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ــــــــــرــــــــــــــشكـــــــــــــــ  

 

ة ــــل نعمـــً كـــو ولـــــفه ه،ــــــى توفٌقــله علـمد لــــــالح

ذا ـــــام هــــنا إلتمــــم علٌــا أنعــر بمــــــــه الشكــه، لـسبحان

م ــن لــر هللا مــــم ٌشكــه، ولــــع بفضلــــث المتواضـــــالبح

ن ــــذة الذٌــــل األساتـــــر لكــــالشكــذا فــــاس، لـر النـــٌشك

م ــــً إبراهٌــــاذ علــــر األستـــص بالشكـــونً وأخـــــدرس

 دونًـــمــــن أد الذٌــــودي محمــــة و حمــــٌب بوشٌبـــالطو

ح.       ـــــب والنصائــــف الكتـــبمختل  

د ــــــٌـب أو من بعــــا من قرٌــنــن أعانــر كل مـــــكما نشك

ها ــــــــــة ال ٌسعـــــة طوٌلـــاء، فالقائمــــر األسمــــدون ذك

ة.ــــاض الورقــبٌ  

 وشكرا
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 مقدمة :

 األرضخفض ورفع السماء بغٌر عماد والحمد هلل الذي  هللا الرحمن الرحٌم،بسم             

السالم على أفضل من نطق  ، والصالة االعتقادل ، وجزم بواحدانٌته أهنفع العبادقدرها لو

تبع معهم سبل الرشاد سٌدنا محمد علٌه الصالة والسالم و على آله وصحابته ومن ا بالضاد

فجادت قرٌحته ، لٌه بنعمة العقل و النطق باللساننعم عو علمه البٌان وأ اإلنسان،خلق 

 . األشعاربأعذب 

االهتمام ، وٌرجع هذا اإلنسانٌة الحضاراتعرف الشعر اهتماما ال نظٌر له فً كل           

فٌجسدها فً نص شعري  تلوح للشاعر  ،اإللهام، فهو فسحة من األفرادفً نفوس  هأثر إلى

ال شعر دٌوانا ألٌامهم و مضرب فخرهم، وال ا، أما العرب فقد جعلواألفبدةٌبهر و ٌسحر 

ذا الدراسات فً ه أندرجة  إلى، األحٌانعجب أن ٌتخذ النقد الشعر موضوعا فً كثٌر من 

الفالسفة  أوالنقاد عتمدت هذه الدراسات على أقوال المجال بلغت حدا ال ٌمكن حصره، وقد ا

 ، معتبرة الشعراء أهل إبداعنفسهمعلماء الجمال غٌر مهتمة بأقوال الشعراء أنفسهم على أأو

 تتم داخل الذات الشاعرة. اإلبداعٌةهذا الكالم ال مسوغ له ،ألن العملٌة ال غٌر، و

هً و  ،زمهو ذاتً بما هو واقعً فً شكل  متال لتحام مان التجربة الشعرٌة هً اإ          

فالشاعر  ،تكمن فً الباطن الخفً ألنها ،تجربة غامضة تستعصً على الكشف و التحلٌل

قابل للتشكٌل عبر اللغة  ٌبلور الشعور فً شكل ماديمنطقة االنفعال الالمحدود و إلىٌتجه 

ٌحتضن فً أصله  تكوٌنا  ،لٌس مجرد تفكٌر بل هو فعل جمالً الشعري فاإلبداع ،الشعرٌة

 روب من المشهد الواقعً، وحلم الشاعر المعاصر هو محاولة الهالدوام ٌتشكل على

 نه ٌفكك كل القٌودإ ،ال فٌلسوفا عالما و فالشاعر لٌس ،النفسًالفٌض  الدخول فً عالمو

 اعجٌب االشعر بهذا تصوٌرلٌكون  ،مجموعات جمالٌةٌجعل كلماته أنغاما تحرك من حولها و

ألن  ،كشف عنه ٌبقى مع ذلك غامضاحتى وإن  ،صاحبته إالللوجدان و ال ٌعرف ذلك 

فإن لم ٌستطع الشاعر  ،إلى المجهولالشاعر ٌعمل على تفجٌر العالم بالمخٌلة التً تنطلق 

 ؟الرؤى بهذه اإلحاطةمن بإمكانه و ،فٌكٌفٌه  أنه تمكن  من رؤٌتها أن ٌفهم  رؤاه
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عن سٌاق التجربة  ناشالمثالٌة فً صورته ا إدراكهبالشًء و  اإلحساس إن             

ٌصف ما ال والشعر  إبداع، فالفن لشعرٌةالقابم على مجال الرؤٌا ا دمجها بالتصوٌر الذهنًو

 لم ٌرى من قبل . و ما األخرٌراه 

ٌن  لصاحبه بالوجود كما ٌدٌن ٌد ن الحً الذي نطلق علٌه اسم الشعرهذا الكاب إن            

عبقرٌة  الشعر نحكم علىللجو الفكري والحضاري الذي تنفس هواءه، ونحن عندما نتذوق 

 لما تتضمنه من ألغازو محٌرة  فالصور التً ٌقدمها هً صور جذابة ،صاحبه الجمالٌة

الشعر الشعري العربً فً العصر الحدٌث نخلص إلى أهمٌة  اإلنتاجتأمل رموز، وبو

أصبح أسمى مظاهر األدب للحرٌة التً  فالشعر ،غموضه و تعقده إلىكذلك و طورتهوخ

 تمٌزه فً التعبٌر عن كل ما ٌجود به الخٌال .

 األدبٌةشغلت حركة التجدٌد فً الشعر العربً الجانب المهم فً الحركة              

حٌث قام  ،تمدفقد خرجت حركة التجدٌد فً الشعر عن النهج التقلٌدي المع ،النقدٌةو

ة  بأنماط جدٌدة تنوعت  شكال و مضمونا حسب مجموعة من الشعراء العرب بالكتاب

بذلك و، ٌم رؤٌة جدٌدة للتراث األدبًعتمدوا على تقد، كما امواقفهم و حالتهم  الشعورٌة

منظور فق و، ترتكز علٌه الحداثة هو سابد لمابدٌل الشاعر إٌجاد مشروع فكري  حاول

العربً الحدٌث ة فً الشعر ، فحركة الحداثة الشعرٌمن التراث ٌنبثقعلى وعً ٌعتمد 

لتساؤل عن الشكل الفنً المعتمد أهمها ا قع الفنً الجدٌد لعلأمام الوا فرضت عدة  تساؤالت

 وهل أخذ هذا الشكل  شكال نهابٌا ؟ ،ومرجعٌته

نهٌارها عٌة التً كانت سابدة واجتمااال إن ما مٌز المرحلة الحدٌثة هو تغٌر البنى            

هذا إقامة بنى جدٌدة على  مختلف المستوٌات، ومن  قد نتج عنجه رٌاح التجدٌد، وفً و

 بد لها من أن تمسها ٌد التغٌٌر، كان الكون البنٌة إحدى هذه البنى التً الطبٌعً أن ت

عرفته  الحركة  الذي و تنظٌرا لرصد التحول  إبداعافً تارٌخ الحداثة الشعرٌة فالقراءة 

   بعد. ٌكتمل أو ٌستقرلم الشعرٌة ٌظهر أن التحول 

من المتعارف علٌه أن  الحركة الشعرٌة  العربٌة الحدٌثة التً ظهرت فً العراق             

الشعرٌة العربٌة تطبٌقا و تنظٌرا، الحداثة إرهاصا حقٌقٌا  للبنات قد شكلت   91فً القرن  

 –نازك  –فحقق جٌل الرواد  ،األنساقتغٌر بنٌات والعالبق ووذلك  استجابة  لتطور ال
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 أفقهاتنظٌرا، والتً تجلت فً والعربٌة إبداعا  بعثا حقٌقٌا فً القصٌدةٌاتً ...الب –السٌاب 

، ثورة على الكتابة التقلٌدٌة تطبٌقا و تنظٌرا كانت فهذه الحركة  ،رؤٌاوٌة شاملة للوجود

التجدٌدٌة حتى أصبحت تلك الحركة الشعرٌة التً أثارت الجدل حول كثٌر من القضاٌا و

 ،القدٌمة بمنظور رؤٌوي تنظٌري حدٌث األسالٌبٌرحم  تقف على حافة تطور كبٌر لم

اإلٌقاعً الموجه للخطاب و الذٌن وعوا النسٌج اللغوي  المه من شعراء الحداثةاستمد مع

 الرؤٌا . تجاه الشعري با

، فكان ٌة بالواقع العربً فكرٌا وحضارٌاالشعرٌة التجدٌدلقد اصطدمت الحركة               

على توجٌه المتلقً بكتابات نثرٌة تساعد  الشعراء الرواد أن ٌدعموا كتاباتهم الشعرٌةعلى 

المعاصر أن كل تجدٌد ٌجب أن ٌدعم أدرك الشاعر العربً  إذ ،حقٌقة التجربة الجدٌدة إلى

فق مقاٌٌس جمالٌة و شكلٌة على تذوق الشعر وألن المتلقً تعود  ،كرٌة تنظر لذلكبدعامة ف

 باشرعالم التنظٌر و النقد، لت فوجد الشاعر العربً المعاصر نفسه مجبرا على ولوجقدٌمة، 

مختلف أنظمة التفكٌر بعٌدا عن  إلىالذي ٌقود الشعر التجربة التنظٌرٌة عملٌة الفحص 

بما ٌتوافق مع مبادئ الجاهزة، فجاءت ذات الشاعر  األحكاممة للعقل والمستسل األفكارسلطة 

 ما هو مكرر من المفاهٌم و الرؤى . إنتاجٌتم ال الحٌاة حتى 

ات حاول أن  مع الذ فً تداخلهالواقع الشاعر المعاصر وهو ٌحاول قراءة إن             

ه القٌم ، ٌعلن فٌوهذا ما جعله ٌبحث عن نسق خاص به  ،اه وتصوراتهرؤٌبنً  مواقفه و

 اإلشارةتضمن  ،عنه فً مشروع فكريٌث المعبر الشعري الحدالجدٌدة المؤسسة للخطاب 

الشاعر المعاصر  لٌرتقً بذلك ،لهاعرضة  األدبٌةحت الحركة إلى التحوالت التً أصب

عبرت عن روح العصر  لتًمكانته مهمة فً تارٌخ الشعر المعاصر من خالل الكتابات ا

النموذج المتكامل فً الكتابة الشعرٌة إلى ساعٌن حسب اعتقادهم  أو، محققٌن والمجتمع

، فهؤالء الشعراء امتلكوا مؤهالت عًاالجتماوالحضاري  إطارهاالمرتكز على الرؤٌا فً 

 معرفٌة .

و التصورات  اآلراءقدم مجموعة من الشاعر المعاصر فً تنظٌره وهو ٌ إن             

الشعري سابق للتنظٌر  اإلنتاج أن اإلٌمانكنا نؤمن أشد  إن، واإلبداع إلى توجٌهكان ٌهدف 

هو مجرد  إلٌهما ٌصلون هما  استكشف النقاد أبعاد اإلبداع فإن نه مأ إالفهو الذي ٌستدعٌه ،
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،ألن  اإلبداعغٌر المعقول أن ٌفرض الناقد وحده سلطته على صورة سطحٌة لإلبداع، فمن 

 إطارو حاجة الحركة النقدٌة لبٌانات الشعراء ٌدخل ضمن  ،النقاد أوامرالشعر ال تحاصره 

إال ، فال ٌعرف الشعر الشعرو دقابق التجربة الشعرٌة  أسرارعلى فهم  األقدرأن المبدع هو 

أو تنظٌرٌا االعتقاد أن الناقد وحده من ٌملك مشروعا نقدٌا قوله، فلقد كان   إلىضطر من ا

، النشغاله كثٌرا  هو ٌنظر ال ٌكون عادال و ال موضوعٌاألن الشاعر و ،الشاعر هو المبدعو

 ناقدا كبٌرا . أومنظرا  كان كم من شاعر كبٌربالتنظٌر للتجربة الخاصة، و

بٌانات " واكب حركة الحداثة الشعرٌة بكتابة أن الشاعر المعاصرمن المتعارف علٌه      

خاصة فً بلورة رؤٌا شاملة لكثٌر تكوٌن أفق الحداثة الشعرٌة،  ها فًكان لها شأن "شعرٌة

الدة منظومة شعرٌة ى ومؤكدا عل، ومن المفاهٌم  الشعرٌة  التً مست بنٌة القصٌدة العربٌة

الجمالً، األعلى الشعري و جدٌدة تمثل نقطة انطالق للحداثة الشعرٌة التً تبرز المثل 

لما فٌه إلٌها منعطفا مهما لكونه ٌعد من النصوص التً ٌتم الرجوع  "البٌان الشعريلٌكون "

ك الرؤٌا التً تل ،تتخطى  ما هو محدودو رؤٌا حداثٌة،   تعبٌرٌة ات تجدٌدٌة و قٌم من نزع

 ،الرحم للجنٌن، وهً التً ٌتكون عبرها النص الشعري ن عربً بمثابةاعتبرها اب

ما لم ٌمر عبر مطهر الرؤٌا الشعرٌة  التً  ون موضوعا للشعرٌكفالموضوع ال ٌمكن أن 

الذي تمٌز بالعبقرٌة  "البٌاتً"فً  هذه الرؤٌا الشعرٌة صفةو ،من جدٌدتخلق العالم 

تصوٌرا للواقع  أوالموهبة فً نصوصه الشعرٌة التً جعلت الشعر حلما و لٌس محاكاة و

ن أسس لحدٌث بأاهواجس التجدٌد فً الشعر  –كمنظر  –حمل على عاتقه  "فالبٌاتً"،

ً بٌانه الشعري " تجربتً تجلى هذا المشروع ف، وإبداعاللقصٌدة الحداثٌة تنظٌر و

قدم بٌانه الشعري فً سبعة نجده  لشعرٌة " فً سٌرته البٌاتً"دخل عالم الشعرٌة"، فعندما ن

 كل هذا دفعنًالثوار،  أوالفنانٌٌن  أو األدباءنص ألحد  أوكل فصل افتتحه بعبارة ، وفصول

البٌاتً ا الشعرٌة فً بٌانات عبد الوهاب فكان الموضوع بعنوان "الرؤٌ اآلراءلتتبع تلك 

 .  " نموذجاأ تجربتً الشعرٌة 

عند  فهوم الرؤٌا الشعرٌةملو قد عنت لنا جملة من المساءالت نتصور أنها تحدٌد       

هل له ؟ وعتبة  أوٌعتبر مشروعا للتنظٌر  "البٌاتً"عند : فهل البٌان الشعري "البٌاتً"

هو أول  عرفالٌري " أن الشا"رسة النقدٌة انطالقا من قول بول للشاعر مشروعٌته المما



 المقدمة 
 

5 
 

بوصفه نصا نقدٌا  فعل الشعري البٌان الشعري من قبٌل التنظٌر لل قارئ للقصٌدة ؟ و هل هذا

ٌة ؟ الكتابة الشعر إلىو ما الدافع  ؟من حقل تجربتً ذاتً لصناعة الخطاب الشعري اصادر

معانٌه  "البٌاتًٌبلور" هً متصورات الكتابة من حٌث اللغة و الصور ؟ و كٌفوما 

 "البٌاتً"ما هً مالمح تأثر البٌان عند و موقفه من الحداثة الشعرٌة ؟ا هو م؟ ووأفكاره

كان كذلك فما  إننقدا أنجزه شعرا ؟  و أوتنظٌرا  "البٌاتً"بالبٌانات الغربٌة ؟و هل ما قاله 

 ؟ اتهتجلٌ

 حاولت من خالله الوقوف على ،اختٌارنا للموضوع جاء بعد تفكٌر مسبق نإ                

ثره البارز فً الشعرٌة الغربٌة أالبٌان الشعري الغربً كان له  أنخاصة  ،مٌة لهلالقٌمة الع

اهتمامً هذا من  ه وصل بالشعر الغربً فزادقلفً ح وجدت أن الشعر العربً الحدٌثو

أبواب البحث فً مثل فتح  إلىالنقاد سعوا أن أغلب "، كما البٌاتً"كشفا للرؤٌا الشعرٌة لدى 

 هذه المواضٌع .

 مقدمة و مدخل و ثالثة فصولالبحث إلى ٌتم تقسٌم  أنلقد فرضت الدراسة                

 . إلٌها خاتمة شملت النتابج التً توصلناو

الحداثة  إشكالٌة" والبٌاتً"نون بـ : السٌاق المعرفً لبٌان المع األولأما الفصل       

و وظٌفته تضمنت مفهوم البٌان و أنواعه فٌه تناولت أربعة مباحث " والبٌاتً"الشعرٌة لدى 

 م عالقته  بالتراث و وظٌفة الكتابة  عنده . " ثالبٌاتً"الرؤٌا عند  و

النظرٌة الشعرٌة  األسسفً البٌان  و  رٌة المعنون بـ :  الرؤٌا  الشع أما الفصل الثانً      

الدالالت التعبٌرٌة تم رٌة واللغة الشعفٌه تناولت أربعة مباحث تضمنت و "البٌاتً"لدى 

الترمٌز الشعري و البنٌات اإلٌقاعٌة أهمعلى تمظهرات أنساق تشكل الصور وبعدها وقفت 

 و صناعة المعنى .

فكان فصال  نظرٌة الشعرٌة و الممارسة النصٌة، أما الفصل الثالث المعنون بـ : ال    

 تطبٌقٌا بقراءة تحلٌلٌة لشاهد شعري .

 إلٌها.م الخاتمة التً ضمنتها حصٌلة الجهد و النتابج التً توصلت ث       

التً تقتضً  هً عابد الجابري أن طبٌعة النص محمد"أما المنهج المعتمد فكما قال       

عتمدت على رضت االعتماد على مناهج  مختلفة حٌث اف البحث طبٌعتهالمنهج، كذلك 
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رصد تطور ة التنظٌرٌة وفالتارٌخً لتتبع الظاهر ،التحلٌلً المنهج التارٌخً  و الوصفً و 

تجزبة  التحلٌل بهدف، ولتقرٌر الحقابقالوصف ، والبٌان الشعري عبر مسارات تارٌخٌة

 و  تسهٌل  دراستها . األشٌاء

المراجع  موضوع على العموم فً قلة المصادر ولبحث فً هذا الو تكمن صعوبات ا     

 التعامل مع المادة،"، وكذلك كٌفٌة البٌاتً"عند البٌان الشعري خاصة  التً تناولت قضٌته 

 فقد كان للكشف عن أهمٌة الشاعر و دوره فً صٌاغة نظرٌة للشعر .أما هدف الدراسة 

كذلك الدكتور علً و ،تور الطٌب بوشٌبةألستاذ المشرف الدكو ختاما أوجه الشكر ل  

لم ٌبخلوا الذٌن  األساتذةكل  إلى، وخٌر الجزاء فجزاهما هللا ،ٌهاتهبتوجأمدنً  إبراهٌم الذي

أشكر كل ، وكانت عونا لنا فً إكماله، كما اهمت فً ترمٌم  البحثعلٌنا بنصابحهم التً س

 أساتذتً و زمالبً الطلبة و كل من ساهم فً هذا البحث .

