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لقد انبی الشعر املعاصر یبحث عن طرؽ شتی ترسخ دور املفردات والرتاكیب ،وتتیح اهلروب من راتبة كل مػا ىػو
معهػػود وتقلی ػدي ،وى ػػما مػػا شعػػل الش ػػاعر یسػػت ری بطرائػػص ب ػػریة تناسػػب تعب ػریه ویغ ػػدؽ عل ػی ت ػػامیم ق ػیدتو
الشكلیة بنیة معماریة شدیدة تتناسص مع مدلوؿ املفردات وتنضیدىا السطري .من ىمه الطرؽ اتباع انزایح السطور
الشػػعریة حیػػث ینتشػػر جبػػاليف يف الشػػعر العػػرف والفارسػػر املعاصػػر ،وقػػد بینػ لنػػا الولػػة يف ق ػػائد الشػػاعرین حممػػد
إب ػراىیم أف سػػنة وأ ػػد شػػاملو أ مػػا یتمسػػكاف يف حنػػاای سػػطور ا بتقنی ػات ب ػػریة عالی ػة لنقػػل ذبارهبمػػا الشػػعوریة
ورؤا ا الفكریػة .ربػاوؿ ىػمه الدراسػة بتباعهػا املػنهج الوصػفر  -التحلیلػر أف تتنػاوؿ أىػم وئػائل السػطر الشػعري
يف مسػػتوایتو االنزایحیػة املتفشػیة لػػدی الشػػاعرین معتمػػدة يف تطبیقهػػا علػی املدرسػػة ارمریكیػة لػػبدب املقػػارف .یػدؿ
جمم ػػل ح ػ ػیلتها علػ ػی أف الش ػػاعرین أق ػػبال يف ق ػػائد ا علػ ػی أى ػػم انزایح ػػات الس ػػطر الش ػػعري كاس ػػلوب التم ػػوج
السطري المي یظهر مدی أتثری وطاة املالبسات احلرشة علی نوع كتابتهما ،واهلبوط التدرشر الػمي یػوحر ب یػار
املضػػامنی متزامن ػاع مػػع ىبػػوط املفػػردات الشػػكلر مسػػرعاع وبطیئ ػاع ،وأیض ػاع التشػػكیل العمػػودي الػػمي أیيت ل ػػدیهما يف
مػػوقفر التسػػاوي االحتتػػاحر والتسػػاوي الضػػمو لبسػػطر ،ويف النهایػة أسػػلوب ال ػػم الػػمي قػػد ینطلػػص مػػن تنقػیط
ال م الق ری رمو ربقیص ال م النقطر الطویل.

الكلمات الرئيسة :االنزایح؛ السطر الشعري؛ حممد إبراىیم أبو سنة؛ أ د شاملو؛ املقارنة.
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 .1املق ّدمة

لقػػد أخػػمت الق ػػیدة املعاصػػرة تتقػػدـ رمػػو خط ػوات التعبػػری الفػػو الػػمي یت ػػل بحبػػاؿ التشػػكیل
الب ػػري تنتػػاج دالالت وإ ػػايفات تػػدعو القػػارئ إلػػی إعػػادة إنتػػاج الػػن الشػػعري عػػب معطیػػات
ب ػریة یقػػدمها الشػػاعر وأتویػػل الفضػػايف الشػػكلر للػػن الشػػعري الػػمي قػػد ابتدعػػو مػػن قبػػل .یعػػد
انزایح السػطر الشػعري مػن املهػارات والتقػابت الب ػریة يف مبنػی الق ػیدة املعاصػرة ومػن ا طػوات
الواسعة يف جماؿ التعبری عما یقع علی الواقع البشري املعاصر من ضغوط شعوریة وصراعات نفسیة
وربػػدایت حكریػػة ی ػػعب علػػی الشػػاعر أف یعػػب عنهػػا عػػب اسػػتومار اللغػػة التقلیدیػػة وأ ػػاط التعبػػری
اللغوي والفو املالوحة .لقد كاف لشعرايف االذباه الواقعر واحلداثر دور مرموؽ يف تطویر نطص الشػعر
العػػرف املعاص ػػر هب ػػمه ارسػػالیب الفنی ػػة احلدیو ػػة جبان ػػب اردايف اللغػػوي وعل ػػی ا ػػوص يف الش ػػعر
العػػرف والفارسػػر احلػػدیث ملػػا اطلعػوا علیػػو مػػن طػػرؽ الت دیػػد يف الق ػػیدة الغربیػػة املعاصػػرة ،أخػػموا
یب ػػادروف إل ػػی خ ػػرؽ الس ػػائد يف توزی ػػع املف ػػردات والرتاكی ػػب عل ػػی ارس ػػطر وص ػػوالع إل ػػی ذروة الرؤی ػػة
الدرامیة يف ق ائدىم.
2
1
إف حممد إبراىیم أب سنة وأ د شاملو كال ا شاعراف ححالف یسطع ذممهما يف مسايف الشعر
 .1ولد أبو سنة سػنة  15مػارس 1937ـ يف ریػل الػودي ال ػغری دبحاحظػة الیػزة .أمضػی طفولتػو ىنػا ومػا إف بلػ
العاشرة من عمره حتی غػادره رمػو القػاىرة للدراسػة يف معهػد دیػو ح التحػص بكلیػة الدراسػات العربیػة برزىػر وتػردد
إلی املكتبات العامة وقبل أف یتخرج يف الامعة ،نشر عدیداع من شعره حتی ذاع صیتو يف البلداف العربیػة وىػو أولػع
بش ػػعرايف مدرس ػػة أبول ػػو ح انض ػػم إل ػػی ش ػػعرايف الو ػػورة الش ػػعریة املعاص ػػرة بػ ػرایدة بزؾ املالئك ػػة والسػ ػیاب والبی ػػايت و...
(العالمػػر .)23-28 :2008 ،شػػارؾ أبػػو سػػنة يف كوػػری مػػن املناصػػب كعضػػویتو يف لنػػة الشػػعر ب لػ ارعلػػی للوقاحػػة
واربػػاد الكتػػاب العػػرب امل ػرینی وح ػػل علػػی شػوائز موػػل شػػائزة الدولػػة التشػ یعیة يف الشػػعر ووسػػاـ العلػػوـ الفنػػوف
وشائزة أحضل دیواف شعر (الوقاد10 :2007 ،و.)9
 2ولد شاملو عاـ 1925ـ يف مدینة طهراف بنی أسرة كاف والدىا ضابطاع خیتلػل علػی مهمتػو يف الػیی إلػی مػدف
أخػػری كمدینػػة رش ػ وأصػػفهاف وش ػریاز و ...تػػرؾ دراسػػتو منػػم السػػنة ارولػػی للوانویػػة واشػػتغل شػػاعراع يف اروسػػاط
اردبیة وىو یناىز السابعة عشر من عمره (مق ػودلو4 :1387 ،و .)3نشػط يف ربریػر ال ػحاحة ح سػ ن لفػرتة ق ػریة
إبف احلػػرب بتهمػػة مناصػػرة ارملػػاف يف حػرهبم ضػػد احللفػػايف ،غػػری أف عقیدتػػو ربولػ وئػػل یسػػارایع مؤمنػاع بلدرقراطیػػة
وحقػػوؽ اتنسػػاف حتػػی ایػػة حلظػػات عمػػره وبضػػل بشػػعاره النظػػاـ امللكػػر يف إی ػراف وأىػػدی أقػػل ق ػػائده إلػػی
املقاتلنی واملستشهدین جبانب دوره يف إغنايف املكتبة الفارسیة بدواوینو وترقاتو وحبوثو الورة (تلطل.)19 :1393 ،
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حممد إبراهيم أيب سنة وأمحد شاملو
انزایح السطر
الشعري يف شعر ّ
ّ

العػػرف والفارسػػر املعاصػػر .لقػػد اشػػرتك خػػبة الشػػاعرین بوعیهمػػا الشػػاىص رس ػرار مغػػالص الػػن
وانفتاحو علی الفضايف ا ارشر يف كتابة الشعر احلر عب استومار الطاقات ات ائیة كوحدة سػیاقیة
يف اكتمػػاؿ الوحػػدة العضػػویة .أبػػو سػػنة مػػن أبػػرز شػػعرايف املوشػػة الوانیػػة أو شػػعرايف شیػػل السػػتینات يف
م ػػر وىػػو رتػػاز بوقاحػػة شػػعریة عالیػػة شعلتػػو ینخػػرط يف كوػػری مػػن الت ػػارب اردبیػػة والبشػریة العربیػػة
والعاملیػػة ،كمػػا یعػػد شػػاملو مػػن عمالقػػة اردب وا ػػددین الػػرواد يف الشػػعر الفارسػػر حبیػػث یهػػتم يف
إنتاشػػو كػػاف سػػنة خبػػرؽ أوزاف الشػػعر القػػد وتشػػیید لغػػة بلیغػػة ومضػػامنی عمیقػػة تنػػتج يف رحػػاب
ا تمػػع والبیئػػة .أضػػل إلیػػو أ مػػا شػػاعراف یوػػوراف علػػی اللغػػة؛ حػػا تدخرت هلمػػا ذبػػارب ثریػػة تعك ػ
املعاين والرموز علی مستویر الداللة والفن بفضل العالمػات التواصػلیة لرتتسػم عنػد ا لوحػة إ ائیػة
منقطعػػة نظ ػری تػػدؿ علػػی ح ػرادة الشػػاعرین وسبیز ػػا يف تشػػكیل ال ػػورة الب ػریة .ربتػػاج ىػػمه ال ػػورة
علی أتویلها الواسع إلی مساحات مالئمة للتشكل االنزایحر المي ال خیلػو مػن الدىشػة والتاویػل
يف ذبسید ا طاب الشعري.
تعمػػد أسػػالیب الشػػاعرین االنزایحیػػة إلػػی تولیػػد دواؿ االشػػتغاؿ الفضػػائر والب ػػري مػػن خػػالؿ
ا طػػوط والتشػػكیالت السػػطریة الالحتػػة حبیػػث إف لغتهمػػا الشػػعریة مػػن وشهتیهػػا اللفظیػػة والرمزیػػة
تَػعد لوحدىا تقع يف بؤرة العنایة واملتابعة بل سبلك طرؽ عرضها يف السطور وكتابتها وصلتها إبطار

