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 صامللخّ 
اهلروب من راتبة كل  مػا ىػو  حیوتت ب،یترس خ دور املفردات والرتاك یعن طرؽ شت   بحثیالشعر املعاصر  یلقد انب 

،یػػػمعهػػػود وتقل  دتویق ػػػ میت ػػػام یعلػػػ غػػػدؽیو  هری تناسػػػب تعبػػػ ةی  بطرائػػػص ب ػػػر  ریسػػػت یوىػػػما مػػػا شعػػػل الشػػػاعر  دي 
السطور  حایالسطري . من ىمه الطرؽ ات باع انز  دىایتتناسص مع مدلوؿ املفردات وتنض دةیشد ةی  معمار  ةیبن ةی  الشكل
ػػد  نینػػا الولػػة يف ق ػػائد الشػػاعر ل نػػ ی  جبػػاليف يف الشػػعر العػػرف  والفارسػػر  املعاصػػر، وقػػد ب نتشػػریحیػػث  ةی  الشػػعر  حمم 
مػػا  میإبػػراى ػػكافیأف سػػنة وأ ػػد شػػاملو أ    ةی  ور لنقػػل ذبارهبمػػا الشػػع ةیػػعال ةی  ب ػػر  اتیػػسػػطور ا بتقن ایيف حنػػا تمس 

أف تتنػاوؿ أىػم  وئػائل السػطر الشػعري   لػر  یالتحل -. ربػاوؿ ىػمه الدراسػة بت باعهػا املػنهج الوصػفر  ةی ػورؤا ا الفكر 
ػػ ةی ػػحایاالنز  توایيف مسػػتو   دؿ  یػػلػػبدب املقػػارف.  ةی ػػكیاملدرسػػة ارمر  یعلػػ قهػػایمعتمػػدة يف تطب نیالشػػاعر  یلػػد ةیاملتفش 

السػػػطر الشػػػعري  كاسػػػلوب التمػػػو ج  حػػػاتایأىػػػم  انز  یيف ق ػػػائد ا علػػػ قػػػبالأ نیأف  الشػػػاعر  یعلػػػ لتهایجممػػػل ح ػػػ
 اریػب  وحریػ ال ػميابتهما، واهلبوط التدر شر نوع كت یوطاة املالبسات احلرشة عل ریأتث یمد ظهری   ال ميالسطري  
يف  همایلػػػد يتأی ال ػػػميالعمػػػودي   لیالتشػػػك ضػػػاع یوأ ئػػػاع،یمتزامنػػػاع مػػػع ىبػػػوط املفػػػردات الشػػػكلر  مسػػػرعاع وبط نیاملضػػػام

 طیمػػن تنقػػ نطلػػصیقػػد  ال ػػميأسػػلوب ال ػػم   ةیػػمػػوقفر التسػػاوي االحتتػػاحر  والتسػػاوي الضػػمو  لبسػػطر، ويف النها
 .لیال م  النقطر  الطو  صیرمو ربق ریال م  الق 
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 مةاملقدّ . 1
یت  ػػل بحبػػاؿ التشػػػكیل  ال ػػميلقػػد أخػػمت الق ػػیدة املعاصػػرة تتقػػد ـ رمػػو خطػػوات التعبػػری الفػػو   

القػػارئ إلػػػی إعػػػادة إنتػػػاج الػػن   الشػػػعري  عػػػب معطیػػػات الب ػػري  تنتػػػاج دالالت وإ ػػػايفات تػػػدعو 
قػػد ابتدعػػو مػػن قبػػل. ی عػػد   ال ػػميب ػػری ة یقػػد مها الشػػاعر وأتویػػل الفضػػايف الشػػكلر  للػػن   الشػػعري  

انزایح السػطر الشػعري  مػن املهػارات والتقػابت الب ػری ة يف مبنػی الق ػیدة املعاصػرة ومػن ا طػوات 
علی الواقع البشري  املعاصر من ضغوط شعوری ة وصراعات نفسی ة  الواسعة يف جماؿ التعبری عم ا یقع

وربػػد ایت حكری ػػة ی ػػػعب علػػی الشػػػاعر أف یعػػب  عنهػػػا عػػب اسػػػتومار اللغػػة التقلیدی ػػػة وأ ػػاط التعبػػػری 
اه الواقعر  واحلداثر  دور مرموؽ يف تطویر نطص الشػعر  اللغوي  والفو  املالوحة. لقد كاف لشعرايف االذب 

ملعاصػػػر هبػػػمه ارسػػػالیب الفنی ػػػة احلدیوػػػة جبانػػػب اردايف اللغػػػوي  وعلػػػی ا  ػػػوص يف الشػػػعر العػػػرف  ا
أخػػموا يف الق ػػیدة الغربی ػػة املعاصػػرة،  العػػرف  والفارسػػر احلػػدیث ملػػا اط لعػػوا علیػػو مػػن طػػرؽ الت دیػػد

 یبػػػادروف إلػػػی خػػػرؽ السػػػائد يف توزیػػػع املفػػػردات والرتاكیػػػب علػػػی ارسػػػطر وصػػػوالع إلػػػی ذروة الرؤیػػػة
 .الدرامی ة يف ق ائدىم

إف  حمم د إبراىیم أب سنة
كال ا شاعراف ححالف یسطع ذممهما يف مسايف الشعر   2وأ د شاملو 1

                                                                                                                                                       

أمضػی طفولتػو ىنػا ومػا إف بلػ   .ـ يف ریػل الػود ي ال ػغری دبحاحظػة الیػزة1937مػارس  15سػنة  أبو سنة دل  و   .1
وتػرد د  العاشرة من عمره حت ی غػادره رمػو القػاىرة للدراسػة يف معهػد دیػو  ح  التحػص بكلی ػة الدراسػات العربی ػة برزىػر

وىػو أولػع  نشر عدیداع من شعره حت ی ذاع صیتو يف البلداف العربی ػة ،وقبل أف یتخر ج يف الامعة إلی املكتبات العام ة
والبیػػػػايت و...  ابیالسػػػػو بشػػػعرايف مدرسػػػػة أبولػػػو ح  انضػػػػم  إلػػػی شػػػػعرايف الوػػػورة الشػػػػعری ة املعاصػػػرة بػػػػرایدة بزؾ املالئكػػػة 

ارعلػػی للوقاحػػة و يف لنػػة الشػػعر ب لػػ  یتيف كوػػری مػػن املناصػػب كعضػػو  أبػػو سػػنة . شػػارؾ(23-28: 2008)العالمػػر، 
ػػاد الكت ػػاب العػػرب امل ػػرینی وح ػػل علػػی شػػوائز موػػل شػػائزة الدولػػة التشػػ یعی ة يف الشػػعر ووسػػاـ العلػػـو الفنػػوف  وارب 

 .(9و10: 2007)الوقاد، وشائزة أحضل دیواف شعر 
تػو يف الػیی إلػی مػدف 1925عاـ  شاملو دل  و   2 ـ يف مدینة طهراف بنی أسرة كاف والدىا ضابطاع خیتلػل علػی مهم 

أخػػری كمدینػػة رشػػ  وأصػػفهاف وشػػریاز و... تػػرؾ دراسػػتو منػػم السػػنة ارولػػی للوانوی ػػة واشػػتغل شػػاعراع يف اروسػػاط 
ال ػحاحة ح  سػ ن لفػرتة ق ػریة  ریػرربنشػط يف . (3و4: 1387)مق ػودلو،  من عمره السابعة عشراردبی ة وىو یناىز 

ف احلػػرب بتهمػػة مناصػػرة ارملػػاف يف حػػرهبم ضػػد   مؤمنػػاع بلدرقراطی ػػة  احللفػػايف، غػػری أف  عقیدتػػو ربو لػػ  وئػػل  یسػػارای ع  إب 
وأىػػػدی أقػػػل ق ػػػائده إلػػػی  يف إیػػػراف النظػػػاـ امللكػػػر   هحت ػػػی  ایػػػة حلظػػػات عمػػػره وبضػػػل بشػػػعار  وحقػػػوؽ اتنسػػػاف
 .(19: 1393)تلط ل، جبانب دوره يف إغنايف املكتبة الفارسی ة بدواوینو وترقاتو وحبوثو الور ة شهدین املقاتلنی واملست
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العػػػرف  والفارسػػػر  املعاصػػػر. لقػػػد اشػػػرتك  خػػػبة الشػػػاعرین بوعیهمػػػا الشػػػاىص رسػػػرار مغػػػالص الػػػن   
ر الطاقات ات ائی ة كوحدة سػیاقی ة وانفتاحو علی الفضايف ا ارشر  يف كتابة الشعر احلر  عب استوما

يف اكتمػػاؿ الوحػػدة العضػػوی ة. أبػػو سػػنة مػػن أبػػرز شػػعرايف املوشػػة الوانیػػة أو شػػعرايف شیػػل السػػتینات يف 
م ػػر وىػػو رتػػاز بوقاحػػة شػػعری ة عالیػػة شعلتػػو ینخػػرط يف كوػػری مػػن الت ػػارب اردبی ػػة والبشػػری ة العربی ػػة 

ردب وا ػػد دین الػػرو اد يف الشػػعر الفارسػػر  حبیػػث یهػػتم  يف والعاملی ػػة، كمػػا ی عػػد  شػػاملو مػػن عمالقػػة ا
إنتاشػػو كػػاف سػػنة خبػػرؽ أوزاف الشػػعر القػػد  وتشػػیید لغػػة بلیغػػة ومضػػامنی عمیقػػة تنػػتج يف رحػػاب 
مػػا شػػاعراف یوػػوراف علػػی اللغػػة؛ حػػادتخرت هلمػػا ذبػػارب ثری ػػة تعكػػػ   ػػل  إلیػػو أ   ا تمػػع والبیئػػة. أض 

ر الداللة والفن  بفضل العالمػات التواصػلی ة لرتتسػم عنػد ا لوحػة إ ائی ػة املعاين والرموز علی مستوی
تػػدؿ  علػػی حػػرادة الشػػاعرین وسبی ز ػػا يف تشػػكیل ال ػػورة الب ػػری ة. ربتػػاج ىػػمه ال ػػورة  رینظػػمنقطعػػة 

ال خیلػو مػن الدىشػة والتاویػل  ال ميعلی أتویلها الواسع إلی مساحات مالئمة للتشك ل االنزایحر  
 د ا طاب الشعري .يف ذبسی

تعمػػد أسػػالیب الشػػاعرین االنزایحی ػػة إلػػی تولیػػد دواؿ  االشػػتغاؿ الفضػػائر  والب ػػري  مػػن خػػالؿ 
ا طػػوط والتشػػكیالت السػػطری ة الالحتػػة حبیػػث إف  لغتهمػػا الشػػعری ة مػػن وشهتیهػػا اللفظی ػػة والرمزی ػػة   