 علٌه توكلت .باهلل  إالنعتذر عن كل هنة أو سهو صدر منا و ما توفٌقً  األخٌرو فً    

 .   و هللا من وراء القصد                                                        

 

      

. 1492- 40- 91وهران فً                                            
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 مدخل :

اإلنسانٌة فً عدة هً مفهوم قدٌم مرتبط بالثقافة  إنما تعتبر"الرإٌا"مفهوما حدٌثا، ال     

و لكن فً العصر الحدٌث أخذ مفهوم شعرٌة  أمفلسفٌة  أم،صوفٌة كانت مستوٌات معرفٌة

 طلح النقديو تحدٌد هذا المص الشعرٌة و الشعر فً فلكها ٌتحرك، الرإٌا " بعدا مهد الكتابة"

فهوم ، فهذا المو تشاكلها األدبٌة خاصة مع تداخل المصطلحاتتحدٌدا دقٌقا أمر لٌس بالسهل،

العامة و الخاصة فً هذا  نتلمس الجوانب أنومع هذا ٌجب  ٌحمل الكثٌر من وجهات النظر،

" وهذه الصعوبة إٌجاد تعرٌف شامل " للرإٌا  المفهوم،ألنه ٌكاد ٌكون إجماع على صعوبة

 . األدبٌةظم المصطلحات كامنة فً مع

الفرق بٌن  إلىنشٌر  أن، ال بد صطلح " الرإٌا " من جانب الداللةم إلى اإلشارةقبل و      

إلى نفس الجذر اللغوي و هو ان ٌفً العربٌة ٌنتم الرإٌا " و " الرإٌة " فالمصطلحان" 

رإى" جمعها "فً منامه و  "رأي"، فالرإٌة شقان:شق معنوي بالقلب و هو" ما ٌراه اإلنسان

" األحالمو تعنً 
1

ت الشق المادي " ذاعن كلمة " رإٌة  أخرهافً  باأللفوهذه ممٌزة ،

فً حالة الٌقظة " اإلبصارالمحسوس و التً " تعنً 
اللغة العربٌة و قد اتفقت معظم معاجم  2

ور" زاد على " ابن منظإال أن، الحلم ، ذلك الذي ٌكون فً المنام" بمعنى على أن "الرإٌا

 حتى فً الٌقظة .تكون  أنالرإٌا " ٌمكن أن " ذلك 

، و قد وردت بمعنى ) الحلم ( فً حضورا فً الحٌاة الدٌنٌةكان لمصطلح " الرإٌا "       

) و ال تقصص رإٌاك على إخوتك آن الكرٌم بهذا المعنى قال تعالى:جاءت فً القر المنام،إذ

فٌكٌدوا لك كٌدا (
3

سلم بٌن نوعٌن من الرإٌا فقال :  صلى هللا علٌه  و الرسولفرق و قد  ،

ء من الشٌطان "و الرإٌا السو"الرإٌا الصالحة من هللا،
4

ا مالرغم من اختالف طبٌعته، فعلى 

كما أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم  أو السلبً،رإٌا " سواء من الجانب االٌجابً أنهما " إال

                                                           
 . 0541،ص  3،ط3،دار المعارف ،مصر ،ج آخرونعلً الكبٌر و  هللا عبدحقٌق  ابن  منظور ، لسان العرب ، ت - 1

 .979ابن منظور ،المرجع نفسه ،ص  - 2

 . 15 اآلٌةالقرآن الكرٌم ، سورة ٌوسف ، - 3

،ص  0997، 0،ط 5، دمشق ،ج اإلنسانٌةمحً الدٌن بن شرف  النووي ،دار العلوم  االمام صحٌح مسلم ، شرح - 4

2292 . 
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الحلم من الشٌطانقول:"الرإٌا من هللا ومٌز بٌن"الرإٌا"و"الحلم"من خالل 
1

"،فهنا ٌتعارض  

هو الفرق بٌنهما فً الصدق ، فما كان من الشٌطان فهو كذب و" و مفهوم"الرإٌا" مع "الحلم

عكس الرإٌا التً تمٌل تً ٌغلب علٌها طابع الشك و اللبس،ضغات المرتبط بما ٌسمى باأل

د رإٌا المإمن تكذب قترب الزمان لم تكة كما ثبت عن الرسول )ص( :قوله "إذا إالنبو إلى

 أربعٌن جزءا من النبوة ." الصالحة جزء من ستة وو الرإٌا حدٌثا، رإٌا أصدقهم أصدقهمو

 الرؤيا في كتابات الفالسفة : -1

"و قد جاءت "الرإٌة " فً الكتابات الفلسفٌة بمعنى"الرإٌة بالعٌن        
2

كانت  إذاتً و ال،

 أصبحت إذا اعتمدت على المشاهدة السطحٌة أما إدراكا، اإلحاطة أصبحتمع  متزامنة

على  حدسا بٌنما نجد مفهوم " الرإٌا " قد سٌطر على الكتابة الصوفٌة و كثر استعماله

"  لصوفٌون بٌن "الرإٌة" و "الرإٌاومٌز االرإٌا " ركنا من أركان التصوف،اعتبار "

عتبة لما هو أقصى من الغٌب "ة "رإٌمعتبرٌن ال
3

البصر ال تلك الرإٌة تعتمد على و ،

أن غٌر لمرور بالرإٌة التً هً تمهٌد لها،ا عبر إال" الرإٌا " البصٌرة و ال ٌتم بلوغ 

أبعد من  إلىو ذهب  ،خٌال فقط الرإٌا " هًبن عربً" أكد على أن " الفٌلسوف الصوفً "ا

منام إالما هً  نعٌشهاالدنٌا التً ذلك عندما قال أن 
4

بن عربً""الرإٌا " فً ووظف"ا ،

لكلمة " الرإٌا " ربما و هذا التوظٌف  أكثر من توظٌف كلمة " الحلم " أغلب نصوصه

الحدٌث النبوي الذي مٌز بٌن  إلىٌكون فً الٌقظة أو ربما  أٌضااده أن الحلم عتقٌرجع إلى ا

إعطاء  إلىكفٌلسوف و متصوف قد ذهب "هذا ٌكون " ابن عربًمن كل والرإٌا و الحلم ، 

 ." الرإٌا " بعدا واسعا ٌتجاوز الحلم و هذا التصور نجده عند الفٌلسوف " أرسطو "

عند  هالتصور نجد و هذا "الرإٌا " بعدا واسعا ٌتجاوز الحلم إعطاء إلىقد ذهبوا      

ذلك " بؤن مهمة الشاعر الحقٌقً لٌست فً رواٌة  اإلبداع" فً كالمه عن الفٌلسوف "أرسطو

                                                           
 . 385،ص  0،ط 02البخاري ، باب الرإٌا ، شرح فتح الباري ،دار الرٌان للتراث ،القاهرة ،جصحٌح  - 1

 ،د.طو الفرنسٌة و االنجلٌزٌة و الالتٌنٌة ،دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت العربٌة  باأللفاظبا جمٌل ، المعجم الفلسفً لٌص - 2

 . 14،ص  0982،

 .  010،ص  0992، 0،ط لسانً ، بٌروت الٌة ،دار اأدونٌس ، الصوفٌة و السرٌ - 3

راسة فً لمعاصرة و النظرٌات الشعرٌة ، دأنظر بشٌر تاورٌرت ، الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة ا - 4

 . 484،ص 2119، 0،ط األردن،  دأربو المفاهٌم ،عالم الكتب الحدٌث ،  األصول
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لهذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة و اٌة ما ٌمكن أن ٌقع،رو األمور كما وقعت فعال،بل

،بٌنما التارٌخ ٌروي الجزئً ".باألحرى ٌروي الكلًألن الشعر  ،من التارٌخأسمى مقاما و
1
  

إٌاه ٌضفً ر أنمإرخا بل ٌجب علٌه  كان إالفالشاعر ال ٌصور الواقع كما هو و       

تمتزج اللغة و المختلفة مبتعدا عن التقلٌد، تلك هً الرإٌا التً ٌنصهر فٌها الواقع بالحلم 

وهذا الخٌال إلى كٌفٌة رإٌته، بالفكر فً تجسٌد مثالً جمالً تنتقل فٌه من التعبٌر عن العالم

ن العمٌق المتجلً خلف المدركات الٌقٌ إلىالذي ٌقول به الفالسفة هو الذي ٌوصل صاحبه 

 الظاهرة ألن تمثل الحقٌقة ٌكون عند طرٌق الرإٌا الكشفٌة .

" فقد عالجوا مفهوم "الرإٌا " فً أطروحاتهم،وعلى العصر الحدٌث أما فالسفة "     

فً مواجهة  وما وراء الواقع لظهور الحلم، إذ ٌقول" الشعر موقظ" رأسهم "مارتن هٌدغر

خدعة بٌنما الشعر  إال... الواقع المادي لٌس إلٌهمطمئنون  نناإقد الصاخب الملموس الذي نعت

عن الحقٌقة المثالٌة الالمحدودة " إالال ٌعبر 
2

فمعٌار الشعر هو الحقٌقة المطلقة المجهولة  

اءه، ما ور الواقع المعٌش ال بد أن نتجاوزه لبلوغإبداعنا،ونكتشف عنها فً  أنالتً البد 

، ومهما سٌطر علٌنا ة الحلم الذي ٌكسر الواقع بنظامهحرٌ الشعر هو الذي تتجسد فٌهو

 أوفتلك جزء صغٌر جدا مما ال نعرفه  ،واقع هو الحقٌقة  التً نطمئن لهااالعتقاد بؤن ال

 ندركه .

 الرؤيا في كتابات النقاد العرب القدماء : -2

تراث األدبً ال ه بالحركة الصوفٌة و بالعودة إلىرتؤث أثناء األدبالرإٌا " فً لقد دخلت"

لح الرإٌا لم ٌستخدم بلفظه كثٌرا،وإنما كان ٌرد مصط أنالله نستشف من خ العربً،

 " على بٌت " لبٌد":قتٌبةبن " إتعلٌق  فً هذا و قد جاء بالمدلول،

 .المرء الكرٌم كنفسه و المرء ٌصلحه الجلٌس الصالحما عاتب           

لكنه تدارك ذلك بؤنه قلٌل الماءو لمعنى و عظم حسن النظم و الصٌاغة،أثنى على ا إذ 
3

كما ،

 (المعانًبؤنى)"الرإٌا" بمدلول  "قتٌبة ابن" إلٌهاالتً أشار وظف كلمة" الماء"الجاحظ  أن

                                                           
 . 26،ص 0973، 2بدوي ،دار الثقافة ،بٌروت ،ط عبد الرحمنأرسطو فن الشعر ،ترجمة  - 1

 .037،ص  2113، 0،ط  النثر دار المعارف ،القاهرة قاع فً قصٌدةٌمعتصم ،اإلمحمد  - 2
3
 . 684صول و  المفاهٌم ،صو النظرٌات الشعرٌة ،دراسة فً األأنظر بشٌر تاورٌرت الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج  النقدٌة المعاصرة  - 
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"... و صحة الطبع و كثرة الماءالطرٌق مطروحة فً
1

" الرإٌا " أن الماء هوعلى اعتبار  

إلى مصدر ٌمده كذلك ٌحتاج  اإلبداعفالماء هو مصدر الحٌاة و سرها و 

 تخٌر العالقة بٌن الماء والرإٌااالستمرارٌة و هو "الرإٌا " و قد أحسن القدماء فً بالحٌاة،و

بال رحم عند ابن عربً الذي ٌشبه  ماء و ال إبداع بال رإٌا كما ال إنجاب ال حٌاة بال إذ

رحم الذي ٌتكون فٌه الجنٌنالرإٌا بال
2
. 

أكثر وضوحا فً التعامل مع  "القادر الجرجانً "و"حازم القرطاجنًكان "عبد      

أن الشعر  إلىفالقرطاجنً ٌذهب استعمال مصطلح "التخٌٌل " إذده ٌو تجسمصطلح الرإٌا،

لك أو تخٌل توٌثٌره بمجرد تصور سامع،ذا التخٌٌل هو الذي ٌحرك الوهكالم مخٌل موزون،

فالمعنى حاصل ،توفر جملة من الشروط و المعاٌٌر معالصور التً خلقها و ركبها الشاعر،

ماهو تجرٌدي  إلىالشعر مما هو محسوس ) واقعً (  فً الذهن لما ندركه،و التخٌٌل ٌرفع

و معقول ) الواقعً (.
3

 

 الرؤيا في كتابات الشعراء الغربيين : -3

من محاور مصطلح "الرإٌا " محورا رئٌسٌا   أصبحاألدب الحدٌث فقد أما فً           

، أراء متعددة و مختلفة اإلبداع الشعري، وكان للشعراء و النقاد ٌدور فً فلكها الحداثة

 التمٌٌز بٌن "الرإٌا"و "الرإٌة  ". إلى،و منهم من اتجه فمنهم من اكتفى بمصطلح "الرإٌا "

ٌن الشعر حلما و لٌس معتبرالحداثة الشعرٌة، ون بٌن الرإٌا وربط الشعراء النقاد الغربٌ     

و النظرٌة الشعرٌة مفهوم ) الرإٌا (  و قد جاء فً موسوعة "برنستون "للشعر حقٌقة،

، وهً كلمة إال فً الفترة الحدٌثةالكلمة المفضلة فً مفردات الشعراء لكنها لم تشع فً النقد 

تناقضات فً السٌاقات التً  ولدتالمعنوٌة التً غالبا ما  اإلضافاتمفعمة بالغوامض و 

تقوده  إدراكو ثمة رإٌا كولروج المسلحة و هً ، هناك رإٌا العٌن المجردة،عملهاتست

الرإٌا ،وو الرإٌا البهٌجة -التنبإ – الكشفرإٌا االستحالة و  وتإٌده ملكة  عقلٌة علٌا،وهناك

                                                           
1
،ص  0969، 3،ط 3،جدار الكتاب العربً ،بٌروت محمد هارون ، عبد السالمالجاحظ ،الحٌوان  ،تحقٌق  و شرح  - 

030 . 

 . 066،ص  0978، 0،ط 3،ج الحداثة ،دار العودة ،بٌروت أنظر  أدونٌس ،الثابت و المتحول ،صدمة  - 2

المعاصرة و النظرٌات الشعرٌة ،دراسة فً األصول  على ضوء المناهج النقدٌةرت ،الحقٌقة الشعرٌة أنظر بشٌر تاورٌ - 3

 . 488،ص و  المفاهٌم 
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و قد تكون ....حًلروبالنموذج البدئً و المثالً و ا أٌضاتوحً بالمحسوس الحً كما توحً 

لكن قد ٌكون لها  و أو شاعر أو نبً أو قدٌس،كشفا منح القدرة علٌه رجل محدث ، الرإٌا

و السواحر و المجانٌٌن" باألشباحرتباطات ا أٌضا
1

المطول للرإٌا ٌنطلق  ، فهذا التعرٌف

"محً و لكن ٌبقى هذا التعرٌف حسب ختالفها،بتعدد الرإٌا و ا ٌتعلق ر معرفًمن تصو

عة ٌة من طبٌحٌن أنها هً خاص أنه ٌرجع الرإٌا كلٌا للمبدع فً ل،الدٌن صبحً"جزئً

األدب
2
 . 

و ه باألدبعالقتها د الغربٌٌن الذٌن اهتموا بالرإٌا،و طبٌعة من أهم النقاو        

لمكون أو  لألدب،مرادفا  فراي"الذي ٌستعمل الرإٌا بمعنى موسع تجعلهروب ورث"ن

اإلنسان ، و إسقاط تخٌلً لرغبات   اإلنسانراي "هو " حلم عند "ف األدب،ألن ونً لهالمضم

الحر" اإلنسانًأخذت رإٌا المجتمع  إذا، األدبٌة األعمال،و بناءا علٌه فإن جمٌع ومخاوفه
3

 ،

هذا خذ أبعادا متعددة أكثر مما عند "رامبو"تت"فراي  "فهذه الرإٌا الشمولٌة الواضحة عند

اعتمد  "رامبواـ"ف ،الرإٌا اء الغربٌٌن الذٌن تناولوا موضوعلشعرالذي ٌكاد ٌكون أشهر ا

 متٌاز نصوصه،ء قصائده، فـ"رامبو "شاعر الرإٌا بانابفً لالوعً أو اكثٌرا على الحلم 

لإلنسان الذي ٌرٌد أن ٌكون  األولىٌرى أن الدراسة "رامبو "كان رسائله دلٌل على ذلك،و

معرفته الشخصٌة الكاملة ". شاعرا هو
4

هو ٌجعل نفسه) رائٌا( و لكنه ، و

وهما  النار الحقٌقً فً رأي" رامبوا "، حٌث ٌعد "بودلٌر" سارق ،لٌس)الرائً(األوحد

إلى نراجع بشكل عام وحده الشعر الحدٌث  أنناللشعر " "ماالرمٌه" ة بٌشكالن صح

"،بودلٌر،مالرمٌه  ً تلك الفترة ذاتها تقرٌبا ٌظهر ثالثة  رامبو، ف"بودلٌر"
5

"فرامبوا" كان  

ٌتصف بها شعر  ٌة صوفٌة،شراقاهً صفة إلى حالة من الوعً الباطنً وٌسعى للوصول 

وٌرا لغوٌا فخما تص أو، فالشعر لم ٌعد شكال األشٌاءالرإٌا عبر الكشف لوقوف وراء حقٌقة 

                                                           
 . 20،ص  0987، 0أنظر محً الدٌن صبحً ،الرإٌا فً شعر البٌاتً ،دار الشإون الثقافٌة ، بغداد ،ط - 1

 . 22أنظر محً الدٌن صبحً ، المرجع نفسه ،ص  - 2

 . 22أنظر محً الدٌن صبحً ، المرجع نفسه ،ص  - 3

 . 43،ص  2،0996،ط ،دار توبقال،الدار البٌضاءمحمد بنٌس ، الشعر العربً الحدٌث ،الشعر المعاصر - 4

 0983، 3الحدٌثة ، ترجمة  جورج طرابٌشً ،  منشورات  عوٌدات ،بٌروت ،ط األدبٌةر.م البٌرٌس ، االتجاهات  - 5

 . 033،ص 
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ذلك حسب رامبو " أن الشاعر ٌجعل من نفسه رائٌا  إلىلطرٌق حتى ٌكون وحٌا و ا

"هائل و منهجً لكل الحواسٌش طوٌل بتشو
1

هنا ٌتم الخروج من الواقع و الوعً و 

على غٌر حقٌقتها بتجاوز المظاهر الطبٌعٌة  األمورلتظهر  إلى عالم أخر،الدخول و

" فإنه ٌرٌد أن ٌهدم رمٌهماال أما " لكشف عن المطلق ،،فالرإٌا بذلك سعً للألشٌاء

هوٌات سرٌةإلى عالم هلوسة بكشفه عن له العالم ٌالمظاهر بتحو
2

الحلم كمادة فنٌة  وظف  إذ 

ٌكون ل عبر القصائد، األحالمفً رسم  من أبدعوام، واحد بو" أالن للشعر،و لعل" إدغار

اس تومبٌنما" تنصهر فً الواقع، الوجود و الواقع،والرإٌا تلك ال والحلم وسٌلة لبلوغ الذات 

 اإلنسانًالوعً  عملٌة " توسٌع لحدود فالشعر هو بوة،إلٌوت "ربط الشعر بالرإٌا و الن

للتعبٌر عما ال ٌعبر عنه" أشٌاء مجهولة،عن  لإلخبارو
3

فالشاعر ٌمارس النبوة دون أن  

 .ٌشعر متخطٌا قواعد العقل و المنطق 

 : الرؤيا في كتابات  النقاد العرب المحدثين -6

فاللغة و الصورة  ،اعتبار الشعر رإٌاإلى الشعر العربً الحدٌث  لقد ذهب معظم رواد     

واإلٌقاع،تنبع من رإٌة صاحبها للواقع المحسوس،وهنا تبقى الرإٌا نابعة لما تقدمه لها 

 ٌة لما هو موجود،إن كانت الرإٌة نظرة حسحتى و ، و الفصل بٌنهما مستحٌل،الرإٌة

دٌدالخفً مكتشف العالئق لبناء عالم ج إلىالرإٌا متجاوزة لما هو موجود و
4
. 