التحليلي1وأیضاع املقارنة
الوصفي ـ
ال فحة حمط اىتماـ هتدف إلیو دراستنا معتمدة علی املنهج
ّ
ّ

2

يف ربلیلها ورباوؿ أف ذبیب عن سؤالنی و ا:

 ما ىو أىم انزایحات السطر الشعري املشرتكة يف شعر حممد إبػراىیم أف سػنة وأ ػد شػاملو
علی سبیل املقارنة والتطبیص؟
 كیل یساىم مدی ىما االىتماـ برسػطر ویتموػل توئیفهػا االنزایحػر املشػرتؾ واملتبػاین يف
بنايف املعاين وإنتاج الدالالت لدی الشاعرین؟
 .1-1خلفيّة البحث

لقػػد اىتمػ دراسػػات نقدیػػة وأدبیػػة كوػػریة بظػػاىرة "االنػزایح" كمػػا كتبػ دراسػػات عدیػػدة يف شػػعر
1. Descriptive and Analytical Approach
2. Comparison
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حممد إبراىیم أف سنة وأ د شاملو؛ حعلی احلیلولة دوف االستطراد نكتفر دبا یدنو من دراستنا .إف
ما كتب يف شعر أف سنة یشمل:
حممد إبراهيم أبو سنة؛ اخلطا واألثر» مؤلػل كتبػو عبػد احلكػم العالمػر سػنة  2007ووزعػو
« ّ

إلػػی ةسػػة ح ػػوؿ تشػػمل عناوینهػػا ا طػػا وارثػػر ،وثنائی ػة القریػػة واملدینػػة ،وامل ػرأة  /الت لػػر والرمػػز،
حممد إبراهيم أبو سـنة
والشاعر ارسیاف ،واللغة وطرائص التعبری« .الثوب األزرق؛ دراسة يف شعر ّ

وحياته» رسػالة ماشسػتری بقشػتها نسػرین الوقػاد يف الامعػة اتسػالمیة بغػزة سػنة  2007وتناولػ

حیها ببػنی .یػرتبط البػاب اروؿ بسػریة أف سػنة وحیاتػو وحكػره ،والبػاب الوػاين خیػ البنػايف الفػو يف
ذبربت ػػو الش ػػعریة رم ػػو قالی ػػات بنائ ػػو اللغ ػػوي ،وتش ػػكیل ص ػػورتو الش ػػعریة بس ػػما ا احلركی ػػة واحلس ػػیة
والرمزیة ،وقالیات إیقاعو اليت تتمول يف املوسیقی الداخلیة (الوزف والقاحیة وكل ما لو إیقاع صويت)
واملوسػػیقی ا ارشیػػة (تناسػػص ارلفػػاظ وت ػرابط ارحكػػار وقػػاؿ ال ػػورة)« .اإليقــايف يف شــعر اةداثــة؛
دراســة تطبيقيّــة علــی دواويــش فــاروق شوشــة – إب ـراهيم أبــو ســنة – حســش بل ـ – رفعــإ إســالم»
مؤلػػل كتبػػو حممػػد علػواف سػػاملاف سػػنة  2008وعػػايف يف الف ػػل اروؿ حػػدود املسػػتوی ال ػػويت يف
شعر أف سنة دبا حیو من وزف وتدویر وقاحیة وشناس وت ریع وتكرار ركن اتعالف عن انتمائو إلی
حممــد
حركػػة الشػػعر املعاصػػر وحماولػػة الػػتخل مػػن راتبػػة اتیقػػاع حیػػو« .جســتارت تطبيقــی در شــعر ّ
اب ـراهيم أبــو ســنه و فريــدون مشــحمت افــرم و حمتــوا  :دراسػػة مقارنػػة يف شػػعر حممػػد إب ػراىیم أف سػػنة
وحریدوف مشػریي (الشػكل واملضػموف)» رسػالة ماشسػتری بقشػتها آسػیة عبػد اللهػر مهػداف جبامعػة
حكػػیم سػػبزواري سػػنة  .1392لقػػد قسػػم الباحوػػة رسػػالتها إلػػی أربعػػة ح ػػوؿ وبدرت حیهػػا إلػػی
املقارن ػػة ب ػػنی الش ػػاعرین يف الف ػػلنی الوال ػػث والراب ػػع معتم ػػدة عل ػػی مض ػػامنی مش ػػرتكة كاتنس ػػانیة
والنوسػػتالیا والوطنیػػة واحلری ػػة واحلػػب وارس ػػطورة ح أسػػالیب تعبػػری مش ػػرتكة يف اسػػتخداـ ارلف ػػاظ
وأسػػلوب احلػػمؼ والتك ػرار والبنػػی الدرامیػػة والتن ػػاص دوف أف یػػتم حیهمػػا الرتكیػػز علػػی مػػا ش ػػايف يف
دراستنا عن موضوع انزایح السطر الشعري لدی الشاعر.
إف مػا شػايف يف شػػعر أ ػد شػاملو ویقػػرتب إلػی حػد مػػا مػن إطػارب التنظػػریي تػوي علػی مقػػاؿ
«كاربســإ اشــكال هنرــاردريزت در اشــعار امحــد شــاملو :توئیػػل أ ػػاط االن ػزایح يف أشػػعار أ ػػد
شاملو» لنازیال خیدانساز وبصر علیزاده خیاط سنة  ،1393ومقاؿ «حتليل آشنايیزدايی در شعر
«اب چشــمهــا»ت امحــد شــاملو :التحلیػػل االنزایحػػر يف شػػعر «مػػع العیػػوف» ر ػػد شػػاملو» لفریػػدة
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انزایح السطر
الشعري يف شعر ّ
ّ

آح ػرین واآلخػػرین سػػنة  ،1396و ػػا دراسػػتاف یتنػػاوؿ حیهمػػا البػػاحووف أ ػػاط االنزایحػػات اتیقاعیػػة
والداللیػػة واملع میػػة والزمنیػػة وارسػػلوبیة والرتكیبیػػة يف شػػعر شػػاملو دوف أف یقػػاربوا عنػػده سبظه ػرات
انزایح السطر الشعري يف شهودىم املشكورة.
أتسیساع علی ما سبص من كورة البحوث املنشورة يف شعر حممد إبػراىیم أف سػنة وأ ػد شػاملو،
ال توشد دراسة تكوف قد ارتكزت علی املقارنة بینهما من منظار انػزایح السػطر الشػعري؛ حتحػاوؿ
ىػػمه الدراسػػة ربلیػػل أىػػم معػػایری ىػػما االن ػزایح عنػػد الشػػاعرین علػػی وشػػو التحدیػػد ح الرتكیػػز علػػی
اذج مشرتكة ومتفاوتة سبول مدی أتثر ا بطرؽ ذبدید التعبری الب ري الفو جبانب تعبری ا اللغوي.
الشعري
 .2انزایح السطر
ّ
إف االنزایح 1أو االرمراؼ الشعري ىو ا طوة اردبیة رمو خروج الكالـ وعدولو عن املعیار واملناط
لغػرض أو أغػراض یرمػر إلیهػا املػػتكلم متعمػداع أو أیيت هبػا عفػو ا ػػاطر؛ حیػؤدي غػرض اهلػدـ والبنػػايف
سوایع أي ىو «خطوة ربطیم قواعد اللغة املعهودة ،وخطوة إعادة بنايف الداللة وحص عالقات انس اـ
شدیػػد؛ خطػػوة اهلػػدـ وخطػػوة البنػػايف ،وذلػػك حتػػی ال یكػػوف ارمػػر جمػػرد عبػػث لغػػوي ال طائػػل مػػن
ورائ ػػو» (مل ػرابط134 :2005 ،و .)133لق ػػد بؿ الش ػػعر احل ػػدیث نظ ػػرة متط ػػورة إل ػػی ان ػزایح الش ػػكل
الب ػػري الكتػػاف ىادح ػاع إلػػی خػػرؽ نظػػاـ كتابػػة املػػالوؼ وزایدة عػػدة دالالت دمكنػػة تسػػتعی عمػػا
زبرشػػو ارلفػػاظ واملفػػردات بنمطهػػا االعتیػػادي (حمسػػو وكیػػاين .)90 :1391 ،انػزایح السػػطر الشػػعري
ىو شحن ا طاب الب ري بطاقات أسػلوبیة وقالیػة تطلػص عنػاف القػارئ للخیػاؿ ا ػنح وتػؤثر حیػو
أتثریاع كبریاع یسوقو رمو املشاركة ومتابعة القرايفة يف الن اتبداعر.
یعد انػزایح السػطر الشػعري مػن تقنیػات حنیػة زاىػرة قػد اسػتعریت مػن الق ػیدة الغربیػة املعاصػرة
لتمویل داللة الت ارب الشعریة وإشاليف شوانبها السیمیائیة وجیري ذلك عػن طریػص الػتحكم املتعمػد
دبػػدی مسػػاحة البی ػػاض والس ػواد يف صػػیاغة كتاب ػػة ال ػػفحة املطبوعػػة .إف ى ػػمه الكتابػػة االنزایحی ػػة
«بكو ا شكالع مرئیاع ،ما ىر إال حسیفسايف مشكلة من حروؼ ،شكل مزخريف منػتظم ،مركػب مػن
وحدات (أیقوف) ینطوي علی نفعیة داللیة (لغویة) وىما اریقػوف ینطػوي حتمػاع علػی داللػة حمایػدة
أو مسػػتقلة عػػن املنفعیػػة ارولػػی ،تتحػػدد يف ض ػويف مق ػػدیتها وتعالقهػػا الػػدال مػػع الػػن  ،عالقػػة
1. Ecart, Deviation, Defamiliarization
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الػػن بلكتابػػة» (شػػغیدؿ .)83 :2003 ،أىػػم مػػا ریػػز ىػػمه السػػمة يف الق ػػیدة التشػػكیلیة ىػػو أف
القػػارئ ال یشػػعر معهػػا بلراتبػػة وامللػػل؛ وذلػػك أف ئهورىػػا يف الػػن یراحػػص االحتفػػاظ بلقیمػػة الفنیػػة
وینم عن ذماحها البال يف مهمتها التوصیلیة علی مستویر الشكل واملضموف.
ولعرض الانب الب ري اریقوين يف الن الشعري یقبل الشاعر املعاصر علی تكسری ارسطر
وال ػػورود يف لع ػػب السػ ػواد والبی ػػاض لیح ػػدث شانبػ ػاع إ ائیػ ػاع يف انته ػػاؾ ا طی ػػة املعه ػػودة .إف ش ػػودة
اسػػتخداـ السػػطر الشػػعري وكمیػػة عػػدد مفرداتػػو تعطیػػاف الػػن میػػزة الب ػریة واتغ ػرايف مػػع التاویػػل
وتنتمیاف يف ارغلبیة الساحقة إلی شهود الشعرايف يف ىندسة ق ائدىم؛ حیتالل يف بع الق ائد
من قلة كاملة أو يف ارخری قد یبل كلمة واحدة أـ حرحاع واحداع (الع یلػر .)37 :2012 ،تكتػب
بعػ أسػطر الق ػػیدة علػی ىیئػػة متفاوتػة الطػػوؿ والعػرض أو بشػػكل ىػابط مباشػػر وىػابط تػػدرشر
ومائل أو یتم وضع املفردات بنفسها يف سػطور متعػددة بشػكل متػواز أو غػری متػواز حبیػث یلهػم يف
الفضايف الن ر ا طر تواشد عالقة داللیة الحتة بنی الفضػايف الن ػر بوصػفو عالمػة لسػانیة مقػرويفة
والفضايف ال وري بوصفو عالمة تشكیلیة ب ریة يف الن .
السطري عند أيب سنة وأمحد شاملو
 .3التشكيل
ّ