يف السطور وكتابتها وصلتها إبطار تَػع د لوحدىا تقع يف بؤرة العنایة واملتابعة بل سبلك طرؽ عرضها 
 2وأیضاع املقارنة1التحليليّ ــ املنهج الوصفّي إلیو دراستنا معتمدة علی  هتدفال فحة حمط  اىتماـ 

 و ا: سؤالنیيف ربلیلها ورباوؿ أف ذبیب عن 
  ما ىو أىم  انزایحات السطر الشعري  املشرتكة يف شعر حمم د إبػراىیم أف سػنة وأ ػد شػاملو
 سبیل املقارنة والتطبیص؟ علی

  كیل یساىم مدی ىما االىتماـ برسػطر ویتمو ػل توئیفهػا االنزایحػر  املشػرتؾ واملتبػاین يف
 بنايف املعاين وإنتاج الدالالت لدی الشاعرین؟

 خلفّية البحث .1-1
ر لقػػد اىتم ػػ  دراسػػات نقدی ػػة وأدبی ػػة كوػػریة بظػػاىرة "االنػػزایح" كمػػا ك تبػػ  دراسػػات عدیػػدة يف شػػع

                                                                                                                                                       

1. Descriptive and Analytical Approach 

2. Comparison 
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حمم د إبراىیم أف سنة وأ د شاملو؛ حعلی احلیلولة دوف االستطراد نكتفر دبا یدنو من دراستنا. إف  
 ما كتب يف شعر أف سنة یشمل:

ووز عػو  2007مؤل ػل كتبػو عبػد احلكػم العالمػر سػنة « حمّمد إبراهيم أبو سنة؛ اخلطا واألثر»
ة القریػػة واملدینػػة، واملػػرأة / الت ل ػػر والرمػػز، إلػػی ةسػػة ح ػػوؿ تشػػمل عناوینهػػا ا طػػا وارثػػر، وثنائی ػػ

الثوب األزرق؛ دراسة يف شعر حمّمد إبراهيم أبو سـنة »والشاعر ارسیاف، واللغة وطرائص التعبری. 
وتناولػ   2007رسػالة ماشسػتری بقشػتها نسػرین الوق ػاد يف الامعػة اتسػالمی ة بغػز ة سػنة « وحياته

سػریة أف سػنة وحیاتػو وحكػره، والبػاب الوػاين خیػ   البنػايف الفػو   يف حیها ببػنی. یػرتبط البػاب ارو ؿ ب
ذبربتػػػو الشػػػعری ة رمػػػو قالی ػػػات بنائػػػو اللغػػػوي ، وتشػػػكیل صػػػورتو الشػػػعری ة بسػػػما ا احلركی ػػػة واحلسػػػی ة 
( والرمزی ة، وقالی ات إیقاعو اليت تتمو ل يف املوسیقی الداخلی ة )الوزف والقاحیة وكل  ما لو إیقاع صويت  

ــة؛ »واملوسػػیقی ا ارشی ػػة )تناسػػص ارلفػػاظ وتػػرابط ارحكػػار وقػػاؿ ال ػػورة(.  اإليقــايف يف شــعر اةداث
« رفعــإ إســالم –حســش بلــ   –إبــراهيم أبــو ســنة  –دراســة تطبيقيّــة علــی دواويــش فــاروق شوشــة 

وعػػايف يف الف ػػل ارو ؿ حػػدود املسػػتوی ال ػػويت  يف  2008مؤل ػػل كتبػػو حمم ػػد علػػواف سػػاملاف سػػنة 
شعر أف سنة دبا حیو من وزف وتدویر وقاحیة وشناس وت ریع وتكرار ركن اتعالف عن انتمائو إلی 

جســتارت تطبيقــی در شــعر حمّمــد »حركػػة الشػػعر املعاصػػر وحماولػػة الػػتخل   مػػن راتبػػة اتیقػػاع حیػػو. 
ػػد إبػػراىیم أفابــراهيم أبــو ســنه و فريــدون مشــحمت افــرم و حمتــوا :   سػػنة دراسػػة مقارنػػة يف شػػعر حمم 

رسػالة ماشسػتری بقشػتها آسػیة عبػد اللهػر مهػداف جبامعػة « وحریدوف مشػریي )الشػكل واملضػموف(
. لقػػد قس ػػم  الباحوػػة رسػػالتها إلػػی أربعػػة ح ػػوؿ وبدرت حیهػػا إلػػی 1392حكػػیم سػػبزواري سػػنة 

املقارنػػػػة بػػػػنی الشػػػػاعرین يف الف ػػػػلنی الوالػػػػث والرابػػػػع معتمػػػػدة علػػػػی مضػػػػامنی مشػػػػرتكة كاتنسػػػػانی ة 
لنوسػػػتالیا والوطنی ػػػة واحلری ػػػة واحلػػػب  وارسػػػطورة ح  أسػػػالیب تعبػػػری مشػػػرتكة يف اسػػػتخداـ ارلفػػػاظ وا

وأسػػػلوب احلػػػمؼ والتكػػػرار والبنػػػی الدرامی ػػػة والتنػػػاص  دوف أف یػػػتم  حیهمػػػا الرتكیػػػز علػػػی مػػػا شػػػايف يف 
 دراستنا عن موضوع انزایح السطر الشعري  لدی الشاعر.

ویقػػرتب إلػی حػد  مػػا مػن إطػارب التنظػػریي   تػوي علػی مقػػاؿ  إف  مػا شػايف يف شػػعر أ ػد شػاملو
: توئیػػل أ ػػاط االنػػزایح يف أشػػعار أ ػػد كاربســإ اشــكال هنرــاردريزت در اشــعار امحــد شــاملو»

زدايی در شعر  حتليل آشنايی»، ومقاؿ 1393لنازیال خیدانساز وبصر علیزاده خیاط سنة « شاملو
لفریػػدة « ر ػػد شػػاملو« مػػع العیػػوف»نزایحػػر  يف شػػعر : التحلیػػل االت امحــد شــاملو«هــا اب چشــم»
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، و ػػا دراسػػتاف یتنػػاوؿ حیهمػػا البػػاحووف أ ػػاط االنزایحػػات اتیقاعی ػػة 1396سػػنة  نیاآلخػػر آحػػرین و 
والداللی ػػة واملع می ػػة والزمنی ػػة وارسػػلوبی ة والرتكیبی ػػة يف شػػعر شػػاملو دوف أف یقػػاربوا عنػػده سبظهػػرات 

 هودىم املشكورة.انزایح السطر الشعري  يف ش
أتسیساع علی ما سبص من كورة البحوث املنشورة يف شعر حمم د إبػراىیم أف سػنة وأ ػد شػاملو، 
ال ت وشد دراسة تكوف قد ارتكزت علی املقارنة بینهما من منظار انػزایح السػطر الشػعري ؛ حتحػاوؿ 

حدیػػد ح  الرتكیػػز علػػی ىػػمه الدراسػػة ربلیػػل أىػػم  معػػایری ىػػما االنػػزایح عنػػد الشػػاعرین علػػی وشػػو الت
  اذج مشرتكة ومتفاوتة سبو ل مدی أتث ر ا بطرؽ ذبدید التعبری الب ري  الفو  جبانب تعبری ا اللغوي .

 . انزایح السطر الشعريّ 2
أو االرمراؼ الشعري  ىو ا طوة اردبی ة رمو خروج الكالـ وعدولو عن املعیار واملناط  1إف  االنزایح

ر إلیهػا املػػتكل م متعم ػداع أو أیيت هبػا عفػو ا ػػاطر؛ حیػؤد ي غػرض اهلػدـ والبنػػايف لغػرض أو أغػراض یرمػ
خطوة ربطیم قواعد اللغة املعهودة، وخطوة إعادة بنايف الداللة وحص عالقات انس اـ »سوای ع أي ىو 

شدیػػد؛ خطػػوة اهلػػدـ وخطػػوة البنػػايف، وذلػػك حت ػػی ال یكػػوف ارمػػر جمػػر د عبػػث لغػػوي  ال طائػػل مػػن 
لقػػػد بؿ الشػػػعر احلػػػدیث نظػػػرة متطػػػو رة إلػػػی انػػػزایح الشػػػكل  .(133و134: 2005رابط، )ملػػػ« ورائػػػو

ػػا  الب ػػري  الكتػػاف  ىادحػػاع إلػػی خػػرؽ نظػػاـ كتابػػة املػػالوؼ وزایدة عػػد ة دالالت دمكنػػة تسػػتعی  عم 
. انػػزایح السػػطر الشػػعري (90: 1391)حمسػػو وكیػػاين، زبرشػػو ارلفػػاظ واملفػػردات بنمطهػػا االعتیػػادي  

یػو حالقػارئ للخیػاؿ ا ػن ح وتػؤث ر  ا طاب الب ري  بطاقات أسػلوبی ة وقالی ػة تطلػص عنػاف ىو شحن
.  أتثریاع كبریاع یسوقو رمو املشاركة ومتابعة القرايفة يف الن   اتبداعر 

ی عد  انػزایح السػطر الشػعري  مػن تقنیػات حنی ػة زاىػرة قػد اسػت عریت مػن الق ػیدة الغربی ػة املعاصػرة 
ة الت ارب الشعری ة وإشاليف شوانبها السیمیائی ة وجیري ذلك عػن طریػص الػتحك م املتعم ػد لتمویل دالل

دبػػػدی مسػػػاحة البیػػػاض والسػػػواد يف صػػػیاغة كتابػػػة ال ػػػفحة املطبوعػػػة. إف  ىػػػمه الكتابػػػة االنزایحی ػػػة 
بكو ا شكالع مرئیاع، ما ىر إال  حسیفسايف مشك لة من حروؼ، شكل مزخريف  منػتظم، مرك ػب مػن »

ت )أیقوف( ینطوي علی نفعی ة داللی ة )لغوی ة( وىما اریقػوف ینطػوي حتمػاع علػی داللػة حمایػدة وحدا
، عالقػػة  أو مسػػتقل ة عػػن املنفعی ػػة ارولػػی، تتحػػد د يف ضػػويف مق ػػدی تها وتعالقهػػا الػػدال   مػػع الػػن  
                                                                                                                                                       

1. Ecart, Deviation, Defamiliarization 
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ىػػػو أف   أىػػم  مػػػا ری ػػز ىػػػمه السػػمة يف الق ػػػیدة التشػػكیلی ة .(83: 2003)شػػػغیدؿ،  «الػػن   بلكتابػػة
القػػارئ ال یشػػعر معهػػا بلراتبػػة وامللػػل؛ وذلػػك أف  ئهورىػػا يف الػػن   یراحػػص االحتفػػاظ بلقیمػػة الفنی ػػة 