أحد عناصر الرإٌا الحدٌثة فً الشعر"أنها ""غالً شكري "الرإٌة على ٌرى         
5

 ألن  

بهذا كان موضوعه الوحٌد هو الشعر و خاصة الحدٌث منه ماهو إال موقف من الكون كله،

اإلنسانً كثٌرا فً معرض على البعد الً شكري"غاإلنسان فً هذا الكون،و قد ركز"وضع 

المضمون  أوالمحتوى السٌاسً  الرإٌا على اعتبار أن "رإٌا الشاعر لٌست هًكالمه عن 

التً  اإلنسانٌةخصائصها من جماع التجربة  أو الداللة الفكرٌة،فهً تنحتاالجتماعً 

                                                           
 . 46،ص  0990،دٌسمبر  339لمعرفة ،العدد دندي ،الرإٌة و الشعر العربً الحدٌث ، مجلة ا إسماعٌل - 1

2
 . 045ا لحدٌثة ،ص  األدبٌةر.م،البٌرٌس ،االتجاهات  - - 

 . 492،ص شعرٌةعلى ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة والنظرٌات البشٌر تاورٌرت ، الحقٌقة الشعرٌة  - 3

 . 040،ص  2101، 0، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربً  الحر ،دار التنوٌر ، الجزائر ،ط أنظر فاتح عالق - 4

 . 25،ص  0986أٌن ؟دار المعارف ، مصر ، إلىشكري غالً ، شعرنا  الحدٌث  - 5
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"ٌعٌشها الشاعر فً عالمنا المعاصر
1

وجود الذي لفة لة شاملة مكتشإٌفهً فً الجوهر ر 

التً ٌتبناها صاحبها   األفكاركما أن المواقف و د للنسٌج الحضاري المعق تصفه،وعاكسة

إال بالرإٌا فالشعر بذلك خلق و ال ٌكون  اإلنسانٌة،تبقى فارغة بال هوٌة مالم تجسد التجربة 

صٌاغة العالم على نحو جدٌد ". فهً"أداته الوحٌدة التً تعٌد
2

 

تمٌٌز بٌن البصٌرة بال عرٌة مرادفة ) للبصٌرة ( الشعرٌة،و بهذا تصبح الرإٌا الش     

الفنفالرإٌة تقف عند الرإٌة الفكرٌة للواقع و والبصر،
3

ع بٌنما الرإٌا تنطلق من الواق

 جاورالت خٌراتها الجمالٌة فً الخلق واعً واالجتموالنفسً و ٌش للذات بتكوٌنها الثقافًاالمع

 الرفض له . أومع المجتمع 

 أنرإٌا قبل فالحداثة عنده هً" " فقد ربط الحداثة بالرإٌا، باروث" محمد جمال أما      

تكون شكال فنٌا "
4
، ومن لغة إلى لغة الخلقالرإٌا هو االنتقال من لغة التعبٌر  إلىو التحول  

بالعام   و من النموذجٌة إلى الجدٌد و من االنفعال ....اإلشارةلغة  إلى اإلٌضاح أوالتقرٌر 

"إلى الالوعًق من المنطو إلى الكشف عنه،
5

د عن الواقع و بهذا ٌصبح الشاعر ال ٌحٌ

األنظمة لمواكبة  الموجود،إنما ٌخلق واقعا جدٌدا بإعادة التشكٌل و التركٌب للواقع الموجود،

إذ ال بد النموذجٌة و المثالٌة  الموروث الذي ٌحمل طابع من التقلٌد دة هروباالتعبٌرٌة المتجد

 فالرإٌا ال حدود األسالٌب، أوٌث الموضوع  و النظرة شًء سواء من حمن التجاوز لكل 

 إلىٌنظر  إنما د ال ٌعترف بما كان،فهً خلق جدٌ ،متفق علٌه لها وال تقبل بما هو معروف

، و قفزة المفاهٌم المقدسة الموجودة "باروت" هً خروج عن عندما ٌكون و تلك الرإٌا 

 على اعتبار الخفً جزء من الظاهر، نٌابوعٌه ف من العالم معٌن خارجها لبناء موقف كبٌرة

ل فٌه غتتغلو بهذا تصبح الرإٌا الشعرٌة عند " باروث " رإٌة كلٌة شاملة تقترب من الواقع 

.
6

 

                                                           
 . 76نفسه  ،ص   شكري غالً ، المرجع  - 1

 . 004شكري غالً ، المرجع   نفسه  ،ص   - 2

 . 74جع   نفسه  ،ص  شكري غالً ، المر - 3

 .53،ص  0980،  0محمد جمال باروت ، الشعر ٌكتب اسمه ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،ط - 4

 . 53محمد جمال باروت ،المرجع نفسه ،ص  - 5

 . 497لحقٌقة الشعرٌة على  ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة و النظرٌات الشعرٌة ،ص أنظر بشٌر تاورٌرت ، ا - 6
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 من التقنٌاتمجموعة  و فً سٌاق أخر ٌعرف"صالح فضل"الرإٌة بؤنها :" تظافر    

لشعري الترمٌز اطرق و التعبٌرٌة المتصلة ببعض المستوٌات اللغوٌة خاصة النحوٌة،

تظافر كل تلك  تشكٌالتها،نساق أنواع الصور وأالكلٌة و  ةلواألمثالمعتمد على القناع و 

هً العنصر المهٌمن على مما ٌجعل"الرإٌا" منظور متماسك فً النص،العوامل لتكوٌن 

الداللٌة " إلستراتٌجٌتهاالتعبٌرٌة و الموجه  إجراءاتهاجمٌع 
1

صالح "و بتؤمل ذلك نجد أن  

 لغة،من أسالٌب و من البنى و تفاعل تلك البنىالرإٌا تكون من مجموعة ٌعتبر أن فضل"

نص لم تطؤه أٌادي الشعراء من  إلبداع وفكر فً غموضها و مثالٌتها هو السبٌل الوحٌد،

على النفاذ  لما لها القدرة ،األهم فً كشف المجهولالرإٌا الشعرٌة هً الوظٌفة  لتكونقبل،

 لنواقض فٌها .الك العالقات الخفٌة و اكتشاف  جوهر ت إلى

 أوالعالم  إلىنظرة  أوقد تكون صورة  ً الدٌن صبحً" أن " الرإٌامحكما رأى"     

فً الوقت ذاته  اإلنسان،أو تقسٌما للصراع بٌن الخٌر و الشر... و هًتبصرا فً مصٌر 

بغٌة التماهً النهائً مع الرإٌا  تجربة جمالٌة تعتمد على تنامً استبصار القارئ فً هذه

"فلسفة شاملة و بالتالً فإن الرإٌا نظرة شاملة و لٌست الشاعر،عً و
2

مركزا على دورها  

اإلنسان فً نفس  األشٌاء و محاكاة الحركة الداخلٌةالذي ٌبدأ بتجاوز  فً اإلبداعالجمالً 

ٌقول " أما  تقترب من الواقع كثٌرا فً رأٌه إذ الشاملة وللتؤكٌد على ذلك فإن هذه الرإٌا

ٌاة أو تقدٌم نظرة شاملة و موقف من الحالرإٌا فً الشعرٌة فإنها تعمٌق لمحة من اللمحات 

" أرسطو فً كتابه  فً ذلك ، و حجتًٌفسر الماضً و ٌشمل المستقبل
3

فقد بنى " محً  

متجهة المعلن  منطلقة من" تصوره على أساس زمنً ٌتجسد فً نظرة عامة  الدٌن صبحً

عن غٌره من  "محً الدٌن صبحً"وهنا ٌختلف  إلى مصدر غربً،نحو المجهول باالستناد 

را الرإٌا لواقع و النظام التعامل معه معتبتخطٌا ل "الرإٌا"النفاذ فً أطروحاتهم الذٌن ٌعدون 

 نظرة شاملة .

 ات النقاد الشعراء المحدثين كتابالرؤيا في  -5

                                                           
 . 000،ص  0995،  0ط الشعرٌة المعاصرة ، بٌروت ،فضل ، أسالٌب صالح  - 1

 . 31محً الدٌن صبحً ،الرإٌا فً شعر البٌاتً ،ص  - 2

 . 22محً الدٌن صبحً ، ا لمرجع نفسه ،ص  - 3



 مدخل
 

15 
 

الفرق بٌن رإٌة ٌقول:"وإذ الرإٌة ممٌزا بٌن الرإٌا و رإٌا،أدونٌس" الشعر " اعتبر   

الشًء  إلى نظر إذا األولىإٌته بعٌن القلب هو أن الرائً بالرإٌة ورالشًء بعٌن الحس 

 إلٌهالثانٌة فإذا نظر أما الرإٌا بالرإٌة  غٌر،تعلى صورة واحدة ال ت الخارجً ٌراه ثابتا،

بقى جوهره ثابتا " إن و ،ٌتغٌر مظهره إنمال و على حا ٌستقرال  ٌراه
1

، فال بد للرائً أن 

، ا ألن المهم لٌس ما ٌكتبه الشاعرلٌعٌد اكتشافه معطٌا للرإٌا قٌمة علٌٌساٌر هذا التغٌٌر،

كٌف كتب "فالبدٌل الشعري ال نهاٌة هو التخٌٌل " إنماو
2

 هذا التخٌٌل هو الذي ٌكشف ماو 

قفزة ن العالم ،فالرإٌا عند " أدونٌس " بذلك هً"م األخرنب ٌعرف الجا أوالواقع  وراء

المفاهٌم  القائمة "خرج 
3

أعماق العالم مجسدة عالم  إلىال حدود لها فهً تنفذ  إذ 

ن الواقع بعده الداخلً ال م ذلك أن الشاعر" ٌرى إلى األشٌاء،ومغٌرة طبٌعة النظر أخر،

العالم "فالرإٌا الشعرٌة ال تكتفً بقشرة  الظاهر،
4

ما نسمٌه فلسفٌا وجه أخر هو  شٌاءأللف 

بطان العالم للقبض علٌه ستٌكون ذلك باو وكل خلق ال بد أن نفجره، بالجانب المٌتافٌزٌقً،

ف عن خارج كل نسق عقالنً منطقً، وهً تصبح نظرة مستقبلٌة و" وسٌلة تكش تحدٌدهو

ً"هً العلم بالغٌب ففً الرإٌا ٌنكشف الغٌب للرائ أوالغٌب 
5

مقدرة فكلما كان الشعر ذا  

و مشاعر، ٌقوم بتصوٌرها إٌقاعٌا،  ن موضوعه أفكار، ألرٌخرإٌاوٌة كلما ابتعد عن التؤ

ٌا تتجه نحو هذه الرإ شٌاء ، وحٌث هو خلق مستمر لأل الشعر الحدٌث ٌخالف الواقع منف

نصرا متفتح على المستقبل عتبارها عالمتخٌل با
6

إٌا سٌكون الرؤخذ  بٌد ٌ  ، وكل شعر ال

 فارغا .

جاوز الصراع بٌن أنصار كان هدفه تن تؤسٌس" أدونٌس " للشعر على مفهوم الرإٌا،إ    

إٌا التً ٌستمد منها تلك الر إنما،فالشعر ال ٌحدده الشكل و ال المضمون الشكل و المضمون

بد أن ٌخلق ال لرإٌا و المعنى الذي تحمله اللغةٌبقى تابعا ل فالشكل مادته،الشعر

                                                           
 . 068،ص  3،جداثةالثابت و المتحول ، صدمة الحأدونٌس ،  - 1

 . 038،ص  0970، 0لبنان ،طأدونٌس ، مقدمة للشعر  العربً ، دار العودة ،  - 2

 . 19،ص زمن الشعر ،أدونٌس  - 3

 . 006،ص  2119، 0جزائر ،طاالختالف ، ال منشورات، عبد هللا العشً ، أسئلة الشعر - 4

 . 044،ص صدمة الحداثة، لمتحولأدونٌس  ، الثابت و  ا - 5

 . 37،ص  لمعاصر لحدٌث ، الشعر اظر محمد  بنٌس  ، الشعر العربً اأن - 6
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أشٌاء
1

و مع ذلك  ،جترارابة و االشكلٌٌن المقلدٌن الواقعٌن فً الرتبطرٌقة جدٌدة متجاوز ال

إٌا،فاللغة إال بوصفه ضرورة فً نقل المعنى مع االهتمام بالربالشكل  "أدونٌس"لم ٌهتم 

ما صنع منهالمعنى( فً حٌن ما ٌجمع بٌنهما هو الذي ٌ)الواقع ٌقدم الفكرةتعطٌنا الشكل و

قصٌدته ) الفراغ " ٌتعجب من ٌهما، وهذا ما جعل " أدونٌس تسبق كلنها الرإٌا التً إوحدة 

ها كلما قرأحظٌت بقٌمة شعرٌة كبٌرة و التً  ( ذات الموضوع التارٌخً االجتماعً،التً

على الرغم من أنها متولدة ،القصٌدة تجاوزت التارٌخ و الواقع هذه وجدها تنبض بالحٌاة،

. اإلبداعا سر و هنعنهما 
2

 

مجموعة من العالقات المنطقٌة  قدمه فً " العالم الذي نعٌشه ال ن حسب "أدونٌس      

بال  أي ٌدخل فً عالملٌة الظاهرة التً تسٌطر علٌنا ،"و من ٌحلم ٌمتزج بالواقع،العقو

ثمة شًء مغلق غامض كثٌرة ،  إشاراتبرز أمامه حدود،و منذ أن ٌدخل القارئ هذا العالم ت

ٌتقدم فً هذه الغابة ٌحس أنه ٌنتقل  إذاسٌر معه... و ٌواكبه،ثمة شقوق واسعة تحٌط به، و ت

فتح "من إلى عالممن عالم مغلق 
3

بذلك على اإلبداع ولمغلق ٌتحقق و بالتخلص من هذا الثقل ا

 لرإٌا .اقع بإستعمال الخٌال و الحلم و اٌغٌب عن الو  أنالشاعر 

ال نحصره  إلى كشف دائم، "فإنه فً حاجة دائمةأدونٌس"ند و ما دام الشعر رإٌا ع         

بالضرورة كلما و  التعبٌرٌة،و  اإلبداعٌةفتح الملكات وهو الذي ٌ عالقات لغوٌة، إطارفً 

إال على فالشعر ال ٌعتمد  ،حسٌة فإنه بذلك استجابة ،شعر تعبٌرا مباشرا قرٌبا مما كانكان ال

ن اإلنسان كشفٌة التجاوزٌة لما هو معقول، والمتخطٌة لراهن الحاضر، ألال لرإٌاتلك ا

تً  تتفق و عواطفه اللتً ٌخلقها ذهنه ، واألمور المثالٌة هً اٌإمن بؤن  بطبٌعته مٌتافٌزٌقً

الطوٌل التٌه بد له من ال و اعترف بعقم نظرته السطحٌة للواقع،كؤن الشاعر اكتشف و، و

التً تمثل  باألشٌاءفهو ال ٌملك فً نفسه العلم و فً بٌداء ماوراء الواقع، فً المجهول،

اء الواقع بؤن ال ما و رٌقتحم  أن إلى الحقٌقة إذا أراد الوصولالواقع ، ومن المحتم علٌه 

 و الواقع . ٌخضع أفكاره للعقل
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لواقع من اإلى عالم أفضل و الخروج " وسٌلة مهمة للعبور تبقى الرإٌا عند "أدونٌس      

أن ٌجمع ماال ٌجتمع ،  الحقٌقة على الشاعر  إلىفللوصول  إلى عالم الذات و الغٌب معا،

 :فحسب " أدونٌس " هناك عالمان متناقضان أخرخلق عالم ،بلغة الجاهزة التقلٌدٌةلمتجاوزا ا

 معا .لعقل ً نشاهد فٌه الكون بالعٌن محكمٌن الرإٌة البصرٌة  و اواقع  حس

كل المتناقضات   ٌخضع للبصر و العقل و فٌهمعنوي وهو ما وراء العالم ال واقع       

ٌتحطم المنطق لٌتكون  فٌهاو  .فالرإٌا مكانها خارج العقل،هذا ٌخضع للبصٌرة و القلبو

عالم جدٌد ال ٌعرفه العقل
1

 ، لم  ٌسبق للرائً  التعرف علٌه .

غموضا( و عوالم مجهولة " تجعل من الشعر) ول بها " أدونٌس"الرإٌا "التً ٌقإن هذه   

الً هنا ٌجًء بالت و من إلى وراءه...، فـ "هً نظرة تحترق الواقع و بنائه بسبب تفكٌك

أو لمنطق التحلٌل غموض شفاف ال ٌتجلى للعقل نه إال أ،غامضا،فالغموض مالزم للكشف

"العلمً
2

و هً خارج العقل معٌن  عملٌة سحرٌة معقدة،ال تخضع لمنطق ، فهذه الرإٌا

حتى أنه  بمن الدارسٌن العرإلى "الرإٌا " أشار  و ٌبقى أدونٌس أكثر من حسب أدونٌس،

وز الواقع لبناء عالم أخر تجا إلى ألنه كان طموحاعنوان القصائد  األحٌانإتخذها فً بعض 

 . األضدادكل  تتعاٌش فٌه

 الشعر و التجربة :

بة :اختبره،والتجربة من المصادر الرجل تجر "جربالعربلسان جاء فً      

بلً من   الٌوم قد جربت كل التجارب... و رجل مجرب قد إلى:المجموعة،قال النابغة

األمور  جربها فهو بالفتح مضرس قد جربته و األمورعرف  ،ومجرب قدعنده

.  ...أحكمتهو األمور  س و المضرس الذي قد جربتهل المجرالمجرب مثأحكمته،وو

و عرف ما عنده أبوزٌد من أمثالهم : أنت على  األمورفً  ب الذي قد جربالتهذٌب :المجر

المجرب."
3

، التجربة هنا جاءت كإختبار الغٌرألن  ،فهذا المصطلح بالداللة المحصورة
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و هذا ٌتطلب قراءة موسعة جدا اء غٌر واضح ،حتى فً التعامل معه،لمصطلح جاوهذا 

  .التنظٌرٌة و النقدٌة  كانت تتحاشى هذا المصطلح نٌس " ألن معظم الكتاباتمحمد بسب "ح

  أيو روحً ذاتً بما هو واقعً فً الكون ،  هً إلتحام ماهو نفسًالتجربة الشعرٌة     

وفً شكل  متالزم  ال ٌمكن فصل وحداهما على ،إلتحام الموضوعً بالذاتً فً بوتقة واحدة

الشاعر  ٌة و الكونٌة التً ٌصدرها الكاملة النفس صورةٌمً هالل :" الناألخر،و ٌعرفها غ

"إحساسهشعوره و  عمق م عنتفكٌرا ٌن ،األمورحٌن ٌفكر فً أمر من 
1

ً بالتالً فه ،

تجود و ما،فٌنفعل به تتحرك خواطره،ة للشاعر حٌن ٌقع تحت سٌطرة مإثرالخبرة النفسٌ

ماهو فً كل  إلىلها بل تتسع  هذه األمور ال حصرو فٌه بوجدانه و فكره، ٌندمجنفسه،و

 الحٌاة .

الكشف أو ،ال ٌمكن بسهولة تحلٌلها لشعرٌة هً تجربة غامضة،التجربة اهذه       

الرإٌا الشتراكهما فً الباطن فالشاعر  إلى فهً أقرب الباطن الخفً، نها هوا،ألن مكعنها

شكل مادي مربوط  إلى اإلحساسالشعور و إلخراج  ،إلى منطقة االنفعال الالمحدودٌذهب 

أترث فً رإٌة فكرة عقلٌة  فالتجربة الشعرٌة بالمعنى الواضح تعنً"كل ،ة الواقعٌةباللغ

أو الفنان إلى  قد تدفع الشاعر  األحداث المعاٌنة التً فضال عن ت،و الكائنا كونلل اإلنسان

كان محل عالمها  إن، و الذواتبهذا المعنى فهً أكبر وجودا و أوسع عالما من التفكٌر،و

الذات ".
2

 إنماو  ،أو المشاعرال ٌنحصر فً مجال العواطف أو ٌجابهه  اإلنسانٌعانٌه  فما 

فلٌنقل "فالكون كله مادة و روح مٌدان مفتوح للشعر .اآلراء..و  األفكارمجال  إلىٌتجاوزه 

 تلك النظرة الذاتٌة للعالم و مكوناته . الحقائق ووضعها بباطنها أو تعقٌدها ٌقوم على

أن إال ،ألن الرإٌا عنده ال ٌمكن إٌاالروي"مصطلح التجربة بدل لقد قدم"خلٌل حا      

تتولد  ٌا التً اللها مهما كانت تلك الرإٌا شاملة ذلك أن الرإ تخضعو  ،من التجربةتنطلق 

ت الشاعر بكلٌة عناصرها معناها الوجود على مستوى تعاٌنها ذا ،عن تجربة كٌانٌة

الواقع و دونه " الواقع،وما فوق
3

فالتجربة  التً جربها الشاعر،اس الرإٌا التجربة أن أس إذ
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هٌاكل  و لكن وحده ٌبقى مجرد ،نتج قصائد( و الرإٌا هً التً تتحدد طبٌعة العالم)الواقع

إلى ما فً الحٌاة من حٌوٌة ٌفتقر  ،"عالما كان عالما متعالٌاإن حاول أن ٌبنًفارغة ألنه 

عن مجاهل فً و ال ٌكشف  ٌفض أسرارا، فً شعر الرإٌا أنه الالكبرى  اآلفة، و كتنازاو

 باأللعابمجموعة من الصور البراقة الشبٌهة  إلىستحال وربما ا واقع النفس و الوجود،

النارٌة 
1

،فكلما ارتبطت نطالق من التجربةعلى عكس اال رغ ،فؤهم ما ٌمٌز الرإٌا أنه فا"،

ة من معرفة للعالم فرٌد رإٌاو الشاعر وحده من ٌملك  ٌا بالتجربة كلما كان الشعر قوٌا،الرإ

شعر عنده " الذي ال ٌربط الرإٌا و التجربة ألن الالخال "ٌوسفبالتعبٌر عنه،على عكس

و لكن هذا لٌس أبعاد مفهوم التجربة،صاحبه و لكن هذا ال ٌعنً  تعبٌر خاص مرتبط  برإٌا

ون التجربة لرإٌا دأما "أدونٌس " فقد ركز على ا "خلٌل حاوي " إلٌهبالمستوى الذي ذهب 

ٌفهم من  إن كانكما رأٌنا من قبل كما ٌهمل التعبٌر و  "ألن الرإٌا تؤتً عنده من أعلى

