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  )فلسطني على الصليب: (لتحليل الصويت للخطاب الشعريقصيدة
   منوذج–ملفدي زكريــاء

 

     الدكتور عمار ساسيث                
  –البليدة –جامعة سعد دحلب              

  
  : امللخص

  ؟…هل الشعر إال معاناة فتجربة فرسالة يف احلياة … 
وهل اجلمال إال   … وهل القصيدة إال وردة مشوكة تنبت من بقايا احليوان لتستقر يف متام اجلمال؟؟                      

ي زكرياء،و من على    من رحم هذه الرؤية بزغت القصيدة عند شاعرنا الكبري مفد         .رسالة احلق يف احلياة؟   
  :أعواد منربها فجر قوافيها بقوله

  ).لوال النبوءة كان الشعر قرآنا*** رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة  ( 
فلـسطني علـى الـصليب      *و يف هذا السياق تأيت املداخلة لتتناول رؤية علمية لغوية يف حتليل قصيدة              

  :للشاعر مفدي زكرياء، و ستقف على احملطات التالية*
  .تجربة و السريةال -1
  ).املنهج الوصفي الوظيفي(الصوت و الداللة يف منهج البحث املتبع   -2
  .النموذج التطبيقي و الوصفة العامة -3
  .التحليل الصويت خلطاب القصيدة -4
  .اخلامتة و النتائج -5
  : املقدمة1-1

      رؤية يف الشعرية
ا أن تتغري من حلظة إىل أخرى       الشعر شعور و ليس مشاعرا، ألن األول قائم على حاالت خاصة بإمكا           *

أما الثانية فهي قائمة على حالة      .و الشعر ال يقال يف احلاالت العادية        .فيتغري معها الشعور تبعا و انسجاما     
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عادية و عامة و قارة يف كل الناس ،فلكل إنسان مشاعر ال ميكن أبدا أن يتجرد منها،و لو كـان كمـا       
  .يقول الشعر الستطاع كل إنسان أن ) مشاعر( يقولون

 و الشعر جتاوب الشعور مع احلال، فرحا أو قرحا،و يف ذلك تفريغ للطاقة يف موضعها و إال فالصدمة و                   
  .النكبة

  .والشعر متنفس الشعور و إال فالسكتة و املوت
 و الشعر جتربة خترج من معاناة . والشعر ممارسة ترقى بالتدرج مع الزمن و بالشرط إىل جتربة

  .  ليس من رأى كمن مسع،و ليس من تاق كمن ذاقإذ.. ومعاينات
  .والشعر أفكار ناعمة غائرة يف الشعور تبدوا ساعة و ختتفي ساعات و ليس مبتناول املشاعر اصطيادها

  .و الشعر شعور رقيق و عميق و شقيق و دقيق ملن بصر الطريق
راا،  و األصل يف هـذه       والشعر شجرة خترج من خليط الفضالت و األرواث و األمسدة، بأوراقها ومث           

 الفضالت و األرواث أا تورث األمراض واألضرار، إال يف هذا املوطن  تكون فيه مصدر قوة للشجرة 
  .ولذة للثمرة  فكلما كانت املعاناة أشد و الباليا أعفن كلما جاد الشعر و مسا الشعور و ارتقي الشاعر

املعانـاة ،إذ املعـاين   لجودة احلركة و املخالطة و و الشاعر كما يفرض فيه خاصية الشعور يفرض فيه ل   *
        لدقيقة و الرقيقة  ال تؤيت للشعور القاعد بل للموقد

  .وكما ال مساواة يف اجلودة بني مثرتني إحدامها نضجت يف الظل و أخرى حتت ضوء الشمس
 جود و أرزن و أثرىفأيهما أ. فكذلك شتان بني شعورين  أحدمها نام يف الليل و اآلخر منا يف النهار

و جعلنا < :قال تعاىل. و حلكمة ما ميز اهللا بني الليل و النهار يف الدالالت و املعاين  األبعاد              .  و أصدق؟ 
  ).1(>الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا

فالباس دالالت مفتوحة و للمعاش معاين غري حمدودة ال يقوى على استنطاقها هذا املقام، فلرمبا تتـاح يف       
  .  قريبآخر

  .و الشعر يسمو قدره كلما وىل وجهه شطر القيم اإلنسانية النظيفة خدمة و بالغا
و بداية السوية يف الصناعة هذه هي       . فهو رسالة لصناعة إنسان سوي فوق األرض يعرف حقه مث يأخذه          

فهو رسالة و معىن هذا   . وهي لعمري أساسيات ال مناص منها     .املضغة لتليها املشاعر، مث ترقى إىل الشعور      
و لعلـه يف  . قبل أن يكون وسيلة ، مث يرقى مع الزمن و النظر إىل أن يصبح يف حلظة  رسالة ووسيلة معا           

و الشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أم يف كل واد يهيمـون و     << هذا املعىن و االجتاه تصب آية الشعراء      
  >>…و انتصروا من بعد ما  ظلمواأم يقولون ماال يفعلون إال الذين آمنوا و عملوا الصاحلات 
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  .فارقة بني الشعر وسيلة دمار و الشعر رسالة عمار).2(
  :    و رمبا تتضح الرؤية أكثر يف حتديد الوظيفة اجلليلة لرسالة الشعر عند النبوة يف موقفني

ـ "  من كتاب املنتخب من السنة النبويـة     -قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح       : األول- ئن ل
  ).3".(ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا

قاهلا حلسان بن ثابت شاعر الرسول صلى اهللا عليه و سـلم و   " أهجوهم و معك روح القدس    : " الثاين-
  :و السؤال الوارد بعد هذا هو) .4(الدعوة 

  لطاهرة؟هل من معان ميكن أن تتجلى لنا من هذين املوقفني الصارمني الصرحيني للنبوة ا-
رمبا أوىل املعاين اليت تلتقط هي أن خطاب النبوة هو يف املوقف خطاب توجيه ألمر هو ليكون الـشعر                   -

و اجلمالية يف نظر النبوة ليست فنـا  .     رسالة ختدم القيم ،فكأن ال قيمة للشعر يف غياب هذه الرسالة           
ر تعليقه صلى اهللا عليه و سـلم          و إال كيف نفس     -فحسب إمنا رسالة فنية، و إن شئت فقل فن رسايل         
  .على شعر لبيد، كون هذا هو أصدق بيت قاله شاعر

  .و كل نعيم ال حمالة زائل***   أال كل شيء ما خال اهللا باطل 
فهل استحسنت النبوة البيت جلمال وزنه و نربة نغمه أم لسداد معناه و صـواب قـصده و لطيـف                    -

  .شكله؟؟؟
و لعل األجوبة عنها تطلـب الوقفـة        .؟؟)أصدق بيت قاله شاعر   ( ةوماذا كانت تقصد النبوة من عبار     -

  .املتأملة الطويلة
و تقابل النبوءة الرؤية البـشرية      .و ال شك أن اجلمالية هي فن صادق و هو وحده الذي حيقق الرسالية             -

-ه بقوهلاالعامة اليت ال ترى يف قيمة الصدق أساسا للجمالية، و رمبا ذهبت إىل حصر اجلمالية يف املقابل ل          
و يف اآلية الكرمية إشارة واضحة إىل هـذين         . ، و بذلك تنفى الرسالة من الشعر      )أعذب الشعر أكذبه  ( 

  . الرؤيتني و ال مناص منهما
  ).5(>و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له<: و حلكمة ما صرحية قال تعاىل-