 وینم  عن ذماحها البال  يف مهم تها التوصیلی ة علی مستویر الشكل واملضموف.
ر ولعرض الانب الب ري  اریقوين  يف الن   الشعري  یقبل الشاعر املعاصر علی تكسری ارسط

والػػػورود يف لعػػػب السػػػواد والبیػػػاض لیحػػػدث شانبػػػاع إ ائی ػػػاع يف انتهػػػاؾ ا طی ػػػة املعهػػػودة. إف  شػػػودة 
اسػػتخداـ السػػػطر الشػػػعري  وكمی ػػػة عػػػدد مفرداتػػػو تعطیػػاف الػػػن   میػػػزة الب ػػػری ة واتغػػػرايف مػػػع التاویػػػل 

بع  الق ائد وتنتمیاف يف ارغلبی ة الساحقة إلی شهود الشعرايف يف ىندسة ق ائدىم؛ حیتال ل يف 
. ت كتػب (37: 2012)الع یلػر، من قلة كاملة أو يف ارخری قد یبل  كلمة واحدة أـ حرحاع واحداع 

بعػ  أسػطر الق ػػیدة علػی ىیئػػة متفاوتػة الطػػوؿ والعػرض أو بشػػكل ىػابط مباشػػر وىػابط تػػدر شر  
حبیػث یلهػم يف  ومائل أو یتم  وضع املفردات بنفسها يف سػطور متعػد دة بشػكل متػواز  أو غػری متػواز  

الفضايف الن  ر  ا طر  تواشد عالقة داللی ة الحتة بنی الفضػايف الن  ػر  بوصػفو عالمػة لسػانی ة مقػرويفة 
.  والفضايف ال وري  بوصفو عالمة تشكیلی ة ب ری ة يف الن  

 السطرّي عند أيب سنة وأمحد شاملو. التشكيل 3
إف  عملی ة التسطری ذبري يف شعر أف سنة وشاملو بیسر وسهولة واحیة؛ وذلػك أف  أب سػنة ینضػوي 
ربػػ  أن ػػار تشػػكیل ال ػػورة مهمػػا كانػػ  خیالی ػػة أـ ب ػػری ة متماشػػیاع معهػػا، كػػر رػػنح الػػن   میػػزة 

قػػػیم االكتمػػػاؿ واتقنػػػاع بعیػػػداع عػػػن طػػػابع املباشػػػرة وا  وصػػػی ة املفرطػػػة، وینقػػػل مػػػن خالهلػػػا أرحػػػب 
. يف املقابػػل بتػػ  عملی ػػة بنػػايف ارسػػطر يف (170: 2007)العالمػر، إنسػانی ة قالی ػػة مػػداىا الالحمػػدود 

شعر شاملو خطوة سائدة وتقـو يف عقیدتو علی عد ة بواعث مشاركة يف ربقیقها التلقائر  كا روج 
إلیػو حالػة مشػبهة  من شكل النور وسبویل موسیقی الشعر وإعطايف الن   سطوراع طویلة وق ریة زبو ؿ

للػرق ، وىػما الػرق  ال یسػتبطن مضػػامنی مبه ػة علػی حػدة بػػل ركػن أف یػورد يف مواقػل احلػػزف 
. یعػػدؿ أسػػلوب االنػػزایح السػػطري  لػػدی (83: 1384)مسػػیح، واملاسػػاة واالعػػرتاض والغضػػب أیضػػاع 

ی قػو ة الب ػر الشاعرین عن االستعماؿ الما   املنح ر يف مكنوبت اللغة الشػعری ة بػل یتوق ػل علػ
علی تعزیز ال ور وارخیلة وخرؽ ارحص التوق عر  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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 التمّوج .1-3
ی ة تبعػػػاع لتفػػػاوت موشػػػات إف  التمػػػو ج يف السػػػطر الشػػػعري  ىػػػو التفػػػاوت املػػػوشر  بػػػنی ارسػػػطر الشػػػعر 

شػػػعوری ة ىاطلػػػة یبو هػػػا الشػػػاعر يف كػػػل  سػػػطر كوػػػریاع أو قلػػػیالع، بعبػػػارة أخػػػری خیػػػ   التمػػػو ج السػػػطري  
« نظاـ السطور الشعری ة اليت تطوؿ حیناع وتق ر حیناع آخر، حتبدو شبیهةع حبركات املوج مد اع وشزراع »

ظػػم ق ػػائد أف سػػنة وشػػاملو مػػن بػػدایتها . ال تسػػتوي مسػػاحة ارسػػطر يف مع(130ـ: 2008)الػػوة، 
إلػػی  ایتهػػا بػػل تػػدؿ  علػػی حوضػػوی ة شػػت ی املواقػػل وتػػدىورىا عنػػد ا. ی ػػنع ىػػما التمػػو ج نوعػػاع مػػن 
االنػػزایح الكتػػاف  أو حالػػة مػػن الػػنمط الفوضػػوي  يف داللػػة املفػػردات وتناسػػقها الشػػكالين  مػػع الواقػػع 

مو شر  حػنی ت ػعب إضػايفة املبتغػی عػب تنضػید املفػردات ا ارج، وال غرابة حیو؛ إذ یقع االنزایح الت
يف صیاغة خط  شعري  یفتقر إلی ربطیم البنیة التقلیدی ة يف ارسطر وتنسیص عالقة الكتابة مع داللة 

، حبیػث یشػرع الشػاعر يف انتهػاؾ بیػاض ال ػفحة (44: 1397ورحشػمتی و  تػی، ب)املفردات وصػورىا 
 امتاليف حی ز ارسطر وحراغها.بلكلمات لیلف  ب ر القارئ إلی 

لقػػد ب نیػػ  معظػػم ق ػػائد أف سػػنة وشػػاملو يف تشػػكیلها السػػطري  علػػی تفػػاوت طػػوؿ ارسػػطر 
الشعری ة وق رىا، یعو طرؽ العرض واتمكابت الب ری ة الواسعة اليت تتیح للشاعرین أف یستخدما 

ق ػػائد ا يف حمػط  االستشػػهاد. أسػلوبع متمو شػاع يف إبػػراز داللتهمػا كمػػا سػتكوف  ػاذج مقتطفػػة مػن 
النمػوذج املقتطػػل مػػن ىػػما التمػػو ج مقطػػع مػػن ق ػػیدة "كان ػػو الغػػروب" مػػن دیػػواف "شػػ ر الكػػالـ" 

 رف سنة، عندما شايف مطلعها يف وصل غروب الشم  علی ىیئة التمو ج الب ري  والدال  :
 كانَّو  الغ ر وب  

یئة  ی و ریب ب نار ه  البَط 
 الَّيت یػَل فتها

 لرَّماد  يف  املَدیا
 حػَت م ع ن  الظالؿ  يف  ب كائها

ها  وَتػَن طَوي عَلی حَریق 
 الق لوب  
ئ احلَدائص  الَّيت خََل     وَت ط ف 

نَ الطتی وب    (7: 2000)أبو سنة،  م 
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ػاه ارسػطر الشػعری ة رینػاع ویسػاراع لیتػیح إمكانیػة  عتمدیىنا  الشاعر علی أسلوب التمو ج يف وضع اذب 
یوحر التمو ج بلدالالت املضػطربة الػيت ال تقػدر ارلفػاظ بنی ىیئة الكلمات ودالال ا أي التسویة 

لوحػػدىا أف تنقػػل شػػحنتها المالی ػػة سبامػػاع. جیلػػو توزیػػع ارسػػطر الشػػعری ة يف النمػػوذج ارعلػػی توزیعػػاع 
. یعػػب  عشػػوائی اع دوف أف یتػػابع طوهلػػا وعرضػػها تنسػػیقاع صػػاحلاع للتحدیػػد والػػتكه ن الب ػػري  وات یقػػاعر 

الشاعر عن تفاقم الظروؼ الراىنة مػن خػالؿ ت ػویر إ ػايفات االغػرتاب النفسػر  الػيت یسػتقیها مػن 
یزیػد  ال ػميمشهد الغروب؛ حیبادر توسیع وصل الغروب احلاضػر وتعمیػص صػوره بلتفػاوت املػوشر  
ػػػػع وارسػػػػی. إف  الشػػػػاعر املعاصػػػػر لكػػػػر یرسػػػػم نفسػػػػو  املضػػػػطربة يف ىػػػػما املشػػػػهد مػػػػن معػػػػاين التف  

)بالوي واملتمو شة يف املنفی قد یلوذ بلتمو ج يف ارسطر لریینا ض ره من كل  ما  دؽ بو ویوری قلقو 
 مشهد  الغروب. الشاعركما یوری ىنا  (40: 1394وآخروف، 

يف « الػػيت یلف هػػا كان ػػو الغػػروب یوػػریب بنػػاره البطیئػػة»یوئ ػػل الشػػاعر التفػػاوت املػػوشر  ارو ؿ يف 
خط ػػػر  رمػػػو الیسػػػار مػػػن خػػػالؿ ثالثػػػة سػػػطور ح  ت ػػػاب الق ػػػیدة بتیسػػػتاتیكی ة أو التوق ػػػل تػػػدر ج 

یدؿ  علی  ایة التوت ر والقلص يف إاثرة الغروب، لكن   ایتها "یلف ها" ال تنف ل لغوای ع  ال ميالب ري  
ضیة مػن شهػة عم ا یلحقها. یواصل الشاعر ىما التوق ل يف ثالثة سطور لیقابل السطور الوالثة املا

الرماد والضالؿ والبكايف »ویتنف   ال عدايف من شهة أخری لیناؿ كواحة صورة الغروب بتفاصیلو ؾ 
ححسب وال حركی ة التدر ج الب ري . یتكػر ر ىػما التمػو ج أیضػاع يف السػطور ارخػری ولكػن « واحلریص

وتنطػوي »ة داخلػو یػرتاوح بػنی حرقػ ال ميیسری علی بطيف مع تعبری الشاعر عن االضطراب الدال   
 «.وتطفئ احلدائص اليت خل  من الطیوب» وهلیب نریاف ا ارج« علی حریقها القلوب

یرتكز أ د شاملو أیضاع علی التمو ج الب ري  يف سطوره الشعری ة وىو یػدؿ  علػی حری ػة ربك مػو 
وره  ػاذج يف شودة توزیع سطوره، غری أف  الشاعر یت خم   ػاع معتػدالع مػن التمػو ج حبیػث تشػبو سػط

أف سػػنة يف املراوحػػة بػػنی الوبػػات والتحػػو ؿ أثنػػايف تضػػخ م ارحػػداث وال ػػور أو اسػػتقرار ا يف احلی ػػز 
؛ حتملػػػك حركػػػة الق ػػیدة املعاصػػػرة بػػػنی الوبػػػات والتحػػو ؿ يف حس اسػػػی تها میسػػػماع درامی ػػػاع يف  الػػدرامر 