إف عملیة التسطری ذبري يف شعر أف سنة وشاملو بیسر وسهولة واحیة؛ وذلػك أف أب سػنة ینضػوي
ربػ أن ػػار تشػػكیل ال ػػورة مهمػػا كان ػ خیالیػػة أـ ب ػریة متماشػػیاع معهػػا ،كػػر رػػنح الػػن میػػزة
االكتمػػاؿ واتقنػػاع بعیػػداع عػػن طػػابع املباشػػرة وا وصػػیة املفرطػػة ،وینقػػل مػػن خالهلػػا أرحػػب قػػیم
إنسػانیة قالیػػة مػػداىا الالحمػػدود (العالمػر .)170 :2007 ،يف املقابػػل بتػ عملیػػة بنػػايف ارسػػطر يف
شعر شاملو خطوة سائدة وتقوـ يف عقیدتو علی عدة بواعث مشاركة يف ربقیقها التلقائر كا روج
من شكل النور وسبویل موسیقی الشعر وإعطايف الن سطوراع طویلة وق ریة زبوؿ إلیػو حالػة مشػبهة
للػرق  ،وىػما الػرق ال یسػتبطن مضػػامنی مبه ػة علػی حػدة بػػل ركػن أف یػورد يف مواقػل احلػػزف
واملاسػػاة واالعػرتاض والغضػػب أیض ػاع (مسػػیح .)83 :1384 ،یعػػدؿ أسػػلوب االنػزایح السػػطري لػػدی
الشاعرین عن االستعماؿ الما املنح ر يف مكنوبت اللغة الشػعریة بػل یتوقػل علػی قػوة الب ػر
علی تعزیز ال ور وارخیلة وخرؽ ارحص التوقعر مغایراع ملا جیري يف الكالـ السائد واملتعارؼ علیػو.
تسعی دراستنا ىمه أف تلقر الضويف علی أىم مظاىر ىما االنزایح يف شعر ا:
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حممد إبراهيم أيب سنة وأمحد شاملو
انزایح السطر
الشعري يف شعر ّ
ّ

التموج
ّ .3-1
إف التمػػوج يف السػػطر الشػػعري ىػػو التفػػاوت املػػوشر بػػنی ارسػػطر الشػػعریة تبع ػاع لتفػػاوت موشػػات

شػػعوریة ىاطلػػة یبوهػػا الشػػاعر يف كػػل سػػطر كو ػریاع أو قلػػیالع ،بعبػػارة أخػػری خی ػ التمػػوج السػػطري
«نظاـ السطور الشعریة اليت تطوؿ حیناع وتق ر حیناع آخر ،حتبدو شبیهةع حبركات املوج مداع وشزراع»
(الػػوة2008 ،ـ .)130 :ال تسػػتوي مسػػاحة ارسػػطر يف معظػػم ق ػػائد أف سػػنة وشػػاملو مػػن بػػدایتها
إلػػی ایتهػػا بػػل تػػدؿ علػػی حوضػػویة شػػتی املواقػػل وتػػدىورىا عنػػد ا .ی ػػنع ىػػما التمػػوج نوعػاع مػػن
االنػزایح الكتػػاف أو حالػػة مػػن الػػنمط الفوضػػوي يف داللػػة املفػػردات وتناسػػقها الشػػكالين مػػع الواقػػع
ا ارج ،وال غرابة حیو؛ إذ یقع االنزایح التموشر حػنی ت ػعب إضػايفة املبتغػی عػب تنضػید املفػردات
يف صیاغة خط شعري یفتقر إلی ربطیم البنیة التقلیدیة يف ارسطر وتنسیص عالقة الكتابة مع داللة
املفردات وصػورىا (بورحشػمتی و تػی ،)44 :1397 ،حبیػث یشػرع الشػاعر يف انتهػاؾ بیػاض ال ػفحة
بلكلمات لیلف ب ر القارئ إلی امتاليف حیز ارسطر وحراغها.
لقػػد بنی ػ معظػػم ق ػػائد أف سػػنة وشػػاملو يف تشػػكیلها السػػطري علػػی تفػػاوت طػػوؿ ارسػػطر
الشعریة وق رىا ،یعو طرؽ العرض واتمكابت الب ریة الواسعة اليت تتیح للشاعرین أف یستخدما
أسػلوبع متموشػاع يف إبػراز داللتهمػا كمػػا سػتكوف ػاذج مقتطفػػة مػن ق ػػائد ا يف حمػط االستشػػهاد.
النمػوذج املقتطػػل مػػن ىػػما التمػػوج مقطػػع مػػن ق ػػیدة "كانػػو الغػػروب" مػػن دیػواف "شػ ر الكػػالـ"
رف سنة ،عندما شايف مطلعها يف وصل غروب الشم علی ىیئة التموج الب ري والدال :

كانَّو الغروب
یوریب بناره البَطیئة
اَّليت یػَلفتها
ا َّلرماد يف املدَی
حػَتمعن الظالؿ يف بكائها
وَتػَنطَوي عَلی حَریقها
القلوب
وَتطفئ احلَدائص اَّليت خَلَ
منَ الطتیوب (أبو سنة)7 :2000 ،
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ىنا یعتمد الشاعر علی أسلوب التموج يف وضع اذبػاه ارسػطر الشػعریة رینػاع ویسػاراع لیتػیح إمكانیػة
التسویة بنی ىیئة الكلمات ودالال ا أي یوحر التموج بلدالالت املضػطربة الػيت ال تقػدر ارلفػاظ
لوحػػدىا أف تنقػػل شػػحنتها المالیػػة سبامػاع .جیلػػو توزیػػع ارسػػطر الشػػعریة يف النمػػوذج ارعلػػی توزیع ػاع
عشػوائیاع دوف أف یتػػابع طوهلػػا وعرضػػها تنسػػیقاع صػػاحلاع للتحدیػػد والػػتكهن الب ػػري واتیقػػاعر .یعػػب
الشاعر عن تفاقم الظروؼ الراىنة مػن خػالؿ ت ػویر إ ػايفات االغػرتاب النفسػر الػيت یسػتقیها مػن
مشهد الغروب؛ حیبادر توسیع وصل الغروب احلاضػر وتعمیػص صػوره بلتفػاوت املػوشر الػمي یزیػد
يف ى ػػما املش ػػهد م ػػن مع ػػاين التف ػػع وارس ػػی .إف الش ػػاعر املعاص ػػر لك ػػر یرس ػػم نفس ػػو املض ػػطربة
واملتموشة يف املنفی قد یلوذ بلتموج يف ارسطر لریینا ض ره من كل ما دؽ بو ویوری قلقو (بالوي
وآخروف )40 :1394 ،كما یوری ىنا الشاعر مشهد الغروب.
یوئػػل الشػػاعر التفػػاوت املػػوشر اروؿ يف «كانػػو الغػػروب یوػػریب بنػػاره البطیئػػة الػػيت یلفهػػا» يف
تػػدرج خطػػر رمػػو الیسػػار مػػن خػػالؿ ثالثػػة سػػطور ح ت ػػاب الق ػػیدة بتیسػػتاتیكیة أو التوقػػل
الب ري المي یدؿ علی ایة التوتر والقلص يف إاثرة الغروب ،لكن ایتها "یلفها" ال تنف ل لغوایع
عما یلحقها .یواصل الشاعر ىما التوقل يف ثالثة سطور لیقابل السطور الوالثة املاضیة مػن شهػة
ویتنف ال عدايف من شهة أخری لیناؿ كواحة صورة الغروب بتفاصیلو ؾ «الرماد والضالؿ والبكايف
واحلریص» ححسب وال حركیة التدرج الب ري .یتكػرر ىػما التمػوج أیضػاع يف السػطور ارخػری ولكػن
یسری علی بطيف مع تعبری الشاعر عن االضطراب الدال المي یػرتاوح بػنی حرقػة داخلػو «وتنطػوي
علی حریقها القلوب» وهلیب نریاف ا ارج «وتطفئ احلدائص اليت خل من الطیوب».

