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Abstract: 

 The study aims to reveal the thrills of poetic language in(abu Qasim Al-

Shabbi's) 
poem(Nasheed al-Jabbar), in terms of creative privacy that characterizes 

the rhythm of poetic language in terms of the opening of the 

introductory and the effectiveness of poetic images, and the aesthetic 

effectiveness of the text lock, to reveal the active axes Aesthetically, the 

stylistic variables contained in the poem in its stylistic transformations 
highlight the movement of aesthetic visions, and its artistic elements 

that appear in the captivating linguistic formations that adopt dialectic 

or the game of contrast and what it generates in the poetic pattern 

aesthetically to show the poem with all its artistic elements through The 

so-called aesthetic integration at the level of aesthetic patterns that this 

poem evokes in its dramatic aesthetic transformations. In fact, the 
poem (Nasheed al-Jabbar) by Abu Al-Qasim al-Shabi celebrates the 

exciting linguistic formations, not to mention the activation of aesthetic 

meanings, to defend life, this poem can be called (anthem of gloating 

and fathers) or anthem (steadfastness and confrontation) of the vices of 

the age such as disease, sorrow and misery, and it expresses the life of 
the poet in his final stage, and has been raided by disease and sanity, to 

live the spirit of confrontation and resistance in this poem, to be 

wrapped.... 

Key words: Poetic language, Poem "Nasheed Al-Jabbar, Linguistic 

Formations. 
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 نشيد الجبار(ألبي القاسم الشابي)جمالية اللغة وانزياحها في قصيدة
 

 3 هيام عبد الكاظم إبراهيم
 4حبيب كاظم التميميعبد هللا 

 
 الملخص

قصيدة في الشعرية اللغة مثيرات عن الكشف الدراسة القاسم)تهدف الجبار(ألبي نشيد
الشابي الفاتحة، منناحية الشعرية إيقاعاللغة التيتميز اإلبداعية منحيثالخصوصية

الشعرية الصور وفاعلية االستهاللية النصية، للقفلة الجمالية والفاعلية الكشفعن، ليتم
تحوالتها في القصيدة تتضمنها التي األسلوبية المتغيرات في ً جماليا النشطة الفواعل

الجمالية الرؤى حراك تبرز التي األسلوبية التشكيالت، في تظهر التي الفنية ومقوماتها
فيالنسقالشعريجمال تولده وما التضاد لعبة الديالكتيكأو التيتعتمد اآلسرة ياًاللغوية

لتظهرالقصيدةبمقوماتهاالفنيةكافةعبرمايسمىبالتكاملالجماليعلىمستوىاألنساق
.الجماليةالتيتثيرهاهذهالقصيدةفيتحوالتهاالجماليةالمثيرة

قصيدة إن المثيرة)والواقع اللغوية بالتشكيالت تحتفل الشابي القاسم ألبي الجبار( ،نشيد
نشيد)فهذهالقصيدةيمكنأنندعوها،للدفاععنالحياة،الجماليةناهيكعنتفعيلالمعاني
وهي،الصمودوالتصدي(لنوائبالدهركالمرضواألسىوالشقاء)الشموخواإلباء(أونشيد
الشاعر حياة عن األخيرةتعبر مرحلته في المرضوالسقم، داهمه وقد روح، ليعيش

القصيدة هذه في والمقاومة التصدي لفظ، الجبارلتكون ة وجه، في الصابرة تعكسذاته
 .وكلمنيريدونبهسوءاًليعلنمقاومتهوتحديهوصموده،األعداء

فيقولنا: الشابيوالنبالغ فيتجربة شعرية تشكلثورة القصيدة إنهذه إرادته، لتؤكد
النهاية حتى بها واالستمرار وصعوبتها الحياة مواجهة في المستمرة ذاته، على متمرداً

القيمةالمقاومةلكلمظاهرالضعفوالذلواالنكسار ليخلقمنها محققاً،اليائسةالمنكسرة
 .منذالعتبةالعنوانيةقيمةمؤثرةفيجذبالقارئإلىدالالتمتنهاالشعري

الكلمات المفتاحية الشعرية: اللغة الجمالي، التكامل البؤري، األسلوبي المقوم الفكر،
 .الجمالي

 
 
 

 :المقدَّمة
أدركناأن"النصالشعريهوالوثيقةاإلبداعيةالموقعةالقائمةعلىاستكناهلغةتُعّداللغةرحمالشعريةوأداتهاالسيماإذا

بحيثتنفذبعدذلكإلىكل،متناغمةمعالنفساإلنسانية؛تتغذىبارتعاشاتالروحالمتفاعلةمعماهوصميميفيالحياة
فلغةالشعرلغةالوجدانتعبرعنصاحبهاوتتجاوزهلتنتقلمنالذاتالشاعرةإلىأسرارالوجود،عصبمنأعصابنا

ألنهوليدمخيلةخاّلقةالتعملعملهاإال،فإنالشعرلغة،الحقيقيالمليءباالنسجاموالنظاموالمعنى.وعلىهذااألساس
 (.33ص،2004،خلود،ترمانيني)(.1باللغة.")
اليمكنأنتظهرالبالغةالشعريةفيالنصالشعريإالمنخاللمؤثراتاللغةوموحياتهاالنصيةالتيتجعل،ولهذا