ة اتیقاعی ػػة ا ػػر دة بػػػل أسػػلوب التمػػو ج بػػنی الوبػػات والتحػػو ؿ حبیػػث ال سبكػػػث الق ػػیدة عنػػد احلركػػ
نقػػػػالع عػػػػن  102: 2017)شػػػػرتح، ت ػػػػاحبها حركػػػػة الفعػػػػل والفكػػػػرة واحلػػػػدث الشػػػػعري  وال ػػػػورة أیضػػػػاع 

«" النهػػر ارسػػود»غػػروب «: سػػیارود». یعتمػػد الشػػاعر يف ق ػػیدة "غػػروب (204: 2015العبیػػدي، 
الوبػػوت والتطػػو ر، علػی ارسػػلوب السػػابص لریسػم مػػدی االغػػرتاب بینػو والغػػروب امللهػػم يف موشػة مػػن 
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 والسیم ا يف مطلعها حنی یقوؿ:
 ضت چكذ سوفًَِٖ هٖ

 آرام
 ِٖ خبهَشِ غزٍة.رٍِٕ دلتٌگ

 هغزة

 رٍس اس آتصِ افسزدٓ
 .(33: 1374)شاملو،  1سَسد صذا هٖ ثٖ

كمػػا ی ػػػری أف  الػػن   ارعلػػػی یشػػبو مػػػا حعلػػػو أبػػو سػػػنة يف  ػػوذج اضػػػطراب وسبػػو ج یفعػػػم بلػػػدالالت 
اریقونی ػػة والتناسػػص بػػنی السػػیاؽ الشػػكلر  وا طػػاب الشػػعري . یسػػتخدـ ىنػػا الشػػاعر أیضػػاع الشػػكل 

 خیػػب عػػن اضػػمحالؿ ارمػػل ال ػػمياملػػوشر  لبسػػطر تعبػػریاع عػػن ل ػػة االغػػرتاب ا ػػانص وسػػعة الظػػالـ 
والسػػػرور يف مشػػػهد الغػػػروب. ىػػػما التفػػػاوت املػػػوشر  ومولػػػو إحلػػػاح ب ػػػري  علػػػی تػػػدىور املوقػػػل أو 

. أیخػػػم ىػػػما املقطػػػع (10: 2012)شػػػد وع، تسػػػ یل موػػػری حلالػػػة الشػػػاعر الشػػػعوری ة تسػػػ یالع ب ػػػرای ع 
منحدرات سبو شو السطري  من صورة ى ـو ئالؿ اللیلة اهلادئة علی تضایص الغروب وأیضاع احرتاؽ 

؛ حمشهد النهار والغػروب واللیلػة قیعهػا تبػدي صػورة حمزنػة تف ػح ا لنهار يف نریاف ارحزاف واهلمـو
 عن حركة المات الداخلی ة وتت  ل بل راع بنی الكتابة والبیاض يف ال فحة.

شػػب: تقطػػر مسفونی ػػة اللیلػػة"، ح   چكػػد مسفػػونی یظهػػر السػػواد / املكتػػوب ىنػػا مػػن قلػػة "می
ة دبفػػػػردة "آراـ: هبػػػػدويف" لیظهػػػػر الشػػػػاعر وقػػػػوع اتئػػػػالـ ىػػػػاد ع عفػػػػوای ع دوف ربػػػػدث اتیسػػػػتاتیكی  

ت ر ؼ. ال یطػوؿ مػدی التػنف   الب ػري  والػدال   دبفػردة "آراـ"، حت ػی یعػود الشػاعر إلػی بدایػة 
السطر اثنیةع لیكمػل مضػموف السػطر ارو ؿ بحلػدیث عػن الغػروب ح  حلػوؿ الظػالـ مػن احػرتاؽ 

الػوتریة إلػی ارسػفل، لتوض ػح نقطػة انطػالؽ احلركػة املوشی ػة أف  مسػریة التػوت ر النهار. تسػتمر  ىػمه 
الػػدرامر  تبػػدأ يف حقیقتهػػا مػػن ارسػػفل إلػػی ارعلػػی، أي بدایػػة املػػوج مػػن احػػرتاؽ النهػػار ح  تبلػػ  
حلػػوؿ الغػػروب وزبتػػتم حبػػدوث اللیلػػة، لیمػػنح الشػػاعر مسػػاحة بیػػاض ارسػػطر وسػػوادىا انزایحػػاع 
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 تام ل والنشاط المىو .حمتاشاع إلی ال

 اهلبوط التدرّجيّ  .2-3
ی عػػػرض السػػػطر الشػػػعري  املتػػػدر ج إلػػػی حالػػػة اهلبػػػوط واال یػػػار يف امتػػػداد الدحقػػػة الشػػػعوری ة وخیلػػػص مػػػع حركػػػة 
ارسطر صوراع خمتلفة؛ حقد أیيت اهلبوط يف منت ل السطر ارو ؿ أو يف  ایتو وأحیػابع یقػع يف كػل  السػطور. 

اقتبسناه من ق یدة "خریفی ة" حملم د إبراىیم أف سنة؛ حهو یدؿ  علی حركػة سػطور أتخػم يف حیما یلر  وذج 
 ـ تساقط الدموع يف حلظات الغروب:یالز  ال مياالرمدار واهلبوط خطوة حخطوة عند مشهد من ا ریل 

  بَقاای طَواوی   يف ارحص  
 . َىمی مَسايفٌ تػ زَی  ن  أركاَ ا..
لدتموع  الَّيت..  .تػَتَساقَط  .. . ب 
 (18: 1990)أبو سنة، لغ روب ا. يف حَلَظات  ..

لقد رسم ىنا الشاعر ىبوطاع تدر شی اع من حركة املشاعر عنػد غػروب الشػم  يف ا ریػل؛ حیبػدأ تنشػايف ىیئػة 
التعبػػری عػػن ىبػػوط املوقػػل مػػن خػػالؿ أربعػػة أسػػطر بتمویػػل بقػػاای الطػػواوی  الػػيت ترتقػػر إلػػی ارحػػص بوصػػػفو 

رض بلسػػمايف ح  ینتشػػل مػػن ارحػػص والطػػواوی  الطػػائرة إلیػػو مسػػايف ملب ػػدة بلسػػحب الػػيت سبطػػر علػػی ملتقػػی ار
اررض. مػػػن ىنػػػا تتزایػػػد سػػػرعة ىبػػػوط املعنػػػی وتظهػػػر نفسػػػها جبػػػاليف؛ إذ یشػػػب و الشػػػاعر علػػػی سػػػبیل التشػػػبیو 
ف  املقلػػوب حلظػػة تسػػاقط ارمطػػار بن ػػباب الػػدموع مػػن عیػػو شػػخ  یرنػػو إلػػی غػػروب الشػػم  حبیػػث إ

كتابػػة »ىػػما التسػػاقط رمطػػار السػػحب ودمػػوع العینػػنی یتماشػػی مػػع بنػػايف املشػػهد الب ػػري  يف ارسػػطر. إف  
الملػػة الشػػعری ة هبػػما الشػػكل، وتوزیػػع ارسػػطر الشػػعری ة علػػی ىػػما النحػػو مػػن املیػػل املػػوحر بالنػػزالؽ تضػػفر 

، كمػػػا ی ػػػری ىنػػػا أف  احلی ػػػز (120: 2017)بصػػػر، « علػػػی ال ػػػورة الشػػػعری ة مػػػا ركػػػن تسػػػمیتو حبركی ػػػة املضػػػموف
الدال   یهبط من ارعلی تلو املشهد الب ري  يف بنايف ارسطر ح  ت ل العالقة الب ری ة والداللی ػة بینهمػا إلػی 
االنػػػزالؽ يف  ایػػػة السػػػطر ارخػػػری بتحدیػػػد الغػػػروب وىػػػو  ایػػػة ماسػػػاوی ة لطبیعػػػة املشػػػهد الػػػيت تبػػػوح بتعػػػانص 

 الغیاب كما شايف يف ارسطر رمسها. السمايف والسحب ح  اهلبوط يف
یرسػػم أ ػػد شػػاملو اهلبػػوط التػػدر شر  يف عدیػػد مػػن سػػطوره الشػػعری ة أیضػػاع مػػع الفػػارؽ يف أن ػػو یعمػػل يف 
تشػػیید داللػػة اهلبػػوط علػػی عكػػ  صػػورتو املعتػػادة وعلػػی خػػالؼ مػػا ینػػزع إلیػػو أبػػو سػػنة، أي ال یقػػع البنػػايف 

ػايف الشكلر  للهبوط يف معظم سطوره علی تكوین مع نی الفشل وخیبة ارمػل، وال ینحػدر رمػو الضػیاع واالحم 
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بػػل یػػنحط  مػػن ارعلػػی إلػػی ارسػػفل ح ػػوالع علػػی النشػػاط والن ػػاح يف احلیػػاة، أي جیعػػل شػػاملو اهلبػػوط يف 
سطوره علی مستوی رنح لغتو املرونة والقدرة علی التدح ص الوػري، كمػا ی الحػث مویلػو يف ق ػیدة "شػعری كػو 

 عنونتها بلدحقة احلیوی ة: منمىو احلیاة" اليت تتزخرؼ  ال مي زندگی اس : الشعر
 ًْذ ثِ جزاحبتِ ضْزِ پ٘ز اٍ دست هٖ

 ٗؼٌٖ

 كٌذ اٍ قصِ هٖ 
 ثِ ضت   

 (138: 1397)شاملو،  1اس صجح دلپذٗز   

سػنة. تقػع یتكو ف توئیل اهلبوط يف ىمه ال ورة من خالؿ ةسة أسطر ر مسػ  أكوػر انفتاحػاع يف املقارنػة بنمػوذج أف 
یعتب خالصة غامضة من أربعة سطور تلحقو، حیسرد ىنػا الشػاعر دور الشػاعر احلػداثر   ال ميبدایتو منم السطر ارو ؿ 

ـ الشػعب  ال مي ـ آال ـ يف خدمػة رد قد تطو رت اآلف قیمو وحواحزه أو انقلب  رأساع علی عقب حت ی أصبح نشاطو الیو
او دس  »ینة القدرة بیدیو. ی عرض ىما املبتغی حبماحریه يف الملة ارولی وإحیايف آمالو حبیث كان و یلم  إصابت املد

ـ املفػردات بػنی ارسػطر، ولكػن سػرعاف مػا یظهػر «  د بو شراحات شهر پػریمی علػی ىیئػة متماسػكة دوف أف تتشػرذ
ـ وتضمید الراح كما جیب، لیحدث صدعاع  وانفكاكاع بنی ألفاظ الشاعر ق ده جبراح املدینة القدرة ویبوح دبفعوؿ الرد

الملة ارخری داخل عد ة أسطر. ىػما اهلبػوط التػدر شر  مػن میػزات الشػاعر املعاصػر ححسػب؛ رن ػو عنػدما  ػاوؿ أف 
)بنػػػی ، خیلػػص ن  ػػاع عػػامراع بلػػدالالت املفتوحػػة، یبػػمؿ شهػػداع شهیػػداع يف تركیػػب الػػن   وإئهػػار عناصػػر التشػػویی حیػػو 

ـ شػػراح املدینػػة مػػن خػػالؿ ىبػػوط بطػػريف ، كمػػا یكشػػل ىنػػا ال(195-193: 1985 شػػاعر عػػن ق ػػده وخطػػاه يف رد
 یلحص السطر ارو ؿ لیسد  الغموض أو نق انو اللغوي  عب شحنة ب ری ة تت ز أ حیها ألفاظ الملة بنی ارسطر.