 ميكن بالطبيعة التنصل أو التخلص      و القراءة هلا هي أن الشعر هو شعور لغة أو قل لغة شعور، و هو ماال               
منه ،و القرآن أقره و وجهه ليخدم رسالة احلياة بدليل أن النص ال يشري إىل نبذ الشعر و ال إىل حـضره              
إمنا اكتفى بعدم تعليمه الشعر ألنه ال يقوى على صناعة احلياة وحده كما يقوى على صناعتها القـرآن                  

 إشارة ضمنية إىل اعتراف باكتساحية الشعر احمليط و درجة أثره البالغ          و يف اآلية  . الكرمي كالم اهللا املرتل     
يف نفوس أفراد جمتمعه و رسوخه يف ثقافة اتمع كأساس كبري له إمكانية و دور يف توجيه حياة اتمع                   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

183 

غري . كل ذلك و غريه قد يكون مباحا للمجتمع، و ما كان لنا أن مننع،    و هذه هي القاعدة                    . بكاملها
ن االستثناء هنا سيجعل لشخص الرسول  وحدة فقط يف املنع من التعلم ،و ذلك إلحداث التمـايز و                   أ

 املفارقة بني الشعر
و تثبيت أن من خصائص صناعة الرسـول  . و القرآن ،مع بيان جالل القرآن و عظمته أمام سحر الشعر       

ـ . أن يبعد عن كل ما برع به القوم و ظهروا، ليصنع الصناعة املميزة       و لتـصنع علـى   < :ال تعـاىل ق
 ).6(>عيين

لـئال يكـون علـى اهللا حجـة بعـد          <  و يف ذلك  ال جيد القوم يف التكذيب  به حجة أو سـبيال              
و القرآن أكرب من الشعر لذلك فصناعته به متكّنه وتفوقه على أشعرهم، و جتعـل غـريه                 ).7(>الرسل

ذلك فإمكانية القياس إن كانت  فال       مشدودا إليه يف كل صوت و نربة ونغمة فضال عن أشياء أخرى، ل            
أتستبدلون الذي  <تكون إال من النموذج األعلى على األدىن، و ألمر ما قال تعاىل إشارة إىل هذا املعىن                 

  ).8(>هو أدىن بالذي هو خري
و يف هذا الصدد نضيف أنه إذا كان الشعر خطابا من شعور فإنه كثريا ما يغيب فيه الواقع احلقيقـي،                    -

غري أفيد يف تبوء املكانة البيانية الالزمة، و هنا البد من بديل شامل حمكم يتعامل مع الـداخل          لذلك فهو   
 فيصقله

 و مع اخلارج فيغريه،و ليس إال القرآن العظيم و ما يشفع هلذه العظمة و هذا السر شهادة الوليـد بـن                  
  :املغرية فصيح قريش من العرب و حكيمها 

،و اهللا مـا هـو      .ورائي أين مسعت قوال، و اهللا ما مسعت مبثله قط           : قال:دقالوا ما وراءك يا أبا الولي     < 
يا معشر قريش، أطيعوين و اجعلوها يب،و خلوا بني هذا الرجـل و             . بالشعر و ال بالسحر و ال بالكهانة      

بني ما هو فيه فاعتزلوه،  فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه                   
سحرك و اهللا   : قالوا. بغريكم و إن يظهر على العرب فملكه ملككم،و عزه عزكم،و كنتم أعز الناس به             

 :قال. يا أبا الوليد بلسانه
  ).9)(هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم( 
   التجربة و السرية 2-2 

 يف الوجود إذا نبتـت  و الوردة يربع مجاهلا احلقيقي والطبيعي. الشعر شعور اللغة و الشعر لغة الشعور    
 . من أرض مروثة حمفوفة بالعفن، و أحسب أال وجود لوردة من دون  عفن وأشواك
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و يف صنع اهللا املتقن عرب و حكم، لذا فالشعر كذلك يربع مجاله الطبيعي يف احلياة إذا خرج من رحـم                     
 شعر صاعد،و الشعر غري     و الشعر هذا أمره هو    . املعاينات و أنواع الباليا و صور احملن و أشكال الفنت           

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غـري أوىل        :( و يف هذا الصدد يقول اهللا تعاىل      . هذا أمره هو شعر قاعد    
  )10)(الضرر و ااهدون يف سبيل اهللا

و مفدي زكرياء أحـسبه شـاعرا صـاعدا         ……و إذا قيل هذا يف الشعر، يقال هذا أيضا يف الشاعر          
زادت …… من هلب الفنت و من صرصرية الريـاح و عتـو العواصـف             خلروجه من طود األمواج،و   

حىت صقل صقال        و خلص إخالصا كما يصقل الذهب                … شاعريته مع ازدياد الباليا عليه و الفنت      
  .بلهيب النار فيخلص،و ما جعلت النار يف احلياة إال لتميزها اخلبيث من الطيب

  .رة و أثناءها هي اليت صنعت منه الشاعر املتميزو لعل الظروف اليت عانقته بالتعاقب قبل الثو
م 1908فهو مفدي زكرياء بن سليمان من بين يزقن من واد ميزاب باجلنوب اجلزائري، ولـد سـنة                  

  .ه1326املوافق لـ 
  .تعلم ا الكتابة مث واصل تعلمه بعنابة بالشرق اجلزائري  -
استه،و من مدرسة الـسالم إىل   ذهب إىل تونس ضمن بعثة طالبية، زاول ا در    1924ويف سنة  -

مدرسة اخللدونية إىل جامع الزيتونة،و احتك يف هذه الفترة بكثري من التونسيني الوطنيني منـهم               
 تقلـد رئاسـة     1933ويف سنة . رجع إىل اجلزائر     1926و يف سنة    . الشيخ عبد العزيز الثعاليب   

نت متثل لسان حال املفكرين     و كا ) أيب سعيد عدون  (اليت أنشأها مع صديقه   ) احلياة(حترير جريدة 
و من أوىل توجيهات مفدي  فيها حاثا        .بشمال إفريقيا، و هي ذات طابع علمي أديب اقتصادي          

  :حيث قال… على النهوض بالوطن
نذل جبان ذلك الذي يتنمر أوقات الرخاء و يستنسر أيام الرفاء، مث خيتفي يف وقت أشد ما تكون فيه           (

  )11)(لبنة يف بناء مستقبل أبنائهااألمة احتياجا إىل من يضع 
  .  تفجرت الثورة، فواكبها الشاعر بروحه و سجل بطوالا و وقائعها1954و يف سنة  -
  . ألقي عليه القبض يف السجن بالربواقية والربباروس1956و يف سنة  -
ن  أفرج عنه، ففر إىل املغرب و منها إىل تونس ليتلقى العالج ملا لقيه يف السج               1959و يف سنة     -

  .من معاناة و آالم و تعذيب،خرج على إثرها منهوك القوى، ضعيف البنية
) أمحد زبانة (و من صور املعاناة و التعذيب صورتان مؤثرتان، حضوره و مشاهدته بعينيه إعدام               -

  . باملفصلة يف ساحة سجن بربروس يف منتصف الليل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

185 

و بتسليط األضواء الكاشفة على  عملية التعذيب اليت كان ميارسها ضده زبانية السجن باستمرار،           -
عينيه ليال و ارا، األمر الذي جعله يشكو آالما مربحة، يف عينيه و صداعا شديدا يالزمه مـع                  