آخر دون ً أسلوبا يختار الشاعر رؤية، دون نصية ورؤية خالقة، استثارية تشكيلية متعة النصية الجمالية المتعة ألن
يعني"أنلدىالشاعرالمبدعاستعداداًوهذا،النصيةالبليغةالتيتعبرعنالموقفأوالحدثالشعريبالمؤثراتوالرؤى

فطرياًتنسابمعهقريحةالتنضبفيلغةواقعةتحتأسراللحظةاالنفعاليةالتيتتخلقفيهاالقصيدةعلىماهجسفي
ًيستسلمالشاعرإل،نفسه ومايتولدعنها،ىمايشبهالغيبوبةلموسيقىالكلماتالمتتاليةوحينتجعلالنفسمناللغةنغما
،إيقاعاتتهيببالشاعراالستمرارفيأدائهالشعريبسببحالةاالنقيادإلىمااليمكنتفسيرهإالباإللهام.وهاهنامن

،باعتبارهمنأسرارالوجود،قاعيستقطرالشاعرالمبدعكلمتهمناللغةالعامةالمشوبةلتتراءىأمامناسدانةالشعرلإلي
 (.2وهوفيالشعريتزودبنغماتالروحالشاعرةبتجلياتالكونوأصدائهفيأعماقها")

.(33ص/2004خلود/،ترمانيني)
واستنطاقالجماليات،وهذايعنيباختصارأنالشعرفاعليةلغويةتستهدفبالدرجةاألولىإثارةالقيمالجماليةفياللغة

مبتعداًبنفسهعن،إذ"يستغلالشعرإمكاناتاللغةإلىأبعدحدممكن،التيتربطبينالمفرداتوالجملفيسياقهاالشعري
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الشعرية الصور تتيحها التي الوسائل األصواتواألوزانوكل العاديبواسطة الكالم ضمن، لغة هي الشعرية واللغة
بللعبة،وليسذلكفحسب،حسابوتمرين-عندفاليري-ماالستقالل.والشعرأيأنهالغةلهاشكلهاالمستقلتما،اللغة

وهومواءمةبينالصوتوالمعنىليصلحسب،وأغنيةوترنموسحروتعويذة.إنهفنيقومعلىالصورالبالغيةوالترنيم
هو تقاليده تتجاو، واحدة وحدة عناصره تشكل الذي المثال درجة إلى تعسفية كانت ولو الزمنحتى ز عالم، وتصل
(478/ص1987،رينيه،ويليك)(.3المطلق")

اليومي الحديث لغة فوق أي فوقية لغة هي الشعر لغة القول:إن يمكن هذا على وتأسيساً والتأثير، اإليحاء لغة إنها
ذلك،بينالشاعروبقيةالمدركاتالتيتكونعالمهالشعريومنهنافإنلغةالشعرتنشأ،واالستثارةوالمباغتةالتشكيلية

ولكنهاحينتدخلفيإطارالشعر،أناللغةالموجودةخارجالشعرتكونفيحالةفوضىاليعثرفيهااإلنسانعلىنفسه
الشاعر يصنفها منالفوضى، إياها ً مخلصا وينظمها وجوده، الفعالآللية التغيير منخالل فيالعمليةليحققوجوده ا

.(34/ص2004،خلود،ترمانيني)(.4اإلبداعية")
حسبالوعيالجماليفيتشكيل،ومننصشعريإلىنصشعريآخر،والواقعأنلغةالشعرتختلفمنشاعرلشاعر

ومنداخلها،وجعلهاتضيفإلىنفسها،إذ"الشعرينبنيعلىتفجيراللغة،وإنتاجالدالالتوالرؤىالمرتبطةبها،اللغة
يتولدعنهاعنصراً ويقومذلكاإليقاعفيما هواإليقاع. يتطلبههونفسهمنخرق،آخراً علىالتشكلوفقما بإجبارها

.(24ص،1985،محمدلطفي،اليوسفي)(.5للنمطيةالمعروفةفيتشكيلالكالم")
اللغ أن يعني التشكيلوهذا المحكاإلبداعيفي الشعرهي في ة في، المؤثراتالجمالية المبدععن ِغنىللشاعر وال

ويحتويفيداخلهعلىسلممنالعناصروالقوانين،ألنالشعر:"نوعمتكاملمنالقوليختلفنوعياًعنالنثر،التشكيل
-ويمارس،والذييعدلويكيفبقيةالعناصر،تالشعرالتيتنتظملحمتهوسداه.علىأنالعاملالبنائيالمسيطرفيبي

النموذجالخاص-بالتالي هو والداللية والصرفية الصوتية الشعر مستوياتهذا علىجميع حاسماً (.6باإليقاع")تأثيراً
 .(71ص،3ط،بيروت،منشوراتداراآلفاقالجديدة،1985،صالح،)فضل

،ناهيكعنتفعيلالمعانيالجمالية،نشيدالجبار(ألبيالقاسمالشابيتحتفلبالتشكيالتاللغويةالمثيرة)والواقعإنقصيدة
الحياة عن للدفاع ، ندعوها أن يمكن القصيدة نشيد)فهذه واإلباء(أو الشموخ الدهر)نشيد لنوائب والتصدي( الصمود

كالمرضواألسىوالشقاء الشاعروهيتعبر، األخيرةعنحياة فيمرحلته المرضوالسقم، داهمه وقد ليعيشروح،
وكلمنيريدونبهسوءاً،تعكسذاتهالصابرةفيوجهاألعداء،لتكونلفظةالجبار،التصديوالمقاومةفيهذهالقصيدة
 ليعلنمقاومتهوتحديهوصموده.