ـ الب ري  دبفردة  سػبقها معنػی يف السطر الواين، والػيت شػايفت يف السػطر الوػاين وحیػدة لتمػنح مػا « یعو»یبدأ ىما الرد
ح  « او: ىػو»السفور والوضوح.  ق ص شاملو ىبوط السطر الوالث جبملػة بسػیطة تتشػك ل مػن إشػاليف حضػور الشخ ػی ة 

یتواصل يف السطور حت ی ی ل إلی اللیلة اليت ت عد  مظهراع من مظاىر الظلم الاح علػی شػراح املدینػة القدرػة وىػر ال تػوحر 
النسػػص الػزمو  املظلػػم علػی عكػػ  مػا قد مػػو أبػو سػػنة بػل ینتخػػب ىنػا الشػػاعر منظػار التفػػاؤؿ ىنػا مػػن الوشهػة الب ػػری ة بنهایػة 
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وینتظػػر حلػػوؿ صػػباح احلری ػػة يف مػػا شػػايف يف السػػطر ارخػػری لػػیعلن التفػػو ؽ والغلبػػة النهائی ػػة لل ػػباح املنشػػود علػػی لیلػػة مظلمػػة 
شػعري  واحػد یػؤد ي إلػی اشتمػاع املتناقضػنی أو یعػب  تضمن شراحات املدینة وآالمها. إف  اشتماع اللیلة وال ػباح يف حضػايف 

 يف شعره. 1يف آف واحد علی تشكیل تقنیة املفارقة نةیالش و عن واقع متناق  یومر لو ال ورتنی البهی ة 

 يل العموديّ . التشك3-3
الكتابة على الورقة على شكل عمود كاف تكتب » بػػیفید م طلح التشكیل العمودي  يف السطر الشعري  املعاصر 

، كمػا أف  (363: 2003)ا فػاشر، « سػطر الشػعر احلػر  اسطر ق ػریة الواحػدة بعػد ارخػرو )أو ربػ  ارخػرو(، كأ
)امل ػدر « مػن أق ػى الیمػنی إق أق ػى الیسػار الكتابػة علػى الورقػة بشػكل أحقػر  »اصطالح التشكیل ارحقر  یعو 

إلی التشكیلنی العمودي  وارحقػر  يف تسػاوي سػطور ا وتشػاكلها ب ػرای ع بطریقػة اثبتػة منظ مػة  ریل الشاعراف .نفسػو(
علی صفحة الورقة لفضايف الق ائد احلر ة عادة.  احث أبو سنة علی االمتداد العمودي  والتكرار الشكلر  املنض د وال 

ینػتهج طریقػة االنسػیاؿ والػرایف أي ال تكتمػل  یعدؿ عن الرتاتبی ة إلی التغیػریات الطارئػة علػی ىندسػة ارسػطر، بػل
ینتقل معناىػا إلػی السػطر أو السػطور الالحقػة. مػن  اذشػو مقطػع مػن  ححسب بلعنده الملة يف السطر الواحد 

 ق یدة "شدلی ة" دم ا یتناوؿ حیها الشاعر تقاطر املفردات واحدة تلو ارخری علی النحو التا :
 أرض نا؟ -
 أرض هم! -
 لیل نا؟! -
 ةرى م ! -
 مال نا؟ -
 ملكه م! -
لتنا؟ -  ذ 
زتى م !  -  (77: 2000)أبو سنة، ع 

ىنا یبادر الشاعر إلی ترتیب السطور الق ریة خبط  عمودي  یتال ل حیو كل  سػطر مػن مفػردتنی )اسػم الظػاىر   
من نوع التساوي االحتتػاحر  الضمری( مع إعادة صیاغتو لتاكید داللة الن   وتوشیهها. ىما التشكیل العمودي  

یفتػػػتح مقػػػاطع الػػػن   معتمػػػداع علػػػی تكػػػرار البنیتػػػنی الرتكیبی ػػػة واتیقاعی ػػػة لبسػػػطر  ال ػػػمي»أو التسػػػاوي السػػػطري  
                                                                                                                                                       

1. Paradox 
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إذ إف  كل  سطر من السطور علی الرغم من تباین  ؛(176: 2008نقالع عن ال فراين،  11: 2012)شد وع، « املكر رة
أطػػواؿ متسػػاویة أتيت  لفظػػاع وال نعػػو معنػػیع، لػػو« العػػز  ر واملػػاؿ وامللػػك والػػمؿ  و اررض واللیػػل وا مػػ»مفػػردات ؾ 

 قیعها علی وزف "الفاعلن" املتواتر رنی ال فحة علی تشیید اتیقاع ا ارشر  يف ن وصو التشكیلی ة.
ة حضػػالع عنػػو یتعػػز ز التسػػاوي السػػطري  العمػػودي  علػػی وتػػریة أسػػلوب مشػػرتؾ یتابعػػو الشػػاعر إلػػی  ایػػ

ىنػا یتال ص إبلقايف اتشابة عػن قیعهػا حبػریة وع ػب.  ال ميالفقرة وىا ىو ارسلوب االستفهامر  املشرتؾ 
أبػػو سػػنة الطاقػػة االسػػتفزازی ة الناقػػة عػػن أدوات االسػػتفهاـ تاثرة أسػػئلة شػػعری ة مشاكسػػة تسػػوؽ  نش ػػطی

ن ارسػئلة يف أي  سػطر. دبػا السیاؽ الدال   للق یدة، إضاحة إلی ما تفتحػو مػن حضػايف واسػع لةشابػة عػ
یعیشػػو الشػػاعر؛ حی مػػع علػػی  ال ػػميأف  املقطػػع ارعلػػی یػػتم  حیػػو الرتكیػػز علػػی اكتشػػاؼ الواقػػع املتنػػاق  

طریقة احلوار بنی ا طابنی املتضاد ین من خالؿ قل ق ریة وتعبری سردي  بسیط إلػی أق ػی حػد  حبیػث 
 ـ حعالع ئاىراع یزید من دینامی ة التعبری حیو.یوری الشاعر يف كل  سطر حداثع واحداع دوف أف یستخد

تنتشػػر يف شػػعر  ةری ودبوابػػة كػػو ة صػػغ عةیلقطػػات سػػر  امػػهیح ةری المػػل الق ػػو إف  الق ػػر الطػػو   لبسػػطر 
 بف  السػطر إدراكػاع وشػعوراع القارئ  نحرالسواد و  یعل ضغطیأف  اوؿ  اضیبف  الب دیتفأ د شاملو أیضاع و 

. یسػػتخدـ (103: 1985بنػػی ، )إال  التقػػاط شانػػب مػػن شوانػػب العػػا  ا ػػارشر  أو الػػداخلر    یلػػ الشػػعري  
الشاعر تقانة الق ر الطو   والمل الق ریة كما یفعلو أبػو سػنة يف عملی ػة التشػكیل الفضػائر  لیفسػح ا ػاؿ 

اعػل السػطر مػع بقی ػة تشاليف غلبة صورة البیػاض وسػطوع الشػكل ا ػارشر  للق ػیدة كػداؿ  أقػدـ ح  أیيت تف
" حبركػة سػطور  دواؿ  الن   قبل أف یتم  االلتفػات إلػی بنائهػا اللغػوي .  ظػی مطلػع ق ػیدة "ن ػاه كػن: أنظػر 
تنساؿ يف ئاىرىا إلی اهلبوط العمودي  لیتحد ث حیو الشػاعر عػن السػنوات الطویلػة الػيت أتخػم أوضػاعها يف 

 حنی یقوؿ: ؛سقوط انزایحر  بىرحالة التدىور والتالشر رمو ارسفل وجیس دىا يف 

 سبل ثذ
 سبل ثبد

 سبل اضك
 سبل ضك

 ّبٕ كن هتسبل رٍسّبٕ دراس ٍ استقب
 ٖ كزد.ٗسبلٖ كِ غزٍر گذا
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 سبل پست
 ساؿ درد
 (38: 1346)شاملو،  1سبل ػشا

لقػػد احتػػتح ىنػػا الشػػاعر ق ػػیدتو بلسػػطور النابضػػة دبعػػابة السػػنة وآالمهػػا علػػی قالػػب املفػػردات البسػػیطة الػػيت 
تقر ب خطابو من الفهم والت اوب ح ال جیتزئ يف نقل معابتو بتشحنی الورقة دبػدلوؿ املفػردات واسػتلهامها 

علی الرغم من تشاكل ارلفاظ البدائی ة بل یظهرىا هبطوؿ شكلر  شریح یضاؼ إلی استومار طاقاتو اللغوی ة. 
يف كل  سطر إال  أف  داللتها تتباین يف تدىور املوقل وىو علی عك  مبادرة أف سنة يف التشكیل العمودي  

التساوي السطري  الوارد ضمن الن   الشعري  من غری »لبسطر؛ إذ أیيت ىنا التعامد بلتساوي الضمو  أي 
. تتشػػػاكل قیػػػع (177: 2008نقػػالع عػػػن ال ػػػفراين،  102: 2017)هبتػػػوف وإرػػػاف، « ةأف تكػػوف لػػػو وئیفػػػة تكراری ػػػ

ـ لفظة "ساؿ: السنة"، لكن  ري  سطر داللة ووئیفة خاص ة زبتلل عم ا  السطور العمودی ة العلیا يف استخدا
الدمع و...  مضی وحلقو؛ حیدؿ  السطر ارو ؿ علی السنة السی ئة، والواين علی سنة الریح، والوالث علی سنة