  .ايار يف أعصابه
  )).12( حىت تعاىف- فرانتز فانون-و بتونس قام بعالجه الطبيب الثوري اإلفريقي

، وهو حـدث اعتـداء      1956 أكتوبر 29خ  و من الصور احلقيقية يف هذا الشأن و بالتحديد بتاري         
مسلح من إسرائيل و بريطانيا و فرنسا على مصر برئاسة مجال عبد الناصر، و يف هذه املناسبة، و يوم                  

 و حني بلغ اخلرب نظّم األبيات العشرة        -حدوثها بالذات كان الشاعر مفدي زكرياء سجينا برببروس       
 يف سـجن    93قناة السويس بقعر الزنزانـة رقـم        األوىل من قصيدة يف يوم االعتداء الثالثي على         

و أثناء عملية التفتيش عثر أحد احلراس على مسودة القصيدة فمزقوها و قادوا الـشاعر إىل                .بربروس
زنزانة العذاب حيث قضي عشرين يوما جيلد بالسياط صباح مساء و يعذب باألشـغال الـشاقة و                 

  .اجلوع
وت يوم ذكرى اإلعتداء الثالثي فأمت القصيدة بعـد مخـس   و الشاعر تذكر األبيات العشرة و هو يف بري      

  : سنوات و مطلعها
  و احكم مبا شئت حكمك األمم*** قل يا مجال يزدد قولك اهلرم

  )13.(و اخفق بثغر احلمى خيفق به العلم***و اصدر بأمرك فالثالوث يرهبه
  :   الصوت و الداللة يف منهج البحث املتبع3-3

هو وصفي ألنه يصف البنية اللغوية و هـو    .ذا البحث هو املنهج الوصفي الوظيفي     إن منهجنا املتبع يف ه    
و يستمد املنهج هذا أسسه من املنهج العلمي ملدرسـة أيب علـي             . وظيفي ألنه يبني وظيفتها اإلبالغية    

عن و قد تبىن العالمة اللغوي أبو الفتح بن جين املنهج العلمي ألستاذه و عمقه ببحثه                . الفارسي اللغوية 
و … األصول العامة للنحو، و نشأة اللغات و أصوات العربية و عالقة معاين الكلم العربيـة بأصـواا         

مث سـار   … أفضى األمر به يف األخري إىل القول بوجود عالقة مناسبة طبيعية    بني الصوت و املدلول                 
كيد الوظيفة اإلبالغية اليت    بعده عبد القادر اجلرجاين وفق املنهج العلمي أليب علي الفارسي، و عمقه بتأ            

) دالئل اإلعجـاز  ( تؤديها اللغة، و ذلك بالدعوة إىل عدم فصل دراسة البالغة عن النحو، فكان كتابه             
بداية مرحلة جديدة يف تاريخ علوم العربية، و هي تأكيد الوظيفة اإلبالغية للغة، فتشكل التتـام بـني                  

  :  و قد قامت على مبادئ أساسية منهايف نظرية واحدة) ابن جين و اجلرجاين( النظريتني
  .التتام بني النطق و التفكري .1
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  .تدرج نشوء التفكري اإلنساين .2
  .للصوت معىن يف اللسان العريب .3
  .إنكار الترادف الذي يظنه بعضهم سببا لتميز لغة ما بثراء مفرداا .4
 يف عالقة   يؤلف النظام اللغوي كال واحدا، توجد املستويات املتدرجة للبنية اللغوية فيه           .5

تأثري متبادل فيما بينها، و حيتل مستوى البنية الصوتية مرتبة املستوى األساسي و املوجه              
بالنسبة لبقية املستويات، لذا تنعكس خصائصه يف املستويات اللغوية األعلى، يف حـني            

  .أن العكس ممكن
ستثناءات لدى دراسة النظام اللغوي جيب االهتمام مبا هو عام و مطرد ، دون إمهال اإل               -1

  ).14(ألا تعترب شواهد على مراحل سابقة، و بدايات لتطور جديد 
 جمتهدا يف تطويعو  استنطاق مبدأ الصوت .و على ضوء هذا حرص البحث على تتبع هذه الرؤية العلمية

  .و املعىن يف اخلطاب الشعري للسان العريب
  :الوصفة العامة بني السورة و القصيدة 4-4

صيدة، و هي  عمدة موسيقاها و مرآة تعكس وجه األداء فيها،   و الذي ال خالف                  الظاهر أن قافية الق   
  . و ما من شك أن وراءها حكمة و وجه شبه./ فيه أن الشاعر اقتبسها من فاصلة سورة احلاقة

  : الوصفة األوىل للسورة  
ـ        - اآلخرة - السورة سلكت مسلك اإلخبار عن     ق إذا  يف صورها صورة هي احلآقة، و هي من حاق حيي

و ال  < :و قد خصت  هذه املفردة برتول الشر على املذنبني  و العصاة،  قال تعـاىل                . نزل الشيء عقابا  
و ذكـرت  ). 16(>فحاق م ما كانوا به يـستهزؤون  <:،و قال)15(>حييق املكر السيء إال بأهله    

و كأن  .األخذة الرابية   منهم مثود الذين أهلكوا بالطاغية،و عاد بالصرصر العاتية،و فرعون و املؤتفكات ب           
السورة بسياقها  و مراميها هي يف موقع حتذير و ديد للمعرضني و العصاة،  هذا التحذير وهذا التهديد                   
يكونان على شوطني، شوط الدنيا الذي حييق فيه املكر السيء بأهله ال حمالة،و قد وصفته  الـسورة يف                   

 شطرها األول من اآلية 
لنجعلها لكم تذكرة و تعيها أذن واعيـة        << :قال تعاىل .   للمتأخرين ،كل ذلك  ليكون عربة    1-11

<<)17.( 
  : و الثاين شوط اآلخرة و حيق لنا تسميته بشوط اجلزاء األخري،و يأيت ألربع صور ختمت ا السورة هي

  .تذكرة املتقني .1
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  .لنعلم أن منكم مكذبني .2
  .حسرة على الكافرين .3
  .حق اليقني .4

 السورة خاص باملكذبني و العصاة املعرضني عن دعوة الرسل ،لذا فاحلآقة        و يظهر أن القسم األول من     -
  .أي حاق م و حق عليهم. حينئذ هي من حاق و حق

وهذا طبيعـي ألن اآلخـرة    . أما القسم الثاين منها فهو خاص جبزاء اآلخرة عاما للمكذبني و املصدقني             
 ، و حينئذ تصدق احلاقة على القسم        ليست عقابا للمكذبني  فحسب، إمنا هي كذلك جزاء للمصدقني         

و كـان حقـا علينـا نـصر         <:من حاق للمكذبني و حق للمـصدقني،و يفيـد يف ذلـك قولـه             
  ).18.(>>املؤمنني

 - العلـم باملكـذبني  - التذكرة- اليت سبق ذكرها، و هي- األربعة- و تنهي السورة بتحديد مقاصدها    
و للبيان ميكن   . احلمد و الثناء و الترتيه هللا العظيم      و عظمة هذا التناسب تستوجب      .  احلق اليقني  -احلسرة

 :هندسة السورة يف ما يلي
)1)       (2)              (3)                (4)              (5(  

  التذكرة               -احلق        جزاء الدنيا      عقاب التكذيب و جزاء التصديق      
     وجوب   العلم          باملكذبني  -

  احلسرة              احلمدلة- املفتاح    اخلاص          العام                            
  احلق-                                                                 