 الشابيوال تجربة في شعرية ثورة تشكل القصيدة هذه قولنا:إن في نبالغ الحياة، مواجهة في المستمرة إرادته لتؤكد
النهاية حتى بها واالستمرار وصعوبتها مظاهر، لكل المقاومة القيمة منها ليخلق المنكسرة اليائسة ذاته على متمرداً

 انيةقيمةمؤثرةفيجذبالقارئإلىدالالتمتنهاالشعري.محققاًمنذالعتبةالعنو،الضعفوالذلواالنكسار
الدالالت استثارة في رؤيوينصي استباق محطة الشعرية اللغة تجعل مثيراتتشكيلية على تنهضجمالياً والقصيدة

 ولعلأولىمثيراتالشعريةمايلي:،والرؤىالشعرية
 المؤثرة أو المركزة:الفاتحة النصية  -1

ًفيتشكلالفاتحةالنصية ًإلىاالرتقاءبالقصيدةجماليا ،تقليعتهاالنصيةاألولىالمثيرةأوالمركزةنقطةانطالقةشاقوليا
ًفيتقليعتهاالنصيةيجعلهاقمةفيالفاعليةواالستثارةوالجمالية أتت،ومنالبديهيأنارتقاءالقصيدةجماليا السيماإذا

الشعريةه استثارة في بليغة أسلوبية بنواشط محملة التقليعة ذه يبدأ، الذي هو المهم الشاعر جمالياً؛ألن بها واالرتقاء
سواءفيالشكلاألسلوبيالجماليالذيتتخذهأم،قصيدتهبدايةشاعريةقويةتسهمفياالرتقاءبرؤاهاومؤثراتهاالجمالية

وهذايؤكدأن،الذيتتخذهالصورمندالالتمركزةومشاعرجياشةبالعاطفة،اعريفيمنحاهااألسلوبيالتحفيزيالش
القصيدة األولىفي االستهاللية التقليعة للقارئمنذ تظهر ومؤثراتفنية متغيراتأسلوبية كتلة الشعرية فيهذه، كما

التقليعةالمثيرةالتالية:
اِء واألَعداءِ "  َسأعيُش َرْغَم الدَّ

اءِ  ِة الشَّمَّ  كالنَّْسر فوَق الِقمَّ
 أْرنُو إلى الشَّْمِس الُمِضيئِة هاِزئا  

 بالسُّْحِب واألَمطاِر واألَنواءِ 
لَّ الكئيَب وال أَرى  ال أْرمُق الظ ِ
ِة السَّوداءِ   َما في قَراِر الُهوَّ

 وأَسيُر في ُدنيا الَمَشاعِر حاِلما  
 َغِردا  وتلَك َسعادةُ الشعَراءِ 

 لُموسيقى الَحياِة َوَوْحيِهاأُْصغي 
 .(13 -11، ص4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )7وأذيُب روَح الَكْوِن في إْنَشائي " )
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هنا بالفعلالمستقبلي، النصية البداية سأعيش()تلفتنا التي)والفعل، المستقبلية سأعيش(هوفعلمستقبلييتوخىاإلرادة
والتصميم تحفزعلىاإلرادة األخرى)الفعلوداللة، استتبعتالدالالتالنصية سأعيش( لتبرز، الفعلية الحركة بوساطة
لدىالشاعر المقاومة الرؤية والثبوت، التيتدلعلىاالستقرار الجمل هي االسمية الجمل المعروفللقارئأن ومن

إذاعتمدالجملالفعلية،شاعروهذاعكسماقصدهال،أوساكنالتغييرفيهوتركيزالموقفأوالحالةعلىشيءمحدد
ومنفعلتحريضيتحفيزيمقاوم،باالنتقالمنإرادةإلىأخرى،المتتابعةليثبتالحركةالمتتابعةوفعلاإلرادةالمتتابع

وهذهاألفعالتحوليةاستثاريةمقاومةتبرزحجمالتصميمواإلرادة،أذيب(-أصغي-أسيرُ-أرمق-أرنو-إلىآخر)سأعيش
التييمتلكهاالشاعر.القوية

والمالحظأنالفاعليةالتصويريةتتبدىفيجماليةالصورالمتتابعةالتيتؤكدانتصارالشاعرلموقفهالوجودياإلنساني
والمرضوالموت الضيق حاجز وكسر الحياة في األجمل باتجاه الثباتوالتغيير على والعزيمة اإلصرار تؤكد ،التي

 سماء في ويغرد الحياةلينتشي غرداً، حالماً المشاعر دنيا في وأسيُر التالية:] الصور في في-كما الكون روح أذيب
وهذااألسلوبالشعريالتشكيلييجعلالنصذاقيمةاستثاريةفيتحريكالرؤىوالتجلياتالوجوديةفيالحياة.،إنشادي[