 لیحد د الشاعر احلدود الزمکانیة لكل  أحزانو منف لة.
أتيت املفػػػردات يف كػػػل  سػػػطر بتعل ػػػص واسػػػتقالؿ اتـ ، ویبػػػدو توزیعهػػػا أشػػػبو بلمػػػل الناق ػػػة الػػػيت تزیػػػد 
متابعػػة تناثرىػػا شػػاقولی اع إلػػی النهایػػة مػػن تشػػتی  الػػدالالت وإربكهػػا إربكػػاع داللی ػػاع ال یكتمػػل تركیبػػو حت ػػی 
بتسػػػل ل القػػػارئ إلػػػی السػػػطر أو السػػػطور التالیػػػة، مػػػع ذلػػػك هلػػػمه املتابعػػػة اسػػػتمرار وأتكیػػػد علػػػی ارحػػػزاف 
الالانتهائی ػػة وإاثرة تزیػػد مػػن متعػػة القػػارئ وشػػوقو للوصػػوؿ إلػػی صػػورة كاملػػة جبانػػب الوقػػوؼ والتعم ػػص يف 

حیها البیاض مسػاحة السػواد املفردات. تنبو المل العلیا علی ترتیب السطور العمودی ة الق ریة لیكتسح 
ینقطػع ىػما «. اشػك وشػك»و« بػد، بد»وخیلص إیقاعاع داخلی اع دبفردة "ساؿ" املكر رة وأیضاع مفػردات ؾ 

التعامد يف السطرین ا ام  والسادس، ویت  و إلػی التشػكیل ارحقػر  لینشػئ الشػاعر يف كالمػو نوعػاع مػن 
 یعود التعامد إلی ما كاف من قبل.التمی ز اتیقاعر  واالنزایحی ة الكتابی ة ح  

                                                                                                                                                       

ـ الطویلػػة واملقاومػػات الطفیفػػة، سػػنة تسػػو ؿ حیهػػا  .1 السػػنة السػػی ئة، سػػنة الػػریح، سػػنة الػػدمع، سػػنة الریبػػة، سػػنة ارای 
 طیی، السنة الدنیئة، سنة ار ، سنة احلداد.ال



 ، حامد بورحشميتاکييأجداد ن ينيحس ليإمساع  أيب سنة وأمحد شاملو ميالسطر الشعرّي يف شعر حمّمد إبراه حایانز 

15 

 . الصمإ4-3
إف  ال م  بلتنقیط نوع من ارمبػاس الكػالـ واسػتتار العالمػة حبیػث زبػرج حیػو الق ػیدة عػن امػتاليف الفضػايف 

صػورة ربػاوؿ أف تكشػل لنػا مػدی رغبػة الشػاعر يف إقنػاع »الن  ر  يف ارسطر؛ حهو يف الق یدة التشكیلی ة 
نی النطص وال م ، بنی الكلمة واحملو، بنی ال وت والب ر، بنی الرقی والبیاض، بنی املتلق ر بلعبة التحر ؾ ب

االمتاليف وا وايف بتناسص متواز ، وبنتظاـ مت سص كحب ات العقد، وانس اـ مسػتو  يف نضػج الػن   املسػتقیم يف 
ـ معانیو ب الشعري  املعاصر؛ . إف  البیاض النابع عن احلمؼ یشیع توئیفو يف ا طا(20: 2012)حیدوح، « مرا

حهػػو  مػػل بواعػػث كتقػػد  حری ػػة أكوػػر لتسػػلیم داللػػة السػػطر احملػػموؼ إلػػی القػػارئ أو إعطػػايف وئیفػػة إحشػػائو 
لقد استفاض  ىمه الظاىرة يف شعر أف سػنة وأ ػد شػاملو بوصػفها . (19: 2016)عطیة ورشید، وتركیبو لو 

ن كلمة أو قلة، توضع يف مكانو جمموعة من النقاط تقنیة كتابی ة الحتة تنم  عن داؿ  ق دي  كامن مهما یك
 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 
حی ػزاع « ىػل یضػ ر البحػر» م يف مقطػع مػن ق ػیدةالنشاط التاویلر  وا یا   يف ذىن القػارئ، والسػی ما یرسػ

یتضػػ  ر يف سػػ نو بكػػل  سػػعة  ال ػػميیسػػرد آالـ البحػػر  وذلػػك حػػنی یػػرتبط بلسػػیاؽ الن ػػر   ترقیمی ػػاع متتابعػػاع 
، لكن و یشتكر من تعبه السفنورحب. علی الرغم من أن و  ب  علیو الریح ویغمره اللیل وتشرؽ لو الشم  و 

ا یقد ـ الشاعر أوصاحاع عن كآبة البحر وضػیقو، یعم ػص التواصػل معػو عػب إقامػة عالقػة الوحدة والفراؽ، حبعدم
  یمة یشاركها ا طاب املباشر والتنقیط حنی یقوؿ:

رَّؾ ای حبر    أتَعرؼ  س 
.. شاؤوا رَّ املالینی   س 

 إلیك.. وَراح وا
ل  ىما ال تراخَ   وَأنَ  ت واص 

ل  ىما العنادَ   ت واص 
 ببَكوَتػ غ ل ص    
  ........ 
......... 

 (42و43: 2000)أبو سنة، رویدؾ ای حبر  
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"أ" االسػتفهامی ة الػيت  بػػیشهد الن   ارعلی علی کورة عالمات التنقیط وتنو ع شلر  هلا. یبدأ الشاعر كالمو 
وقل ویرـو ال ربمل سؤاالع حقیقی اع یطالب الشاعر بتشابة عنو؛ حهو یعرؼ ىمه اتشابة اليت زب   توت ر امل

الستفهاـ البدائر  إلی التنبیو واالعتبار بسر  املالینی دم ن جییئوف عنده ویروحػوف ح  بححسب أف یدعو البحر 
يفاع مػن ال ػم  بلنقطتػنی ارحقی تػنی اللتػنی أتتیػاف يف شػعره بشػكل حضػفاض ی عد  شػز  ال ميیستخدـ الوقل 

وىو قد شايف ىنا لیكمل دىشتو من توت ر موقل البحر وحریتو منو؛ رف  للنقطتنی ارحقی تنی عالقة وثیقة مع 
)بػوعزة، ة بلغػة التلق ر الب ري  و ا سبو الف توق ل الشاعر املؤق   من أشل التوت ر واالضطراب حبساسػی ة داللی ػ

.   یرتؾ الشاعر احلریة والدىشة يف احملط ة املاضیة حت ی یتسل ل يف السطر الالحػص إلػی احملط ػة (117: 2018
 ارخری من الوقل لریسم حاصالع ب رای ع بنی من جییئوف عند البحر ویروحوف.

ة نقاط أحقی ة تتعد ی الوالث یشمل عد   ال ميحضالع عن ذلك لقد زو د الشاعر سطریو بتقنیة املد  النقطر  
تحػػػداث ال ػػػم  اركػػػب علػػػی ن  ػػػو والرمزی ػػػة الكبػػػریة حیػػػو؛ حیبػػػادر قطػػػع السػػػطور املاضػػػیة وبػػػديف السػػػطرین 

إلی ترمر تقنیة السك   إذالدیدین بتمد د نقطر  یبل  أحد عشر نقطة تتیح للقارئ حرصة طویلة للسك ، 
ن مسػات اردايف الشػفهر  ال ػمتی ة تتمو ػل يف السػك  بقطػع ال ػوت إنتاج داللة من خالؿ ذبسػید مسػة مػ»

. ینشئ الشاعر الفراغ اروسع لة ػايف بكػالـ مسػكوت عػن (65: 2011)ال فراين، « عن القرايفة زمناع طویالع 
استمرار أوصاؼ البحر ك راخو وعناده وإغالؽ ببو، واليت یظهرىا يف مواصلة تدر ج ارسطر لیبنی  أف  ىمه 

 صاؼ ال  ایة هلا، ح  خیرؽ صمتو بلت ریح والندايف املباشر يف بدایة السطر الدید.ارو 
یل ا شاملو أیضاع يف شعره إلی توئیل عالمات ال م  بلتنقیط بشكل معتدؿ وخیتار مول أف سنة 

يف  وذج التتابع ا ط ر  لیح م عن إکساب بع  املعطیات ویكتفر يف تعبریه بتجیاز، مع الفارؽ يف أن و 
سنتمو ل بو، ال یسعی أف خیب ئ عن القػارئ دواؿ  ال ػم  الػيت سبتػزج برمزی ػة الطبیعػة )البحػر( بػل یباشػر نقػل 
شحنات الواقع وسرد املشهد الدرامر  ح  ی طدـ بل م . ىػمه الطریقػة السػاحرة الػيت ینته هػا شػاملو مػن 

ـ  التتابع ا طر  يف ربقیص ال م ؛ رف   وشػحناتو حهػو  تػوی  بدرامع ا ط ر  یػوحر بنقػل الػن   التتاب»أبرز مها
سرود مردی  »، كما یفعلو شاملو يف ق یدة (371: 2015)بوحلارس، « یعب  عن واقعی ة الن   وواقعی ة انفعاالتو

 قائالع:« كو خودش را كشتو اس : أغنیة من انتحر
 ٍ خًَٖ اس گلَٗص چك٘ذ

 ثِ سه٘ي،
 ٗك قغزُ
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 : ــّو٘ي! 
 ضذُ فزاهَش ّبٕ خَىِ آٌّگ

!ِ  خَىِ ً
ن! خَىِ ًوٖ  خَّا

................... 

................... 
 خَىِ كلپتزُ

 .(100: 1351)شاملو،  1ٗك قغزُ

أتيت صورة التشكیل الب ري  يف وضع عالمات الرتقیم علی سواد ال فحة وبیاضها بطریقة موحیة بلت سید 
ال ػػم  مػػن  نطلػػصیىنػػا ض الورقػػة ب ػػرای ع وداللی ػػاع. حبیػػث یسػػتنطص الشػػاعر مسػػاحتو ال ػػامتة ویشػػك ل بیػػا

بوصػفها وقفػاع موق تػاع یشػػبو السػكتة لتقطیػع المػل ح  التػدر ج الػػدال   والشػكلر  سػوای ع رمػو الت ػػریح  2الفاصػلة
تكبری ما یلحقو وتعظیمو وىو قطرة واحدة مػن  یعلبلغائب بعد الوقل، وىما الوقوؼ ال ميت  لو ربری  

الرتقیمی ػة ارخػری الت سػاع الداللػة  الدـ. لقد أد ت الدحقة ارولی مه متها اتنتاشی ة حت ی یبل  دور العالمػات
، منهػػا (109: 1991)املػػاگري، وأتكیػػدىا؛ إذ ركػػن لتغیػػری عالمػػات الرتقػػیم أف یكػػوف سػػبباع الت سػػاع الداللػػة 

( الػػيت -عالمػػة التع  ػػب )!( لتزویػػد ان ػػباب قطػػرات الػػدـ دبعػػاين الدىشػػة والتػػاث ر واالسػػتغراب ح  الشػػرطة )
ذىن الشاعر ویزید إلی  اع حاصالع بنی الواقع وا یاؿ، رف  ان باب الدـ یتبادرتالحقها مر ة واحدة لتكوف حد  