السٌاق"
2

 إالبحث عن المجهول و بهذا ال ٌكون الشعر لحقائق و لومع هذا فإن الشعر كشف  

 تجربة وجودٌة معاٌشة للحٌاة . أٌضارإٌا و هو 

رفعه ، و تاإلنسانتمٌز الشاعر عن  ألنها، اإلبداعالتجربة أهمٌة كبٌرة فً  إن لمفهوم        

  إقتناعه على أساس منٌبنٌها  أحاسٌسه و مٌوله، وعقله و  إلىفٌها الشاعر  ٌرجعفهً التً 

ة رامجا أو مجرد المهارة فً الصٌاغة اللفظٌة إلىٌرمً  أن إخالصه الفنً دون، و الذاتً

" اآلخرٌن
3

 ،فكرهوقلة لنا حالة الشاعر ،ناكل العناصر لتمتزج فً بنٌة واحدةخل تتدا و هنا

غضب و فرح  و ،اسٌس الوجدانٌة من ألماألحمصدر هذه التجربة هً االنفعاالت و و

هذه ، وبداعه ٌبقى زخرف فً مدفن من رخامإ إذا لم ٌعاٌش هذه المشاعر،فإن ألنه،وملل

أن روح الشاعر تسمع نبضات الكون  إذ ،تقع على مستوى الذات األحاسٌساالنفعاالت و 

أن  فكرة تخطر على باله لتصبح حمال ثقٌال ،ال بد  أوٌراه  هو قد ٌتؤثر بمشهدو والحٌاة،

إنما تجارب   ،إحساسا األبٌات"لٌست  إذالحٌاة فً شكل عمل فنً  إلىفٌخرجه  ،ٌتخلص منه

األشٌاء... فهً و و الناس  واحد علٌنا أن نكون شاهدنا كثٌرا من المدنجل كتابة بٌت فأل
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فنً هو تجربة تحٌاها الذات عبر الزمن" فكل عمل اتصال بالوجود،
1

و من هنا تتحدد 

 بحدود . صعوبة الثنائٌة،ثنائٌة الظاهر و الباطن،ذلك الباطن الذي ال ٌتقٌد

كتفى بتقدٌم نة للتجربة الشعرٌة متعددة لكنه اوالعناصر المك أن ٌذهب"أدونٌس"إلى       

لمعرفة ( لغة الشاعر )الثة عناصر على سبٌل المثال:"رإٌا الشاعر)أي موقفه من العالمث

التعبٌر ) لمعرفة  لجدٌد طرٌقةاستخدام الشاعر و ا القدٌم للغة،ستخدام الشاعر بٌن االفرق 

،الجسد الذي اتخذته القصٌدة الجدٌدة ( ته القصٌدة القدٌمةالفرق بٌن الجسد الذي اتخذ

الموقف ". أوفً هذه العناصر الثالثة هو الرإٌا  األساسًو
2

 التجربة الشعرٌة الحدٌثةف ،

للكشف عن عالم  خفً "فالشعر فً رأٌه  ،بكل مذاهبهاتداعب مستوٌات الفلسفة المعاصرة 

 . اإلنسانٌعبر عن مجمل ما ٌعانٌه 

هً عنصر ة ة و اللغربط الرإٌا بالتجرب كما التجربة،و  اللغة فقد ربط بٌن "أما البٌاتً      

أساس التجربة و من هنا وهً  نقل تلك التؤمالت و التصورات،مهم  من عناصر التجربة،ل

بطء ب نضجٌ ،األصٌل ٌولد من خالل المعاناة،و ٌنمو"فالشاعر  التجربة فالشعر ٌجسد تلك

تارٌخ أمته"لتحوالت فً معانقا الواقع و ا
3

فً تصوٌر تلك المعاناة  لغةو تساهم ال ،

وجمال  اللغة  عنده مهما كان ال   ،عن لعبة لغوٌة  الشعر عبارة أصبح إال، و التجربةو

 .ٌقدر أن ٌصنع  شعرا ما لم تتوفر التجربة  عند صاحبه 

 الحداثة و المغامرة الشعرية :

ا ،فهذ إبهاما األكثرغموضا و  األشد األدبٌةالمصطلحات من ال ٌزال مصطلح "الحداثة "    

ر من الجدل حول ماهٌة  الحداثة و هو ٌثٌر الكثٌ ،ظهوره فً الفكر األوروبًالمصطلح منذ 

اإلبداع،مما كنظرٌة تعكس مختلف مجاالت  أوً المجسد كرإٌا الفعل التحدٌث متطلبات و

األدب و النقد فً التفكٌر شملت مجال أو طرٌقة كمنهج فالحداثة  ،أضفى علٌها صفة العالمٌة
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مفهوما   أومفهوما سوسٌولوجٌا  الحداثة لٌست:أن "رٌار"دبو حٌث ٌإكد"جان و غٌرها،

مفهوما تارٌخٌا فقط ". أوسٌاسٌا 
1
  

و من الواضح أن الحداثة كفكر هدفه تغٌٌر المفاهٌم و المناهج التقلٌدٌة التً تعالج        

لو كانت مذهبا معٌنا  إذحركة قائمة بذاتها،  أوتتضمن فً مذهب  أنال ٌمكن  األدبالفن و 

و لو كانت حركة لسقطت الزمن بآلٌة التغٌٌر،لطالها  ،و أسسه الجمالٌةتنظٌراته الفنٌة  له

 أفكارها بمرور الوقت حٌنها تصبح الحداثة رإٌا تعبٌرٌة .

أروبا بدأت  ،نجد أن فكرة الحداثة فًهور للحداثة خاصة الغربٌةبداٌات الظ إلىبالعودة       

ى تحطٌم النظم القدٌمة التً تهٌمن على المجتمع  ( مٌالدي،بالعمل عل64منذ القرن )

إذ "من المستحٌل أن نتصار العقل و محاربة التسلط  بكل تصوراته ا إلىو دعت  ،األروبً

عى قبل كل شًء ألن  ٌنتظم و ٌعمل طبقا لوحً إلهً مجتمع ٌس نطلق كلمة "حدٌث "على

لمنتجات النشاط  انتشار إنها ،أو تتابع أحداثتغٌٌر لٌست الحداثة مجرد أو جوهر قومً،

العقلً و العلمً و التكنولوجً"
2

كل سلوك  روبً ٌنطلق وفق رفضفالتوجه الحداثً األ 

 العقالنٌة العلمٌة . عتماد المفاهٌماعتقاداته، واتً المكرس للدٌن و ٌعتمد  التنظٌر الالهو

على  بً الثائرروداثة تتؤسس فً تكوٌن المجتمع األحال من هنا بدأت إرهاصات         

ألنماط الماضً بكل  إرهاصات فلسفات التنوٌر الرافضة قرون غٌب فٌها العقل و قتلت فٌها

جمٌع  أن تمد السابقة علٌها عزمها على  الفلسفةعلى  ما ٌمٌز فلسفة التنوٌرأبعاده، ألن 

 قبل خاصة ببعض الفئات . البشر بالمزاٌا التً كانت فٌما

تحدٌات  و فً كتابه "الخطاب الفكري العربً ب " غصٌ و ٌذهب الدكتور "هشام     

إلى المجتمع روبً البدائً و نقله بعث المجتمع األ"أهمٌة فلسفة التنوٌر فً إلى  "الحداثة

على جمٌع    األقل من المعاناة إلى أربعة قرون علىحتاج كان ٌالذي  هو االنتقال، والصناعً

". األصعدة
3

ب "فً توظٌف المفهوم الذي غصٌ مع أن "محمد برادة  "ٌختلف مع "هشام 

                                                           
تؤصٌل  الحداثة فً الخطاب النقدي العربً المعاصر ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة  إشكالٌةبارة عبد الغنً ، - 1

 .75،ص  2115،) د.ط( ،

 . 29،ص  0997،  0للثقافة ،القاهرة ،ط األعلىورٌن أالن ،نقد الحداثة ،تر.أنور مغٌث ،المجلس ت - 2

 2114، 2القاهرة ،ط–صور الثقافة قالعامة لالهٌئة    غصٌب ،الخطاب الفكري العربً  و  تحدٌات  الحداثةهشام  - 3

 . 87،ص 
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القرن التاسع  إلى منتصف"  Lamodernitéقال فً مجلة فصول "تؤخر ظهور الحداثة "

القرن السادس  ممهداتها فً أروبا منذ"بدأت  Lamodernismeعشر مع أن العصرٌة "

عشر "
1

سر العقبات الفكرٌة و الحضارٌة ك إلى ففالعقل الحداثً األروبً دائما كان ٌهد ، 

مبدأ  عتمد الفكر الغربً األروبً علىإلى الحداثة العقلٌة،فاالتً تمنع الوصول  والثقافٌة

"من القٌم الثقافٌة المناهضة لما كان سائدا قبلهالمجاالت روبا أ ؤ" هٌالهدم و البناء مما 
2

 ،

 "هٌغل"الفالسفة و المفكرٌن وعلى رأسهم ما تمثل فً نظرٌة التقدم و التجاوز عند  وهو

بالنسبة  فرضٌة التحول و التجاوز فالتارٌخالذي بنى رإٌته مثال حول التارٌخ "اعتمادا على 

ة التارٌخٌة  السائر صٌرورتها اللخ إال منال ٌتم  فهم كل واقعة فإن مو من تإلٌه ذو غاٌة، 

"حتما بصٌغة متصاعدة نحو غاٌتها
3

المطلق عند "هٌغل "فً اتصال ً فالفكر التارٌخ ،

وهو ما ٌإكد أن "هٌغل " قد  ً،ٌة التً كانت الممهد للفكر الحداثبالثورة االجتماعوثٌق 

فنظرٌة "هٌغل "فً  ،ٌبةلمعاٌٌر الماضٌة التً تبقى غرمع اة القطٌع طرح قضٌة الحداثة و

 . اإلنسانً الحداثة  تإكد على المنجزات التً حققها العقل مع االهتمام  بالذات

التً ترتبط  األدبو  اب أمام الحداثة خاصة فً الفنون فتح الب إن التطور االجتماعً     

لشعر)هٌغل(تبٌن أن الشعر الرومانسً له ال ٌشكل شرٌحة ،ففً دراسة لبالتوسع االجتماعً

قع الموضوعً ) العالم الموضوعً ( و لٌست فً الوا فً بهحداثٌة،فالحداثة لٌست حس

فالنثر موضوعاته كما قال من االهتمامات الروحٌة التً تمثل الذات فً  الذاتً،الواقع 

الواقع الموضوعً  فً  ٌستثٌر لذيالصدى ا إنها ،عًالطبٌ موقفها الخارجً و فً محٌطها

الحداثة حسبه .تصال الذاتً مع الموضوعً حتى تتحقق طباق و إنإذ البد من ا ،النفس
4

 

 ،األطروحات الفكرٌة والفلسفٌةعلى مجموعة من لمجتمع ٌعتمد العقل الحداثً فً ا إن     

خلق النموذج  كمحاولة كر الغربً األروبً،فً الفوهذا ما رسخ السلوك الحداثً خاصة 

                                                           
 . 02،ص  0974، 3مجلة فصول  ) المجلد الرابع ( العدد - 1

 . 59،ص 2110، 2بقال  ،الدار البٌضاء ،طتها  ،دار توالادإبر  العربً  الحدٌث ، بناٌاته و بنٌس  ،الشعمحمد   - 2

 .  65محمد نٌس ،المرجع نفسه ،ص   - 3

،ص   0979،دمشق ،دطنظرٌة  الحداثة  عبر التارٌخ ،منشورات اتحاد  الكتاب العرب  إلىأنظر عبود  حنا  ،مدخل   - 4

9-01 . 
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 أساس إٌاها ففكر الحداثة مسكون بالالنهاٌة،معتبرا ،واالنفتاح على الالنهاٌة المادٌةاألفضل 

قدرته الالمنتهٌة
1
 افٌزٌقً  .لتصبح كمشروع  مٌت 

خصوصا من خالل الثورة األدب األروبً عموما والشعر فً  دٌثتجسد فكر التحلقد         

 لقد، واألدبٌةحٌاة هٌمنا على الالفكرٌن الكالسٌكً و الرومانسً الذٌن  ئو مباد أسسعلى 

لمختلفة التً حملت لواء الثورة األدبٌة امن خالل تفاعل المذاهب  تمظهر هذا التحدٌث

كر الفلتبلورإلى تحدٌد ثالث محطات مهمة "ذهب"سوزان برناروالتغٌٌر لكل نموذج و ت

الحداثٌة  األول للفكر الجدٌد مع اإلتجاهاتروبٌة بقولها :"الظهور التحدٌثً فً الشعرٌة األ

إعادة و و السرٌالٌة الذي أدى إلى هدم القٌم الشكلٌة،الهجوم الفوضوي الكبٌر للدادائٌة هو 

ة التً ترتسم حتى الوقت دو التوجهات الجدٌظٌفة المٌتافٌزٌقٌة للشعر فً آن واحد بناء الو

لذي قام  به السرٌالٌون"هً غالبا لصالح التحرٌر االحاضر، و
2
. 

األول،فقد جعل الشعر الحدٌث شعرا الحداثً لٌر"الذي ٌعتبر دبوأما"شارل         

ة عن اللحظ محاولة بحثه المستمرودلٌر"فً ٌا،متجسدا فً تشكل قصٌدة النثر"فبمدٌن

ألن هذا ٌتنافى مع  ،الزمنًإلى البعد الشعري األثر  إخضاع التحدٌثٌة الهاربة كان ٌرفض

ً من  الجمال عابر وسرٌع الزوال و"الهارب النسب الحداثة عنده التً هً كل ما هو مفهوم 

"من كل عصر والمتنوع
3

لبعد الزمنً ا إدراكلمبدع على لتصبح الحداثة هً قدرة ا ،

ة التً تنتج الحاضر كون الحداثة عنده هً زمن اللحظت بهذا، والقدرة على تجاوزهبداع وإلل

تصبح جدة قدما منذ لحظة والدتها  بحٌث قد ،بشكل متسارع و تتجاوز حتى الحداثة نفسها

إلى و العودة  إلى عالم الحلم،المحسوس أن ٌنتقل من عالم على الشاعر  ن هنا لزاماكاو

إلى عالم الالمحدود الذي ٌمثل مغامرة فً عالم  للدخول إلى الداخل،نظر من الخارج ال

 الواسعة لكشف كل غموض  ٌحٌط بالنفس.الضبابٌة والمشاعر المرهفة 

اإلبداع   جسد فقد ،لٌر"ي ال ٌقل شؤنا عن "بودأما "أرثور رامبو"الشاعر الحداثً الذ     

إعالن الخروج فً من آفاق و رإى  موضوعٌة ،تتمثل  منطلقاالتقلٌد قٌود  عنالذاتً بعٌدا 
                                                           

 .  030أنظر غصٌب هشام ،الخطاب الفكري العربً و تحدٌات  الحداثة ،ص  - 1

 2،ج صادق،دار شرقٌات،القاهرةة ،تر راوٌة ر  حتى الوقت  الراهنٌلدبرنار سوزان ،قصٌدة النثر من بو - 2

 . 346،ص 0998،

3
 . 042،ص   0برنار سوزان  ،المرجع نفسه ،ج  - 
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فهو    األخذ بالرإى عكس الذٌن سبقوهم، إلىالشعراء عن الشعر األروبً التقلٌدي داعٌا 

منهجٌا  ن ٌتوصل عبر دراسة طوٌلة تتضمن تعطٌالأو  ،"ٌطالب الشاعر أن ٌكون رائٌا

و نسمع  اكتشافاته " س و نلمسندما ٌعود من هناك ٌجعلنا نحللحواس كلها  ...و ع
1

نه أ إذ، 

رإٌة ما الٌرى و سماع ماال ٌسمع  إن ٌكون الشعر، و الحواس إلى الهدم العقالنً لكلدعا 

فاتحة للمجهول أو للواقع لتصبح تلك اللغة الشعرٌة مغٌرة  ،إلعادة خلق أو تركٌب الواقع

 هول .الشعر أٌضا مغامرة صعبة فً المجخٌال، و لٌكون ٌق العن طر

اإلنسان و الحٌاة تصورا مختلفا عما روبٌة تصور الكون و منه فالحداثة الغربٌة األو      

معتمدا على لإلنسان ربٌة تتمثل فً الحرٌة المطلقة فً جوهرها خصوصٌة غسبق،عاكسة 

تغٌٌر المطرد بتغٌٌر  تجدد الرإٌة و ط المعروف بترك النم فهً ممارسة تدعو إلى التجاوز،

اللغة المعٌارٌة .نظام 
2

 

 ة العربية و تشكلها :الحداث

 "،ثحد إلى الجذر اللغويمصطلح الحداثة ٌنتمً  أن إلىالعربٌة تذهب معاجم اللغة        

 األمره ،فحدث ستحدثه فهو محدث ،و حدٌث كذلك إوحدث الشًء حدوثا و حداثة، و أحدث

 أوشًء لم ٌكن ،و الحدٌث  إٌجادو أحدث الشًء :أوجده و الحدٌث أي وقع و حصل،

قدم )القدٌم(،  )الحدٌث( عكس و حدث حداثة لحدوثا ، األشٌاءالمحدث هو الجدٌد من 

،أوله و ابتداإه. األمربتدعه ، و الحداثة فً وأحدثه  أوجده و إ
3
  

المعجمٌة لمصطلح الحداثة تقترب من المفهوم أن القراءة والواضح مما سبق        

مفهومها أمرا ٌسٌرا   كان تحدٌد داللتها و إن و أو الشعراء،د النقاد عن االصطالحً سواء

،فإنه  ٌخضع  لها حدٌد مفهوم معٌنم توإن ت ،أروباحتى فً  ألنها ما تزال غٌر محددة

لالنتماءات و التوجهات الفكرٌة
4

إلى أن مصطلح الحداثة  "نٌفعبد الرحمن م"ٌذهب و ،

دد معناه بدقة و عدم معرفة أسباب و ظروف تح "أكثر المصطلحات خالفٌة بسبب عدممن

                                                           
   . 25،ص  0999األصفر عبد الرزاق ،المذاهب األدبٌة لدى الغرب ،اتحاد  الكتاب العرب ،دمشق ،د.ط ، أنظر - 1

 . 00،ص 0983، 0،طأنظر المسدي  عبدالسالم ،النقد  و الحداثة ،دار الطلٌعة  ،بٌروت   - 2

"مادة حدث " و  كذلك  061،ص  0972، 2،ط0معجم اللغة العربٌة ،  المعجم  الوسٌط  ،دار المعارف مصر ،ج - 3

 "مادة حدث " . 01،ص  0997، 3ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بٌروت  ،ط–ٌنظر 

 . 265،ص  0982، 0صمود ،"ندوة الحداثة فً الشعر "مجلة فصول العدد حمادى - 4
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"إحدى دالالته الجزئٌة على المفهومبسبب عزله عن سٌاقه التارٌخً وطغٌان نشؤته و
1
 

دئ و نظرٌات ألنها لٌست مذهبا أدبٌا ذا مبا ،تبحث عن التحول و باتفالحداثة ال تقبل الث

،و ال تقتصر على زمن ا الدائمإنما هً حركة إبداع تواكب الحٌاة فً تغٌرهتحدده ، و جاهزة

إلى ٌبدل نظرتنا  أن على الحٌاة التً نحٌاها من شؤنه ألن أي تغٌر ٌطرأ ،دون أخر

..."األشٌاء
2

 

التداخل بٌن مصطلح   تعرٌبه وقع دخول مصطلح  "الحداثة "الثقافة العربٌة نتٌجة بعد   

  modernité"فهذان المصطلحان ،كالتجدٌد و المعاصرةالحداثة ومفاهٌم أخرى 

مٌز بعضهم  بٌن "الحداثة بٌنما  متشابهان عند الكثٌر من الناس، انٌبدو "modernismeو

" modernité و الحداثانٌةmodernisme "أما، ٌرتبط بتوجهات مذهبٌة أو فكرٌة فاألول 

 األدبالثانً فإنه ٌدل على حركة أدبٌة و نقدٌة معٌنة لها سٌاقاتها التارٌخٌة و المعرفٌة فً 

المعاصرة "و " modernitéالحداثة "الخلط بٌن مصطلح  أٌضاذلك  والذي ٌدفع إلى

modernisme"  التحدٌثً "وmodernisation جمٌع تلك المصطلحات كثٌرا ما " و

، و هو ما شكال و مضمونا و فلسفة و ممارسةعلى الرغم من اختالفها  الحداثة إلىتترجم 

امه بمصطلحً الحداثة و المعاصرة من خالل هتمفً ا "محمود عباس العقاد"عالجه  

مهاجمة الشعراء الذٌن توهموا أن الحداثة هً وصف لقٌم التكنولوجٌات مظاهرها فً 

 ه و ٌستحق هذا الشًءه شٌئا ٌقوللحداثة "عندما ٌشعر الشاعر أن لأشعارهم  معتبرا تحقق ا

عصرٌاإن الشاعر الذي ٌصف الطائرة لٌس بالضرورة شاعرا أن ٌقال و
3

." 