ًفيالقصيدةأنالفاتحةاالستهالليةقدأتتذاتقيم ةتحفيزيةتتناسبوموضوعالقصيدةوماتبثهمنرؤىوالمثيرحقا
الجمالية الرؤى استثارة في التحفيزية التأملية ونظرتها المقاوم العاطفي الشعوري بوحها تتناسبمع ودالالت وأفكار

:إذيقول،المحرضةللحياةللوقوففيوجهالموتواليأسوالضعف
ِ الَّذي" وِت اإِللهي   وأُصيُخ للصَّ

 يُْحيي بقلبي َمي َِت األَْصداءِ 
 وأقوُل للقََدِر الَّذي ال ينثني
 َعْن َحْرِب آمالي بكل ِ باَلءِ 

َج في دمي  ال يُْطِفُئ اللَّهَب المؤجَّ
 موُج األسى وعواصُف األَزراءِ 
 فاهدْم فؤادي ما استطعَت فانَّهُ 
اءِ  مَّ  سيكون مثَل الصَّخرة الصَّ
 بكاال يعرُف الشَّكوى الذليلَة وال

عفاِء" )  (13 -11، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )8وضراَعة األَطفاِل والض 
الجملفيهذهالحركةتتحددبالدالالتالنصيةالتيتبرزها،إنالقارئيتلذذبالحركةالفعليةالتيتثيرهااألنساقالشعرية

ليؤسسللجمالفيالحياةضدبشاعةالموت،واآلالمالداللةعلىاإلصراروالمقاومةوالثباتفيوجهالنوائبوالمصائب
والضعفوالهرم للصوتاإللهي، التالية:]أصيخ الشعرية والجمل فيالصور دمي-كما في اللهبالمؤجج يطفئ -ال

الصماء[ الصخرة مثل سيكون للمرضوالبشاعة، المقاومة الصور جمالية تعكس اللغوية التشكيالت أن دليل وهذا
أسيسالجمالوالضعفلت التي، يتبدىالتفاعلالنسقيفياألبياتعلىمستوىالدالالتوالمؤشراتالجمالية ومنهنا
القصيدة تبثها التصور، ووفقهذا الجماليعلىمستوىاألبيات، فيالتكامل تبدو القصيدة فيهذه فإنغنىالشعرية

ىالمقاومةوالثباتفيالمواقفحتىاالنتصارللجمالبالعزيمةواستثارةمؤشراتهاالنصيةالشعوريةالبليغةفيالداللةعل
والثباتواإلقدام.

التكامل الجمالي:-2
ونقصدبالتكاملالجمالي:تفاعلاألجزاءالنصيةفيالقصيدةجمالياًمنخاللتآلفالجملوالرؤىواألفكارالدالةعلى

التفاعلي،معينأوقضيةتؤرقالشاعرموقفشعوري إنالقارئمنخاللتفاعلاألجزاءالنصية،وتثبتإيقاعها إذ
 تحققإيقاعهاالنصيالتكامليفيالقصيدةعلىالمستوىالتفاعليالنصي.

الجمالي النصي ال-والتكامل إيقاعها لتحقق والدالالت الرؤى هندسة على يقوم منظم تكامل القصيدة هذه تفاعليفي
المثير التكاملي األخرى، تقود جملة كل أن لدرجة الشعرية، الجمل يطال ال الصوروالتكامل يطال فحسببل ألن،

وليسثمةثنائية،ويتفهمهاكمايمنحهاالمعنىوالنظام،الصورة"هيالوسيطاألساسيالذييستكشفبهالشاعرتجربته
فالشاعراألصيليتوسلبالصورةليعبر،وإمتاعشكلي،فيإقناعمنطقيأورغبة،أومجازوحقيقة،بينمعنىوصورة

وبهذاالفهمالتصبحالصورةشيئاًثانوياًيمكناالستغناء،بهاعنحاالتاليمكنلهأنيتفهمهاويجسدهابدونالصورة
 وإنما،عنهأوحذفه

(.9اديةعنإدراكهأوتوصيله")تصبحوسيلةحتميةإلدراكنوعمتميزمنالحقائقتعجزاللغةالع
.(383ص،3طالدارالبيضاء/،المركزالثقافيالعربي/1992جابر/،)عصفور

إذإنالصورتتفاعلمعبعضها،تحفيزي،نشيدالجبار(واقعتكاملياستثاري)فيقصيدة–والواقعأنمثيراتالشعرية
كمافيقوله:،وحياكتهاالنصية،التشكيليالمراوغبعضاًفينسقشعرييباغتالقارئفيالمنحىاألسلوبي

 َسأَظلُّ أمشي رغَم ذلك عازفا   "
 قيثارتي مترن ِما  بغنائي

 أَمشي بروحٍ حالٍم متََوه ِجٍ 
 في ُظلمِة اآلالِم واألَدواءِ 
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 النُّور في قلبي وبيَن جوانحي
 فَعاَلَم أخشى السَّيَر في الظلماءِ 

 تنتهي إن ِي أنا النَّاُي الَّذي ال
 أنغاُمهُ ما دام في األَحياءِ 

 وأنا الِخَضمُّ الرْحُب ليس تزيُدهُ 
 (.13 -11، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )10إالَّ حياة  َسْطوةُ األَنواِء" )

