اجلزائريّة مناضال يف حزب صلم مشال إفريقيا، فقائدا
م غداة اندالع الثورة  .1937م-1939الشعب اجلزائرّي، فكان أن أودع السجن دلّدة سنتني 

التحريريّة الكربى اطلرط يف أوىل خاليا جبهة التحرير الوطيّن باجلزائر العاصمة، وألقي عليو وعلى 
فبقي فيو دلّدة ثالث سنوات من  زمالئو ادلشّكلني ذلذه اخللّية القبض، فأودعوا السجن بعد زلاكمتهم،

 .م1959 فرباير 1إىل  م1956 أبريل 19

، شلّا فرانز فانونبعد خروجو من السجن فّر إىل ادلغرب، ومنو انتقل إىل تونس، للعالج على يد      
كان   5965حلقو يف السجن من آثار التعذيب. وبعد ذلك كان سفري القضّية اجلزائريّة . يف سنة 

ضد االنقالب العسكري أو مبا يسمى التصحيح الثوري الذي قام بو ىواري بومدين وزير الدفاع 
. أين أستوىل ىواري بومدين على السلطة يف 5965جوان  59ن بلة يوم آنذاك ضد الرئيس أمحد ب

 .اجلزائر. فطرد مفدي زكريا من اجلزائر

 :وفاته

، بتونس، ونقل م1977 أغسطس 17، ادلوافق ليوم ىـ 1397 رمضان 2تويف يوم األربعاء      
 1.جثمانو إىل اجلزائر، ليدفن مبسقط رأسو ببين يزقن غرداية

 :إنتاجه األديب

 .م5965حتت ظالل الزيتون )ديوان شعر( صدرت طبعتو األوىل عام  .5
م صدرت طبعتو األوىل يف عام 5983عام  اجلزائراللهب ادلقدس )ديوان شعر( صدر يف  .2

 .م5973
 .)من وحي األطلس )ديوان شعر .3

                                                           
1
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إلياذة اجلزائر )ديوان شعر( وقد كانت الغاية من ىذا العمل ىو كتابة التاريخ اجلزائري وإزالة  .4
لق بو من شوائب وتزييفات، وقد اشًتك يف وضع ادلقاطع التارخيية كل من مفدي زكريا الذي كان ما ع

ادلتواجد  عثمان الكعاكالذي كان باجلزائر إضافة إىل  ومولود قاسم نايت بلقاسممتواجد بادلغرب 
حينها يف تونس وتتكون اإللياذة من ألف بيت وبيت تغنت بأرلاد اجلزائر، حضارهتا ومقاوماهتا 

ا ألهنا حينها مل تكن دلختلف ادلستعمرين ادلتتاليني عليها وكانت أول مرة يلقي اإللياذة أو البعض منه
قد بلغت األلف بيت بل كانت تبلغ ستمائة وعشرة أبيات ألقاىا يف افتتاح ادللتقى السادس للفكر 

، إضافة ىواري بومديناإلسالمي يف قاعة ادلؤمترات من قصر األمم أمام مجع غفري من بينهم الرئيس 
إىل أن مناسبة أخرى اقًتنت بإلقاء ىذه األبيات واختيار التاريخ موضوعا ذلا، وىي االحتفال بالعيد 
العاشر السًتجاع احلرية والذكرى األلفية لتأسيس مدينة اجلزائر وادلدية ومليانة على يد "بلكني بن 

 "زيري

ولو عدد آخر من الدواوين ،ن دواوين الشعر ال زالت سلطوطة تنتظر من يقوم بإحيائولو عدد م
 باألمازيغية مل تنشر.

 من شعر مفدي زكريا

 وحلّنو  1955 أبريل 25، بتاريخ 69نظم بسجن بربروس يف الزنزانة  النشيد الوطين اجلزائري
 زلمد فوزيادللحن ادلصري 

 ضلن طالب اجلزائر 
 نشيد العلم كتبو بدمو وأىداه للحكومة ادلؤقتة للجمهورية اجلزائرية. 