یرتكز أ د شاملو أیضاع علی التموج الب ري يف سطوره الشعریة وىو یػدؿ علػی حریػة ربكمػو
يف شودة توزیع سطوره ،غری أف الشاعر یتخم ػاع معتػدالع مػن التمػوج حبیػث تشػبو سػطوره ػاذج
أف سػػنة يف املراوحػػة بػػنی الوبػػات والتحػػوؿ أثنػػايف تضػػخم ارحػػداث وال ػػور أو اسػػتقرار ا يف احلیػػز
الػػدرامر؛ حتملػػك حركػػة الق ػػیدة املعاصػػرة بػػنی الوبػػات والتحػػوؿ يف حساسػػیتها میسػػماع درامی ػاع يف
أسػػلوب التمػػوج بػػنی الوبػػات والتحػػوؿ حبیػػث ال سبكػػث الق ػػیدة عنػػد احلرك ػة اتیقاعیػػة ا ػػردة بػػل
ت ػػاحبها حرك ػػة الفع ػػل والفك ػػرة واحل ػػدث الش ػػعري وال ػػورة أیضػ ػاع (شػ ػرتح 102 :2017 ،نقػ ػالع ع ػػن
العبیػػدي .)204 :2015 ،یعتمػػد الشػػاعر يف ق ػػیدة "غػػروب «سػػیارود» :غػػروب «النهػػر ارسػػود»"
علػی ارسػػلوب السػػابص لریسػم مػػدی االغػرتاب بینػو والغػػروب امللهػػم يف موشػة مػػن الوبػػوت والتطػػور،
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حممد إبراهيم أيب سنة وأمحد شاملو
انزایح السطر
الشعري يف شعر ّ
ّ

والسیما يف مطلعها حنی یقوؿ:

هٖچكذ سوفًَِٖ ضت
آرام
رٍِٕ دلتٌگِٖ خبهَشِ غزٍة.
هغزة
اس آتصِ افسزدٓ رٍس
ثٖصذا هٖسَسد (شاملو.)33 :1374 ،
1

كمػػا یػػری أف الػػن ارعلػػی یشػػبو مػػا حعلػػو أبػػو سػػنة يف ػػوذج اضػػطراب وسبػػوج یفعػػم بلػػدالالت
اریقونیػػة والتناسػػص بػػنی السػػیاؽ الشػػكلر وا طػػاب الشػػعري .یسػػتخدـ ىنػػا الشػػاعر أیضػاع الشػػكل
املػػوشر لبسػػطر تعب ػریاع عػػن لػػة االغ ػرتاب ا ػػانص وسػػعة الظػػالـ الػػمي خیػػب عػػن اضػػمحالؿ ارمػػل
والسػػرور يف مش ػػهد الغػػروب .ى ػػما التفػػاوت امل ػػوشر ومول ػػو إحلػػاح ب ػػري علػػی ت ػػدىور املوق ػػل أو
تس ػ یل مو ػػری حلال ػػة الش ػػاعر الش ػػعوریة تسػ ػ یالع ب ػرایع (ش ػػدوع .)10 :2012 ،أیخ ػػم ى ػػما املقط ػػع
منحدرات سبوشو السطري من صورة ى وـ ئالؿ اللیلة اهلادئة علی تضایص الغروب وأیضاع احرتاؽ
ا لنهار يف نریاف ارحزاف واهلموـ؛ حمشهد النهار والغػروب واللیلػة قیعهػا تبػدي صػورة حمزنػة تف ػح
عن حركة المات الداخلیة وتت ل بل راع بنی الكتابة والبیاض يف ال فحة.
یظهػػر السػواد  /املكتػػوب ىنػػا مػػن قلػػة "میچكػػد مسفػػونی شػػب :تقطػػر مسفونی ػة اللیلػػة" ،ح
رب ػػدث اتیس ػػتاتیكیة دبف ػػردة "آراـ :هب ػػدويف" لیظه ػػر الش ػػاعر وق ػػوع اتئ ػػالـ ى ػػاد ع عف ػػوایع دوف
ت رؼ .ال یطػوؿ مػدی التػنف الب ػري والػدال دبفػردة "آراـ" ،حت ػی یعػود الشػاعر إلػی بدایػة
السطر اثنیةع لیكمػل مضػموف السػطر اروؿ بحلػدیث عػن الغػروب ح حلػوؿ الظػالـ مػن احػرتاؽ
النهار .تسػتمر ىػمه الػوتریة إلػی ارسػفل ،لتوضػ ح نقطػة انطػالؽ احلركػة املوشی ػة أف مسػریة التػوتر
الػػدرامر تبػػدأ يف حقیقتهػػا مػػن ارسػػفل إلػػی ارعلػػی ،أي بدایػػة املػػوج مػػن احػرتاؽ النهػػار ح تبلػ
حلػػوؿ الغػػروب وزبتػػتم حبػػدوث اللیلػػة ،لیمػػنح الشػػاعر مسػػاحة بیػػاض ارسػػطر وس ػوادىا انزایح ػاع
 .1تقطر مسفونیة اللیلة هبدويف علی ضیص الغروب ا امد .رتؽ املغرب صامتاع من هلیب النهار املكتئب.
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حمتاشاع إلی التامل والنشاط المىو.
جي
 .3-2اهلبوط ّ
التدر ّ
یعػػرض الس ػػطر الش ػػعري املت ػػدرج إل ػػی حال ػػة اهلب ػػوط واال یػػار يف امت ػػداد الدحق ػػة الش ػػعوریة وخیل ػػص م ػػع حرك ػػة

ارسطر صوراع خمتلفة؛ حقد أیيت اهلبوط يف منت ل السطر اروؿ أو يف ایتو وأحیػابع یقػع يف كػل السػطور.
حیما یلر وذج اقتبسناه من ق یدة "خریفیة" حملمد إبراىیم أف سنة؛ حهو یدؿ علی حركػة سػطور أتخػم يف
االرمدار واهلبوط خطوة حخطوة عند مشهد من ا ریل المي یالزـ تساقط الدموع يف حلظات الغروب:

بَقاای طَواوی يف ارحص
 ...ىَمی َمسايفٌ تػزَین أركا َ ا
 ...بلدتموع اَّليت تػَتَساقَط ...
حلَظات الغروب (أبو سنة)18 :1990 ،
 ...يف َ

لقد رسم ىنا الشاعر ىبوطاع تدرشیاع من حركة املشاعر عنػد غػروب الشػم يف ا ریػل؛ حیبػدأ تنشػايف ىیئػة
التعبػػری عػػن ىبػػوط املوقػػل مػػن خػػالؿ أربعػػة أسػػطر بتمویػػل بقػػاای الط ػواوی الػػيت ترتقػػر إلػػی ارحػػص بوصػػفو
ملتقػػی اررض بلسػػمايف ح ینتشػػل مػػن ارحػػص والطػواوی الطػػائرة إلیػػو مسػػايف ملبػػدة بلسػػحب الػػيت سبطػػر علػػی
اررض .مػػن ىنػػا تتزایػػد سػػرعة ىبػػوط املعنػػی وتظهػػر نفسػػها جبػػاليف؛ إذ یشػػبو الشػػاعر علػػی سػػبیل التشػػبیو
املقلػػوب حلظػػة تسػػاقط ارمطػػار بن ػػباب الػػدموع مػػن عیػػو شػػخ یرنػػو إلػػی غػػروب الشػػم حبیػػث إف
ىػػما التسػػاقط رمطػػار السػػحب ودمػػوع العینػػنی یتماشػػی مػػع بنػػايف املشػػهد الب ػػري يف ارسػػطر .إف «كتابػػة
الملػػة الشػػعریة هبػػما الشػػكل ،وتوزیػػع ارسػػطر الشػػعریة علػػی ىػػما النحػػو مػػن املیػػل املػػوحر بالنػزالؽ تضػػفر
علػػی ال ػػورة الشػػعریة مػػا ركػػن تسػػمیتو حبركیػػة املضػػموف» (بصػػر ،)120 :2017 ،كمػػا یػػری ىنػػا أف احلیػػز
الدال یهبط من ارعلی تلو املشهد الب ري يف بنايف ارسطر ح ت ل العالقة الب ریة والداللیػة بینهمػا إلػی
االن ػزالؽ يف ایػػة السػػطر ارخػػری بتحدیػػد الغػػروب وىػػو ایػػة ماسػػاویة لطبیعػػة املشػػهد الػػيت تبػػوح بتع ػػانص
السمايف والسحب ح اهلبوط يف الغیاب كما شايف يف ارسطر رمسها.
یرسػػم أ ػػد شػػاملو اهلبػػوط التػػدرشر يف عدیػػد مػػن سػػطوره الشػػعریة أیض ػاع مػػع الفػػارؽ يف أنػػو یعمػػل يف
تشػػیید داللػػة اهلبػػوط علػػی عك ػ صػػورتو املعتػػادة وعلػػی خػػالؼ مػػا ینػػزع إلیػػو أبػػو سػػنة ،أي ال یقػػع البنػػايف
الشكلر للهبوط يف معظم سطوره علی تكوین معنی الفشل وخیبة ارمػل ،وال ینحػدر رمػو الضػیاع واالحمػايف
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بػػل یػػنحط مػػن ارعلػػی إلػػی ارسػػفل ح ػوالع علػػی النشػػاط والن ػػاح يف احلیػػاة ،أي جیعػػل شػػاملو اهلبػػوط يف
سطوره علی مستوی رنح لغتو املرونة والقدرة علی التدحص الوػري ،كمػا یالحػث مویلػو يف ق ػیدة "شػعری كػو
زندگی اس  :الشعر المي ىو احلیاة" اليت تتزخرؼ منم عنونتها بلدحقة احلیویة:

اٍ دست هًْٖذ ثِ جزاحبتِ ضْزِ پ٘ز
ٗؼٌٖ
اٍ قصِ هٖكٌذ
ثِ ضت
اس صجح دلپذٗز

1

(شاملو)138 :1397 ،

یتكوف توئیل اهلبوط يف ىمه ال ورة من خالؿ ةسة أسطر رمسػ أكوػر انفتاحػاع يف املقارنػة بنمػوذج أف سػنة .تقػع
بدایتو منم السطر اروؿ المي یعتب خالصة غامضة من أربعة سطور تلحقو ،حیسرد ىنػا الشػاعر دور الشػاعر احلػداثر
المي قد تطورت اآلف قیمو وحواحزه أو انقلب رأساع علی عقب حتی أصبح نشاطو الیوـ يف خدمػة ردـ آالـ الشػعب
وإحیايف آمالو حبیثكانو یلم إصابت املدینة القدرة بیدیو .یعرض ىما املبتغی حبماحریه يف الملة ارولی «او دس
می د بو شراحات شهر پػری» علػی ىیئػة متماسػكة دوف أف تتشػرذـ املفػردات بػنی ارسػطر ،ولكػن سػرعاف مػا یظهػر
الشاعر ق ده جبراح املدینة القدرة ویبوح دبفعوؿ الردـ وتضمید الراحكما جیب ،لیحدث صدعاع وانفكاكاع بنی ألفاظ
الملة ارخری داخل عدة أسطر .ىػما اهلبػوط التػدرشر مػن میػزات الشػاعر املعاصػر ححسػب؛ رنػو عنػدما ػاوؿ أف
خیلػػص ن ػاع عػػام ارع بلػػدالالت املفتوحػػة ،یبػػمؿ شه ػداع شهی ػداع يف تركیػػب الػػن وإئهػػار عناصػػر التش ػویی حیػػو (بنػػی ،
،)193-195 :1985كمػػا یكشػػل ىنػػا الشػػاعر عػػن ق ػػده وخطػػاه يف ردـ ش ػراح املدینػػة مػػن خػػالؿ ىبػػوط بط ػريف
یلحص السطر اروؿ لیسد الغموض أو نق انو اللغوي عب شحنة ب ریة تت زأ حیها ألفاظ الملة بنی ارسطر.
یبدأ ىما الردـ الب ري دبفردة «یعو» يف السطر الواين ،اولػيت شػايفت يف السػطر الوػاين وحیػدة لتمػنح مػا سػبقها معنػی
السفور والوضوح .قص شاملو ىبوط السطر الوالث جبملػة بسػیطة تتشػكل مػن إشػاليف حضػور الشخ ػیة «او :ىػو» ح
یتواصل يف السطور حتی ی ل إلی اللیلة اليت تعد مظه ارع من مظاىر الظلم الاح علػی شػراح املدینػة القدرػة وىػر ال تػوحر
ىنػا مػػن الوشهػة الب ػریة بنهایػة النسػػص الػزمو املظلػػم علػی عكػ مػا قدمػػو أبػو سػػنة بػل ینتخػػب ىنػا الشػػاعر منظػار التفػػاؤؿ
 .1الرتقة :ىو یلم شراح املدینة املعمرة ،أي یق

للیلة من ال باح املفضل.
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وینتظػػر حلػػوؿ صػػباح احلریػػة يف مػػا شػايف يف السػػطر ارخػػری لػػیعلن التفػػوؽ والغلبػػة النهائیػػة لل ػػباح املنشػػود علػػی لیلػػة مظلمػػة
تضمن شراحات املدینة وآالمها .إف اشتماع اللیلة وال ػباح يف حضػايف شػعري اوحػد یػؤدي إلػی اشتمػاع املتناقضػنی أو یعػب
عن واقع متناق یومر لو ال ورتنی البهی ة والش ینة يف آف واحد علی تشكیل تقنیة املفارقة 1يف شعره.
العمودي
 .3-3التشكيل
ّ
یفید م طلح التشكیل العمودي يف السطر الشعري املعاصر بػ «الكتابة على الورقة على شكل عمودكاف تكتب

أسطر ق ػریة الواحػدة بعػد ارخػرو (أو ربػ ارخػرو)،كاسػطر الشػعر احلػر» (ا فػاشر،)363 :2003 ،كمػا أف
اصطالح التشكیل ارحقر یعو «الكتابػة علػى الورقػة بشػكل أحقػر مػن أق ػى الیمػنی إق أق ػى الیسػار» (امل ػدر
نفسػو) .ریل الشاعراف إلی التشكیلنی العمودي وارحقػر يف تسػاوي سػطور ا وتشػاكلها ب ػرایع بطریقػة اثبتػة منظمػة
علی صفحة الورقة لفضايف الق ائد احلرة عادة .احث أبو سنة علی االمتداد العمودي والتكرار الشكلر املنضد وال
یعدؿ عن الرتاتبیة إلی التغیػریات الطارئػة علػی ىندسػة ارسػطر ،بػل ینػتهج طریقػة االنسػیاؿ والػرایف أي ال تكتمػل
عنده الملة يف السطر الواحد ححسب بل ینتقل معناىػا إلػی السػطر أو السػطور الالحقػة .مػن اذشػو مقطػع مػن
ق یدة "شدلیة" دما یتناوؿ حیها الشاعر تقاطر املفردات واحدة تلو ارخری علی النحو التا :

 أرضنا؟ أرضهم! لیلنا؟! ةرىم! مالنا؟ ملكهم! ذتلنا؟ -ع تزىم! (أبو سنة)77 :2000 ،

ىنا یبادر الشاعر إلی ترتیب السطور الق ریة خبط عمودي یتالل حیو كل سػطر مػن مفػردتنی (اسػم الظػاىر
الضمری) مع إعادة صیاغتو لتاكید داللة الن وتوشیهها .ىما التشكیل العمودي من نوع التساوي االحتتػاحر
أو التسػػاوي السػػطري «الػػمي یفتػػتح مقػػاطع الػػن معتمػػداع علػػی تك ػرار البنیتػػنی الرتكیبیػػة واتیقاعیػػة لبسػػطر
1. Paradox
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املكررة» (شدوع 11 :2012 ،نقالع عن ال فراين)176 :2008 ،؛ إذ إفكل سطر من السطور علی الرغم من تباین
مفػػردات ؾ «اررض واللیػػل وا مػر واملػػاؿ وامللػػك والػػمؿ والعػػز» لفظػاع وال نعػػو معنػ عػی ،لػػو أطػواؿ متسػػاویة أتيت
قیعها علی وزف "الفاعلن" املتواتر رنی ال فحة علی تشیید اتیقاع ا ارشر يف ن وصو التشكیلیة.
حضػالع عنػػو یتعػػزز التسػػاوي السػػطري العمػػودي علػػی وتػػریة أسػػلوب مشػػرتؾ یتابعػػو الشػػاعر إلػػی ای ػة
الفقرة وىا ىو ارسلوب االستفهامر املشرتؾ المي یتالص إبلقايف اتشابة عػن قیعهػا حبػریة وع ػب .ىنػا
ینشػػط أبػػو سػػنة الطاقػػة االسػػتفزازیة الناقػػة عػػن أدوات االسػػتفهاـ تاثرة أسػػئلة شػػعریة مشاكسػػة تسػػوؽ
السیاؽ الدال للق یدة ،إضاحة إلی ما تفتحػو مػن حضػايف واسػع لةشابػة عػن ارسػئلة يف أي سػطر .دبػا
أف املقطػػع ارعلػػی یػػتم حیػػو الرتكیػػز علػػی اكتشػػاؼ الواقػػع املتنػػاق الػػمي یعیشػػو الشػػاعر؛ حی مػػع علػػی
طریقة احلوار بنی ا طابنی املتضادین من خالؿ قل ق ریة وتعبری سردي بسیط إلػی أق ػی حػد حبیػث
یوری الشاعر يف كل سطر حداثع واحداع دوف أف یستخدـ حعالع ئاىراع یزید من دینامیة التعبری حیو.
إف الق ػػر الطػػو لبسػػطر والمػػل الق ػریة حیهم ػا لقطػػات سػػریعة ودبوابػػة كػػوة صػػغریة تنتشػػر يف شػػعر
أ د شاملو أیضاع وتفید بف البیاض اوؿ أف یضغط علی السواد ورنح القارئ إدراكػاع وشػعوراع بف السػطر
الشػػعري لػی إال التقػػاط شانػػب مػػن شوانػػب العػػا ا ػػارشر أو الػػداخلر (بنػػی  .)103 :1985 ،یسػػتخدـ
الشاعر تقانة الق ر الطو والمل الق ریة كما یفعلو أبػو سػنة يف عملیػة التشػكیل الفضػائر لیفسػح ا ػاؿ
تشاليف غلبة صورة البیػاض وسػطوع الشػكل ا ػارشر للق ػیدة كػداؿ أقػدـ ح أیيت تفاعػل السػطر مػع بقیػة
دواؿ الن قبل أف یتم االلتفػات إلػی بنائهػا اللغػوي .ظػی مطلػع ق ػیدة "ن ػاه كػن :أنظػر" حبركػة سػطور
تنساؿ يف ئاىرىا إلی اهلبوط العمودي لیتحدث حیو الشػاعر عػن السػنوات الطویلػة الػيت أتخػم أوضػاعها يف
حالة التدىور والتالشر رمو ارسفل وجیسدىا يف سقوط انزایحر بىر؛ حنی یقوؿ:

سبل ثذ
سبل ثبد
سبل اضك
سبل ضك
سبل رٍسّبٕ دراس ٍ استقبهتّبٕ كن
سبلٖ كِ غزٍر گذاٖٗ كزد.
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سبل پست

ساؿ درد
سبل ػشا (شاملو)38 :1346 ،
1

لقػػد احتػػتح ىنػػا الشػػاعر ق ػػیدتو بلسػػطور النابضػػة دبعػػابة السػػنة وآالمهػػا علػػی قالػػب املفػػردات البسػػیطة الػػيت
تقرب خطابو من الفهم والت اوب ح ال جیتزئ يف نقل معابتو بتشحنی الورقة دبػدلوؿ املفػردات واسػتلهامها
بل یظهرىا هبطوؿ شكلر شریح یضاؼ إلی استومار طاقاتو اللغویة .علی الرغم من تشاكل ارلفاظ البدائیة
يف كل سطر إال أف داللتها تتباین يف تدىور املوقل وىو علی عك مبادرة أف سنة يف التشكیل العمودي
لبسطر؛ إذ أیيت ىنا التعامد بلتساوي الضمو أي «التساوي السطري الوارد ضمن الن الشعري من غری
أف تكػػوف لػػو وئیفػػة تكراری ػة» (هبتػػوف وإرػػاف 102 :2017 ،نق ػالع عػػن ال ػػفراين .)177 :2008 ،تتشػػاكل قیػػع
السطور العمودیة العلیا يف استخداـ لفظة "ساؿ :السنة" ،لكن ري سطر داللة ووئیفة خاصة زبتلل عما
مضی وحلقو؛ حیدؿ السطر اروؿ علی السنة السیئة ،والواين علی سنة الریح ،والوالث علی سنة الدمع و...
لیحدد الشاعر احلدود الزمکانیة لكل أحزانو منف لة.
أتيت املفػػردات يف كػػل سػػطر بتعلػػص واسػػتقالؿ اتـ ،ویبػػدو توزیعهػػا أشػػبو بلمػػل الناق ػػة الػػيت تزیػػد
متابعػػة تناثرىػػا شػػاقولیاع إلػػی النهایػػة مػػن تشػػتی الػػدالالت وإربكهػػا إربكػاع داللیػاع ال یكتمػػل تركیبػػو حتػػی
بتسػػلل القػػارئ إلػػی السػػطر أو السػػطور التالیػػة ،مػػع ذلػػك هلػػمه املتابعػػة اسػػتمرار وأتكیػػد علػػی ارح ػزاف
الالانتهائیػػة وإاثرة تزیػػد مػػن متعػػة القػػارئ وشػػوقو للوصػػوؿ إلػػی صػػورة كاملػػة جبانػػب الوقػػوؼ والتعمػػص يف
املفردات .تنبو المل العلیا علی ترتیب السطور العمودیة الق ریة لیكتسح حیها البیاض مسػاحة السػواد
وخیلص إیقاعاع داخلیاع دبفردة "ساؿ" املكررة وأیضاع مفػردات ؾ «بػد ،بد» و«اشػك وشػك» .ینقطػع ىػما
التعامد يف السطرین ا ام والسادس ،ویت و إلػی التشػكیل ارحقػر لینشػئ الشػاعر يف كالمػو نوعػاع مػن
التمیز اتیقاعر واالنزایحیة الكتابیة ح یعود التعامد إلی ما كاف من قبل.