ممايجعلالنسقالشعريذافاعليةقصوى،تنهضالقصيدةجمالياًعلىمثيراتتشكيليةمراوغةفيالنسقالشعري،هنا
والتأثير االستثارة في بغنائي، ً مترنما قوله:] في جوانحي-كما وبين قلبي في األحياء-النور في مادام سطوة-أنغامه

األنواء[ التيتباغتالقارئباألنساقالتشكيلية، منخاللالمثيراتالنصية تحققغايتها والالفتأناألنساقالشعرية
وخلقالتكاملالجماليالمثير:]النورفي،فيالتحفيزالنصيذاتفاعليةقصوىوهناجاءتالتشكيالتالنصية،المراوغة

تتكاملاألنساقالشعريةجمالياًفياستثارةاألنساقالشعرية،قلبيوبينجوانحي/فعالمأخشىالسيرفيالظلماء[؛وهكذا
وهذايعنيأنالروحالمقاومة،المقاومةفكلصورةشعريةتبرزبوصفهاقيمةجماليةتستجليأبعادالرؤية،لتحقققيمتها

هيالتيتحكماألبياتفيالقصيدةلتؤكدتالحمدالالتهاورؤاهارغماالختالفالتشكيليواالنتقالمنمثيرنصيتحفيزي
إلىآخر.

إناألبياتإذ،تكاملعلىمستوىالصوروالدالالتومؤشراتهاالنصية–فيهذهالقصيدة-والواقعأنالتكاملالجمالي
كمافيقوله:،علىمستوىالصوروبنيةالدالالتومرجعيةاألنساقالشعرية،تتفاعلفيمابينهالتحقققيمتهاالنصية

 وأَقوُل للَجْمعِ الَّذين تجشَّموا"
 َهْدمي وودُّوا لو يخرُّ بنائي

 ورأْوا على األَشواِك ظل َِي هاِمدا  
 فتخيَّلوا أَن ِي قضْيُت ذَمائي

 وغدْوا يَُشبُّون اللَّهيَب بكل ِ ما
 وجدوا ليشُووا فوقَهُ أشالئي

 ومَضْوا يَُمدُّوَن الُخَواَن ليأكلوا
 لحمي ويرتشفوا عليه ِدمائي
 إن ِي أقوُل لهْم ووجهي ُمشرق  
 وعلى شفاهي بَْسَمةُ استهزاءِ 

 إنَّ المعاِوَل ال تَُهدُّ مناكبي
 والنَّاَر ال تأتي على أعضائي

 لى النَّار الحشائَش والعبوافارموا إ
 (.13 -11، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )11).يا َمْعَشَر األَطفاِل تحَت َسمائي"

هنا سلبي:، جانبين بين الصور بتكامل وإظهار)تعكسالقصيدة اآلخرجانبالتشفي( عدوانية على، وجانباالنتصار
والعزيمة اإلرادة بقوة )اآلخر ، معشر األسلوبييا المنحى هذا وفق تنحو الصور يجعل مما تحتسمائي(؛ األطفال

المقاوم التحفيزي مجابهة، في الذات عظمة وإثبات ذات كينونة مقاومة الشاعر مقاومة والحاسدوكأن الحاقد اآلخر
لحمي والعدو)ليأكلوا دمائي(، عليه ويرتشفوا علىأنالتكاملالجماليبينالصوري، يدلنا فيوهذا تأسيسية شكلقيمة
وإبرازناتجهاالجمالي.،تحفيزدالالتالقصيدة

 المقوم األسلوبي البؤري المركز:-3
ونعنيبه:،ولعلأبرزمثيراتالشعريةالمقوماألسلوبيالبؤريالمركز،تُعدالشعريةالرحمالبؤريفيالتحفيزالنصي

ولودققنا،وتحقققيمهاالجمالية،مقوماتبؤريةتحفيزيةتستثيرالشعريةالمفاصلالنصيةالبؤريةالتيتجعلالنصكتلة
نشيدالجبار(ألبيالقاسمالشابيلوجدناأنالمقوماألسلوبيالبؤريالمركزيشكلنقطةاستثارتهاونقطةتفعيل)فيقصيدة

كاليستخدمالصورةكواجهةإبداعيةوالشاعرحيالذل،الرؤىالمقاومةللضعفواالنهزامأمامصالبةاإلرادةوجسارتها
يخلقمنهمعادالًوجودياًلتجسيرالرؤياوجعلهانقطةتكاملالرؤىونقلهابرشاقةوسالسةإبداعية،ولكنه،فينقلمايريد

كمافيقوله:،نشطةتحققالقصيدةتكاملهاوتفعيلهاالنصي
 شائَش والعبوافارموا إلى النَّار الح"

 يا َمْعَشَر األَطفاِل تحَت َسمائي
دِت العَواصُف وانتشى  وإذا تمرَّ

رقاءِ   بالهوِل قْلُب القبَِّة الزَّ
 ورأيتموني طائرا  مترن ِما  

وابعِ في الفَضاِء النَّائي  فوَق الزَّ
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 فارموا على ظل ِي الحجارةَ واختفوا
ياحِ اْلهوجِ واألَنواِء " )  (.12 -11، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )12َخْوَف الر ِ


رالشاعرالرؤياالشعريةلتحقققيمتهاالنصيةعبرأنساقتآلفيةتعتمدتجسيرالرؤياصوبالدالالتالرافضة،هنا يجّسِ