 إن، و لكنه ال ٌتفق مع الحداثةو تجاه الفكري السلٌم ٌتفق مع التحدٌث،الحقٌقة أن اال      

" ٌمكن الجمع بٌنهما فإن مصطلح modernité - modernisationمصطلحا " ٌكن

modernisme من و أن نفرق بٌن مصطلحٌن أجنبٌٌن، إذ ٌنبغً ،ماماٌختلف عنها ت

ٌعنً  modernitéفمصطلح  ،ترجمة واحدة و هً الحداثة أن كلٌهما ٌترجم المإسف

 أما أو فكري جتماعًٌم المتداولة نتٌجة وجود تغٌٌر اتغٌٌر فً المفاه إحداث تجدٌد و

                                                           
 . 52،ص  0،0994،طنبٌل سلطان ،فتنة السرد و النقد ،دار  الحوار الالذقٌة  - 1

 . 07و التنظٌر و النقد ،ص  اإلبداعأبو جهجهة خلٌل ،الحداثة العربٌة بٌن  - 2

 . 306،)د.ط( ،ص   0993عودة ،بٌروت  ،أنظر أدونٌس ،فاتحة لنهاٌات القرن ،دار  ال - 3
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modernisme فقط بل   اإلبداعٌةة فهً مذهب أدبً و نظرٌة فكرٌة ال تستهدف الحرك

العربً الحدٌث األدب نتشر فًالمصطلح الذي  إ اقع و هولوتتمرد على ا
1

  . 

إرتباط الفكر العربً باألروبً  إلىلعربً ٌرجع إن هذا الخلط فً المفاهٌم فً األدب ا     

اصة ،ألن الفكر العربً كون وبنى حداثته من منطلقات غربٌة خفً بداٌة بحثه عن التجدٌد

ربً  ،فجاء الطرح العسٌة التً حملت مكونات التحدٌث األروبًالدراتمثلت فً البعثات 

ضاقت بما ،من المفاهٌم النقدٌة وفق مقاربات معٌنةمن أجل بلورة الكثٌر الحداثة  إلشكالٌة

إلى أن  "هذا التمسك بالنموذجٌة معتبرة أنه قد أدى ن،نموذج المعنٌلهو تقلٌدي ٌعتمد على ا

  بالشاعرما أدى ٌكون الشعر تصنٌعا لفظٌا من جهة و تجرٌدا ذهنٌا من جهة ثانٌة،و فً هذا 

عدام ذاتٌته"إ إلىالقدٌمة و  األصواتد دٌر  أن ٌكون صدى إلى
2

التً  األساسٌةفالنقطة ، 

 تعتمد علٌها الحداثة هً مفهوم التجاوز  و رفض التقلٌد و كل ما هو قدٌم .

اد ٌرى أن الحداثة فً الكثٌر من النق الحداثة فً المجتمع العربً ،فإن جذور إلىبالعودة    

جاه تاالعباسً "بدأت بوادر إلى القرن السابع للهجرة زمن العصر لعربً تعود المجتمع ا

رد و أبً نواس ....".شعري جدٌد  تمثل فً بشار بن ب
3

  بهفؤبو نواس عرف عنه ضر 

تمام  أبو الوصفٌة و كذلك عتماده على المقدمة الخمرٌة للقصٌدة فً المقدمة الطاللٌة وا

فهذا مثل  تجدٌد على مستوى  ،ى مدرسة الصنعة اللفظٌةلمعتمد علالتجدٌد ا إلىبدعوته 

هو ما ٌمكن تسمٌته ت الحداثة عند أبً تمام بعد أخر اتخذثورة على القدٌم و"هكذا اللغة و 

بعد الخلق"
4
طه "و كان هذا على مستوى الشعر أما فً النقد فالحداثة العربٌة بدأت مع .

 أبولو و المهجر (.الدٌوان ، و الحركة الرومانسٌة  العربٌة )جماعة ،"حسٌن

للحداثة الشعرٌة العربٌة هو مقتضٌات العصر و الحٌاة و بالتالً  األولكان الدافع لقد        

  ةجدٌد ث روح التجدٌد فً الشعر وضخ دماءبب ،فً التعامل مع الواقعالكٌفٌة غٌٌر ت

لحداثة الشعرٌة ل رأهم من نظ "أدونٌس"و ٌعتبر هذا  ،ٌستجٌب لتطور الحاصل فً المجتمعل

                                                           
،ص   0999، 3السعودٌة  ،ع -حابلالعربً ، فكرهادئة لقضٌة  ساخنة ،مجلة ال خضر محمد ،الحداثة مناقشة أنظر  - 1
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ة لم معرفٌ قالسائد ،ببناء طرالنظام بهدم  و تعتمد حداثته على االختالف و تنظٌرا،تطبٌقا 

إنتاج بتجاوز التقلٌد و المحاكاة حتى ال ٌتم المغاٌرة و كذلك  ، و تطرح قٌما لم تإلف،تولف

اإلدراك فهً ترد على طرق  ،الرإٌة و التصور و اللغة و البنٌة التعبٌرٌةبنفس ما مضى 

و لكن كل حداثة   التراثٌة  وإحالل محلها طرق إدراكٌة واعٌة تتعاٌش مع الواقع الحاضر،

لها  (ال ٌكتب)المثاقفة بدافع أجنبً ثابتة بلفً المجتمع لٌس نتٌجة فكر معٌن و رإٌة  تظهر

ال أساس لها ألن  ،تقصً التراث و تجعل بٌنها و بٌنه قطٌعة و كل حداثة ،أن تستمر طوٌال

اإلبداع ، وهذا التالزم هو الذي ٌحقق فعل األمةجذور  إلىٌستند  تجدٌد بناءو التجدٌد ه

بل فً الرإٌا الحدٌثة التً تجسد فعل  ،إطار التراثال تتحدد فً الخروج عن  ،فالحداثة

كل  المغامرة اللغوٌة بإحداث أسالٌب جدٌد .تتلقف الجمال فً إلىالتجدٌد الساعً دائما 

 غٌر رافض بالمفاجآتشخصٌة حافلة ر الحدٌث هو من جسد تجربته للغة الشاعو ،هاتجا

 جمالٌا .عتباره  حضورا ماضوٌا للتراث با

ود التً منها ٌستمد الشاعر حقٌقته فً الوجو سكن اللغة،روح ساعٌة ت فً الشعر      

ة،"جدٌرة بخوضها على هو إبداع فردي و مغامر ا جماعٌافالشعر قبل أن ٌكون فن واللحظة،

"الصور و المالمحو فً اللغة و فً تعدد مخٌلة فً الالتقنٌات المدهشة أساس من 
1

وهنا ، 

  مستمرا ال ٌنقطع، ٌباعتبارها تجران وعً الحداثة بطبٌعة الشعر وبٌتظهر المزاوجٌة 

،أصبح شكلٌا بالواقع اإلنسانٌتصل فٌها  ،الواقع نظرة أفقٌة إلىكان ٌنظر  فالشعر الذي

 .وراء الواقع   مجهولة تعتمد الرإٌا للبحث فٌما إنسانٌة( مغامرة اآلن)الشعر الحداثً
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 الفصل األول                                

 السٌاق المعرفً لبٌان البٌاتً و اشكالٌة الحداثة الشعرٌة لدى البٌاتً

 .أهمٌته ( –نوعه  –البٌان الشعري ) تعرٌفه المبحث األول :    

 .متٌاز () شاعر روٌا با البٌاتًالمبحث الثانً : لماذا     

 .المبحث الثالث : عالقة البٌاتً  بالتراث     

 .المبحث الرابع : وظٌفة الكتابة و رسالة الشعر     
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 البيان الشعري  أهمية:  األولالمبحث  

 مفهوم البيان :

قال  إذمن المتعارؾ علٌه أن كلمة البٌان متداولة كثٌرا فً القرآن الكرٌم ،          

علمه البٌان ( اإلنسانتعالى : ) الرحمن علم القرآن خلق 
1

نفسه  المدلول  هو فمدلولها

البٌان على أنه "  ور ٌعرؾمنظ إبناللؽوي الذي ورد فً لسان ، و القاموس المحٌط ، ف

به الشًء من الداللة و ؼٌرها " ما بٌن
2

ان بٌانا " أما فً القاموس المحٌط فجاءت " ب 

حته و عرفته "ضأو جمع أبٌناء و بٌنته و تبٌنته ،اتضح فهو بٌن 
3

، فهً من الجذر  

 و الكشؾ . اإلظهارو  باألمانة اإلفصاح.ن" الذي معناه "ب.يؽوي لال

من خبلل مفهوما نقدٌا سٌاسً روح التجدٌد هذا المصطلح " البٌان " أصبح  إن      

جماعة  أواالطبلع على  التوجه الجدٌد الذي ٌختلؾ مصدره فً الحٌاة سواءا من فرد 

مل استراتٌجً ٌشكل برنامج عمل عأو هٌبة معٌنة فً مجال من المجاالت المتعددة فهو"

 أنواعلسٌاستها ) كل  اإلجرابًالنظري و  اإلطارللجبهة التً تصدره بوصفه 

السٌاسات( ،انه نظرٌة فً المجال الذي ٌصدر فٌه ، و تصور شامل قابم على تعٌٌن 

  ، انه رؤٌة استشرافٌةلجوهرٌة ال التفصٌلٌة و بالتالً،فالبٌان مشروع مستقبلًالمسابل ا

ؼالبا و بالتحول إشعارانه ٌحمل أخر،نسق  إلىفً التخلص من نسق فكري  إرادةٌحمل 

رتبط كثٌرا  و قد إؼٌره ( ،  أو) فً الحكم ما ٌرتبط "البٌان" مجاالت االنقبلب

بصدور بٌانات توضح فلسفتها " األدبٌةالسٌاسٌة و بالحركات 
4
. 

دة المتمردة على القدٌم ، فصاحب الجدٌ ألفكارهجل االستعاب الجٌد من أ األخر لٌهٌا

ال بد منها إلببلغ المتلقً بما  ٌحمله من رؤى و توجهات ٌرى ضرورة ملحة  البٌان

وضعا جدٌدا هو بصدد الحدوث ، انه المعادل  إنمؤكدا على أن " وضعا ما سٌتؽٌر و 

                                                           
 4-3-2-1 اآلٌةالقرآن الكرٌم ، سورة الرحمن  - 1

 . 67ص  13جم،   2،1992ر ، بٌروت ، طصاد ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ) بـ .ي .ن ( دار - 2

 الموسوعة الشاملة   www.ISLAMPART.COM( 1/1526الفٌروز أٌادي ، القاموس المحٌط )  -3 

 . 12،ص    2005وزو ، ) دط( ، ، تٌزي األملبات ، دار اعبد هللا العشً ، زحام الخط - 4

http://www.islampart.com/
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الموازٌة للحركة "الصرخة  اإلنسانًاللؽوي للفعل 
1

على إعبلن عن الثورة فٌه فالبٌان 

 .....الخ  .  أدبٌا أوفنٌا  أواجتماعٌا  أوسواء كان سٌاسٌا  الواقع  المفروض 

ستعمل مصطلح البٌان فً مٌدان السٌاسة من خبلل البٌانات التً كانت  كثٌرا ما إ      

محاولة التأسٌس و البناء األوضاع السٌاسٌة القابمة و طابع الثورة و التمرد على  تحمل

و الحرب مشروع سٌاسً جدٌد ، لٌنتقل هذا المصطلح من "  عالم السٌاسة  أوالبدٌل 

ؼرار  األدبٌة على عالم الثقافة إلى ، العسكري ، الشٌوعً ( )البٌان السٌاسً

". أخرىمصطلحات 
2

 

و ربما انعدامه    ستعمال المصطلح " البٌان " فً  الحٌاة  السٌاسٌة  ،أن تراجع إ إذ     

البٌان   أن إلى، وعلٌه تخلص  األدبعٌة و وجود له فً مجال شر جعله  ٌبحث عن

         هٌته  تقلٌد و تبعٌة للبٌان السٌاسً .األدبً فً ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 12المرجع نفسه ،ص  ،عبد هللا العشً  - 1

 . 13المرجع نفسه  ،ص،عبد هللا العشً  - 2
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 البيان : أنواع

ٌراعً فٌه الظروؾ  مشروعا حداثٌا أوبرنامجا ،  أنواعهختبلؾ ٌحمل البٌان بإ      

  إلىتهدؾ  أفكارالمحٌطة بالواقع ، فٌأتً واضحا ، مشتمبل  على مضامٌن و رؤى و 

شٌوعٌة مجاالت البٌانات من سٌاسٌة و ،و قد تعددتإلقناعهتحرٌك عقل ووجدان المتلقً 

 و أدبٌة .....إلخ .

  البيان السياسي : (1

المهمة  األمورمجموعة من   أوعٌنة قضٌة م إلى األمة و هو من البٌانات التً توجه     

السٌاسة ، و ٌكون رسة والتأٌٌد فً المماتحقٌق االستجابة الكبٌرة لجمٌع  بهدؾ

التعبٌر  أشكالٌمثل احد  إذنفهو حقوقٌة ، أومطالب سٌاسة  األحٌانفً ؼالب  موضوعة

ٌبقى  لذلكا و سٌاسٌا،إٌدٌولولوجٌمة أ أوٌعكس هوٌة جماعة  إذعن المطالب و الؽاٌات 

تً ٌحتاجها السٌاسٌون فً المهمة فً عملٌة الممارسة السٌاسٌة ال األدوات واحدا من

 أوبالحجج العقلٌة و المنطقٌة  إثرابهتطعٌمه و  إلىبالجماهٌر ، مما ٌدفعهم  تصالاإل

  بؽٌة              العاطفة الجماهٌرٌة،برنامجهم السٌاسً باللعب على وتر األسالٌب التأثٌرٌة لدعم 

إلى بٌانات سٌاسٌة حركة سٌاسٌة  أوٌحتاج  كل تنظٌم   إذمعٌنة "  رنظوجهة تمرٌر 

الجماهٌر من اجل  إلىو تقرٌب رؤاهم  أهدافهالسٌاسً من خبلل شرح  تخدم برنامجهم

توعٌتهم 
1

خبلل الجمع بٌن التوجهات السٌاسٌة  لؤلمور العامة منالتسٌٌر  إلى بتوجٌههم

ً المجتمع و ما ٌحتاجه المجتمع لمساٌرة التطور بالتأثٌر فً ، و التفاعبلت الحاصلة ف

 سٌاسة الدولة حول موضوع معٌن .

 البيان الشيوعي : (2

واحد من  ، وهو 1848نجلز"سنة س و فرٌدٌك إهذا البٌان أصدره " كارل ماك        

نظرا لطابعه التحلٌلً للعبلقات ٌرا فً الحركة السٌاسٌة ،البٌانات السٌاسٌة تأث أكثربٌن 

االجتماعٌة ، وكان هذا البٌان  الشٌوعً متمثبل فً عشرة مطالب لبلنتقال من الرأسمالٌة 

                                                           
1
، بن الجامعٌةٌوان  المطبوعات حمد حمدي، الثورة الجزابرٌة و اإلعبلم ، دراسة اإلعبلم الثوري ، دأنظر أ - 

 . 73د.ت( ،ص عكنون ، )
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 أناالشتراكٌة التً مثلت برنامجا للطبقة العاملة ،" ذلك أن الطبقة العاملة ال ٌمكنها  إلى

ق أهدافها الخاصة "تكتفً بمجرد االستٌبلء على جهاز الدولة القابم و تسٌره لتحقٌ
1
 

االتحاد ، رافضا استؽبلل الطبقة  إلىفجاء البٌان بذلك موجزا داعٌا العمال فً كل بلد 

المباشرة  للطبقة العاملة  ، و المصالح األهداؾالعاملة " فالشٌوعٌون ٌناضلون لتحقٌق 

فً الوقت نفسه ٌمثلون الحركة الراهنة مستقبل الحركة" لكنهم
2
 . 

وفق التصور االشتراكً  األوروبٌةكما قدم البٌان الشٌوعً شروطا للحضارة           

 أواالت ، وطبقات بدون حق فً الثورة رجوازٌة التً ترٌد مجتمعا بدون نظالرافض للب

 لبرجوازٌة ، فكان البٌان الشٌوعًالتً تبحث عن التحرر من ا رٌاتلك هً البرولٌتا

على تساؤالت فرضها واقع النظام  إلجابةاعلى بطرحه لواقع المجتمع له القدرة 

الرأسمالً ، و تبعاته وفق تصدرات علمٌة منطقٌة ، بتقدٌم سبل لخروج الطبقة العامة 

 األوضاعو "بإختصار ٌساند الشٌوعٌون فً كل مكان حركة ثورٌة ضد عن الهٌمنة 

المجتمعٌة و السٌاسٌة القابمة و فً كل هذه الحركات ٌبرزون مسألة الملكٌة مهما كانت 

درجة تطور الشكل الذي تتخذه المسألة األساسٌة للحركة "
3

زمٌله  و ماركستنبأ  و قد

رض من هذا بإفتكاك حقوقها ، فكان الؽ الرأسمالً و قٌام البرولٌتارٌابإنهٌار النظام 

تها و خطة  عمل لها ، لٌبقى بٌان ما للطبقة العاملة لرسم تطلعاٌكون مله أنالبٌان 

) قتل( المصلحة المادٌة تقوم على وأد  إنسانٌةعبلقات  إلقامةوثٌقة كتبت  أهم الشٌوعٌة

للبرجوازٌة التً وصلت  إلى السلطة لتحقٌق التفاهم بٌن الجمٌع .
4 

 

 

 
                                                           

1
البٌان الشٌوعً ،     ، بٌان الحزب الشٌوعً ، المصدر العربً دراسة نجلزإكارل ماركس و فرٌدٌرٌك  - 

 .09ص ،1،1987،طعصام أمٌن ، بٌروت ، ) د.د( 

 . 49المرجع نفسه ،ص  ، نجلزإكارل ماركس و فرٌدٌرٌك  - 2

 . 50المرجع نفسه ،ص  ،نجلزإكارل ماركس و فرٌدٌرٌك  - 3

المعرفة و الثقافة العالمٌة ، دار الجٌل القاهرة  ررٌة لنشالمص نظر الموسوعة العربٌة المٌسرة ، الجمعٌةأ - 4

 . 623،ص  2،مج 2001،  2،ط
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 : البيان التجاري (3

 لكسب مصدر ا أنهاأهمٌة بالؽة ، ذلك  اإلنسانٌةاة للمعامبلت التجارٌة فً الحٌ      

برز إحتلت التجارة مكانة عظٌمة سواءا داخلٌا أو خارجٌا، و لعل من أالرزق ، و قد و

نات التجارٌة المراقبة الوسابل المعتمدة فً المحافظة على الهٌمنة  االقتصادٌة البٌا

 س فً القانون التجاريالخام من الباب 13وورد فً المادة المنتوجات  للبضابع و

ؼٌر مباشرة  بما  أوٌتعلق بصورة مباشرة  إٌضاحٌعتبر بٌانا تجارٌا كل العراقً : "

 ٌأتً :

 ووزنها وطاقتها . مقٌاسهانوع البضابع  و عددها و مقدارها و  -1

 الببلد التً صنعت فٌها . -2

 . إنتاجهاطرٌقة صنعها و  -3

 العناصر الداخلة فً تركٌبها . -4

 منتجها و صانعها . أوصاؾاسم و  -5

صناعٌة  أوممٌزات تجارٌة  أوحواجز  أوأٌة امتٌازات  أو وجود براءات اختراع -6

 تتعلق بها .