 ن ماىی ة الدـ ومفهومو.ممن دىشتو 
إف  الدواؿ  الغائبة تعب  عن مساحة ىما ارسی ومدی عمقو أكور من عرضها؛ حیوثر الشػاعر مػن شػعره  

 ال ػميرمػو االنسػیاؿ یعػو انسػیاؿ الػدـ كاف سنة وضع سطرین منق طنی لی عل صیاغة املػوت مػن الت م ػد 
یظهره شارایع علی مساحة بیاض السطرین. جیلو امتداد السػطرین املتػوازینی بعػد ثالثػة أسػطر متفر قػة أشػكاؿ 

                                                                                                                                                       

، دـ دـ یعػػو ال دـ ارغػػاين املنسػػیة،ىػػما كػػل  شػريف،  دـ مػػن حلقػو، إلػػی اررض، قطػػرة واحػدة، ةقطػػر سػقط  و  .1
 ، الدـ الزىید، قطرة واحدة.، ....، ..«ال أرید»دبعنی 

 یطلص علیها الفارزة والشولة أیضاع. .2
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 -مػن أوصػاؼ الػػدـ لیمو ػل الشػػاعر أیقونػة ترقػة الػػدـ املسػتمر ة ح   مػػل حػراغ السػطرین مػػن الكػالـ امللفػػوظ 
موقفاع ماساوای ع من مكابدة أحواؿ الشاعر الفردی ة واالشتماعی ة اليت  -ة والالحقة أتسیساع علی القرائن املسبق

، أو بعبارة أخری یكوف ال م  حوؿ سبظهر أوصاؼ الدـ عنهایع ز الشاعر عن إبالغ ال وت واحلدیث 
 ارخری أبل  من الكالـ.

 النتيرة
ملو عب االت كايف علی تقنیة االنزایح يف تشكیل لقد توص ل  دراستنا يف شعر حمم د إبراىیم أف سنة وأ د شا

 سطور ا الشعری ة إلی نتائج ركن تلخی ها حیما یلر:
لقػػد انفتحػػ  ق ػػائد الشػػاعرین علػػی أىػػم  تغػػری ات سػػطری ة مشػػرتكة تتسػػب ب بلت ػػواؿ يف ل ػػة املعنػػی وخبػػاایه، 

 در شر  والتشكیل العمودي  وال م .وتن هر يف مفاصل الن   وبناه، وىر تشمل تقنیات التدر ج واهلبوط الت
 ق ص اضطراب املوقل بتمو ج، یبادر کر یعتمد الشاعراف علی أسلوب التمو ج بوحرة حبیث إف  أب سنة ل

طوؿ ارسطر  نس صوی ،علی ىیئة قابلة للتحدید والتنب ؤ یرت بهاتوزیع السطور الشعری ة عفو ا اطر دوف أف إلی 
ـ الشاعر اتیستاتیكی ة والتوق ل الب ري  من خػالؿ أسػلوب التمػو ج وىػو یستخدحضالع عن ذلك وعرضها. 

 آالمو الماتی ة وا ارشی ة من ارعلی إلی ارسفل. نقلدبنزلة تنف   وراحة يف 

یشبو أسلوب التمو ج يف شعر شاملو طریقة أف سنة يف املراوحة بنی الوبات والتحو ؿ أثنايف تعر ضو لوطاة 
یقونة حمد دة بارحداث علیو، لكن و یوثر   اع معتدالع مع إیستاتیكی ة ق ریة تدؿ  علی التنف   الدال   القلیل 

حاع ملا یتبعو أبو سنة عن حركة موشی ػة تتحػر ؾ خاللدیو وىادئة، زد علی ذلك تف ح مسریة اكتماؿ ارسطر 
 من ارسفل إلی ارعلی لت ل إلی قم ة التضخ م واالضطراب.

بنی الشاعرین من خالؿ تسلسلو املعلومايت  املشرتؾ حیاؿ غروب الشم  انتشاراع  ینتشر اهلبوط التدر شر  
أف سػنة  مػل يف انزالقػو البطػريف سػرعة ىبػوط املعنػی ویػؤد ي إلػی  ایػة ماسػاوی ة  عنػدواسػعاع مػع الفػارؽ أن ػو 

توحر بلزواؿ أو حلظة الغربة والوداع، لكن و يف شعر شاملو ینزاح عن الانبنی الشكلر  والػدال   يف تشػكیل 
الغمػوض وااللتبػاس  السطور الشػعری ة؛ حهػما اهلبػوط عنػده انػزالؽ شػعوري  رمػو الن ػاح واحلیػاة الدیػدة لیسػد  

 ربملو بدایة السطر. ال مياملعنوي  
یسرتعر الشاعراف انتباه القارئ إلی القیمة العلیا للمفردات والرتاكیب عب خطوة التشكیل العمػودي  يف 

 سنة  احث يف ىما اهلبوط املباشر علی الوحدة العضػوی ة يف أي   سطور ا، ولكن زبتلل طریقتهما يف أف  أب



 ، حامد بورحشميتاکييأجداد ن ينيحس ليإمساع  أيب سنة وأمحد شاملو ميالسطر الشعرّي يف شعر حمّمد إبراه حایانز 

19 

ها ل البنايف العمودي  من نوع التساوي االحتتاحر  حبیث إف  ارسطر عنده علی الرغم من اختالحسطر ویستعم
، أتيت يف أطػػواؿ متسػػاویة وموسػػیقی خارشی ػػة مشػػرتكة يف حػػنی یسػػتمر  ىػػما التشػػكیل  دىااملفػػردات وتعػػد   يف

 .فقرة الشعری ةعنده إلی  ایة ال العمودي  
ايف العمودي  یوئ ل الق ر الطو   والمل الق ریة يف سطوره لتوسیع البن التعامد أو شاملو يف ربقیصإف  

صورة البیاض والرتكیز علی الن   كما یفعلو أبو سنة، غری أن و یوثر استقاللی ة السطر بدالع من الرتاتبی ة ویعمد 
سیقی سطر يف استخداـ لفظة واحدة ومو  من أشل وئیفة خاص ة  ملها أي   إلی التساوي الضمو  لبسطر

إلػی  حینػاع وإ  ا ىػو ینػزع  الفقرة ذلك ال خیلد التشكیل العمودي  عنده إلی  ایة عالوة علیداخلی ة مشرتكة، 
 التشكیل ارحقر  والتمی ز اتیقاعر  ح  یعود إلی ما كاف.

إف  ال ػػم  بلتنقػػیط انػػزایح شػػكلر  آخػػر یسػػهم لػػدی الشػػاعرین يف إقػػاؿ ن  ػػهما وإنتػػاج الداللػػة يف 
النقطتػنی ارحقی تػنی حبضػور  وئیفػةأف سػنة یراحػص مػر ةع   ػوذجر مع تشریك املتلق ر يف إدراكها وىػو يف ارسط

ق   يف وصل حاالت التوت ر واالضطراب ح  یرتعرع لیشمل تقانة املد  النقطر  لیمنح و شم  لتحدید التوق ل امل
 طنی.لدیدة علی تكمیل السطرین املنق  یشاركو يف أتویل اروصاؼ ا یالی ة او  طویل ریالقارئ حرصة تفك

یتناوؿ شاملو أسلوب ال م  بعالمات الرتقیم أیضاع يف إنشػايف حركی ػة املضػموف والتفاعػل مػع ذبربتػو الشػعری ة، 
الداللػة يف  توسػیعوىو لتحقیص ال م  اركب یستمد  من عالمات الرتقیم علی تكبػری مػا یلحػص السػطر البػدائر  و 

تحقیص مدلوؿ ال م  حیاؿ لارسطر الالحقة ح  إعدادىا علی الت د ي للتمد د النقطر  الطویل، غری أف  الشاعر 
أبػو سػنة و تػاج إلػی ات ػايف علػی  ایتابعهػ خیػاؿ سػعةسبظهرات املشهد الدرامر  یتمس ك بلواقع امللموس أكوػر مػن 

 ور.و من التنب ؤ واحلدس اركال م  يف سطوره یدن شاملو ی علح ،الت سید

 املصادر
 أ  عريب
 کت 

 ، القاىرة: دار الشروؽ.1، طرماد األسئلة اخلضراء(، 1990أبو سنة، حمم د إبراىیم )
(2000 ،)القاىرة: دار الشروؽ.1، طشرر الكالم ، 

 ، بریوت: دار التنویر للطباعة والنشر.2، طظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب امقاربة بنيويّة تكوينيّة (، 1985بنی ، حمم د )
 –إبراىیم أبو سنة  –(: اتیقاع يف شعر احلداثة؛ دراسة تطبیقی ة علی دواوین حاروؽ شوشة 2008ساملاف، حمم د علواف )

 ، م ر: دار العلم واتراف للنشر والتوزیع.1رحع  إسالـ، ط –حسن طلب 



 1391 خريف، 52 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

21 

 ، ارردف: دائرة املكتبة الوطنی ة.تغحّم األسلويّب يف شعر محيد سعيد ، شعريّة امل2017شرتح، ع اـ عبد السالـ )
 ، بریوت: الدار البیضايف.1، طم 2004-1950التشكيل البصرّي يف الشعر العريّب اةديث ا(، 2008ال فراين، حمم د )
، 1آف الكر  والنقد اردف ، ط(، ذبوید الشعر العرف  احلدیث؛ حبث يف احملاقلة بنی علم ذبوید القر 2011ال فراين، حمم د )

 السعودی ة: بدي املدینة املنو رة اردف .
 ، بریوت: دار الكتب العلمی ة.دراسة يف الشعر العريّب اةديث –البنی األسلوبّية (، 2012الع یلر، كماؿ عبد الرزاؽ )

 ة: اهلیئة العام ة لق ور الوقاحة.، القاىر 1طحمّمد إبراهيم أبو سنة؛ اخلطا واألثر،  (،2007العالمر، عبد احلكم )
 ، دمشص: دار صفحات للدراسات والنشر.معارج املعنی يف الشعر العريّب اةديث(، 2012حیدوح، عبد القادر )
 ، املغرب: مكتبة آنفو.1، ط-مش أجل تصّور شامل  –السيمياء العاّمة وسيمياء األدب (، 2005ملرابط، عبد الواحد )

 ، بریوت: املركز الوقايف  العرف .1، طالشكل واخلطاب امدخل لتحليل ظاهرايّت ، (1991املاگري، حمم د )
 الرسائل

التشكيل البصرّي مجالّياته ومدلوالته يف القصيدة اجلزائريّة "شعر العقد األّول مش األلفّية (، 2015بوحلارس، لیندة )
 شامعة البویرة، الزائر.، رسالة ماشستری، إشراؼ أ د حیدوش، الثالثة للميالد" أمنوذجا  

قصيدة الومضة يف الشعر اجلزائرّي املعاصر "ملحقات" لعّز الديش ميهويب (، 2017هبتوف، أمسايف؛ اوكسل إراف )
 ، رسالة ماشستری، إشراؼ: قدور سكینة، شامعة العرف بن مهیدي، الزائر.أمنوذجا  

، رسالة ماشستری، إشراؼ: قی  النقد األديّب العريّب اةديثاملصطلح السردّي يف (، 2003ا فاشر، أ د رحیم كر  )
  زة حاحل ا فاشر، شامعة ببل، العراؽ.