ويف 1937 م نوفمرب 29يوم  65نشيد الشهيد نظم بسجن بربروس يف الزنزانة رقم 
ام أن يرددوه من احملكوم عليهم باإلعد جبهة التحرير الوطين اجلزائريةم طلبت  1956

 1قبل الصعود للمقصلة
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 قائمة املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي برواية ورش*

 :أوال :املصادر واملراجع

 م.6491، القاهرة، تح5طه اجلابري وزلمد زغلول،ادلكتبة التجارية، عيار الشعر، ابن طباطبا -
 لبنان،)دط()د ت(. -،دار صادر،بريوت61جابن منظور،لسان العرب، م -
-تح5عرفان مطرجي،مؤسسة الكتب الثقافية،بريوت، أبو العباس عبد هللا ابن ادلعتز،البديع -

 م. 1161،  6لبنان،ط
 )دط( بريوت،-صيدا، ادلكتبة ادلصرية، جواهر البالغة يف البيان وادلعاين والبديع، أمحد اذلامشي -
،  3مكتبة اخلاجني بالقاهرة،ط، ادلعلقات العشر وأخبار قائليها، أمحد بن األمني الشنقيطي -

 م. 6443

 م.1113، 3عامل الكتب القاهرة،ط، أمحد سلتار عمر،البحث اللغوي عند العرب -
إميل بديع يعقوب، ادلعجم ادلفصل يف علم العروض والقافية،وفنون الشعر،دار الكتب  -

 م.6446، 6لبنان،ط-العلمية،بريوت

، 6لبنان،ط-مذاهبه(ادلؤسسة احلديثة للكتاب،طرابلس، أنواعه، أنطوانيوس بطرس،األدب)تعريفه -
 م.1163

 م.1112)د د(،اجلزائر،)دط(،، بليحيا الطاهر،تأمالت يف إلياذة اجلزائر دلفدي زكريا -

 م.6424، 6لبنان،ط-بريوت، دار ادلاليني، ادلعجم األديب، جبور عبد النور -

التناص ومجاليته يف الشعر اجلزائري ادلعاصر،إصدارات رابطة اإلبداع الثقافية،دار ، مجال مباركي -
 هومة،اجلزائر،)د ط()د ت(.

 لبنان،)دط()دس(.-وأعالمه،دار الثقافة،بريوتجورج غريب،الشعر ادللحمي تارخيه  -
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 م.1112، 1لبنان،ط-بريوت، دار ادلعرفة، محُدو طّماس،ديوان عنرتة بن شداد -

، 1)دب(،ط، بنية القصيدة اجلاهلية )الصورة الشعرية لدى امرىء القيس(،دار اآلداب، وضريتا ع -
 م.6441

 م. 6446، 6لبنان،ط -عامل الكتب،بريوت، الدليل يف العروض، سعيد زلمود عقيل -

-شفيق البقاعي وسامي هاشم،ادلدارس واألنواع األدبية،منشورات ادلكتبة العصرية بصيدا -
 بريوت،)دط(. 

شفيق البقاعي،األنواع األدبية مذاهب ومدارس)يف األدب ادلقارن(،مؤسسة عز الدين للطباعة   -
 م.6439، 6لبنان،ط-والنشر،بريوت

أولية النص"نظرات يف النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعيب،ادلؤسسة اجلامعية ، طالل حرب -
 م.6444، 6للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،ط

، العبد،علم العروض الشعري،يف ضوء العروض ادلوسيقي،دار غريب للنشر والتوزيععبد احلكيم  -
 ،)د ت(.1ط، القاهرة

، عبد الرمحن عبد احلميد علي،تاريخ األدب يف العصر اجلاهلي،دار الكتاب احلديث -
 م.1113القاهرة،)د.ط(،

 م.6429ة،بريوت،)دط(،يف البالغة العربية)علم البيان (،دار النهضة العربي، عبد العزيز عتيق -
، مصر، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، عبد هللا الغدامي -
 م.6443، 2ط
 م.6413، 1لبنان،ط-التكرير بني ادلثري والتأثري،عامل الكتب،بريوت، عز الدين علي السيد -
 م.1161، 6،مكتبة البشرى،باكستان،طعلي اجلارم ومصطفى أمني،يف البالغة العربية -
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، 6للدراسات والنشر،بريوت،بريوت،ط علي جواد الطاهر،مقدمة يف النقد األديب،ادلؤسسة العربية -
 م.6424

 -فايز ترحيين،الدراما ومذاهب األدب،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت -
 م.6433، 6لبنان،ط