الشكل الذي  تعرؾ به البضابع عادة ." أواالسم  -7
1
  

ٌمكن التاجر  ألنهفهذا البٌان التجاري ٌكون واقعٌا فً طرح  البضاعة على الجمهور ، 

التجاري كما أنه  تبعده عن الؽشالتً  بالمعلومات  عٌه التاملو من عدم مصادرة بضابعه

حصرا و حجزها إمكان ضبط البضابع " ٌفرض عقوبات على عدم  صحتها مع 

المشروعة و اتقاء الؽش و رعاٌة  لمصالح المستهلكٌن ". للمنافسة ؼٌر
2 

 

                                                           
1
 1دار الطلٌعة ، بٌروت ،ط ،  أكرم دٌري  ،ت.رالعسكرٌة  اإلستراتٌجٌةنظر أندرٌه بوفر ، مدخل  أ - 

 . 15ص 1968،

،ص 1978،د.ط( )ر الطلٌعة ، بٌروتدا، لعسكرٌة الموسوعة العربٌة ، الموسوعة ا،األٌوبًنظر الهٌثم أ - 2

 WWW.ARAB.ENG.COM/INDEالرابط االلكترونً : أو 200
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  البيان العسكري : (4

نظرا لتطور الصراع فً الحروب بٌن الدول ، كان من الواجب على الدولة      

إلى القوات بشكل سرٌع  إٌصالهاالسٌطرة على المعلومات و كٌفٌة تحلٌلها و معالجتها و 

 نهاالمتابعة اللحظٌة لتحركات الجٌوش من  الجانبٌن ، و ٌأتً بٌاالمسلحة و التحكم فً 

أردتها نتابج  إلىالعسكرٌة لها   للوصول خطط متضمنا فن تنظٌم الجٌوش بوضع ال

لسٌاسٌة و العسكرٌة معا ، وهذا التخطٌط االستراتٌجً للمؤسسة العسكرٌة السلطات ا

 فعالة و قادرة على أداء الواجباتتحقٌق الرؤٌة المستقٌلة حتى تبقى المؤسسة  إلىٌهدؾ 

 المنوطة بها 

و قواتها المساحة من خطط  الدولة إعدادالبٌان العسكري ٌحٌط بجمٌع مسابل  إن        

حة و النشاطات ، ومهام القوات المسل اإللزامٌةالقٌادات  أوامرلنظام الجٌوش ، و منظمة 

ة ، ومعلومات موجهة  اإلمكانات الحقٌقٌة للدولضوء  لعملٌة التً تمارسها كل قٌادة فًا

القوى  السٌاسٌة و نسبة أهداؾ الدولة أهمها ، و هذا البٌان تحدده شروط األفراد إلى

رحلة تارٌخٌة و الوضع الجؽرافً وسابل الصراع المسلح الذي ٌتماشى مع كل مو

البشريو
1

 إعدادلتهٌبة و  اإلستراتٌجٌةالمتعلقة بالتسٌٌر و فهً تقدم المبادئ العسكرٌة ،

الدولة للحرب و كٌفٌة تصرٌؾ شؤونها فً مٌدان العبلقات الخارجٌة 
2

 كما ٌمكن أن. 

العدو مدعٌة تحقٌق  إرهابو دم بعض البٌانات التضلٌلٌة لخدمة مصلحة الدولة تق

. إلٌهانتصار مٌدانً و احتبلل مواقع لم تصل إ
3 

 

 

                                                           
1
 . 204المرجع  نفسه ،ص ، األٌوبًنظر الهٌثم أ - 

،) دط( ،ص  2000أدٌتا ، طرابلس ) لٌبٌا ( ، ،دار اإلستراتٌجٌةنظر كاظم هاشم نعمة  ، الوجٌز فً أ - 2

157.  

  2002، 2ً ،دار وابل ، عمان ،طالمصالحة ، االتصال السٌاسً ، مقترب نظري تطبٌقنظر محمد حمدان أ - 3

 . 69ص 
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 :  البيان الفني (5

ٌش فً معزل ال ٌع إذ األدبو خطابا ؼٌر لسانً ،فإن شأنه شأن  مادام الفن إبداع       

من و،  تذوقه ووعٌهفهمه و  تقرٌبه للجمهور بؽاٌة إلىلفن بحاجة عن المجتمع ، و هذا ا

 تكون  أن إماالتمٌٌز بٌن نوعٌن من البٌان و التً  خبلل ذلك  ٌمكن

لؽوٌة   أفعالتكون خطابات و  أن إمابٌانات لؽوٌة صرٌحة لها ؼاٌتها الظاهرة و 

خذ  صٌؽا ٌأ لفنًفً أداء مهمته ، وهذا البٌان ا لها وظٌفة البٌان و تبلػ دوره ؼٌرهاو

ة  بتحوٌلها من ٌدتحافظ على المظهر اللسانً مع تعدٌل القص أنمكن ؼٌر لسانٌة " ٌ

 أجناسكلٌا فً أوٌنتظم جزبٌا  أن، مثلما ٌمكن  بداعٌةإ أخرى إلى تنظٌرٌة  ةدٌقصم

السٌنما " أوالتشكٌل  أوخطابٌة ؼٌر لؽوٌة كالموسٌقى 
1

فقد كان للموسٌقى بٌانها  

عتبره الكثٌر من الفنانٌن بٌانه موسٌقٌا " الذي إ Musique de jeu "المتمثل فً نموذج و

بما تضمنه من مشروع تحدٌثً للموسٌقى المعاصرة لتشكٌل نظرٌة للتخٌبلت الموسٌقٌة 

الثوري فً حركة الموسٌقى المعتمد على  دوره " Free jazz"الجدٌدة ، كما كان لنموذج 

كما كان للرسم بٌاناته ، رتجاللجمالٌة اإل حرٌةتاركا الة،العناصر الجدٌدة ؼٌر المعروف

و رؤاهم   أفكارهمالفنانٌن معبرٌن عن برامجهم التنظٌرٌة ، و بلورة  التً جمعت

للجمهور لتذوقها ووعً   األعمال، و تقدٌم هذه اتهم الحداثٌة لممارسة فن الرسم تصورو

متمثبل فً لوحة " بنات  انهاالرسم األوروبً كان بٌالفنٌة فالتكعٌبٌة مثبل فً جمالٌاتها 

تجدٌدٌة فً  " بٌكاسو " التً أظهرت قوة لـ " les denoiselles d’Avignon " نٌونأفٌ

ممارسة الرسم و تحرٌره .
2
  

 

 

                                                           
،ص  2007، 1، الدار البٌضاء ،ط نبٌل منصر ، الخطاب الموازي للقصٌدة العربٌة المعاصرة ، دار توبقال - 1

88 . 

 . 95-91-89المرجع نفسه ،ص  ،نبٌل منصر أنظر - 2
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 : األدبي البيان (6

 األدٌبتصرٌح من  أو" هو رسالة  the literary manifesto" األدبًالبٌان         

إذ متعددة ،  أشكال أفكاره و توجهاته و رؤاه وفق عن ببرنامجه المكتوب،و المعبر فٌه

كتاب منفرد ،  أو أدبًمقدمة لعمل  أو أو قصٌدةخطٌة  أومقال  قد ٌرد البٌان فً شكل

، فهو " نص  األدباءمجموعة من  أوصدوره من أدٌب   إمكانٌة، مع  ألراء معٌنةشامل 

كتاب (  أوكاتب )  أو،  (أو شعراء جماعً ٌنجزه شاعر )  أونقدي نظري فردي  أدبً

التجدٌد  إلىنزوع  إلى ذلكمعٌن ، ٌدفعهم  ثقافً آو نقاد (  فً مفصل تارٌخًناقد  )  أو

و ترهله ، و فقده  األدبً بحجة تأكلهو الحداثة و الثورة على المألوؾ و تجاوز الواقع 

 التعبٌرعجزه عن مساٌرة الحاضر و و  االستقرار و البقاء ، ألسباب الحٌاة و عوامل

التً تستجٌب  األدبٌة األشكالتقدٌم  نالمستجدة ، وتوقفه ع اإلنسانٌة عن التجارب

."تطوره أولتطور الذوق  الفنً  و تحوالته 
1

   

ث فً وسابله و التحدٌإلى التجدٌد  صفة عامة مدفوعلمبدع بأو االشاعر  إن        

ٌر بتجدٌده الذي ال بد منه لٌسالقارئ إلى تأكٌد منه على أفكاره لحتاج التً توقوالبه،و

أبعاده  و تؽٌٌر ضمن حركٌة الحداثة فً المجتمع بمختلؾهو ثورة  ، هذا التجدٌدذلك

دٌد فً حقٌقته هدم و بناء ، فالبدٌل الذي ٌكون بوعً و معرفة و تبصر الن التجالذي و

حقٌقته ً األدبً ف و أسسه التً تؤسس لذلك ، فالبٌانله أصوله  أن تكونٌجب  إلٌهٌدعو 

ببداٌة مرحلة  أذاناحبه عن نهاٌة مرحلة ، و إال نص موجه للقارئ ٌعبر فٌه صما هو 

التنظٌرٌة فً الحركة الشعرٌة ، ومدى  جدٌدة ، مظهرا صاحب البٌان مكانته و قدرته

بدع إال مالشاعر ماهو  أن دا عبارةالواقع االجتماعً و الثقافً ، مفنه الفكري بوعٌ

خلق نموذج فً  لذاته حرٌة اقتحام فضاء النقد و التنظٌر ، محاوال  ٌفتح ، بلفقطو

رؤاه و تطلعاته  ٌجمع فً بٌانه إذمن ذاته و تجربته ،  منطلقاالشعري  اإلبداعالكتابة و

، جامعا بٌن الكفاءة التنظٌرٌة و الثقافٌة  هراتهامظتو لمواكبة الحداثة فً ابرز تجلٌاتها 

 الثقافٌة و االجتماعٌة . المتعمقة  فً فهم العبلقات

                                                           
 . 13ات ،ص  بم الخطاعبد  هللا العشً ، زحا - 1
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على  رٌة ، ثابرامعبرا عن رؤٌة صاحبه الثولبٌان الشعري و من هنا ٌبقى ا       

بناء نسق فكري ٌتماشى  الشعر و حركٌته من خبلل فً مجال الواقع المعٌشمخلفات 

الزمن تجاوز المطلق بأن  إٌمانه إلى التجدٌد و التؽٌٌر، و الدعوة متضمنامع الحٌاة 

 إذ ٌعتبر تصرٌحه هنا رؤٌة نقدٌة كان ٌسعى منصالحة "  اهٌم  القدٌمة والتً لم تعدالمف

 على حركة النقد فً عصره حٌث كانتالمسٌطرة  إلى تصحٌح بعض المفاهٌمورابها 

 ..و فً تارٌخو معاصره بقٌمة  الشعر القدٌم فً أنساقه التعبٌرٌة.... أقرانهالقناعة لدى 

ة تجسد هذا المفهوم "الشعر العربً مواقؾ كثٌر
1

الذي تمثل فً صٌحة رافضة للتوجه  

 الذي ساد الحركة الشعرٌة مدة من الزمن .

ساٌر الواقع و التطور الحاصل البٌان الشعري ٌصنع الكثٌر من المقاٌٌس التً ت إن    

على مستوى الذوق الفنً و تحوالته فً العصر ،  أوسواء على المستوى االجتماعً  فٌه

نتٌجة التؽٌرات عر عن القلق من حركٌة الشعر و تحوالتها عبر من خبلله الشا إذ

فعبل  ها  ، حتى تبقى الكتابة  الشعرٌةٌجارٌ أنتطبٌقا  أوالواجب على الشعر تنظٌر 

هتمام إلى ارؤٌة فنٌة و جمالٌة تحتاج  متحوال سواء فً الشكل و المضمون ، كاشفا عن

رصٌدنا من دابرة الحرب المعلنة فً  الشعر ، خرج " من خبلل موقفه من الحداثة فً

لتعامل مع موضوعً ٌجعل ا إطارمحدث فً  أو شاعرالنقدي على كل شاعر حدٌث 

متأخرا ". أوكون قابله متقدما فً الزمن النص بعٌدا عن التأثر ب
2

 

لم ٌكن الشاعر العربً فً تجاوزه للقٌود العربٌة القدٌمة للشعر بؽاٌة الرفض        

تطبٌقا فً القصٌدة ، و تنظٌر  بمٌبلد رؤٌة جدٌدة تبلورت إعبلنهلقدٌم لكونه قدٌما ، بل ل

فً البٌان الشعري الذي ٌشرح فٌه الشاعر مشروعه الشعري كاشفا عن تقنٌات اللؽة 

من خبلل تشخٌص الظاهرة الجمالٌة و وسابلها التعبٌرٌة ، مدافعا عن أفكاره بإمتٌاز 

ه  الشعري له  و موقفه من ذلك ، فكان البٌان "إرهاصا بتجربة تحدٌد االتجاالشعرٌة و

و قد ال تنجح ، وفقا لمدى الوعً التارٌخً الذي  األدبٌة ، قد تنجحفً الكتابة  جدٌدة

                                                           
محمود عباس  عبد الواحد ، قراءة النص و جمالٌات التلقً بٌن  المذاهب الؽربٌة و تراثنا النقدي ، دار الفكر  - 1

 . 32،ص   1996، 1العربً ، مدٌنة نصر ط

 . 13،ص  باتعبد هللا العشً ، زحام الخطا - 2
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ته على فهم معطٌات ر و قدرٌان و تمكنه من استكناه روح العصٌتمتع به كاتب  الب

تجربة  أيلنجاح  ستقبل هذا الوعً  التارٌخً شرط  الم أفاقو استشعار  الواقع

ثقافٌة".
1

 

ة الناظم ، صفٌخلع عن نفسه  أنالشاعر المعاصر و فً كثٌر من المرات  لقد حاول      

 من  ال بدبة الخفً أثناء الكتابة ، و تلك التجر محاوال الكشؾ عن مجاهل النفس و عالمها

بؽٌره فً الواقع االجتماعً  عبلقاته بذاته أوالتعرٌؾ بها ، و بداخل الشاعر سواء فً 

و وجدانٌة مخزنة فً الذات تنبثق فكرٌة  انفجارلحظة  من خبلله ٌعبر عن إذوالثقافً 

ان  نسقا قاصرا مترهبل  ، عاجزا  من  بٌن أعطاؾ نسق ثقافً ٌبدو فً نظر كاتب البٌ

 مال زاة تستوجب تجاوفً ضوء الحداث التؽٌرات و التحوالت االجتماعٌة عن الفعل فتلك

و خلقا لكتابة جدٌدة وفق أسس معٌنة مضى 
2

صاحب البٌان بصفته  ، فتختلؾ نظرة

اإلبداعً للخطاب " الن فاعلٌة االختٌار ظرا عن الناقد الحقٌقً ،ناقدا و منشاعرا 

نقدٌة مفارقة عن  النقاد الشعراء كً ٌسلكوا أدبٌاتالكثٌر من  الشعري المحدث مكنت

  "بنٌس و عٌد  الصبور"و  "س أدونٌ"ما نبلقٌه فً كتابات   تم فإن و منض الناقد المح

بها الشعراء عبر  تلك المفاهٌم التصورٌة التً ساهم........."لدٌن المناصرة عز ا"و 

ً نهجه المؽاٌرة التً لم ٌتقصدها النقد ف اإلضافةداعٌة فكانت بمثابة تجاربهم اإلب

المعاصرٌن ساهمت هً  البٌانات الشعرٌة لدى الشعراء أنً التصوري ، وعلٌه فإننا نلف

 أو ما انفلت منتلك الجهات المخالفة   األخرىأفرزت هً  األخرى بمطارحات

النقد المعاصر ". رتوقٌات 
3

ود التقلٌدٌة ، تجاوز القٌ الشاعر العربً المعاصر لقد حاول  

 ، لٌصبح قادرا على بعثحٌوٌة  أكثرحالة  إلى اإلبداعً منتقبل من الجمود فً العمل

تبعها بنظرة تنظٌرٌة لما ٌرٌده متخذا إنما إجاهزة ، و  فً قوالبلٌس فقط   رؤاه الحدٌثة

التؽٌٌر معتقدا  إحساسه بحاجة كبٌرة إلىكان  إذ،  أفكاره البٌان الشعري كوسٌلة  لبعث

                                                           
 . 13،ص  باتظر عبد هللا العشً ، زحام الخطانأ - 1

 . 13ص المرجع نفسه ، ،ظر عبد هللا العشً ،نأ - 2

ٌوم   اإلعبلمثقافٌة ، مؤسسة مٌدٌا  للثقافة  و  أدبٌةحوار مع الشاعر الناقد ناصر اسطمبولً ، صحٌفة الفكر  - 3
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و ٌتطلب  ٌناسبها لها من مناخ ال بدبلػ ذروته و ظهرت ثماره التً  اإلطار الشعري أن

المعنى،  أوالشعري سواء فً المبنى  ذلك تؽٌٌرا جوهرٌا  وشامبل و جرٌبا فً التشكٌل

المناسبة  لنجاح المشروع الحداثً الشعري  . األرضٌة فكان البٌان الشعري هو
1

 

السادس عشر ، و كان ذلك بـ خبلل القرن  األدبٌةالبٌانات  أولظهور  أوروبا" عرفت 

 "جواكٌم دي بٌلٌه"الفرنسً  األدٌب( الذي وضعه )الثرٌا pléiade" بٌان جماعة البلٌاد"

JAACHIM DU BELLEY   فً الدفاع عن اللؽة الفرنسٌة و تبٌان  بعنوان 1549عام "

جل تطوٌر لؽة الفرنسٌة مكان البلتٌنٌة من أال إحبللفضابلها " و طالب فٌه بضرورة 

، ) من الكتاب االٌطالٌٌن المعاصرٌندب قدماء الٌونانٌٌن و فرنسً قومً ٌحاكً أ أدب

"  األدبٌٌنبٌانات  األلمانٌة"  ATHENAEUM" اتناٌوم " ( نشرت مجلة  1811-  1798

اإلبداعٌة الحركة  أفكارصاؼا فٌها  SCHLEGELو " شلٌؽل "  NOVALIS" نوفالس

) الكبلسٌكٌة الجدٌدة  ( فً مواجهة جمود و صرامة قواعد االتباعٌة الجدٌدة)الرومانسٌة

 القصابدفً مقدمته للطبعة الثانٌة " "ثرزودور"االنجلٌزي اإلبداعً الشاعر ب ت( وك

 ألسلوبالتً نضمها مع الشاعر " كولرٌدح" نقدا الذعا  LYRICAP BALLADSالؽنابٌة 

نقابها ،  و سبلمها و األرٌاؾالحٌاة البرجوازي فً المدن ، مفضبل طمأنٌنة حٌاة 

االنجلٌزي ، و تعد دراسة الكاتب  األدبفً  اإلبداعٌة قدمته دستورا للحركةفصارت م

األكادٌمٌة الرومٌة بٌان  بمنزلة MURATTORIاالٌطالً " موراتوري "

لذوق الكبلسٌكً ، و فً ظل ل لعودة فً اٌطالٌاا إلى الذي ٌدعو   ARACADIE""أركادٌا

و  1825تباعٌة ، و فً فرنسا بٌن عامً بصورة حاسمة على بقاٌا اإل اإلبداعٌة انتصار

ل " ألكسندر دوما " و " معروفٌن مث ألدباءمختلفة  أدبٌةظهرت بٌانات  1835

و قد وجدت هذه دي موسه " و ؼٌرهم  و "ألفرٌد المارتٌن" و "ألفرٌد دي فٌنًٌ "

ة تعبٌرها البرنامجً فً دراسة "ستدال "راسٌن و شكسبٌر " وقدم "بلزاك" فً العملٌ

بٌانات "السرٌالٌة "  ".....و تعد اإلنسانٌةالروابً الضخم " الملهاة  قدمة عملهم

                                                           
 األكادٌمٌة كتبة، الم قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌةالمعاصر العربً ، الشعر إسماعٌلنظر عز الدٌن أ - 1
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SURREALISME  ( من  1942 – 1924" أندري بروتون " بٌن )  األدٌبالتً صاؼها

تأثٌرها .....و تعد قصٌدة واألدبٌة فً القرن العشرٌن من حٌث محتواها أشهر البٌانات 

الفنون( بٌانا ش جٌ إلىأمر موجه ) MAYKOVISKI"الشاعر السوفٌاتً " ماٌاكوفسكً 

شتراكٌة ."لحركة الواقعٌة اإل
1

 

إرساء حاولت  األدبٌة التً حدٌث فقد عرؾ الكثٌر من البٌاناتالعربً ال األدب أما     

بٌانات من أمثال القارئ ،  فقد كتب الكثٌر من الشعراء  إلىموجهة  ضوابط جدٌدة

بانً و ؼٌرهم و ٌبقى بٌان " الحاج و نزار قٌس و محمد بنٌس و أن أدونٌسالبٌاتً  و 

 واحدا "ثقافة عربٌة جدٌدةلنهاٌات القرن ، بٌانات من أجل أدونٌس " بعنوان "  فاتحة 

 و الفكرٌة . األدبٌة األوساطو فً   األدبمن البٌانات التً أحدث أثرا كبٌرا فً 

 وظيفة البيان :

و التطلعات المستقبلة للحٌاة   اإلبداعً ظٌرٌا ٌتناول العملبٌان خطابا تنمادام ال   

تداول  و ،فإنه ٌضمن القدرة على بعث األسس األصول و المرجعٌات وبالؽوص فً 

 اإلبداعٌة األعمال( لتلقً  إلٌه) فكرٌا ( و تهٌبة المتلقى ) المرسل  ثقافٌا اإلبداعًالعمل 

اإلبداعً بٌن العمل  األدب وصل خاصة فًالٌة التً تكون همزة بالكشؾ عن القٌم الجم

صاحب البٌان فً نصه التنظٌري  أن إذ لمتلقً الباحث عن معرفة ماهٌته ،او صاحبه و

سواء  -ووعٌه ، فهو خلفٌة هعقل إلىالمتلقً بكل الوسابل حتى ٌصل  إقناعٌعمل على 

المتلقً ٌستجٌب لنداء البٌان ، ٌجعل  لئلبداع و فرضه ، مما -ؼٌر مباشرة أومباشرة 

انه ٌمثل مرآة لتوجهات المجتمع فً مختلؾ المجاالت  إذستعداد التخاذ موقؾ معٌن واإل

 الحداثٌة .