 ، رسالة ماشستری، خمطوطة اململكة العربی ة السعودی ة.البنية الدرامّية يف شعر محيد سعيد(، 2015العبیدي، قیلة عبد هللا )
، رسالة ماشستری، إشراؼ كماؿ شعر حمّمد إبراهيم أبو سنة وحياته الثوب األزرق؛ دراسة يف(، 2007الوقاد، نسرین )

 أ د غنیم، الامعة اتسالمی ة بغز ة، حلسطنی.
 الدوراّیت

جمّلة دراسات يف اللغة العربّية ، «قالیات ارسالیب الب ری ة يف شعر عدبف ال ائ »(، 1394بالوي، رسوؿ وآخروف )
 .27-48، ص  21، عشامعة تشرین مع ؾشامعة مسناف بالشرتا، وآداهبا

ئاىرة التشكیل الب ري  يف الشعر الزائري  املعاصر دیواف "ما   یقلو املهلهل" للشاعر حمم د زبور »(، 2018بوعزة، طیيب )
 .113-120، ص  3، ع10، الزائر، جوزارة التعلیم العا  والبحث العلمر، جمّلة دراسات أدبّية، «أ وذشاع 

سیمیائی ة ق یدة "وشم النهر علی خرائط السد؛ الوشم الرابع" حملم د عفیفر مطر؛ » (،1397؛ شهرایر  تی )پورحشمتی، حامد
 .25-50، ص  31، ش9، شامعة اتماـ ا میو الدولی ة، سجمّلة لسان مبنی، «دراسة يف العتبات الن ی ة وارسالیب الب ری ة

، شامعة املونی يف قسم اللغة كلية الرتبية، « ق یدة ماشدة غضبافالتشكیل الب ري  يف»(، 2012شد وع، حمم د حاضل )
 .1-22العربیة، ص 
-، شامعة حمم د ا ام  جمّلة عالمات، «سیمیائی ة البیاض وال م  يف الشعر العرف  احلدیث»(، 2008الوة، أ د )

 .122-135، ص  30الربط أكداؿ، املغرب، ع
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-، شامعة حمم د ا ام  جمّلة عالمات، «دالالت التشكیل الب ري  يف الشعر العرف  احلدیث»(، 2003شغیدؿ، كر  )
 .80-86، ص  20الربط أكداؿ، املغرب، ع

« -الشعر العراقر املعاصر قرايفة يف –البعد الع ائيب  للن   املوازي »(، 2016عطیة، ىیاـ عبد زید؛ دعايف إبراىیم رشید )
 .1-31، ص  وديف حبوث جامعة القادسيةمست

جمّلة دراسات يف ، «االنزایح الكتاف  يف الشعر العرف  املعاصر )دراسة ونقد(»(، 1391حمسو، علر أكب؛ رضا كیاين )
 .85-165، ص  12، عمع شامعة تشرین ؾشامعة مسناف بالشرتا، اللغة العربّية وآداهبا

شامعة ، جمّلة األثر، «ت التشكیل الب ري  الكتاف  يف الن   الشعري  احلدیثدالال»(، 2017بصر، عاليف الدین علر )
 .113-124، ص  29، الزائر، عقاصدي مربح ورقلة
 ب  فارسي
 الکت 

ًتطبرات ًبهك.1393تلغّف، كبهزاى ) زاى(، تْزاى: ا ضتبر )پضٍّطٖ در ضؼز ٍ داستبى هؼبصز ٗا  (، س٘بست ًَ

 ّب، تْزاى: چبح خَضِ. ضؼبر ػبضقبًِ احوذ ضبهلَ؛ اس َّا ٍ آٌِٗ(، هجوَػِ ا1346ضبهلَ، احوذ )

 (1351 ،)تْزاى: چبح هَسَٕ.2، چهایخاكهرثیه ، 

(1379 ،)تْزاى: ًطز سهبًِ.باغآیینه ، 

 (1397 ،)زاى.1737-1731هجووعهاشعارشانسدهدفتر  ، گزدآٍرٕ اه٘ز پزٍٗش پَٗبى، كتبثخبًِ اه٘ذ ٗا

 سزا. ، تْزاى: اًتطبرات قص٘ذ1ُ، چكتابشعر:احدشاهلو(، 1384هس٘ح، َّ٘ا )

 ، آهزٗكب: ضزكت كتبة.1، چاحودشاهلوبسرگشاعرآزادی(، 1387هقصَدلَ، ثْوي )

 الرسائل
ابراهینأبوسنهوفریدوىهشیری)فرموبیقیدرشعرهحودجستاریتط(: 1392) ِػجذاللْٖ هْذاثٖ، آس٘

 ًبهِ كبرضٌبسٖ ارضذ، استبد راٌّوب: ػجبط گٌجؼلٖ، داًطگبُ حك٘ن سجشٍارٕ، سجشٍار. پبٗبى، هحتوا(

 الدوراّیت
هجلّه، «ٕ احوذ ضبهلَ«ّب ثب چطن»سداٖٗ در ضؼز  تحل٘ل آضٌبٖٗ(: »1396آفزٗي، فزٗذُ ٍآخزٍى )

 .7-41، صص 15، ش8، داًطگبُ سوٌبى، طهطالعاتزبانیوبالغی

٘بط ) شادُ خ بصز ػ٘ل بسٗال؛ً  سبس،ً  ٌّجبرگزٗشٕ در اضؼبر احوذ ضبهَل(: »1393ٗخذًا هجلّهادبیات، «كبرثست اضكبل 

زاى، طیوهطالعاتفرهنگیپصوهشگاهعلومانسان، پارسیهعاصر  .121-138، صص 1، ش4، ْت

  



 1391 خريف، 52 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة
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ابوسنهنیدرشعرهحوّدابراهیسطرشعرزداییییآشنا

 یقیتطبیواحودشاهلو،بررس
 3یحاهدپورحشوت،1یاكیاجدادنینیحسلیاسواع

ط. 1  گ٘الىداًطگبُ  ٖػزث بت٘گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بر دًا

طگبُ  ٖػزث بت٘سثبى ٍ ادث دكتزٕ. 2  راسٕ كزهبًطبُدًا

دهیكچ
ٕ  ّبٖٗ شرٍ بفتيٗ ٖضؼز هؼبصز در پ ٍاصگـبى ٍ تزك   ن٘تحكـ  ثـزا َاخت ٗاس  شٗـ ٍ گز ّـب  ٘ـت ًقـص   ٖكٌـ

ٌتٕ كبركزدّب ٍ س  ٕثصز ّٕب َُ٘است كِ ضبػز را ثز آى داضتِ تب ِث ضٖ هَضَػ يّٗبست. ا آى ٖهلوَط 

بست ثب ث بست  ذٗذج ٕسبختبر هؼوبر كٗخَد  ذُ٘قص ٖضكل ّبٕٖ خَد دست سًذ ٍ ِث عزاح بى٘هٌت هٌت

ٍ چ ٍاصگبى  وب آىٕ سغز ٌص٘ثب هضوَى   ًِ  ٕسغزّب سداٖٗ ٖٗآضٌب ٕز٘گ٘پ ّب،ُ َ٘ض يٗ. اسجولِ اذّٗب اضبف

ِ ِثٕ ضؼز ِ چطن هٖ ٍ فبرسٖ در ضؼز هؼبصز ػزثٖ رٍضٌ است ك  ذٗگذار هب در قصب يٗا ضٍُٗ ِث خَرد،ٖ ث

ِ  ضبػزآى است كِ دٍ  گزبً٘اَث سٌِ ٍ احوذ ضبهلَ ث ن٘هحوذاثزّا خـَد قبلـل ثـِ     ٕسـغزّب  ٕال در الثـ

ؼغب ّبٕ ٘كتكٌ ًتقبل تجزث ِث ٍٖٗاال ٕثصز ٕزپذٗ فًا ـت خَد  ٍٕ آراء فكز ٖاحسبس ّٕبِ هٌظَر ا . ٌذّس

ص ص٘پپضٍّص ثب در يٗا سـغز   ٕكبركزدّـب  يتـزٗ  نپزداختي ِث هْـ  ٖدر پ ٖلتحل٘ ـ  ٖف٘گزفتي رٍش َت

ًتكبٗآهز ٖق٘تغج بت٘ثز هكتت ادث ِ٘دٍ ضبػز ثب تك شدًآى  سداٖٗ ٖٗآضٌب غٗدر سغَح ضب ٕضؼز  ٔجـ ٘ست. 

طبى هٖ جـِ    ذٗدر قصب ٕسغز ضؼز سداٖٗ ٖٗآضٌب ٕكبركزدّب يتزٗ ندٍ ضبػز ِث هْ دّذ تحق٘قً  خـَد َت

ًَ ؛ًطبى دادًذ دى  هَج َٓ٘آى ض ًٔو ٌّذ ًطبىاست كِ  سغزٕدار َث ـ ه ٓد  ظٗفطـبر ضـزا   ٕزگـذار ٘تأث شاى٘

ع  ضتبر سخت ثز ًَ ٌ٘ي .بستّ آىًَ  ٖٗثز سقَط هؼٌب ٕسغز ٖجٗسقَط تذر در ضؼز ّز دٍ ضبػز، ّوچ

 ت٘ـ در دٍ هَقؼ ٕسـغز  ٕسبختبر ػوَد ؛دارد تٍٗاصگبى حكب ٖثب سقَط ضكلسهبى  ّن ،ٍ آّستِ غٗسز

ِ كبر هٖ ضوٌٕ ٍ تسبٍٖ افتتبحٕ تسبٍ ِ گبّ ك٘تكٌ بىٍٗ در پب رٍدٖ سغزّب ث قغٖ سكَت ك  ٕگذارِ اسً 

َتبُ ضزٍع ه بى٘ث ٕثزا قغ ٍ ضَدٖ سكَت ك  ختن گزدد. ٖعَالً ٕاِ ِث سكَتً 

ٖ ٖٗآضٌب:هالیدواشهك  .ق٘تغج ؛احوذ ضبهلَ ؛اثَ سٌِ ن٘هحوذاثزاّ ؛ٕسغز ضؼز ؛سدٗا

                                                                                                                                                       

ٓهسئَل: ًَٗسٌذ                poorheshmati@gmail.com 