الضعفواالنهزام مظهر لكل المواجهة، في والقوة تعكسالجسارة بل بين، للدالالت النصي تفعيلها القصيدة لتحقق
علىظلي)جانبين جانبمظلم(يتمثلفيإشاعةالحسرةواألسىعلىالواقعالموبوءبالضغينةوالقهروالفساد)فارموا

وجانب)مشرق(يتمثلفيالصمودوالمقاومةواإلصرارعلىالمواجهة،الحجارةواختفوا/خوفالرياحالهوجواألنواء(
حتىالنهاية

فهذهالقوةالمواجهةباإلرادةتنقل،ورأيتمونيطائراًمترنماً(-لقلبالقبةالزرقاء)وإذاتمردتالعواصفوانتشىبالهو
المضيء الشعريةصوبالجانبالمقاوم الصوروالرؤية عبرتجسير القصيدة في، جمالية قيمة اكتسبتالصورة وقد

 برؤاها لتسمو القصيدة التيتنطويعليها النصية الجمالية الرؤية الدالالتتحفيز بثها في المراوغة النصية وعالئقها
 المتمردةعلىالواقعبكلجهامتهوأساهالمطلق.

والمالحظأنالمقوماألسلوبيالبنائيالمركزالذيتنبنيعليهالقصيدةبناءتفاعلياستثارييعمدالشاعرمنخاللهإلى
الالتومعاٍنجماليةتحققغايتهاومثيرهافيبثالوجهوتجسيرأبعادهاالجماليةبماتحملهمنرؤىود،تجسيرالرؤيا

 كمافيقوله:،المضيءفيالقصيدةمقارنةبالوجهالمظلمالذيحاولالشاعرأنيصورهبكلجهامتهوفظاظتهالمؤلمة
 ارموا على ظل ِي الحجارةَ واختفواف"

ياحِ اْلهوجِ واألَنواءِ   َخْوَف الر ِ
 ارحواوهناَك في أمِن البيوِت تط

 (.13 -12، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )13َغثَّ الحديِث ومي َِت اآلراِء " )
والتعسفواألسى التعنت مظاهر لكل الرافضة االستثارية التجليات يصبحول المركز البؤري األسلوبي المقوم إن

الوجودي الجانبالمضيء، الشاعر علىليؤكد واإلصراروالتمرد بالفسادجانبالمقاومة المتفسخ الموبوء الواقع هذا
الوجودي والضاللوالقهر والمقاومة، التمرد أشكال كل التيتحملمعها الجمالية أبياته ليشكل البؤري، االنتقال وهذا

التحفيزيمنمتحولجماليرؤيويإلىمتحولجماليرؤيويأكثرقيمةواستشرافاًجمالياًيدلعلىفاعليةرؤيويةفي
البعدالجمالياإلنسانيللذاتالشاعرةفيإحساسهابالعالمالمحيطوالخلوصمنهإلىروحمقاومةتشيبالعاطفةتخليق

اإلنسانيةالتيتتسامىفوقدناياالبشر)وهناكفيأمنالبيوتتطارحوا/عثالحديث/وميتاآلراء(.
نالصورةتعداألداةالرئيسةفيتجسيرالرؤياالشعريةوربطولودققنافيفاعليةالمقوماألسلوبيالبنائيالمركزلوجدناأ

دليلالتكاملالجماليالذييجعلالصورالشعرية النصية.وهذا وقيمتها ًلتحققغايتها بعضا ًمعبعضها األنساقجماليا
لتصبفيبؤرةالدالالتومظاهراستثارتها.تحقققيمتهاالنصية

 الفاصلة الختامية المركزة: -4
واليمكنللنصالشعريالمؤثرأنيرسخفياألذهاندون،الشكفيأنالشعريةكتلةمتفاعلةبالمؤثراتوالقيمالجمالية

ومنهذاالمنطلقتعدالفاتحةاالستهالليةالمركزةفنياًهيالتقليعةاألولى،توفرالقيمالجماليةالمثلىالتيينطويعليها
وتبقىالقيمة،قفلةالنصيةبمثابةالمركزالحساسالذييثيرالقصيدةلتترسخفيذهنالمتلقيالتيترتقيبالقصيدةلتأتيال

نشيدالجبار(لخلصناإلى)ولوتأملناالقفلةالنصيةفيقصيدة،الدوامالجماليةفياالرتقاءبالقصيدةوتلقيهاالجماليعلى
الضعفحورثقلهاالرؤيويالتحفيزيالرافضلكلمظاهرنتيجةمهمةوهيأنالقفلةالنصيةتمثلخالصةالقصيدةوم

إذيقول:،واالنكسارلتؤكدصوتهاالمقاومالذيالتهزهالنوائبواألمراضواألحزانوالمآسيالوجودية
 وترنَّموا ما شئتُم بَِشتَائمي"

 وتجاَهروا ما شئتُم بِعدائي
ا أنا فأُجيبكْم ِمْن فوقكمْ   أمَّ

 والشَّفُق الجميل إزائيوالشَّمُس 
 َمْن َجاَش بالوحي المقدَِّس قلبُه
 (.13 -12، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )14لم يحتفل بِحَجارِة الفلتاِء" )

إنالقارئهنايدركأنالمحورالثقليللقصيدةيبرزفيقفلتهاالسيماإذاكانتالقفلةتجرمحاورالقصيدةإلىهذهالنهاية
منجاشفيإبرا التيترىالنوروالتجلياألسمى:] باإلحساسوالروحالجمالية الثباتوالموقفالجماليوتأسيسه ز

وهذايدلناعلىأنالروحالجماليةالتييمتلكهاالشاعرفيالحياةتجعل،بالوحيالمقدسقلبه/لميحتفلبحجارةالفلتاء[
وثباتالموقفالشعوريالذيتطرحهمنأوللبنةفيتشكيليةإلىآخرالنصكتلةتفاعليةرؤيويةتبرزتكاملهاالجمالي

كلمةفيتكوينها.