  )مقاصد اخلطاب(                  األهداف
 
والتناسق و  .  فالترتيب معقول و االنتقال أعقل     .-)فمقصد- فعام -فخاص-مفتاح(فبنية خطاب السورة  -

اإلبداع ال يفرضه جزء من هذه األجزاء،و إمنا األجزاء كلها بترتيبها ، و حينئذ تكمن الروعة و يظهـر                   
و بعد هذا كله فلئن كان للمفسرين آراء يف مفهوم احلآقة، إذ منهم من يرى أن احلاقـة      . وجه اإلعجاز   

و قيل ألن فيهـا حتقـق       . يعين أا ثابتة الوقوع ال ريب فيها      : ن احلق الثابت  مسيت حاقة م  : تعين القيامة 
و قيل احلاقة النازلة اليت حقـت       . األمور فتعرف على احلقيقة،و فيها حيق اجلزاء على األعمال أي جيب            

بني ، فإن رأينا يذهب مذهب اجلمع )19(فال كاذبة هلا،و قيل احلاقة هي اليت حتق على القوم أي تقع م         
  .و لعل يف تلك مسة من مسات اإلعجاز اإلفرادي يف القرآن  الكرمي. حاق و حق 
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و نضيف إىل هذا أن الشاعر قد اقتبس من فاصلة سورة الغاشية لشبه قسمها األول فاصلة احلآقة، و كذا               
  .طبيعة املضمون

  :  التحليل الصويت خلطاب القصيدة5-5  
 مل يكن على ارجتال عشوائي و هذا صحيح، لكن ما هي األبعاد              إن اختيار الشاعر قافية خطاب السورة     

  اليت قصدها من جراء هذا اإلقتباس، و بالضبط يف القافية؟
و قبل الدخول يف عملية التحليل أراين ملزما ذه الوقفة التحديدية ملصطلح القافية تبعا لتدافع و ختـالف       

اء املنقولة من العموم إىل اخلصوص، فهي لغـة تفيـد           القافية هي من األمس   : فما القافية؟ . الفهوم حوله   
املتابعة أو التتابع،و هي على هذا املعىن أيضا يف كثري من اللغات السامية كالعربية و السريانية و اليونانية                  

و . و إذا انتقل ا من العموم إىل اخلصوص أفادت الداللة على بيت  الشعر أو بعـض منـه         .و الالّتينية   
 بني العلماء يف الداللة عنها، فاألخفش مثال يراها البيت الشعري و غريه يراها عجزه، أما                اخلالف ظاهر 

قال . و قال بعضهم هي الكلمة األخرية من البيت    و شيء قبلها             . اآلراء األخرى فتعينها يف اية البيت     
لزم الشاعر تكريره   ما ي : القافية هي الكلمة األخرية، و هي عند أيب موسى احلامض             : سعيد بن مسعدة  

و عند قطرب و ثعلب حرف الروي أي الذي يتكرر آخر كـل             .يف كل بيت من احلروف و احلركات      
  :بيت من أبيات القصيدة ، و اخلليل صانع العروض عرف القافية تعريفني

 الساكنان األخريان من البيت و ما بينهما، مع حركة ما قبل الساكن األول و اآلخر منهما، فعلى هذا                   -
  : القول تكون القافية يف قول الشاعر

  )فكن أنت حمتاال لزلته عذرا *** إذا ما أتت من صاحب لك زلة  ( 
و اخلليل حني يـذهب إىل      . هي ما بني الساكنني األخريين يف البيت مع الساكن األخري فقط          : و الثاين   

ن شعر يلتزم ما ال يلزم و آخـر  القول ذا إمنا يعتمد فيما أرى على ما قام به من إحصاء ملا وصل إليه م          
  ال يلتزم إالّ القافية، و قد اشتهر عنه القول األول

) 20 .(  
و مىت كانت األقاويل ذوات     (… :و قد تتضح القافية أكثر عند الفارايب يف كتابه املوسيقي الكبري بقوله           

سمى عنـد العـرب     األجزاء تتناهى أجزاؤها إىل أشياء واحدة بأعينها، فإن كانت غري موزونة، فهي ت            
أقاويل مسجوعة،و مىت كانت موزونة مسيت أقاويل ذوات قواف ، فإم يسمون األشياء الواحدة الـيت                

و املالحظ على هذا كله أن القافية عند العـرب          ).21)(تتكرر  يف ايات أجزاء األقاويل املوزونة قوايف       
وية تشمل احلركات اليت تأيت بعـدد       ليست إال تكريرا وألصوات لغوية بعينها،و أن هذه األصوات اللغ         
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و تكرير  . معني يتراوح من واحد إىل أربعة   يتلوها صوت ساكن يتأتى بعده حركة أو يكون بال حركة                 
هذه األصوات اللغوية هو السبب يف إحداث النغم يف األبيات و هو مسؤول عن اإليقاع املوحد و وحدة            

  .رأيو قد نستحسن هذا ال-)22(النغم  بالقصيدة كلها
  :القافية و الداللة املعنوية -

 ال خالف يف أن أجود الشعر هو ما ارتبطت فيه موسيقى قافيته بداللة قصيدته معىن و مـبىن ارتباطـا                    
  : و يف هذا السياق وجدنا بشر بن املعتمر ينصح الشاعر بقوله..وثيقا

ها على قلبك و اطلب هلا      إذا أردت أن تعمل شعرا فاحضر املعاين اليت يريد نظمها فكرك و أحضر            << 
وزنا يتأتى فيه إيرادها و قافية حيتملها، فمن املعاين ما تتمكن من نظمه يف قافية   و ال تـتمكن منـه يف          
أخرى أو تكون يف هذه أقرب طريقا و أيسر كلفة منه تلك، و لئن تعلو الكالم فتأخذه من فوق فيجيء                    

  ).23(جيء كزا فجا، و متجعدا جلفاسلسا سهال ذا طالوة و رونق، خري من أن يعلوك في
فالقوايف إذا جيب أن تتفق و الغرض الذي ينظم فيه الشاعر، فقد تصلح قافية يف موضـع و ال تـصلح                     

و قوايف الشعر كبحوره جيود     :( و يؤكد إميل البستاين يف مقدمته لترمجة اإللياذة هذه الرؤية         . ملوضع آخر 
 و حسبك دليال على ذلك أن مجيع قراء الشعر يطربون           بعضها يف موضع،و يفضله غريه يف موضع آخر،       

لبعض القوايف دون بعض،و إذا نظم شاعر واحد قصيدتني على حبر واحد مبعىن واحد و نفس واحد، فال                  
ريب أن القافية الغناء متيل بالسامع إىل إيثارها على أختها،و ال ريب يف أن اختيار قافية القصيدة أبعـد                   

 بنسبة ما يربو عدد القوايف على عدد البحور،و املرجع يف ذلك إىل سالمة الذوق و   مثاال من اختيار حبرها   
غزازة املادة ، فالقرحية اجليدة يف غىن عن أصول توضع هلا ذا املعىن ، لو فرضنا أن من املمكـن وضـع    

غم و الـشعر كـالن    .. مثل هذه األصول، فهي من نفسها تقع على القافية و البحر بال جهد و ال تردد               
املوسيقي والقافية رسته أو قراره، فحيثما جاد النغم و تناسق إىل منتهاه حسن وقعه يف األذن وانشرح له                  
الصدر، و طربت له النفس ،فكل نغم أطرب أرباب الصناعة وذوي األذن السماعة فهو احلسن  وهكذا                 