 .1السػػنة السػػیئة ،سػػنة الػریح ،سػػنة الػػدمع ،سػػنة الریبػػة ،سػػنة ارایـ الطویلػػة واملقاومػػات الطفیفػػة ،سػػنة تسػػوؿ حیهػػا
الطیی ،السنة الدنیئة ،سنة ار  ،سنة احلداد.
14

حممد إبراهيم أيب سنة وأمحد شاملو
انزایح السطر
الشعري يف شعر ّ
ّ

إمساعيل حسيين أجداد نياکي ،حامد بورحشميت

 .3-4الصمإ

إف ال م بلتنقیط نوع من ارمبػاس الكػالـ واسػتتار العالمػة حبیػث زبػرج حیػو الق ػیدة عػن امػتاليف الفضػايف
الن ر يف ارسطر؛ حهو يف الق یدة التشكیلیة «صػورة ربػاوؿ أف تكشػل لنػا مػدی رغبػة الشػاعر يف إقنػاع
املتلقر بلعبة التحرؾ بنی النطص وال م  ،بنی الكلمة واحملو ،بنی ال وت والب ر ،بنی الرقی والبیاض ،بنی
االمتاليف وا وايف بتناسص متواز ،وبنتظاـ متسص كحبات العقد ،وانس اـ مسػتو يف نضػج الػن املسػتقیم يف
مراـ معانیو» (حیدوح .)20 :2012 ،إف البیاض النابع عن احلمؼ یشیع توئیفو يف ا طاب الشعري املعاصر؛
حهػػو مػػل بواعػػث كتقػػد حریػػة أكوػػر لتسػػلیم داللػػة السػػطر احملػػموؼ إلػػی القػػارئ أو إعطػػايف وئیفػػة إحشػػائو
وتركیبو لو (عطیة ورشید .)19 :2016 ،لقد استفاض ىمه الظاىرة يف شعر أف سػنة وأ ػد شػاملو بوصػفها

تقنیة كتابیة الحتة تنم عن داؿ ق دي كامن مهما یكن كلمة أو قلة ،توضع يف مكانو جمموعة من النقاط
اليت تنوب عن احلمؼ وبعبارة أخری عن ال م تاثرة الػتاویل واحلدس.
قد یرتكز أبو سنة يف تغمی مبتغی ذباربو علی أسلوب ال م بلتنقیط غایة ارتكاز لیزید من حالػة

النشاط التاویلر وا یا يف ذىن القػارئ ،والسػیما یرسػم يف مقطػع مػن ق ػیدة «ىػل یضػ ر البحػر» حیػزاع
ترقیمیػاع متتابع ػاع ی ػرتبط بلسػػیاؽ الن ػػر وذلػػك حػػنی یسػػرد آالـ البحػػر الػػمي یتض ػ ر يف س ػ نو بكػػل سػػعة
ورحب .علی الرغم من أنو ب علیو الریح ویغمره اللیل وتشرؽ لو الشم وتعبه السفن ،لكنو یشتكر من
الوحدة والفراؽ ،حبعدما یقدـ الشاعر أوصاحاع عن كآبة البحر وضػیقو ،یعمػص التواصػل معػو عػب إقامػة عالقػة
یمة یشاركها ا طاب املباشر والتنقیط حنی یقوؿ:

أتَعرؼ س َّرؾ ای حبر
س َّر املالینی ..شاؤوا
إلیك ..وَراحوا
وَأن َ تواصل ىما ال تراخَ
تواصل ىما العنادَ
وَتػغلص ببَك
........
.........
رویدؾ ای حبر (أبو سنة43 :2000 ،و)42
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یشهد الن ارعلی علی کورة عالمات التنقیط وتنوع شلر هلا .یبدأ الشاعر كالمو بػ "أ" االسػتفهامیة الػيت
ال ربمل سؤاالع حقیقیاع یطالب الشاعر بتشابة عنو؛ حهو یعرؼ ىمه اتشابة اليت زب توتر املوقل ویروـ
ححسب أف یدعو البحر بالستفهاـ البدائر إلی التنبیو واالعتبار بسر املالینی دمن جییئوف عنده ویروحػوف ح
یستخدـ الوقل المي یعد شػزيفاع مػن ال ػم بلنقطتػنی ارحقیتػنی اللتػنی أتتیػاف يف شػعره بشػكل حضػفاض
وىو قد شايف ىنا لیكمل دىشتو من توتر موقل البحر وحریتو منو؛ رف للنقطتنی ارحقیتنی عالقة وثیقة مع
التلقر الب ري و ا سبوالف توقل الشاعر املؤق من أشل التوتر واالضطراب حبساسػیة داللیػة بلغػة (بػوعزة،
 .)117 :2018یرتؾ الشاعر احلریة والدىشة يف احملطة املاضیة حتی یتسلل يف السطر الالحػص إلػی احملطػة
ارخری من الوقل لریسم حاصالع ب رایع بنی من جییئوف عند البحر ویروحوف.
حضالع عن ذلك لقد زود الشاعر سطریو بتقنیة املد النقطر المي یشمل عدة نقاط أحقیة تتعدی الوالث
تحػػداث ال ػػم اركػػب علػػی ن ػػو والرمزیػػة الكبػػریة حیػػو؛ حیبػػادر قطػػع السػػطور املاضػػیة وبػػديف السػػطرین
الدیدین بتمدد نقطر یبل أحد عشر نقطة تتیح للقارئ حرصة طویلة للسك  ،إذ ترمر تقنیة السك إلی
«إنتاج داللة من خالؿ ذبسػید مسػة مػن مسػات اردايف الشػفهر ال ػمتیة تتموػل يف السػك بقطػع ال ػوت
عن القرايفة زمناع طویالع» (ال فراين .)65 :2011 ،ینشئ الشاعر الفراغ اروسع لة ػايف بكػالـ مسػكوت عػن
استمرار أوصاؼ البحرك راخو وعناده وإغالؽ ببو ،واليت یظهرىا يف مواصلة تدرج ارسطر لیبنی أف ىمه
اروصاؼ ال ایة هلا ،ح خیرؽ صمتو بلت ریح والندايف املباشر يف بدایة السطر الدید.
یل ا شاملو أیضاع يف شعره إلی توئیل عالمات ال م بلتنقیط بشكل معتدؿ وخیتار مول أف سنة
التتابع ا طر لیح م عن إکساب بع املعطیات ویكتفر يف تعبریه بتجیاز ،مع الفارؽ يف أنو يف وذج
سنتمول بو ،ال یسعی أف خیبئ عن القػارئ دواؿ ال ػم الػيت سبتػزج برمزیػة الطبیعػة (البحػر) بػل یباشػر نقػل
شحنات الواقع وسرد املشهد الدرامر ح ی طدـ بل م  .ىػمه الطریقػة السػاحرة الػيت ینته هػا شػاملو مػن
أبرز مهاـ التتابع ا طر يف ربقیص ال م ؛ رف «التتابع ا طر یػوحر بنقػل الػن بدرامیتػو وشػحناتو حهػو
یعب عن واقعیة الن وواقعیة انفعاالتو» (بوحلارس،)371 :2015 ،كما یفعلو شاملو يف ق یدة «سرود مردی
كو خودش را كشتو اس  :أغنیة من انتحر» قائالع:

ٍ خًَٖ اس گلَٗص چك٘ذ
ثِ سه٘ي،
ٗك قغزُ
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ّو٘ي! ــ :
خَىِ آٌّگّبٕ فزاهَشضذُ
خَىِ ًِ!
خَىِ ًوٖخَاّن!
...................
...................
خَىِ كلپتزُ
ٗك قغزُ( 1شاملو.)100 :1351 ،
أتيت صورة التشكیل الب ري يف وضع عالمات الرتقیم علی سواد ال فحة وبیاضها بطریقة موحیة بلت سید
حبیػػث یسػػتنطص الشػػاعر مسػػاحتو ال ػػامتة ویشػػكل بیػػاض الورقػػة ب ػرایع وداللی ػاع .ىنػػا ینطلػػص ال ػػم مػػن
الفاصػلة 2بوصػفها وقفػاع موقتػاع یشػػبو السػكتة لتقطیػع المػل ح التػدرج الػػدال والشػكلر سػوایع رمػو الت ػریح
بلغائب بعد الوقل ،وىما الوقوؼ ال ميت لو ربری علی تكبری ما یلحقو وتعظیمو وىو قطرة واحدة مػن
الدـ .لقد أدت الدحقة ارولی مهمتها اتنتاشیة حتی یبل دور العالمػات الرتقیمیػة ارخػری التسػاع الداللػة
وأتكیػػدىا؛ إذ ركػػن لتغیػػری عالمػػات الرتقػػیم أف یكػػوف سػػبباع التسػػاع الداللػػة (املػػاگري ،)109 :1991 ،منهػػا
عالمػػة التع ػػب (!) لتزویػػد ان ػػباب قطػرات الػػدـ دبعػػاين الدىشػػة والتػػاثر واالسػػتغراب ح الشػػرطة ( )-الػػيت
تالحقها مرة واحدة لتكوف حداع حاصالع بنی الواقع وا یاؿ ،رف ان باب الدـ یتبادر إلی ذىن الشاعر ویزید
من دىشتو من ماىیة الدـ ومفهومو.
إف الدواؿ الغائبة تعب عن مساحة ىما ارسی ومدی عمقو أكور من عرضها؛ حیوثر الشػاعر مػن شػعره
كاف سنة وضع سطرین منقطنی لی عل صیاغة املػوت مػن الت مػد رمػو االنسػیاؿ یعػو انسػیاؿ الػدـ الػمي
یظهره شارایع علی مساحة بیاض السطرین .جیلو امتداد السػطرین املتػوازینی بعػد ثالثػة أسػطر متفرقػة أشػكاؿ
 .1وسػقط قطػػرة دـ مػػن حلقػو ،إلػػی اررض ،قطػػرة واحػدة ،ىػػما كػػل شػريف ،دـ ارغػػاين املنسػػیة ،دـ یعػػو ال ،دـ
دبعنی «ال أرید» ،... ،... ،الدـ الزىید ،قطرة واحدة.
 .2یطلص علیها الفارزة والشولة أیضاع.
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مػن أوصػاؼ الػػدـ لیموػل الشػػاعر أیقونػة ترقػة الػػدـ املسػتمرة ح مػػل حػراغ السػطرین مػػن الكػالـ امللفػػوظ -
أتسیساع علی القرائن املسبقة والالحقة  -موقفاع ماساوایع من مكابدة أحواؿ الشاعر الفردیة واالشتماعیة اليت
یع ز الشاعر عن إبالغ ال وت واحلدیث عنها ،أو بعبارة أخری یكوف ال م حوؿ سبظهر أوصاؼ الدـ
ارخری أبل من الكالـ.
النتيرة
لقد توصل دراستنا يف شعر حممد إبراىیم أف سنة وأ د شاملو عب االتكايف علی تقنیة االنزایح يف تشكیل
سطور ا الشعریة إلی نتائج ركن تلخی ها حیما یلر:
لقػػد انفتحػ ق ػػائد الشػػاعرین علػػی أىػػم تغػػریات سػػطریة مشػػرتكة تتسػػبب بلت ػواؿ يف لػػة املعنػػی وخبػػاایه،
وتن هر يف مفاصل الن وبناه ،وىر تشمل تقنیات التدرج واهلبوط التدرشر والتشكیل العمودي وال م .
یعتمد الشاعراف علی أسلوب التموج بوحرة حبیث إف أب سنة لکر قص اضطراب املوقل بتموج ،یبادر
إلی توزیع السطور الشعریة عفو ا اطر دوف أف یرتبها علی ىیئة قابلة للتحدید والتنبؤ ،وینسص طوؿ ارسطر
وعرضها .حضالع عن ذلك یستخدـ الشاعر اتیستاتیكیة والتوقل الب ري من خػالؿ أسػلوب التمػوج وىػو
دبنزلة تنف وراحة يف نقل آالمو الماتیة وا ارشیة من ارعلی إلی ارسفل.
یشبو أسلوب التموج يف شعر شاملو طریقة أف سنة يف املراوحة بنی الوبات والتحوؿ أثنايف تعرضو لوطاة
ارحداث علیو ،لكنو یوثر اع معتدالع مع إیستاتیكیة ق ریة تدؿ علی التنف الدال القلیل بیقونة حمددة
وىادئة ،زد علی ذلك تف ح مسریة اكتماؿ ارسطر لدیو خالحاع ملا یتبعو أبو سنة عن حركة موشیػة تتحػرؾ
من ارسفل إلی ارعلی لت ل إلی قمة التضخم واالضطراب.
ینتشر اهلبوط التدرشر بنی الشاعرین من خالؿ تسلسلو املعلومايت املشرتؾ حیاؿ غروب الشم انتشاراع
واسػعاع مػع الفػارؽ أنػو عنػد أف سػنة مػل يف انزالقػو البطػريف سػرعة ىبػوط املعنػی ویػؤدي إلػی ایػة ماسػاویة
توحر بلزواؿ أو حلظة الغربة والوداع ،لكنو يف شعر شاملو ینزاح عن الانبنی الشكلر والػدال يف تشػكیل
السطور الشػعریة؛ حهػما اهلبػوط عنػده انػزالؽ شػعوري رمػو الن ػاح واحلیػاة الدیػدة لیسػد الغمػوض وااللتبػاس
املعنوي المي ربملو بدایة السطر.
یسرتعر الشاعراف انتباه القارئ إلی القیمة العلیا للمفردات والرتاكیب عب خطوة التشكیل العمػودي يف
سطور ا ،ولكن زبتلل طریقتهما يف أف أب سنة احث يف ىما اهلبوط املباشر علی الوحدة العضػویة يف أي
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سطر ویستعمل البنايف العمودي من نوع التساوي االحتتاحر حبیث إف ارسطر عنده علی الرغم من اختالحها
يف املفػػردات وتعػػددىا  ،أتيت يف أطػواؿ متسػػاویة وموسػػیقی خارشیػػة مشػػرتكة يف حػػنی یسػػتمر ىػػما التشػػكیل
العمودي عنده إلی ایة الفقرة الشعریة.
إف شاملو يف ربقیص التعامد أو البنايف العمودي یوئل الق ر الطو والمل الق ریة يف سطوره لتوسیع
صورة البیاض والرتكیز علی الن كما یفعلو أبو سنة ،غری أنو یوثر استقاللیة السطر بدالع من الرتاتبیة ویعمد
إلی التساوي الضمو لبسطر من أشل وئیفة خاصة ملها أي سطر يف استخداـ لفظة واحدة وموسیقی
داخلیة مشرتكة ،عالوة علی ذلك ال خیلد التشكیل العمودي عنده إلی ایة الفقرة وإ ا ىػو ینػزع حینػاع إلػی
التشكیل ارحقر والتمیز اتیقاعر ح یعود إلی ما كاف.
إف ال ػػم بلتنقػػیط انػزایح شػػكلر آخػػر یسػػهم لػػدی الشػػاعرین يف إقػػاؿ ن ػػهما وإنتػػاج الداللػػة يف
ارسطر مع تشریك املتلقر يف إدراكها وىػو يف ػوذج أف سػنة یراحػص مػرعة وئیفػة النقطتػنی ارحقیتػنی حبضػور
شم لتحدید التوقل املوق يف وصل حاالت التوتر واالضطراب ح یرتعرع لیشمل تقانة املد النقطر لیمنح
القارئ حرصة تفكری طویل ویشاركو يف أتویل اروصاؼ ا یالیة الدیدة علی تكمیل السطرین املنقطنی.
یتناوؿ شاملو أسلوب ال م بعالمات الرتقیم أیضاع يف إنشػايف حركیػة املضػموف والتفاعػل مػع ذبربتػو الشػعریة،
وىو لتحقیص ال م اركب یستمد من عالمات الرتقیم علی تكبػری مػا یلحػص السػطر البػدائر وتوسػیع الداللػة يف
ارسطر الالحقة ح إعدادىا علی الت دي للتمدد النقطر الطویل ،غری أف الشاعر لتحقیص مدلوؿ ال م حیاؿ
سبظهرات املشهد الدرامر یتمسك بلواقع امللموس أكوػر مػن سػعة خیػاؿ یتابعهػا أبػو سػنة و تػاج إلػی ات ػايف علػی
الت سید ،حی عل شاملو ال م يف سطوره یدنو من التنبؤ واحلدس اركور.
املصادر
أ عريب

کت

أبو سنة ،حممد إبراىیم ( ،)1990رماد األسئلة اخلضراء ،ط ،1القاىرة :دار الشروؽ.

 ،)2000(شرر الكالم ،ط ،1القاىرة :دار الشروؽ.

بنی  ،حممد ( ،)1985ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب امقاربة بنيويّة تكوينيّة  ،ط ،2بریوت :دار التنویر للطباعة والنشر.

ساملاف ،حممد علواف ( :)2008اتیقاع يف شعر احلداثة؛ دراسة تطبیقیة علی دواوین حاروؽ شوشة – إبراىیم أبو سنة –
حسن طلب – رحع إسالـ ،ط ،1م ر :دار العلم واتراف للنشر والتوزیع.
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األسلويب يف شعر محيد سعيد ،ارردف :دائرة املكتبة الوطنیة.
تغحم
شرتح ،ع اـ عبد السالـ ( ، 2017شعريّة امل ّ
ّ

العريب اةديث ا2004-1950م  ،ط ،1بریوت :الدار البیضايف.
ال فراين ،حممد ( ،)2008التشكيل
ّ
البصري يف الشعر ّ

ال فراين ،حممد ( ،)2011ذبوید الشعر العرف احلدیث؛ حبث يف احملاقلة بنی علم ذبوید القرآف الكر والنقد اردف ،ط،1
السعودیة :بدي املدینة املنورة اردف.
العريب اةديث ،بریوت :دار الكتب العلمیة.
الع یلر ،كماؿ عبد الرزاؽ ( ،)2012البنی األسلوبيّة – دراسة يف الشعر ّ
حممد إبراهيم أبو سنة؛ اخلطا واألثر ،ط ،1القاىرة :اهلیئة العامة لق ور الوقاحة.
العالمر ،عبد احلكم (ّ ،)2007

العريب اةديث ،دمشص :دار صفحات للدراسات والنشر.
حیدوح ،عبد القادر ( ،)2012معارج املعنی يف الشعر ّ

تصور شامل  ،-ط ،1املغرب :مكتبة آنفو.
ملرابط ،عبد الواحد ( ،)2005السيمياء ّ
العامة وسيمياء األدب – مش أجل ّ

املاگري ،حممد ( ،)1991الشكل واخلطاب امدخل لتحليل ظاهرايتّ  ،ط ،1بریوت :املركز الوقايف العرف.

الرسائل

األول مش األلفيّة
بوحلارس ،لیندة ( ،)2015التشكيل
البصري مجاليّاته ومدلوالته يف القصيدة اجلزائريّة "شعر العقد ّ
ّ
الثالثة للميالد" أمنوذجا ،رسالة ماشستری ،إشراؼ أ د حیدوش ،شامعة البویرة ،الزائر.
لعز الديش ميهويب
ائري املعاصر "ملحقات" ّ
هبتوف ،أمسايف؛ اوكسل إراف ( ،)2017قصيدة الومضة يف الشعر اجلز ّ
أمنوذجا ،رسالة ماشستری ،إشراؼ :قدور سكینة ،شامعة العرف بن مهیدي ،الزائر.
العريب اةديث ،رسالة ماشستری ،إشراؼ :قی
األديب
السردي يف النقد
ا فاشر ،أ د رحیم كر ( ،)2003املصطلح
ّ
ّ
ّ
زة حاحل ا فاشر ،شامعة ببل ،العراؽ.