 الفكر الجمالي  -5
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والقيم،ونعنيبالفكرالجماليمجموعةالقيمالجماليةالمتطورةالتيتتضمنهاالقصيدةفيإبرازمتحولهاالجماليالرشيق
 التيتنبنيعليها بالدالالتوالمعانيالجديدةوالمواقفالجمالية الخالقة النصية فيمحاورها القصيدة ولعلمندعائم،
كمافيقوله:،التمثلبالنوروالضياءوالحياةكقيمةمنقيمالجمالوالتأسيسله،الفكرالجماليالتيتدعوإليهالقصيدة

ل  " ِ  فأنا السَّعيد بأنَّني ُمتحو 
 اآلثاِم والبغضاءِ عن عالِم 

 ِ  ألذوَب في فجر الجمال السرمدي 
 (.13 -11، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )15وأرتوي من َمْنَهِل األَضواِء" )

إندعوةالشاعرإلىالجمالوالترفععناآلثاموالكراهيةوالبغضاءهوأولىدعائمتهذيبالنفسوترويضهاعلى،هنا
بقوله:]ألذوبفيفجرالجمالالسرمدي[اكتسابالقيمالجماليةا ،ثمقوله:]أرتويمنمنهلاألضواء[،لتيعبرعنها

وكأنالشاعرأرادأنيشفمنعالمالمادةإلىعالمالروحوفضائهاالمشرقالجميلالذييتطلعإليهمنخاللالسعيإلى
ياتهااإلبداعيةقيمجماليةتؤسسمدلولهاعلىمثيراتوهذادليلأنالشعريةفيأرقىتجل،الجمالاإللهيومنهلاألضواء

الرؤيةالخالقةالتيتدعوإلىالسموواألخالقواالبتعادعنالدنايامنشحناءوبغضاءوغيرهامنالرؤىوالمنظورات
المقيدةلحركةالروحوارتقائهافيسماءاللذةوالجمال.

القصيدة التربويةالجماليةالتي-علىمستوىالفكرالجمالييلحظومنيتابعالحركةالجماليةالتيتبثها بوضوحالقيم
إذيقول:،تنزعإليهاالقصيدةفيإثباتكينونةالجمالفيوجهالبشاعةوالقبحالوجودي

 ومَضْوا يَُمدُّوَن الُخَواَن ليأكلوا"
 لحمي ويرتشفوا عليه ِدمائي
 إن ِي أقوُل لهْم ووجهي ُمشرق  

 بَْسَمةُ استهزاءِ وعلى شفاهي 
 إنَّ المعاِوَل ال تَُهدُّ مناكبي

 (.13 -11، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )16والنَّاَر ال تأتي على أعضائي" )
وماقولالشاعر:]إني،إنالشاعرهنايصورالبشاعةبشتىحدودهااالنتهاكيةاإلجراميةليؤسسللنوروالفضيلةوالجمال

ووجهيمشر علىالجمالوالفكرالجماليفيالمواجهةأقوللهم إالداللة ق[ التيتؤسس، السلبية بقيمهم واالستهزاء
للبشاعةفيحينأنهيؤسسللجمالفكراًوإحساساًوارتقاًءفيمنظوراتناالوجوديةللحياة.

نالشعرباإلضافةإلىأنهقيمأ:إلىنتيجةمهمةوهيولواستغرقنافيتفاصيلالفكرالجماليالذيتبثهالقصيدةلخلصنا
تطهير،ألنمنوظيفةالشعرالتطهير،جماليةفيالتشكيلوالتعبيرينبغيأنيؤسسللجمالكإحساسوقيمجماليةمركزة

إذيقول:،النفسمنالبشاعةوالدناسةالوجوديةإلىفضاءالروحوالتجليالمطلق
 وترنَّموا ما شئتُم بَِشتَائمي"

 ما شئتُم بِعدائيوتجاَهروا 
ا أنا فأُجيبكْم ِمْن فوقكمْ   أمَّ

 والشَّمُس والشَّفُق الجميل إزائي
 َمْن َجاَش بالوحي المقدَِّس قلبُه
 (.13 -11، 4/ ط 2005الشابي، أبو القاسم / ( )17لم يحتفل بِحَجارِة الفلتاِء" )

لدرجةأنالشاعريؤسسفيهاللجمالوالمواقف،رإنهذهاألبياتالشعريةتؤسسألرقىمثيراتالفكرالجماليفيالتعبي
في فيالجمالية ومحوره الروحيديدنه الجمال الجمالبأنيجعل إلىأعلىقيم باالرتقاء المواقفالسلبية التعاملمع

ءبالنورالقولالمشينواالحتفابالبشاعةليتمسكبالوحيالمقدسالذيينيرقلبهوروحهويترفععناالرتقاءفوقالشتائم
اإللهيوالتجليالمطلق.