 باملعىن البليغ لضعف قافيته    الشعر فال حيسن وقعه يف نفوس قرائه و سامعيه ما مل يكن جيدا،و قد يستهان              
وعلى ذلك أرى أن للبحور الشعرية و قوافيهـا دالالت و معـاين و              ).24.(أو وقوعها يف غري موقعها    

  .وظائف جيب على البحث العلمي استنطاقها، و على الشاعر فقهها و تطبيقها،و إال ما جاد الشعر
  : الفاصلة للقرآن و القافية للشعر-

  ؟ما الفاصلة:  والسؤال
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الفاصلة يف اللغة تفيد متييز شيء عن شيء و إبانته،و يف االصطالح كلمة آخر اآلية كقافية الشعر و قرينة       
  و على هذا البيان هل ميكن إطالق مصطلح القافية على الفاصلة؟).25(السجع

 علمنـاه  و ما(واجلواب بالنفي ،ذلك أن اهللا تعاىل ملا سلب عنه صلى اهللا عليه و سلم  اسم الشعر يقوله             
و ).27(فهي صفة لكتاب اهللا تعاىل    .. وجب سلب القافية عنه أيضا ألا منه      ) 26)(الشعر و ما ينبغي له    

بعد هذا العرض فإنه البد من اإلقرار ،أن فاصلة السورة يف القرآن مل تصنع عبثا من غـري داللـة و ال                      
عن هذه الداللة و هذا املقصد مقصد يكمالن بناء اخلطاب القرآين شكال و مضمونا، لذا وجب  البحث      
  :باستمرار وإلضاءة األولية  ميكن حصر حماور سورة احلاقة يف النقاط التالية

  . وصفة احلق و اإلحقاق يف اآلخرة1 -
  . التكذيب  و اجلزاء يف الدنيا2 -
 كل هذه األجزاء هي سياق الوعدوالوعيد.                اآلخرة و اإلميان واجلزاء3 -
  . لكفر والعقاب اآلخرة و ا4  -

وضع و موضوع سورة احلآقة كما أبانت هذا املعىن سورة الغاشـية            ) يه(   و بنظرة رمبا ناسبت فاصلة    
هي مسافة يف خطاب  الناس العـامي املعهـود و   ) يه(و أحسب أن هذه النغمة الصوتية . فيجزئها األول 

اخلري و الشر، و رمبا كان يف الـشر  اجلاري يف موطن التعجب و التفاجؤ و االستغراب إجيابا و سلبا، يف          
و للتأكيد  العلمي يف    . أكثر، و هي  خاصية صوتية عامة يف األلسن، و إن كانت يف اللسان العريب أظهر               

). 28(يرى ابن جىن أن الياء حرف جمهـور       ) الياء و اهلاء  (املسألة البد من فحص حتليلي لطبيعة صويت        
و يف أول الكلمة و كأنه يصعد من حفرة بشيء من املشقة   فالياء حرف جمهور، و صوت لني جويف،و يبد       

و اجلهد،و يف وسط الكلمة يكون معناها املطب الذي يعترض طريان حريان ، غثيان،و إذا كانت ساكنة                 
فمهموس رخو، إذا لفـظ مـشبعا   : أما اهلاء   ).29(كانت لالستقرار، بيت، عيب، عني، دين ، غيط         

 باالضطراب و االهتزاز و السحق و القطع و الكسر و التخريـب، و            مشددا أوحت االهتزازات املتوترة   
إذا لفظ باهتزازات رخوة أوحت  مبشاعر إنسانية من حزن و أسى و يأس و ضياع،و إذا لفـظ خمففـا           
مرققا مطموس االهتزاز أوحت بأرق العواطف اإلنسانية و أملكها للنفس، و إذا لفظ بطريقة كميـة                

). 30( ما يضحك من مظاهر اخليل و اهلتر و التشوهات العقلية و اجلسدية            أوحت باضطرابات نفسية،و  
ويرى ابن جىن أن اهلاء حرف مهموس،و تزاد لكثري من املعاين كالتأنيث مثال،و تزاد لبيان احلركة ،حنو،                 

  ماليه، كتابيه، حساسيه،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

191 

اء على االنفعال املؤثر يف و يرى صاحب ذيب املقدمة اللغوية، أن اهلاء تدل على التالشي،و الي         ). 31 (
أما اإلمام السكاكي فيؤكد أن الياء جمهورة،و اجلهر عنده هو احنصار النفس يف خمـرج               ).32(البواطن  
فمن وسط اللسان بينه و بني      .و أن اهلاء مهموسة،و اهلمس عنده جري النفس يف خمرج احلرف            .احلرف

  .ه خمرج اهلاءو من أقصى احللق و مبدؤ) وسط احلنك األعلى خمرج الياء
  .إذا مل يتم االحنصار و ال اجلري مسيت شديدة ، و إذا مت اجلري مسيت رخوة:و يقول 

يرى أن االستعالء أن تتصعد لسانك يف احلنـك األعلـى و            : و يف حركية اللسان إبان النطق بالصوت      
، طبيعي  - برأينا -ولعل تقارب خمرج الصوتني، الياء اجلويف ،و اهلاء احللقي        ).33(االخنفاظ خبالف ذلك  

مما يفضي إىل التناسب، فإذا  كانت اهلاء  تفيد يف دالالا العامة التالشي، و الياء االنفعـال املـؤثر يف                     
البواطن، فحصول التقارب بني املعنيني يفيد برأينا معىن جديدا ،هو التعجب و االستغراب و الدهـشة و      

 يف الدنيا املؤدية إىل جزاء التالشي من اهللا تعاىل علـى            احلرية املتولدة عن تالشي ذكر اهللا و إقامة طاعته        
  )34)(و كذلك اليوم تنسى( عباده العصاة واملذنبني يوم الدين،قال تعاىل

و قد يتأكد األمر يف هذه الداللة أن الصوت الذي ينفجر و يظهر يف حالة الدهشة و احلـرية و                     -
اء ،و أقرب من هذا أن أصـوات األمل و         االستغراب لدى اإلنسان يف احلياة هو صوت الياء و اهل         

الوجع هي اهلمزة و الياء و اهلاء يف عرف طبيعة  اإلنسان يف احلياة، و هنا تقف فاصـلة سـورة         
احلاقة يف هذا السياق الداليل و االجتاه املعنوي لتبيني هذه األبعاد  الدالليـة يف نـسق دقيـق و             

 . عجيب، على اخلطني اليميين والشمايل
  
   

                  )عمـق الفــرح (تفيـد االنفعـال      )  عاليـة –راضـية  )     (حـسابية -كتابيـة (الـيمني     )1
  احلالة                       اجلزاء

  ) عمق احلسرة(تفيد االنفعال ـ)  القاضية)           (حسابية-كتابية(الشمال   -2
    اجلزاء )            سلطانية-مالية              ( 

                      احلالة
  .  ويف كال احلالتني الياء و اهلاء حاضرتان 

إذا كان الشاعر قد اقتبس قافية القصيدة من فاصلة السورة كما يظهر ذلـك              : و بعد هذا نقول     
إن أول مـا يلحـظ      : جبالء ،فهل أحكم توظيفها على نسق السورة و أبعادها الداللية؟      ج               
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 القصيدة أن الشاعر كان ممتأل حسرة و حرية و أسى و استغراب، فاقتضى أن خترج                الطالع على 
القصيدة من رحم هذه العاطفة احلاسرة و هذا االنفعال املؤسي، فكأننا نلمس أنني األمل و شديد                