حٌث ٌصوغ فً ظروؾ معٌنة مشروعا منعقدا لتقاطعات فلسفٌة سٌاسٌة و جمالٌة ،    

م كذلك بتؽٌٌر ، بل ٌحل جدٌدة فً الكتابة ألشكال بل ٌنحصر دوره فً مجرد التطلعف
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"لذلك فالبٌان ٌمارس الخلط 1918دادا زعزعة النظام االجتماعً ) بٌان الحٌاة و
1

 إذ،

التً البد  األفكارعن  باإلعبلن إسم البٌان ٌتم الهدم و البناء و التحضٌر لمشروع بدٌلب

كان البٌان ٌحتوي طاقات و رؤى عمٌقة  إذا إالمنها فً تلك المرحلة ، و ال ٌكون ذلك 

سلطة التقلٌدٌة الذات الحرٌة فً الرفض و التمرد على ال إلعطاءالحلم و االندفاع  من

العاجزة عن مساٌرة التحوالت ، و بذلك ساهم البٌان فً خوض الشعراء النقاد اتمة والج

المتلقً إلى لتقرٌب العمل  اإلبداعٌة أعمالهم إلى باإلضافةبإنجاز دراسات تنظٌرٌة 

  توجهاته و انتماءاته . بإختبلؾ
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 المبحث الثاني : لماذا البياتي 

كما هً ،  بل ٌنطلق  األحداثتقدٌم  أوالتصوٌر  أوال ٌقتصر الشعر على الوصؾ       

ا ، استجابة لها الشاعر بمختلؾ مجاالته اإلنسانالتً ٌعٌشها ، اإلنسانٌةمن واقع التجربة 

تعبٌرا عنها ، و على هذا ٌكون الشعر رؤٌة للواقع من خبلل ذلك  و تفاعبل معها و

 ؼٌرها . أوالفلسفٌة  أوباالنفعال الذاتً الخاص المنطلق من الذاتٌة الشعورٌة 

و المكان ، و هذا  ن الزمانمنفصبل ع أوال ٌوجد بمعزل عن الواقع ،  إن الشعر     

و الشاعر الحق هو الذي ٌبحث عن و ٌبنٌها الذي ٌكون الرؤٌاهواالرتباط بالواقع 

ً تحاصر التخلص من مظاهر االستٌبلب الت األسلحة التً ٌواجه بها الواقع من اجل

فمهمة الفنان هً الخوض فً هذه قوٌا ، و نفسٌة كبٌرة ، " هذا ٌتطلب موقفا اإلنسان ، و

ستجدة التً المتعددة و احتماالتها الم ستكشاؾ عبلبقها المركبة و المتنوعة وإٌا والقضا

"إلى ظهور الجدٌد المؽاٌرتؤدي 
1

باإلٌدٌولوجٌات فالشاعر ٌستمد قوته من الواقع الملًء 

ض الخاصة به فً التعامل مع هذا الواقع المتناق إٌدٌولوجٌتهفٌه ٌخلق الشاعر  و

، من خبلل الذاتٌة التً ال تكتفً بالتصوٌر الوجودي نفتاح على الصراع الدرامًباإل

مضمونها فً كل مكان  تتؽٌر فً ن الحٌاةاإلنسانٌة عامة ، أل األفاقشؾ للمشاعر بل بك

هذا محسوساتها و أعماقها، و إكتشاؾعلى الشاعر من كشؾ  و زمان ، و ال بد

ص فً هذه الصراعات مستكشفا ٌؽو أنفإن مهمة الفنان هً ،"الرؤٌااالكتشاؾ تقدمه 

عً الواق تطورهما و كبلهما معا وو الطبٌعً، جتماعًٌها اإلهاتٌن القوتٌن ،بشقعبلبق 

المكون من إدراكه المعرفً والفنان له  المتنوع و المركب و المتعدد والمتشابك،و ٌصبح

المتحدٌن فً الواقع ". الطبٌعة و المجتمع
2

 

الحدس و الدخول بالمجتمع فً عالم  إثراءالبٌاتً هً  الشعرٌة عند إن هدؾ الرؤٌا   

الجماعة ذلك  إلىري انطبلقا من الفرد وصوال الكٌان البشو الشك ، و تحرٌك ل،المجهو

فً نقطة الصفر فً اللون الرمادي فً اللحظة التً  اآلنالشاعر العربً ٌجد نفسه  نأ"

                                                           
 . 160،ص 2،1978،ط لحدٌث،سلسلة عالم المعرفة،الكوٌتس ، اتجاهات الشعر العربً اإحسان عبا -  1

 . 162المرجع نفسه ،ص ،إحسان عباس  - 2
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فً مملكتً  لضباب كل شًءٌؽطً ا ر ، وحٌثمن الفج أوكانت من اللٌل  إنال ٌعرؾ 

أن ٌهمس ،ٌحدس ٌمكنه  إنماٌرى ، و   أنالنهار ،و حٌث ال ٌستطٌع  الشاعر  اللٌل و

ٌحلم "و ٌظنو
1

ضاٌا وكذلك قعنده ؼامضة مجهولة، اإلنسانٌةحركٌة الحقابق فواقعه و ،

فالشاعر  كشؾ " إلىو ٌبقى عالمه كله مجهوال ٌحتاج عصره  ؼٌر مفهومة فً  عمقها،

وفا و مسٌحا حامبل صلٌب ٌكون ثابرا و مفكرا و فٌلس أن فً مثل هذه الحالة علٌه

"اآلخرٌنخبلص و  خبلصه
2

لم ٌخضع  إذ بامتٌاز رؤٌا شاعر و على هذا كان البٌاتً

 حدسه كموجه له فً عالم ؼٌر لموضوع و كان فً كل شعره معتمدافً تجربته ل

 .مألوؾ

تعلٌم و تثقٌؾ  لم تعد وظٌفة القصٌدة الحداثٌة التً تنطلق من رؤٌا الشاعر هً        

 أنمن الواجب علٌها  أصبحبل هو منظوم، صٌاؼة ما إعادة أوماهو معروؾ بوصفه،

مبنً على الدهشة و الوهم و التوقع لكل شًء ،لذلك نجد  أخرعالم  إلىتأخذ بٌدنا 

 أنعقٌدة و ٌرٌد كل مصطلح و ربما  صر و من بٌنهم البٌاتً " ٌرفض كلالشاعر المعا

الن  ٌفعل أن ال ٌستطٌع،ؼاٌته  إلىٌنطلق من ذاته بحٌث ٌجعلها الجسد الموصل 

أجٌال نضال قدٌم أرست قواعده المتٌنة  أنهاٌوم، أوساعة  القٌم لٌست ولٌدةالحضارة و

"أجٌالو
3

فً المجهول فً  أن تمثل هذا الهوسالحداثٌة  القصٌدة و من هذا كان على

عن السحر بمعانً و قوالب ال قواعد  لها و ال معاجم تحدد وجودها فً البلنهاٌة بحثا 

 ٌحكمها الواقع الثابت.أمة ال 

،رؤٌتهم الشعرٌة بالفلسفة ربط عدد كبٌر من شعراء الحداثة و  خاصة البٌاتً لقد       

رتبطت بالواقع ٌزٌقا إالمٌتاف "أنإلىٌرا مش،أخرىبالمٌتافٌزٌقا تارة و ؾ تارة التصوو

                                                           
مجلة الحٌاة الثقافٌة ،تونس  "حاوي و السٌاباب فً شعر  خرال األرضمحمد المنصور ، "  - 1

 . 08،ص3،1986ع

( دار الطلٌعة  ، بٌروت  األخرٌر عذاتً  ر محً الدٌن صبحً ، البحث عن ٌنابٌع الشعر و الرؤٌا ) حوا - 2

 .21ص  1990، 1،ط

  1981، 1الجدٌدة،بٌروت ،ط األفاقفً  الشعر العربً المعاصر ، دار  اإلنسانًجابر مقٌد قمٌحة ، االتجاه  - 3

 . 106،ص 
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ماٌعٌشه  و الذي كان سببا و مصدرا للمٌتافٌزٌقا التً ساٌرتالتمرد علٌه، الذي ال بد من

 أولأن ٌكون منظرا له و حامبل لراٌاته حتى ٌكون  العربً من تؽٌر مستمر ال بدالوطن 

من  ما ٌتمخض عنه ذلك الواقع أو منتظراٌبقى مبلحظا  أنال من ٌصاب بذلك الواقع،

و تطلع وجهد للقبض الشكل الشعري الجدٌد هو "إستبطان  فهذانهاٌات ؼٌر معروفة،

 أوتحدٌد خارج كل نسق  أوجزم أو دون حل  أينطقً على العالم دون فكر م

"نظام
1

داخل الذات التً تراعً نداءات د عن الواقع للقبض علٌه بالتقوقع ٌبتع فشعره

وجودٌة ٌجب مواجهتها ،فشعره عن معاناة  أن ذلك ناتج إلىالمجتمع و ٌذهب البٌاتً 

ٌنشأ  لم هعرن شقصابده ألو لهذا ٌأتً الؽموض شامبل لكل اتسم بهذه السمة التجرٌدٌة 

استلهم منابعه من  إنمابقٌة الشعراء الحداثٌن و  ن الطبٌعة الخاصة للشعر مثله مثلم

مٌتافٌزٌقً صوفً طابع تجرٌدي 
2
. 

ٌعترؾ أو اللواقع أدبً الٌقتات من انتصور وجود عمل  أننه من ؼٌر الممكن إ     

األدب ستمد منه مقوماته ،فالصلة بٌن ٌفحتى فً رفضه فإنه دابما ٌبنً بدٌبل له بالعالم،

الشعري ٌفقد التفكك لتلك العبلقة فإن اإلٌقاع  أوو بمجرد التبلشً  المجتمع ال تنقطعو

ٌتخذ فً بعض وجوهه طابع "  " فرفض الواقعقه و تصٌبه الفوضىأو برٌوظٌفته 

و انحرافاته " أمراضه، نقد هذا الواقع برفض معتقداته و سلبٌاته و النقد"
3

و الرفض  ،

لخاصة تركٌبه من جدٌد وفق نظرته الشعرٌة ا ( هو رفض للذات بؽاٌةم )الواقعلهذا العال

كتشاؾ العالم فً ذاته، فالعالم بوصفه عالم الوضوح او  كتشاؾ ذاته فً العالم، ال

 )ً بٌن الواقع و البلواقعوصفه عالم الرؤٌا و التحدٌد ، فكٌؾ جمع البٌاتالداخل بو

 ( ؟الرؤٌا

ستمدت الواقع من هً رؤٌا ا،متٌازباعلٌها البٌاتً قصابده  بنًالرؤٌا التً  إن     

على الوعً ؼٌبٌة متعالٌة ، و أسبؽت بقوة  إبداع ، و ربطتهفً كل محتوى الوعً الفنً 

                                                           
،دار المعرفة   التأوٌل  آلٌاتلمظاهر و و افً شعر الحداثة  ،العوامل   اإلبهام،  دعبد الرحمن  محمد العقو - 1

 . 34ص  2002 ،1،ط،الكوٌت

 . 193،ص  1995، 1،ط،بٌروت األدب،دار الشعرٌة المعاصرة  أسالٌبنظر صبلح فضل ،أ - 2

 . 84،ص  التأوٌل  آلٌاتو  لمظاهرو االعوامل ،فً شعر الحداثة  اإلبهامعبد الرحمن العقود ،  - 3
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 ملكة الشعر تابعة لنزعة نفسٌة،فماإلنسانعلى الواقع و  الذاتً صفة ألوهٌة متعالٌة

استقبللٌة  ى الكون عبر السفر ؼٌر المنقطع ، و هذا  الربط هوداخلٌة تحاول  الهٌمنة عل

 ثابتة أرضٌة فنان و مناوراتها لبلوغ الٌقٌن ، و بالتالً ٌكون لرؤٌا البٌاتًالفردانٌة لل

 رالواقع مع الشعاألرضٌة التً تمزج تلك  سلٌط القوى الشعرٌة علىالعتمادها على ت

التردد وه القلق كان ذلك التوقع صعب ٌماشٌ إنإظهار التوقعات نحو المستقبل،و محاولة 

تنظر  ألنهاالبٌاتً فً قصابده  ؤٌا المأساوٌة " و التً اشتهر بهاو هذا  ماٌسمى " بالر

 خاصة فً قصٌدة " النبوءة "  التً قال فٌها : بمنظارالمجتمع    إلى

 الوجوه ."قلت لكم : لكنكم أشحتم  -

 و حبكم مشبوه. علم مزٌق -

 ا فً السوق .بهابم ٌا األبواقأٌها  ٌا -

 ٌفكم مسروق .ت لكم ، علقل -

."فً البوق لكنكم نفختم  -
1 

واقع   البٌاتً سٌؾ المواجهة  و الدمار تعبٌرا عن الحقٌقة فً  أشهرو التً من خبللها 

بما ٌقبل من ؼٌره فً تمرده بحماسة كبٌرة ، أبه ما ٌكتبه ؼٌر المجتمع العربً ،معاٌشا 

النور على عٌونها ،ٌتجلى فٌها حسه  أبوابالجماهٌر من شاعر ٌفتح  مجسدا ماترٌده

 الذي هو حلم الجماعة  .

ت الكثٌر من مبادبها استق إنماهذه الرؤٌا الشعرٌة عند البٌاتً  لم تأتً من  فراغ ،        

ٌملكه الشاعر من مخزون فكري  بمارفٌة و الفلسفٌة الؽربٌة لتمتزج المع األنساقمن 

شاعرا برؤٌا ممٌزة "فالفلسفة تعطً دورا  قلتخل محلً،و لكن وحدها ال تكفًثقافً و

و أبعدت الشاعر عن ن فقد خصت الشعر بالمقابل بالشكل،بالبرهاخصت  ألنهامعرفٌا و 

االكتشاؾ عبر داخله " أوداخله مهمة التأمل فً مشاعره و محاولة اكتشاؾ 
2
. 

                                                           
.بٌروت  ،دار العودة 1الشعرٌة  الكاملة ،مج ألعمالاتً ، دٌوان النار و الكلمات ، عبد الوهاب البٌا  - 1

 . 807،ص 1972)د.ط(

 . 138،ص  2000)د.ط(،دمشق،،دار المدى  ر و مراٌا الحداثة الخادعة فوزي كرٌم ، الشع - 2
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بوابة تشكل  ألنهاو معرفة شعر البٌاتً ، فً فهم الجوانب المهمة من  هذه الرؤٌا تعد  

ل الفرٌدة بمختلؾ مراحلها ، و التً امتزجت بك كبٌرة فً معرفة تجربته الشعرٌة

ول و انه من نافلة القا ،للشاعر للسمو فٌها و به األولٌة مظاهر الحٌاة التً تبقى المادة

حول ما ٌحٌط به  آراءهو  راتهر الخاصة التً تستوعب تجاربه و خبحٌاة الشاععتبار إ

حٌث ٌصهر فٌه البٌاتً كل المتناقضات من حسٌات و مجردات مكونا نظرته الشاملة ، 

ءا مهما من مكونات قصٌدة تجلى فً الرؤٌا الشعرٌة التً أصبحت جزما و هذا 

بكل  أخر إلىانتقاله من موضوع لتخٌل بقدرات الشاعر الشاعرٌة و التً لفتت االبٌاتً،

اإلبداعً فً كعب صاحبه الفنً و  م من خطورة هذا االنتقال الذي أثبت علورؼثقة بال

 .ال تزال تحتفظ بسرها  و ؼموضها  ثورة حدثالذي أمجال الشعر،

تجربة مع المستقبل المجهول من خبلل  الشعرٌة بالخصوص عند البٌاتً هً الرؤٌا   

 أنك ،لٌس من الؽرٌب ً على الوعً لذلبننو التً تن طرٌق الذات المبدعة،ع عالواق

كشؾ. أوالشعر مجرد رؤٌا  واعتبرمعظم شعراء الحداثة العربٌة إ
1

حتى ٌبقى الشعر 

و بدوره الشاعر الخبرات، وجود الذي ٌمد الشاعر بالتجارب وفً ال لؤلبدحركة دابمة 

منها صور  تنبثقحٌرة  أوكاشفا عن قلق رأي معٌن، أوٌعكس ذلك الواقع فً موقؾ 

 زاوٌة نظر الشاعر . المستقبل حسب

الرؤٌا تختلؾ حسب الزمان و المكان  أنعلى  أكدقد  "ؼالً شكري"كان  إذا     

،لمرجعٌة ، ووجهات النظر فً الشعراالختبلؾ فً ا ةماهٌو
2

 أن إلىفإن البٌاتً ٌذهب  

ت التً تسود من خبلل المعرفة  بالواقع " فالفهم  الموضوعً للتناقضا إالالرؤٌا ال تنشأ 

، أحداث العصرالتارٌخ ، و التفاعل مع  ون الحٌاة ،وفهم و اكتشاؾ منطق حركةقان

المستقبل " إلىو القدرة على التجاوز و التوجه ٌمنح الشاعر الرؤٌا الشاملة 
3

فهً ال ،

شامل لكل تناقضاته تم  إدراكو من خبلل االطبلع و المعرفة لمعطٌات الواقع  إال تأتىت

و الوعً الجٌد   إلدراكباالتفكٌر بعد ذلك فً تجاوز الواقع ،فالبٌاتً ربط الرؤٌا دابما 

                                                           
1
 . 131فً  شعر الحداثة ،ص  اإلبهام، قعودنظر عبدالرحمن الأ - 

 . 18،ص  أٌن إلىانظر شكري ؼالً ، شعرنا الحدٌث  - 2

 . 34،ص 2،دٌوان الوهاب البٌاتً ،جعبد الوهاب البٌاتً  - 3
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فً  وواقع تارٌخً كما ٌكونإنسانً للواقع ، وهذا االرتباط متنوع من ارتباط  بواقع 

 و ماٌتصل به دون تمٌٌز . باإلنسان  االرتباط بالثرات  و بالتالً

التجربة  إلىجدٌدة متجها  أفاقخذ البٌاتً وجهة مؽاٌرة فاتحا تطوره على إتلقد        

 األملالجدٌدة ، مستؽبل الحرٌة المقدمة من قبل الشكل الجدٌد للتعبٌر عن الفرد و خٌبات 

هذه الواقعٌة التً صهر قلقه الشخصً فً الواقعة االجتماعٌة المفروضة ، و لكن ، لٌن

بقٌه لٌ تقرار الذي تملك شخصٌتاه الشعرٌةتخنق صوته بالبلاسالبٌاتً س إلٌهاجد و دفع و

الكثافة الفكرٌة ، و هذان من طبٌعة الؽموض و  التً تحبذ فً دابرة الصوفٌة االٌجابٌة

أن ٌكون ٌكون الؽموض هدفا كما ال ٌمكن  أنن الشاعر لٌس من طبٌعته الرؤٌا ،أل

فً ماهٌتها  لم و االمتزاج باألشٌاءاكتشاؾ العاابما ٌبقى عنده هدفا ، فهدفه د الوضوح

.
1

ؾ و تعرٌة ،ذلك الواقع كش إلىفالشعر هو رحلة لمجهول الؽامض الذي ٌحتاج 

من  د و الفقر من كل جانب و هو فضاءالذي ٌسوده البؤس و التشر االجتماعً

ولة هدمها و تدمٌرها ، لهذا سٌطر الفضاءات التً حاول البٌاتً الكشؾ عنها و محا

المستمد مادته و مقوماته من الواقع "الذي ٌعج بالفقراء الواقعً التصوٌري  الجانبعلٌه 

من الرٌؾ ". و الباعة  و العمال المهاجرٌن المجذوبٌنو 
2

 

مزج الصوفً  ؾ ، محاوالصوالت بفكرةٌهتم البٌاتً  أنلٌس من الؽرٌب         

". أخبلقٌاالنفس  البشرٌة الترقً ب إلىتصوؾ " فلسفة حٌاة تهدؾ بالفلسفً العتبار ال
3

 

ن الحدس و الرؤٌا أل ىتكون قادرة عل التصوؾ لٌشحذ الهمة النفسٌة بأن فً فاستتمر

و الشاعر  األخرفً العالم  اإللهٌةالحقٌقة  مملكة إلىالصوفً عنده كل همه هو الوصول 

 مملكة هللا على إقامة األصلالشعر فإنه ٌحاول فً  إلى مملكةوصوله ل فباإلضافة

                                                           
 . 50محً الدٌن  صبحً ،البحث عن ٌنابٌع الرؤٌا ،ص  نظرأ- 1

 . 22الشعرٌة ،ص  تجربتًعبد الوهاب البٌاتً ،   - 2

 1عربً المعاصر(القاهرة  طال الصوفً فً الشعر األثرو التصوؾ )  محمد ، الشعر إبراهٌممنصور  - 3

 . 71ص 1999،
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.األرض
1

و أسطورة من رمز  األسلوبٌةفتكونت مع هذا رؤاه التً طورت تقنٌاته   

 لتظهر بذلك نصوص فرٌدة من  نوعها ، مثلث تجربته أحسن تمثٌل .