ليؤكدأنالشعرية،يؤسسالشابيقصيدتهجمالياًعلىمثيراتالفكرالجماليفيتشكيلالصوروتوجيهالدالالت،وهكذا
ليرتقيبلغتهالشعريةإحساساًوجماالًتشكيلياً،فضاءتأمليجماليمفتوحعلىمختلفالقيمالجماليةوالوجوديةفيالحياة

،لمحرابهارؤيوياًيؤسسلكلماهومثيرجمالياًعلىمستوىالمؤشراتوالرؤىوالدالالتالتيتبثهاالقصيدةمنبابهاو
وغنىالصورالشعريةوتكاملهامعالدالالتالساميةالتيتبثهاالقصيدةفيالدفاععن،وهذادليلغنىالمخيلةالشعرية

الموت ضد الجمال أوجه من كوجه الشعوريالحياة واالنكسار واالنهزام والضعف برؤيتها، القصيدة تسمو ولهذا
النصي الفواعل،لتكونمنالقصائدالمميزةفيتفعيلاإلحساسالجماليفيالتلقيالجماليالنصي،وتشكيلها واستثارة

.قيةفنيةالنصيةالكاشفةعنالقيمالجماليةوالرؤيويةالتيتنطويعليهاالقصيدةبكلشفافيةومصدا


 النتائج:                                            
قيمبؤريةتوليفيةتؤكدحنكةالشاعرفياالنتقالمنمثيرجمالي-فيقصيدةالشابي–إنالبنيةالعالئقيةالتحفيزية-1

،لوبيةمنقيمةجماليةإلىأخرىوتنقالتالمتغيراتاألس،عبرالتكاملالجماليبيناألبياتعلىمستوىالصور،تشكيلي
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إذإنالتحوالت،وهذادليلأنالفكرالشعوريالمقاومهوماتحفلبهالقصيدةفيكشوفاتهاالنفسيةوالشعوريةالعميقة
الثائرةعلىكلمظاهرالضعفوالشعور النصيةودالالتها الدالليةمنرؤيةإلىرؤيةفيهذهالقصيدةتشيبهندستها

وكأنشعورالشاعرباالنهياريشيبانهزامهأمامسطوةالموتالمؤلمة.،رباالنهيا
المفعمة-2 االستهاللية الفعليةباالنتقالمنالثبوتوالسكوناالسميإلىباألفعالالمتتابعةإنالفاتحة تدلعلىالحركة

الفعلية الحركة ، األفعاليواجه شبحالموتوالضعفواالنهزامألنالشاعربتراكم وثباتموقفهعلى، ويعلنإصراره
المقاومةحتىاللحظةاألخيرةلتأسيسالجمالكقيموجوديةتجعلالشاعرفيمواجهةمعالسلبمنخاللاإلصرارعلى

وتأسيسفعلكينونتهالمقاوم.،الحياة
موقفالشعريالرافضلكلمظاهراالستسالمواالنهزامأمامإنالتكاملالجماليفياألبياتيسيرباتجاهالحدثوال-3

فقدجعلكلأفعالهذهالقصيدةبإيقاعانفجاريصادمليؤكدصموده،شبحالموتوالضعفوالتقزموالذلواالستسالم
لتفاعليأيإنالفعلالجماليلألبياتفع،منأولجملةفيالقصيدةإلىآخرجملةفيتكوينها،وعظمةموقفهالرافض

تشكيلي مثير من باالنتقال استثاري أخرى، إلى نصية ورؤية شعريتها، يؤكد ما وهذا بالمتغيرات، انتقالها وشعرية
آخر إلى تشكيلي أسلوبي محمول من ومحموالتها األسلوبية والمتحوالت الجمالي، األفق تؤكد نصية متغيرات وفق

باألسلوبوالعزفعلىمثيراتالصوروتشكيالتالجملبحركتهاالفعليةالرؤيويلهذهالقصيدةفيإتباعالنهجالمقاوم
اإلنسيابيةالخالقة.

وعالئقهاالنصيةالمتفاعلة،إنالرؤيةالتشكيليةالتيتطرحهاالقصيدةتبرزحيويةاألنساقالشعريةفيتكاملهاالفني-4
ممايجعلالقصيدةكتلةتفاعليةاستثاريةفي،دلولهاالنصيممايدللعلىشعريتهاوشعريةم،فيإيحائهاوتشكيلهاالنصي

واستثارةاألنساقالجماليةالمراوغة.،خلقالتفاعلالنصي
القصيدة-5 تتأسسعليها التي اإلسنادية الدهشة الرؤىإن تلوين في الشعرية األنساق تحفيز في فني تكامل دهشة

والدالالتالمراوغة هنا، ومن ت، فيرؤيتهافالقصيدة الجمالي الفكر طرح السلبوالبشاعة، محل الجمال إحالل فكر
والجمالفرفضالقبح التيتؤسسللخير النصوصالتربوية من النصيعد وهذا واإلحساس. الرؤية في الوجودية

وتأسيسالجمالوالقيمالجماليةفيالحياة.
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