العبیدي ،قیلة عبد هللا ( ،)2015البنية الدراميّة يف شعر محيد سعيد ،رسالة ماشستری ،خمطوطة اململكة العربیة السعودیة.

حممد إبراهيم أبو سنة وحياته ،رسالة ماشستری ،إشراؼ كماؿ
الوقاد ،نسرین ( ،)2007الثوب األزرق؛ دراسة يف شعر ّ

أ د غنیم ،الامعة اتسالمیة بغزة ،حلسطنی.

الدورایت
ّ

بالوي ،رسوؿ وآخروف (« ،)1394قالیات ارسالیب الب ریة يف شعر عدبف ال ائ » ،جملّة دراسات يف اللغة العربيّة
وآداهبا ،شامعة مسناف بالشرتاؾ مع شامعة تشرین ،ع ،21ص .27-48

بوعزة ،طیيب (« ،)2018ئاىرة التشكیل الب ري يف الشعر الزائري املعاصر دیواف "ما یقلو املهلهل" للشاعر حممد زبور

أ وذشاع» ،جملّة دراسات أدبيّة ،وزارة التعلیم العا والبحث العلمر ،الزائر ،ج ،10ع ،3ص

.113-120

پورحشمتی ،حامد؛ شهرایر تی (« ،)1397سیمیائیة ق یدة "وشم النهر علی خرائط السد؛ الوشم الرابع" حملمد عفیفر مطر؛
دراسة يف العتبات الن یة وارسالیب الب ریة» ،جملّة لسان مبنی ،شامعة اتماـ ا میو الدولیة ،س ،9ش ،31ص

.25-50

شدوع ،حممد حاضل (« ،)2012التشكیل الب ري يف ق یدة ماشدة غضباف» ،كلية الرتبية ،شامعة املونی يف قسم اللغة
العربیة ،ص .1-22

الوة ،أ د (« ،)2008سیمیائیة البیاض وال م
الربط أكداؿ ،املغرب ،ع ،30ص

يف الشعر العرف احلدیث» ،جملّة عالمات ،شامعة حممد ا ام

.122-135

21

-

حممد إبراهيم أيب سنة وأمحد شاملو
انزایح السطر
الشعري يف شعر ّ
ّ

إمساعيل حسيين أجداد نياکي ،حامد بورحشميت

شغیدؿ ،كر (« ،)2003دالالت التشكیل الب ري يف الشعر العرف احلدیث» ،جملّة عالمات ،شامعة حممد ا ام
الربط أكداؿ ،املغرب ،ع ،20ص

.80-86

عطیة ،ىیاـ عبد زید؛ دعايف إبراىیم رشید (« ،)2016البعد الع ائيب للن
مستوديف حبوث جامعة القادسية ،ص

-

املوازي – قرايفة يف الشعر العراقر املعاصر»-

.1-31

حمسو ،علر أكب؛ رضا كیاين (« ،)1391االنزایح الكتاف يف الشعر العرف املعاصر (دراسة ونقد)» ،جملّة دراسات يف

اللغة العربيّة وآداهبا ،شامعة مسناف بالشرتاؾ مع شامعة تشرین ،ع ،12ص

.85-165

بصر ،عاليف الدین علر (« ،)2017دالالت التشكیل الب ري الكتاف يف الن

قاصدي مربح ورقلة ،الزائر ،ع ،29ص

ب فارسي

الشعري احلدیث» ،جملّة األثر ،شامعة

.113-124

الکت

تلغّف ،كبهزاى ( ،)1393س٘بست ًَضتبر (پضٍّطٖ در ضؼز ٍ داستبى هؼبصز اٗزاى) ،تْزاى :اًتطبرات ًبهك.
ضبهلَ ،احوذ ( ،)1346هجوَػِ اضؼبر ػبضقبًِ احوذ ضبهلَ؛ اس َّا ٍ آٌِّٗب ،تْزاى :چبح خَضِ.
هرثیههایخاك ،چ ،2تْزاى :چبح هَسَٕ.

،)1351( 
 ،)1379(باغآیینه ،تْزاىً :طز سهبًِ.
 ،)1397( هجووعهاشعارشانسدهدفتر ،1737-1731گزدآٍرٕ اه٘ز پزٍٗش پَٗبى ،كتبثخبًِ اه٘ذ اٗزاى.
هس٘حَّ٘ ،ا ( ،)1384كتابشعر:احدشاهلو ،چ ،1تْزاى :اًتطبرات قص٘ذُسزا.
هقصَدلَ ،ثْوي ( ،)1387احودشاهلوبسرگشاعرآزادی ،چ ،1آهزٗكب :ضزكت كتبة.

الرسائل

ػجذاللْٖ هْذاثٖ ،آسِ٘ ( :)1392جستاریتطبیقیدرشعرهحودابراهینأبوسنهوفریدوىهشیری(فرمو

هحتوا) ،پبٗبىًبهِ كبرضٌبسٖ ارضذ ،استبد راٌّوب :ػجبط گٌجؼلٖ ،داًطگبُ حك٘ن سجشٍارٕ ،سجشٍار.

الدورایت
ّ

آفزٗي ،فزٗذُ ٍآخزٍى (« :)1396تحل٘ل آضٌبٖٗسداٖٗ در ضؼز «ثب چطنّب»ٕ احوذ ضبهلَ» ،هجلّه

هطالعاتزبانیوبالغی ،داًطگبُ سوٌبى ،ط ،8ش ،15صص .7-41
ٗخذاًسبسً ،بسٗال؛ ًبصز ػل٘شادُ خ٘بط (« :)1393كبرثست اضكبل ٌّجبرگزٗشٕ در اضؼبر احوذ ضبهلَ» ،هجلّهادبیات

پارسیهعاصر ،پصوهشگاهعلومانسانیوهطالعاتفرهنگی ،تْزاى ،ط ،4ش ،1صص .121-138
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ییزداییسطرشعریدرشعرهحوّدابراهینابوسنه 
آشنا 
واحودشاهلو،بررسیتطبیقی

3

اسواعیلحسینیاجدادنیاكی،1حاهدپورحشوتی
 .1داًط٘بر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت ػزثٖ داًطگبُ گ٘الى
 .2دكتزٕ سثبى ٍ ادث٘بت ػزثٖ داًطگبُ راسٕ كزهبًطبُ

چكیده 
ضؼز هؼبصز در پٖ ٗبفتي رٍشّبٖٗ ثـزإ تحكـ٘ن ًقـص ٍاصگـبى ٍ تزك٘ـتّـب ٍ گزٗـش اس ٗكٌـَاختٖ
كبركزدّبٕ هلوَط ٍ سٌتٖ آىّبست .اٗي هَضَػٖ است كِ ضبػز را ثز آى داضتِ تب ثِ ضَُّ٘بٕ ثصزٕ
هتٌبست ثب ث٘بى خَد دست سًذ ٍ ثِ عزاحّٖبٕ ضكلٖ قص٘ذُ خَد ٗك سبختبر هؼوبرٕ جذٗذ هتٌبست
ثب هضوَى ٍاصگبى ٍ چٌ٘ص سغزٕ آىّب اضبفِ ًوبٗذ .اسجولِ اٗي ضَُّ٘ب ،پ٘گ٘زٕ آضٌبٖٗسداٖٗ سغزّبٕ
ضؼزٕ است كِ ثِرٍضٌٖ در ضؼز هؼبصز ػزثٖ ٍ فبرسٖ ثِ چطن هٖخَرد ،ثٍِٗضُ اٗي گذار هب در قصبٗذ
هحوذاثزاّ٘ن اثَ سٌِ ٍ احوذ ضبهلَ ث٘بًگز آى است كِ دٍ ضبػز در الثـِالٕ سـغزّبٕ خـَد قبلـل ثـِ
تكٌ٘كّبٕ اًؼغبفپذٗزٕ ثصزٕ ٍاالٖٗ ثِهٌظَر اًتقبل تجزثِّبٕ احسبسٖ ٍ آراء فكزٕ خَد ّسـتٌذ.
اٗي پضٍّص ثب درپ٘صگزفتي رٍش تَص٘فٖ ـ تحل٘لٖ در پٖ پزداختي ثِ هْـنتـزٗي كبركزدّـبٕ سـغز
ضؼزٕ در سغَح ضبٗغ آضٌبٖٗسداٖٗ آى ًشد دٍ ضبػز ثب تكِ٘ ثز هكتت ادث٘بت تغج٘قٖ آهزٗكبستً .ت٘جـٔ
تحق٘ق ًطبى هٖدّذ دٍ ضبػز ثِ هْنتزٗي كبركزدّبٕ آضٌبٖٗسداٖٗ سغز ضؼزٕ در قصبٗذ خـَد تَجـِ
ًطبى دادًذ؛ ًؤًَ آى ضَ٘ٓ هَجدار ثَدى سغزٕ است كِ ًطبىدٌّذٓ ه٘ـشاى تأث٘زگـذارٕ فطـبر ضـزاٗظ
سخت ثز ًَع ًَضتبر آىّبستّ .وچٌ٘ي در ضؼز ّز دٍ ضبػز ،سقَط تذرٗجٖ سغزٕ ثز سقَط هؼٌبٖٗ
سزٗغ ٍ آّستِّ ،نسهبى ثب سقَط ضكلٖ ٍاصگبى حكبٗت دارد؛ سبختبر ػوَدٕ سـغزٕ در دٍ هَقؼ٘ـت
تسبٍٕ افتتبحٖ ٍ تسبٍٕ ضوٌٖ سغزّب ثِ كبر هٖرٍد ٍ در پبٗبى تكٌ٘ك سكَت كِ گبّٖ اس ًقغِگذارٕ
ثزإ ث٘بى سكَت كَتبُ ضزٍع هٖضَد ٍ ثِ سكَت ًقغِإ عَالًٖ ختن گزدد.
لیدواشهها:آضٌبٖٗسداٖٗ؛ سغز ضؼزٕ؛ هحوذاثزاّ٘ن اثَ سٌِ؛ احوذ ضبهلَ؛ تغج٘ق.
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