و ليس من األصوات يف اخلطاب الشعري هـذا مـا           . الوجع و عمقها يف نفس الشاعر اروح      
الدالتني على االنفعال املؤثر يف البواطن ) اهلاء(و) الياء(ناسبة حمكمة غري صويت يناسب هذه احلال م   
  .املفضي إىل التالشي

 :    من قصيدة مفدي زكرياء: و قد يتأكد األمر جليا و نلمس ذلك بوضوح يف هذه املعاين  
  و بني قواصفها الذاريه*** أناديك، يف الصرصر العاتية -   
  و بني مجامجها اجلاثيه*** الوغى  و أدعوك، بني أزير -    
  ).35(و يف ثورة املغرب القانيه ***   و أذكر جرحك يف حربنا -    

، تناسب وتوافق مع احنـصار  )داللة احنصار النفس يف خمرج للحرف( و أحسب أن من اجلهر الذي يفيد 
 بأنواع آالم و األوجاع     األمل و الوجع و احلرية  يف أعماق نفس الشاعر، و لن جتد هذه الكتلة املشحونة               

سبيال إىل اخلروج و الظهور ذا الصوت وحده ، فاقتضى األمر ضرورة البحث عن صـوت مناسـب                  
خترج منه هذه الشحنة  وجيري والنفس فيه يف خمرج احلرف و ال ينحصر،  و ليس إال صـوت اهلـاء                      

  املهموس
 إىل هـذا روعـة التجـانس و         و نضيف . و اهلمس هو جري النفس يف املخرج        .  و من أقصى احللق     

) اجلهر و اهلمس  ( أي) اهلاء(و) الياء(االئتالف بني صوتني متقابلني خلدمة املعىن اجلوهري يف اخلطاب مها           
،إذ األصل أن يكون املعىن يف واحد من الصوتني  فقط خصوصا ، إذا علمنا أن لكل صوت يف اللـسان             

و بعد هذا فهل الـصوت  .  مازال البحث فيها متواصال العريب داللته اخلاصة ، و مسألة الصوت و املعىن   
ختزن  اآلالم و األوجاع و اهلاء هي        ) الياء(و عليه فكأن    .و هل ال معىن للحدث ؟     . يف أصله إال حدث؟   

و األغرب من هذا هو كيف وصل الشاعر . املتنفس ،  فكما مع العسر اليسر، فكذلك مع احلبس النفس         
. يف صـفتهما ؟   ) اهلاء(و)الياء(ر هذه احلال يف اجلمع بني صوتني متقابلني         إىل جتلية هذا الشعور و إظها     

و من هذا فإذا كان لنا من رسم هندسة آالم الشاعر و أوجاعه يف كـل                .و من أين اقتبس؟   . فأين نظر؟ 
  :بيت  من القصيدة  فعلى الشكل التايل

  )هـ(ـــــ ) ي(أمل                       +أمل+أمل+أمل+ أمل
  )  جري+حصر                                           (    
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و حركة حالة الشاعر على هذا النمط يف كل أبيات القصيدة حيث تتالحق اآلالم جزءا جزءا و قطعـة                   
قطعة لتحصر و تتجمع عند الصوت احلاصر ، فيبلغ عندها األمل و الوجع أشده، فيطلـب املنفـرج و                   

عن تصعد اهلواء بقوة يف جسم      (املهموس الناجم   ) اهلاء(سبيل إال يف صوت     املتنفس ضرورة و حينئذ فال      
  ).36(غري ممانع كاهلواء نفسه

  :منها قوله..و األمثلة يف هذا السياق كثرية 
  و بني قواصفها الذاريه***               أناديك يف صرصر العاتية  -
  باكيه  قد كانت ال-قبل-به*** يف احلائط - فلسطني-          بكيت -
  حناياه بالسوءة الباديه***                 فيا لك من معبد جنسوا  -
  و حققت بالشعب أماليه ***              و كنت اجلزائر يف زحفها  -
  حيقق للنصر أحالميه***         هو الشعب ال السادة املترفون  -
  تذبه أعاصريها السافيه***          و من حيتقر و ثبات الشعوب  -
  فضيع قدسي حكّاميه***        و فوضت أمري للحاكمني      -
  و مل أطف نرياا احلامية ***                  فيا ليتين مل أخن ثوريت  -
  و يا ليتها كانت القاضية***                 و يا ليتها مل تكن هدنة  -
  سأصلح يف الشرق أخطائيه***                 فلسطني ال تيأسي إنين  -
  فضيع أرضي خذالنيه ***      ختاذلت،و أار مين الضمري       -
  و سايرت لإلمث أهوائية***         و لطخت عرضي بني الورى   -
  يفتت يف األرض أكباديه***               و كيف أنام، على غادر  -
  و أخلد للموت إحساسيه***            لئن نام، من قبل يف الضمري -
  سينصفه اليوم أحراريه*** قنطي فاحلمى            فلسطني ال ت -
  جراحاا يف احلشى ثاوية ***        فلسطني يف صلبنا حلمة -
  )37(و من أرضنا تزحف احلامية***       فلسطني يف أرضنا بعثها -

فاملبتبصر على طول خط القصيدة جيد يف كل بيت حركة تدافع آالم و أوجاع تتحرك يف الصدر و متتد                   
نقرأ هذا  . و تستوقف عند الصوت احلاصر مث تطلق و جتري يف صوت اهلاء املهموس              إىل العجز لتحصر    

و لنا أن نأخذ أي مثال للتأكيد و التصديق مـن األول أو  . من وراء صوت و مفردة و تركيب كل بيت 
 : الوسط إىل األخري، و لننظر يف بنية البيت التايل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

194 

  ذالنــيــهفضيع أرضي خ**** ختاذلت و أار مين الضمري  *
  املتنفس) احلصر( أمل +    أمل      +       أمل          +       أمل        

  
             تالحق            تالحق          تالحق 

  
  أهوائيــه و سايرت لإلمث  **** عرضي بني الورىو لطخت   

  املتنفس ) احنصر  ( أمل                   أمل              أمل+         أمل          
  

  أكباديــه يف األرض يفتت **** على غادر،و كيف أنام  
  

  املتنفس  ) احنصار(أمل    +         أمل       +     أمل      +         أمل        
  
  

هذا األمل إمنا ركب فيه من جراء تركبه يف فلسطني األرض املباركة  اجلرحية املستغيثة ، فهـو جتـاذب                    
ني الشاعر و القضية و جتاوب فعلي و طبيعي بني حالتني تتأملان و تتحصران و تبكيان ، فحالة                  حقيقي ب 

الشاعر يف املنفى طريد و غريب و سجني و حزين و بعيد ،و حالة فلسطني يف اليد الغاصبة أشـبه مـا                      
و . ا يف دارها  تكون يف املنفى طريدة و بعيدة و سجينة      و غريبة و حزينة من جراء إبعادها عن أهله                     

و ال شك أنه من عالمات القوة و العظمـة يف           .هنا ال بد  من التأمل يف هذا التوافق الكبري بني احلالتني             
الشاعر مقدمي،و إذا حق هذا فالبد من إدراك هذا الفارق الكبري و اهلوة الساحقة بني شاعرين ينظمـان   

  . القصيد يف عنوان واحد 
ارده اهلم و احلزن  و البعد و الغربة و أنواع البأس و الشقاء ، يكتـب                  األول يف املنفى سجني  يط      -)1