 م.6446لثانية يف أسلوب قرآين،)دط(،ادلعاين ا، فتحي أمحد عامر -

 م. 6449، 2)دب(،ط، دار العلم للماليني، كمال أبو ديب،جدلية اخلفاء والتجلي  -
األجنووووووووووووووووووواس األدبيوووووووووووووووووووة النثريوووووووووووووووووووة والشوووووووووووووووووووعرية،دار نوميوووووووووووووووووووديا للنشووووووووووووووووووور ، زلفووووووووووووووووووووظ كحووووووووووووووووووووال -

 م.1112والتوزيع،اجلزائر،)دط(،

 م.6429، 6، ط3العودة،بريوت،جدار ، ظاهرة  الشعر ادلعاصر يف ادلغرب، زلمد  بنيس -
 م.1116، 6ادلغرب،ط-الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، زلمد العمري،ادلوازنات الصوتية -
 م. 6444، 1لبنان،ط-،دار الكتب العلمية،بريوت1ج، زلمد النويهي،ادلعجم ادلفصل يف األدب -

،دار الوطن 6جزلمد بن صاحل العثيمني،شرح رياض الصاحلني من كالم سيد ادلرسلني،م -
 ه.6211للنشر،الرياض،)د ط(،

 م.1111دار اذلدى للطباعة والنشر،اجلزائر،)دط(،، زلمد رمضان اجلريب،األدب ادلقارن -

، ،دار اجليل6ج، دراسات يف األدب العريب احلديث ومدارسه، زلمد عبد ادلنعم خفاجي -
 م.6441،  6بريوت،ط

 م.6431،  6مكتبة لبنان،بريوت،ط، معجم علم اللغة النظري، زلمد علي اخلويل -
 م.6446، 6ط، دمشق، دار القلم، العروض الواضح وعلم القافية، زلمد علي اذلامشي -

، لبنان ، زلي الدين زلمد بن يعقوب بن ابراهيم الفريوز آبادي،القاموس احمليط،دار الكتب العلمية -
 م.6444، 6ط
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 م.1114اجلزائر،)د ط(،، دار ادلختار، اهر مربيعيإلياذة اجلزائر،دراسة وشرح 5الط، مفدي زكريا -

 م.6433،  2ط، بريوت، قضايا الشعر ادلعاصر،دار ادلاليني، نازك ادلالئكة -
 م.1161، 6دار جسور،اجلزائر،ط، ناصر لوحيشي،ادلرجع يف العروض  والقافية -

 حيي اجلبوري،الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه،)د د()دب()دط()د ت(. -
 )د ت(.

 لبنان،)دط()د ت(. -،دار صادر،بريوت62جابن منظور،لسان العرب، م-
 م.1114دار احلديث،مصر،)د ط(،، نح5زلمد زلمد تامر، أبو نصر إمساعيل اجلوهري،الصحاح-
 ه.121)د د()دب()دط(،، رياض الصاحلني، اإلمام أيب زكريا حيي ابن شرف النووي الدمشقي-
 ،(دب) اآلداب، دار ،(القيس امرىء لدى الشعرية الصورة) اجلاهلية القصيدة بنية عوض، ريتا-
 م6441  ،1ط

 م.1112)دط(،  ، عني مليلة اجلزائر، صاحل دلباركية،اآلداب األجنبية القددية واألوربية،دار اذلدى-

 م.6432دار النهضة العربية،بريوت،)دط(،، علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق-

األصول،النشأة،التطور(أوديسة هومريوس،نوميديا للنشر فن ادلالحم)، زلفوظ كحوال-
 م.1114والتوزيع،)دط(،

 ثانيا:الرسائل اجلامعية

دلخصص(،رسالة حياة درويش،نظرية احلقول الداللية )دراسة تطبيقية حلقل األلفاظ األلوان يف ا -
 م.1116، ادلاجستري،جامعة وهران

نقل )ديوان البكاء بني يدي زرقاء اليمامة  مجاليات التناص يف شعر أمل د، سواعدية عائشة -
 .1169-1162، أمنوذًجا(،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسرت،جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة
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 :ثالثا:اجملالت والدوريات
 العربية ادلملكة ادلنهل، رللة الداللية، احلقول نظرية يف اللغوي ادلعجم عناصر نقد اجلياليل، أحالم -

 .م6443 اجمللد،99العدد،السعودية

-مايو-،أبريل6،ع61زلمد شوقي أمني،)ادلالحم بني اللغة واألدب،(رللة رللة عامل الفكر،مج-
 م،الكويت.6429يونيو،

 املواقع االلكرتونية:رابعا:
https://ar.wikipedia.org  
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