  . القصيدة عن فلسطني اجلرحية
 الثاين على أريكة الرخاء ال يعرف اهلم و ال احلزن وال األمل وال الغربة إليه طريقا، يكتب القصيدة                   -)2

  . عن فلسطني األليمة
لذا فما أقل الشعراء يف األول ،و ما        . كمن تاق فكما ليس من رأى  كمن مسع ، فكذلك ليس من ذاق             

  . أكثرهم يف الصنف الثاين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

195 

يعود إىل اصطياد داللة نزول البالء و األمل     و احلسرة و األسى            )يـه(أن اقتفاء الشاعر أثر هذه القافية       
ه إىل حتشده و جتمع   ……على فلسطني الشريفة، مع تتابع الضر عليها على خط الزمن      و تالحقه                  

و تظهر قـوة    . زمنا مث إىل انفراجه و خروجه منها إن شاء اهللا، طال الزمن أم قصر ، وعد غري مكذوب                 
التعلق بالقضية حني خيرج الشاعر من حيز الوصف إىل فضاء احلوار ، و هذا يفيد كرب التجسد و قـوة                    

ضية ، فكأنه هـي     التفاعل و جالل الرؤية ،و قرب التخاطب و حقيقة التجاوب مع رسوخ األميان بالق             
  :وكأا هو ، و ذلك حني يقول

  سأصلح يف الشرق أخطائية*** فلسطني ال تيأسي إنين 
  .سينصفه اليوم أحراريه *** فلسطني ال تقطين فاحلمى 

 و معادلة البعيد القريب مطروحة يف القصيد، فكم هي املسافة بني منفى الشاعر       و مسرى النبوءة ؟      
  .أبدا ال: ج. و هل نزل الشاعر يوما هذه األرض املباركة و عاينها؟. شرقني؟أليست كمسافة بعد امل

 هو وحده الـذي     - ال شك  -إن عمق القضية يف الوجدان ،و رسوخها يف اجلنان و استواءها يف اإلميان            
يزيل هذه الطبوهات ،و خيترق هذه املسافات فيجعل البعيد قريبا و الغائب حاضرا ،و هذا سر آخـر يف            

و اجلـواب   . و السؤال هو هل هذا السر يف الشاعر هو من احلقيقة أم من الوجدان و اخليال؟؟               . رالشاع
  .  على وجهني

فإذا صح من جهة تسمية هذه املعاينة الشاعرية وجدانا و صح من جهة أخرى تسميتها  حقيقـة، فـإن       
  .لنا رأيا ثالثا جامعا هو وجدان احلقيقة، أو قل حقيقة الوجدان

انبجست من هذا النوع املميز من الوجدان، الذي قد يندر          - ال حمالة  -ة يف شكلها و مضموا    و القصيد 
 -و ما يزيد تأكيد بصدق هذه القراءة، مقولة أسـتاذنا املرحـوم  . وجوده يف شاعر آخر، و قليل ما هم       

رية هو شاعر ملهم قلما جادت به األقدار علـى البـش          :( مولود قاسم  نايت بلقاسم يف مفدي زكرياء       
  ) .38)(عامة

  
  . و وراء هذه الشهادة من الدالالت و املعاين ما وراءها خصوصا حني تصدر من علماء كبار

إن الذي جييد إحكام خاصية الصوت خلدمة املعىن يف اخلطاب شعرا كان أم نثرا هلـو أبـرع يف                
رقى يف الرباعة   إجادة إحكام خاصييت املفردة والتركيب بشقيه النحوي و البالغي ،      و يبقى ي                 

  . إىل األمسى يقترب مث يقترب من براعة القرآن دون بلوغها
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باقتضاء الشاعر فاصلة سـورة     : و بعد هذا كله يبقى هناك تساؤل  يشد النظر يف ذات املوضوع و هو                
  .احلآقة هل استشعر وضع املتحسر حالة و مصريا يوم القيامة يف السورة؟؟

 يف صناعتها جمموعة عوامل بتناسق مجلة واحدة ،  و منـها أساسـا               ال شك أن القافية يشترك    : اجلواب
و عليه يكون األمرتبيانا    . و ال أرى الشاعر يف صناعته القصيدة أغفل هذا العنصر املهم            . استشعار احلال 

  :كاآليت
  
-1-         
  
-2-             
  
-3-     

             
-4-               
  
-5-        
  
-6-       
  
-7-                  

         الصوت                     القافية                        الفاصلة
  
  
  
 فيظهر أن الشاعر متثل احلال و تصور املصري، و من ذلك اقتراب  الصورتني يف احملاور احملددة يف                     

الـصوت و   -الـصورة -النتيجة أو املـصري   -السبب-احلالة-اتالذ-الدار-النص: الشكل البياين و هي   

 
  النص       

  شعر
  قرآن

ا ال
  دنيا

  الدار

ا  فلسطین الشاعر  الذات

ا التح ا

  خذالن النفس
  خذالن األھل

ا

خ ا 
ل

  رةالصو  غلبة العدو الغاصب  غلبة الشیطان والنفس

 يـــــــه 
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توضيحاا ، مع أنه ال ميكن إغفال الفارق احلقيقي غري املدرك بني اخلطابني و الدارين و احلسرتني غـري         
  .أن الشاعر يف هذه احلال تشبه،و القافية  واحدة من آثار ذلك

 : و القصيدة نطلع على مايلييف السورة) اهلاء(و)الياء(وبنظرة إحصائية  عامة لصويت-
 

                       القصيدة                        السورة
     الياء                   اهلاء                         الياء             اهلاء
     اموع               اموع                     اموع       اموع

  
      209             182                         72              52    
  

     املتحركة              املتحركة                   املتحركة     املتحركة
  

     139               82                           34            40  
   

               الساكنة     الساكنة  الساكنة                الساكنة       
  
  

        
                           

   -:و قراءتنا األوىل هلذه النتائج-
 من حيث -يف السورة و القصيدة ).يــه( ثنائية حركة الياء و سكون اهلاء        -التوافق العام يف ميزان   -1 

رة و األمل و الوجع و األسى يف        غلبة نسبة الصوت احلاسر على صوت النفس و يف ذلك داللة قوة احلس            
و ال عربة لتباين النـسبة بـني الـسورة و           . نفس الشاعر يف القصيدة و اإلنسان يف السورة يوم القيامة         

  .القصيدة لقصر األوىل و طول الثانية
  . إن معه العسر يسر و إن مع احلصر النفس،و مع الضيق الفرج-2 
  . وصاعد-ة،و الشاعر يف االقتباس جمتهدإن القياس مع فارق بني السورة و القصيد-3 

70  100  38  12  
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ما يفيد أن الشعر عند مفدي ال ينبجس إال عن معاناة و أن الرسالة املالزمة لـه ال تتـأتى عـن                      -4 
مكتشفات متالشية يف السنة الشعرية املوروثة، إا لظى و حرقة و اكتواء تتجاوز املكابـدة إىل احملنـة                  

لبنية االجتماعية، فلم يعد الشاعر النيب اهـول ومل يعـد الطـائر             الراجعة إىل التجربة النضالية داخل ا     
  ). 39(الصادح إنه يف الدرجة األوىل لسان حال األمل اجلامث على قلوب أفراد اتمع 

  :اخلامتة
       إن هي إال رؤية أوىل تبحث  عن داللة الصوت يف اخلطاب الشعري،وبالضبط صوت القافية فيـه       

و . ة املوسيقية الصغرية يد يف صناعة  صرح القصيدة و أثر يف جتلية معناها أساسـا؟؟؟               ،و هل هلذه النغم   
فإذا كان لكل حدث صوت مميز، دل ذلك على أن لكل           . هل الشاعر يف اختيار القافية عابث أم حمكم؟       

 ال  و على هذا فكما ال وجود لشيء يف احلياة ال معىن له و ال وظيفة، فكذلك               .صوت معىن وداللة مميزة     
و الشاعر مفدي زكرياء من صنف احملكمـني يف بنـاء   . وجود لصوت يف احلياة ال معىن له و ال وظيفة  

يف ) يه  ( القصيدة من الصوت أساسا إىل املفردة إىل التركيب بشقيه النحوي   و البالغي، فاختياره قافية               
رة أكثر حـني اإلتيـان   ذات موضوع القضية كان أكثر من مناسب و أدق من حمكم ، رمبا تظهر الصو         

  .بقصيدة يف القضية من قافية أخرى، وحينئذ يبني الشاعر الصاعد من الشاعر القاعد
و لعل اختياره القافية  ذاا يف املوضوع، أبان عن اطالعه العميق  على اخلطاب القـرآين و                   -

ف، ليس يف فهمه له فهما، و كذا قوة أثره يف نفسه إىل درجة الولوع و االقتباس    و التوظي                 
  .املعاين و املفردات و التراكيب فحسب بل إىل حد األصوات

  و مع إدراك فارق القياس بني الشعر و القرآن فإن الـشاعر اجتهـد يف االقتـراب و                      -
و نظام القصيد العام يتجه يف خط تتـابع اآلالم و األوجـاع مث االحنـصار عنـد                  .االقتفاء
سورة احلآقة اليت تسري بالتقريب وفـق       ) بفاصلة( تشبها،  )اهلاء(مث االنفراج عند  ) الياء(صوت

  .   و أي رسالة هي ؟؟؟-هذا اخلط والنظام، و هذا أمر يؤكد فهم الشاعر حقيقة الرسالة
  ).لوال النبوءة كان الشعر قرآنا*** رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة (  -
  

  مصادر و مراجع البحث
  
  .1984اجلزائر-رواية ورش-القرآن الكرمي-  
  .دار الفكر.صحيح البخاري -
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  .دار الفكر-صحيح املسلم -
  .بريوت-املكتبة العصرية-سرية ابن هشام -
  .بريوت-دار التراث العريب-عبد السالم هارون.ذيب سرية بن هشام -
   اجلزائر -دار البعث-حيي الشيخ صاحل.شعر الثورة عند مفدي زكرياء -
  .م1980اجلزائر -ر و التوزيعالشركة الوطنية للنش–حممد ناصر .د.الصحف اجلزائرية -
  .1996 دمشق-احتاد كتاب العرب-جعفر دك الباب. النظرية اللغوية العربية احلديثة -
  .-بريوت-اخلازن املكتبة الشعبية-كتاب التأويل يف معاين الترتيل -
  .1977مصر -مكتبة اخلاجبي-حممد عوين عبد الرؤوف. القافية و األصوات اللغوية -
  . دار املعرفة لبنان-ن للسيوطياإلتقان يف علوم القرآ -
  . دمشق-دار القلم-ابن جىن.سر صناعة اإلعراب -
  .-دار الغرب للنشر و التوزيع-حلبيب مونسي. توترات اإلبداع الشعري -
  .1981 2 دار السؤال دمشق ط-أسعد أمحد علي.د.العالييلي. ذيب املقدمة اللغوية -
  .دار الكتب العلمية. السكاكي-مفتاح العلوم -
  .1983.شركة النشر و التوزيع.  املقدس ملفدي زكرياءاللهب -
  . مكتبة الكليات األزهرية. أسباب حدوث احلروف -
  .1984غرداية-املطبعة العربية. حممد ناصف. د.مفدي زكرياء شاعر النضال و الثورة -
  .منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني.أمحد شريبط:مباحث يف األدب اجلزائري املعاصر -
  . اجلزائر-1985سنة.89عدد-جملة الثقافة -
. حبث مقدم يف ذكرى مفدي زكرياء شاعر الثورة       .كمال عمران .د.مفدي زكرياء يف اإلذاعة التونسية    -

  .  2002.غرداية 
  .2001اجلزائر-دار املعارف-عمار ساسي.د-.اللسان العريب و قضايا العصر-
  
  
  
  

  هوامش البحث
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  ).11-10(-النبأ -1
  ).227-224(-الشعراء -2
  .البخاري و مسلمحديث رواه  -3
  .السرية النبوية ابن هشام -4
  .69-يس -5
  .39-طه -6
  .165-النساء -7
  .61-البقرة -8
  .بريوت-دار التراث العريب. 74-73ص-عبد السالم هارون. ذيب سرية ابن هشام -9

  .95-النساء -10
  .138ص- حممد ناصر-الصحف اجلزائرية -11
  .44ص- حيي الشيخ صاحل-شعر الثورة عند مفدي زكرياء -12
  .142-141ص-   //      //    //   //  //    //  //     //    // -13
 منـشورات   -)بتصرف(60-59ص-جعفر دك الباب  .  د -النظرية اللغوية العربية احلديثة    -14

-31ص-عمـار ساسـي   . د. و ينظر اللسان العريب و قـضايا العـصر        .احتاد كتاب العرب  
  . دار املعارف) بتصرف(36

  .47-فاطر -15
  .83-غافر -16
  .12-احلاقة -17
  .47-الروم -18
 . بريوت لبنان- املكتبة الشعبية4 ج-302ص.  اخلازن-ب التأويل يف معاين الترتيللبا -19
 - مكتبـة اخلـاجني    -4ص.  حممد عـوين عبـد الـرؤوف       -القافية و األصوات اللغوية    -20

  .1977مصر
  .3ص-//        //      //        //     ///     //      //    -21
  .9ص-//   //   //          //      //      / /      //     -22
  .145 ص- أبو هالل العسكري-الصناعتني -23
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  .325ص.  أمحد الشايب-أصول النقد األديب -24
  .دار الفكر.940ص -2ج-السيوطي-اإلتقان يف علوم القرآن -25
  .69-يس -26
  .2ج-942ص-السيوطي-اإلتقان يف لوم القرآن -27
  . دار القلم دمشق.729ص-2ج-ابن جىن-سر صناعة اإلعراب -28
  .دار الغرب للنشرو التوزيع.44 ص- حبيب مونسي-توترات اإلبداع الشعري -29
  .49ص-//        //     //      //     //     //   -30
  .567ص-2ج-ابن جىن-راب‘سر صناعة ال -31
  .دار السؤال دمشق.أسعد أمحد علي. د-ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي -32
  . دار الكتب العلمية5-4ص -اإلمام السكاكي–مفتاح العلوم  -33
  .126-طه -34
  .337-336 ص-هب املقدس مفدي زكرياءالل -35
  . مكتبة الكليات األزهرية26ص-ابن سينا-أسباب حدوث احلروف -36
  .342-341 ص-مفدي زكرياء-اللهب املقدس -37
  .اجلزائر-30ص.1985سنة .89ع-جملة الثقافة -38
كمال عمران دراسة مقدمة يف مهرجان ذكرى وفـاة  . د.مفدي زكرياء يف اإلذاعة التونسية     -39

  .2002داية غر-مفدي زكرياء
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