بقضاٌا أمته ، و محاولة  فً فً قصابد البٌاتً فً االلتزامالتوظٌؾ الصو كما ساهم      

الشاعر بٌن الفن و االلتزام  "زواجالرؤٌا الصوفٌة الصافٌة ففٌه ٌإٌجاد الحلول لها عبر 

فٌه ، و حٌن تتخلى الصوفٌة عن وجهها  ٌنؽمس، و الفن بطبٌعته ٌرفض الواقع بقدر ما 

السلبً لكً تنؽمس فً الواقع فإنها تصبح فنا ،  تصبح شعر".
2

   

ٌر للمعاناة و التجربة لكباأللم افٌه  أنتج األهم الذيففكرة التصوؾ كانت االنشؽال 

و مصادر المعرفة لتفتح وعٌه بواكٌر  ، و معها بدأ ٌكتشؾاإلبداع الحقٌقة و الخلق و و

 ا سٌأتً بعده من  مصادر مادٌة .صدر الروحً كان فضله كبٌرا على مالذاتً فهذا الم

نعكس ذلك إما مؾ بإطبلعه على تجاربهم الشعرٌة،لقد ولج البٌاتً عالم التصو      

رمز  و لصوفٌة من إٌحاءاألحٌان على اللؽة االتً اتكأت فً كثٌر من  لى رؤٌا البٌاتًع

 اإلبداع الشعري عند البٌاتً ، وكان لها األثرمن نوافذ  األولى ، فكانت الصوفٌة النافذة

ومن الشعراء الذٌن  قرأتهم لبٌاتً بذلك فً قوله "اإذ ٌعترفا  تهالبالػ فً صقل موهب

ور ، ن العطار و الخٌام و طاؼو جبلل الدٌن الرومً و فرٌد الدٌالجامً إهتمام بالػ :ب

خبلل  حقابقه الكلٌة من طان العالم و محاولة الكشؾ عنبعاش هؤالء محنة است لقد

الناقدة". الممتزجة بالرؤٌة الشعرٌة تجربة  التصوؾ
3

عالم  إلىبذلك ٌطمح  فكان البٌاتً 

اإلنسانٌة  لقٌم  واقٌا اإلنسانح  فٌه با صافٌا ٌصمؽاٌر بهذا العالم الفاسد ،ٌرى عالم

لتراث المعرفً الصوفً مستفٌدا من اإنسانٌته،بذاتٌته و  اإلنسان عالما ٌشعر فٌه

الشعر " فالتقارب بٌن الشعر الصوفً و ،ٌهااالنؽبلق علدون حواجز و دون  اإلنسانً

".سرٌالً جعل الشعر ٌكمل بعضه بعضاال
4

ه من الٌوم فً رؤٌافهذا ما ٌجب على شاعر 

عري ( لتتم صٌاؼة منجز شلمجهولاستقبل)تراق المللتراث الصوفً و إخاستثمار 
                                                           

 . 108،ص  1994،  1القٌتارة ( لندن ،طنظر عبد الوهاب البٌاتً ،سٌرة ذاتٌة  ) الذاكرة و أ - 1

 . 353،ص  ه الفنٌة و المعنوٌة ( عزالدٌن ، الشعر العربً المعاصر ) قضاٌاه و ظواهر إسماعٌل - 2

 . 19عبد الوهاب البٌاتً ،  تجربتً الشعرٌة ،ص  - 3

 . 58،البحث عن ٌنابٌع الرؤٌا ، ص محً الدٌن صبحً  - 4
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 اإلنسان ، و ال ٌقدم خبلصة عنه بل ٌحمل روح الواقع و التارٌخ و متكامل و خبلق

 .الروحٌة فٌه المكامن ؾ شكٌست

المعرفة الصوفٌة ،هروبا من   إلى لقد كان توجه البٌاتً فً الرؤٌا الشعرٌة ٌمٌل       

 للوشابجالشعرٌة عنده بالصوفٌة  ب فإرتبطت الرؤٌاواقع مادي اجتماعً و سٌاسً صع

البلمتناهً و الحب  و تجاوز  الرابطة بٌن الشعر و التصوؾ و المتمثلة فً الحب

الخارجٌة  األشٌاء
1

جربة بذلك البٌاتً مبلمح الت ستوعبلبلوغ الحقٌقة المطلقة ،فا

) الواقع ( بالؽا العالم المطلق  جسدمن شرنقة ال تمثلها خٌر تمثٌل متحررافٌة والصو

 البلمربً ) علم الؽٌب( . إلىمتجاوزا و

 األدبٌة،بل كان للروافد تكوٌن الرؤٌا الشعرٌة للبٌاتًأثر فً  لم ٌكن  للتصوؾ وحده     

 إذمتكامبل، أخر المهوث العالمً بتنوعه قدم له عالفعال فً ذلك المور أثرهاالعالمٌة 

األدب "وقفت طوٌبل عند اقعٌة وجودٌة فقالاألدباء الذٌن قرأهم من وبرز رد البٌاتً أس

تشٌخوؾ " "تولستوي"من الكتاب الروس العظام  أسبلفهو ، لقد عرفنا ؼوركً،الواقعً

انه كتاب  تكتشفما اعندجتذبنً ا وركً هً أول عملاألم لؽكانت رواٌة ،"دٌستوفسكً"

عبر عن حٌاة الناس و تجار بهم  " إنمالكتب و لم  ٌنقل من ا
2

الوجودي  األدب أما

أمام األدب ، فقال عنه " ثم وقفت مرة أخرى  العبثٌة البلمحدودة التمرد و إلىالداعً 

 الحرٌة و تجسٌد الثورةعلى  األسرار الوجودي ، و بالذات أمام سارتر و كامً كان

ما استوقفتنً عند الوجودٌٌن "، األشٌاء هًهذه  .....  اإلنسان لمستمرة من جانبا
3

لم و 

 األدبٌةخاصة  األخرىالبٌاتً الكثٌر من المضامٌن الؽربٌة  ٌكتؾ  بذلك ، بل استلهم

على  تهلبٌاتً قصٌدإذ فتح ا" الٌباب األرضفً قصٌدته " "ٌوت إلب"منها مقتدٌا 

داثتها ، لقصٌدة و داللتها و حا ص عدٌدة من  مصادر مختلفة لتأسٌس رموزصون

الموتى  " بأنه من الواجب على الشاعر أن ٌرثوصورها مستفٌدا مما رآه "إلٌوت 

                                                           
 .  119،صعرٌاتً فً الشنظر عبد الصبور صبلح ، حأ - 1

 17-13عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 2

 . 17المرجع نفسه ،ص ،عبد الوهاب البٌاتً - 3
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وعً بالماضً ،  كتابة الشعرٌة فً واقعها الحقٌقًال، ألن ٌكون صدٌقا لكل العصورو

. أصولهو  اإلبداعمنه تستلهم معانً 
1

 

ن ومع ذلك  فإن شعراء كثٌرٌ ؤٌا،ببل ر ال شعرنوان حتى قٌل سالشعر و الرؤٌا       

 فبدون الرؤٌا لن ٌتسم الشعر بالشمولٌة ، أحٌاءوهم  رؤٌا ، فٌموتون ببل ، و لكنٌولدون

اإلبداعً الشعري فالعمل ،ذات المدلول العامو االختٌار الدقٌق للجزبٌات العمق و

صداه  الفنً للعمل لواقعً و لٌبقىباالعتماد على اللؽة و التصور ا ٌترعرع فً المجتمع

تصال دابم مع إنها فً إمادامت الرؤٌا تنطلق من الواقع ف و،الرؤٌا موجهة له مالم تكن

ضوابط  وفق  ، و لكناإلنسان أنتجهالتً و ذلك الستفادة من كل المعارؾ ا،العلمالفلسفة و

 اص ، و ٌبقى الشعر ٌنهل، فكل له عالمه الخعلما  أو، ألن الشعر لٌس فلسفة وحدود

 ٌتخذ الشعر لبلوغ إذبلوغ الحقٌقة ،  إلىٌهدؾ  و الكل، من الفلسفة فً بعض مواضٌعها 

مهما ( ؼٌر خاضع لتوجه لعاطفةا)التخٌٌل( و انفعاالت )الحقٌقة لؽة وصور للموضوع 

الشعر هو  أنكان مكتفٌا باالستفادة من المعارؾ الفلسفٌة و العلمٌة لذلك ٌقول البٌاتً " 

الثانً ٌسقط  فً التفاهة أن ٌتنكر لهذا الوجه ٌحاول  فلسفة و كل شعرللالوجه الثانً 

البلمعنى "و
2

عن  تعبٌرا أوفبل ٌكون بذلك الشعر نظما لحقابق كما هً ) الواقع (  

ى الفكر ؽإذ ال ٌط، كان فلسفة تارٌخٌة عمادها السر إال، و اإلٌدٌولوجٌاتالمبادئ و 

كل ٌمد   إنمالعاطفة فً الشعر ، و تستبد ا الفلسفة فً الشعر ، و ال أساسلذي هو ا

إال صاحب رؤٌا ، و ما الشاعر فً النهاٌة  ى ٌصنع الشاعر رؤٌا شاملة للواقعحت األخر

شاعر أو العلمً ، فٌفكر العن الطابع الفلسفً واقع،ال ٌتخلى لو موقؾ ذاتً من ا

 أنفهو " ٌحاول بشكل عفوي  واقعًال إلىأبدي و الواقعً  إلىوال الزمنً حبإنفعاالته م

"اإلنسانًٌوجد عبلقة بٌن الشعر و الصور و التخٌبلت و الفكر و الوجود 
3

و هذه هً  

فة فً سعر ٌتفوق على الفلفً صورة الشاعر " فالش ؾهً مهمة الفٌلسوو وظٌفة الشاعر
                                                           

عدد ،مجلة الوحدة ربً ، ، التناص مع الشعر الؽلمعاصرؤلؤة ، من قضاٌا الشعر العربً انظر عبد الواحد لأ - 1

 . 14،ص 1991، 82/83

)د.ط(ص 1978مطارحات فً فن القول ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  محً الدٌن صبحً ، - 2

24 . 

 . 24نفس المرجع ،ص  ،محً الدٌن صبحً - 3
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وجودي فً ، ٌتعامل مع العالم بشكل  ٌتعامل مع الواقع و مع المحسوساتالشاعر  أن

". المثالٌةٌتعاطى  مع المجردات    الفٌلسوؾ أن نحٌ
1

 

شكبل  أن الشاعر البٌاتً لم ٌجد إال، لم تكن بالشعر  الكتابةبداٌة  أنعلى الرؼم من     

، و لكن سرعان ما االنفعاالت المندفقة فً عبلقاتها بالعالم  اسب تلك النفس و ٌحملٌن

األوحد مما استلهمه من القراءات لٌكون فارسها  اإلبداع الشعري عندهظهرت تجلٌات 

أصوات متصارعة تعبر  أخرى إلىباختبلفها من مرحلة  ً كل قصابدهففجسد المتنوعة 

ؼمر النور الواقع " لك فعندماٌواكب ذ أنلٌفرض على البٌاتً عن الواقع الذي ٌتؽٌر،

مت امامً صورة ارتسعٌنً فً بداٌة  الخمسٌنات كانت الصورة التً  أمام اإلنسانً

محاولة لتصوٌر هذا  األولى أشعاري، وهكذا كانت الٌأسٌخٌم علٌه  واقع  محطم

أجده فً شعرنا القدٌم و  كان التمرد  ن البحث عن الشكل الشعري الذي لمكا ...الدمار

كان ٌبحث فً الظواهر الحٌاتٌة  فهذا التمرد المٌتافٌزٌقًعلى الواقع جملة" المٌتافٌزٌقً

بلل من خ حدس فً تناقضات الحٌاة و الموت و الجمع بٌنهمالٌة ممزوجة بالبطرٌقة عق

من تحلٌل الشعور  المنطلقالبٌاتً  أرادهالذي  فهذا التجاوزالتخٌٌل الخصب لبٌاتً،

 إلٌهاالتً ال بد من الوصول  اإلنسانٌةفً عمقه و الكشؾ عن الحقٌقة  الؽوصالذاتً و 

 فً شكلها  الشعري الحدٌث .الرؤٌا  إال له  لتجسٌدها ال وسٌلة

،فرؤٌاه الشعرٌة  ز شعراء الرؤٌا ،فرٌدا فً قصابدهبرقد كان البٌاتً واحدا من أل     

ٌقول  عن مدٌنته المدٌنة كما ةتحولت بتحول الواقع ،باحثاألمة المتؽٌر،وواقع عاٌنت 

ٌستطٌع  لجماعة ، و هذا مالمصٌحً ،باعتا فً ذلك تقنٌة القناع و حلم ا محً الدٌن

 فبل.الشعر الحدٌث النه ٌحتاج الى مجموعة من الشروط "شاعر من رواد  أيٌده تجس

على  شاملةٌكونوا رؤٌا  أنعبد الصور استطاعوا  الالخال و  الالمبلبكة و السٌاب و ال 

شعر  البٌاتً " النحو الذي ٌقدمه
2

حركٌة الشعر فً  أسهمفالبٌاتً الذي ولد فً العراق  

طلعاته فً و ت لئلنسانٌجعل شعره صورة  أنمحاوال  وطنه أبناءانب ج إلىالحدٌث 

                                                           
 . 34محً الدٌن  صبحً ، البحث عن ٌنابٌع الرؤٌا ،ص   - 1

 . 13البٌاتً  ،ص  محً الدٌن صبحً ،الرؤٌا فً شعر  - 2
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تصور  ودة ، فكلما  تمكن الشاعر من وضعجدٌدة منش قٌم ألجل بناءواقع  مأساوي 

التً تعٌد بناء العالم جسٌد للبلمعقول ، و ال سبٌل له إال الرؤٌا انه ت ذهنً للعالم ،اكتشؾ

 . و تركٌبه بالدفاع  و التنبؤ بالمجهول

انه فً إال و تجدٌده الشعري  إٌداعهكان البٌاتً شاعر الرؤٌا بامتٌاز فً لقد         

أصل  إلىشر البٌاتً فٌه ٌ شعرٌة ، لم تجربتً الشعرٌة الذي ٌعتبر سٌرة ذاتٌة كتابه

القصٌدة حتى  تكتمل  اإلبداعٌة فً الشعر ، و المراحل التً تمر بهاالشعرٌة ( العملٌة )

المخزون  الكافً  األحبلمانه ٌمتلك من التجارب و  فً شكلها النهابً مؤكدا فقط على

ً ، وهو ما ٌسهل على تلك على جوهرها الخف اإلنسانٌة و الوقوؾلرسم الصورة 

الدخول فً عبلقات جدٌدة اإلبداعٌة التجربة الذاتٌة 
1

بدافع الخلق و التجدٌد من خبلل 

أبدعها التً  أسلوبه بالبصمةالتً جعلته منفردا فً العمل الشعري اإلبداعً ، و لؽة تحدد

هر الشعر المعتمد امثلث جو هقصابدففً المشهد الشعري العربً ، و تركها دلٌبل ٌقتدى

سنوات ومن تجارب  إلى البلزمنٌة ، التً البدعلى الرؤٌا التً تنسلخ من الواقع و تنتقل 

كابنات حٌة تجمع  عتبارهاالوسٌلة لذلك ،با ن اللؽة الشعرٌةا لتكوهصهر فٌكثٌرة لتن

المجهول . مالها من قدرة على كشؾو  العوالم والرؤى
2

 

فً تطوٌر تجربته الشعرٌة ،  الفنً عتراؾ البٌاتً بأهمٌة الشكل التعبٌريإ إن       

ٌا  رؤالسنة فً الطبٌعة ، وما  االستمرار فً الخلق الشعري كما هًالتجدٌد و  إلىدفعه 

مكونا واسعا للتجربة  إالفً ارتباطاتها بالماضً ) التراث(  الشاعر و مفاهٌمه الحداثٌة

بعناصر مختلفة  اإلبداعٌةالشعرٌة التً تتخطى الممارسة النصٌة بتخصٌب العملٌة 

اء ج بعد الموضوعً ، فمفهومه للرؤٌاعلى ال باإللحاحو تارٌخٌة  أسطورٌةرمزٌة و 

و التً قامت على  الشعري مادامت هً أداة الحداثة األولى حداثة النصعن فهم عمٌق ل

اإلنسان ببناء موقؾ عام  من الحٌاة جوهره  اإلنسانٌةتصورات تختزن جماع التجربة 

الشاعر خالقا و ثورٌا و سٌدا لمصٌره " و هو  اإلنسان تؤكد على  قٌمة أنها" وؼاٌتها 

                                                           
  196.،ص  1995،، )  دط(  اإلسكندرٌةالفنون الجمٌلة ،  الفنً و تذوق اعاإلبدنظر عبد المعطً  علً ، أ - 1

 . 280،ص  لشعر العربً الحرنظر فاتح عبلق ، مفهوم الشعر عند رواد اأ - 2
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فهوم البٌاتً الذي حاول ترسٌخ الذاتٌة لبلوغ جوهر الرؤٌا التً ما تجلى بوضوح فً م

 هً مادة الشعر و ٌنبوعه .

، فحداثته ممارسته الشعرٌة و  إن تشكٌل الرؤٌا الحداثٌة عند البٌاتً جاء من فهمه      

حملت رؤٌا شمولٌة وظفت المخزون التراثً عبر لؽة شعرٌة فعالة ال تحرم صاحبها  

من امتبلكه رؤٌا منظمة  فالشاعر الحداثً ال بد تعبٌرٌة مفتوحةمن الواقع و بنٌة 

 اإلنسانٌةخبلل الذات  إال منشاملة للكون و ال ثنبتق و
1

تختزل وحدة الزمن ً الت

اإلنسانً من جهة و كلٌة حضوره " شخصه و فرادته من جهة بٌن  إلنسانً ، للربطا

و الكونً ثانٌة بٌن الشخصً 
2

".فحملت تلك الرؤٌا عند البٌاتً موقفا فنٌا و فلسفٌا  

 . اإلنسانووجودٌا من الحٌاة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 42نظر عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة  ،ص أ - 1
2
 . 122،ص  1979، 3، مقدمة للشعر العربً ، دار العودة ، بٌروت ،ط أدونٌس - 
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 المبحث الثالث : عالقة البياتي بالتراث 

تتقدم  أنال ٌمكن  إذمن مصادر وجودها ، و مصدرا  األمةل التراث هوٌة ٌمث         

اإلبداع ً و رقال إمكانات، فهو ٌجمع كل  ووعٌه بفهمه إلى تراثهادون العودة  األمة

" فالمعطٌات التراثٌة تكتسب  لونا خاصا من  القداسة والمكتسبات المهمة فً الماضً 

لتراث ت ابوجدانها ، و كل معطى من معطٌا األمة ، و نوعا من اللصوقفً نفوس 

ووجدانٌة معٌنة " بقٌم روحٌة و فكرٌةاألمم ما فً وجدان بٌرتبط دا
1

تنتقل عبر الزمن  

من تقالٌد وعادات و تجارب  األزمنةخبلل  إلى الخلؾ بإعتباره " ماتراكممن السلؾ 

فنون و علوم  من شعب من الشعوب "و
2
التً صنعته و عملت على  األمةفهو جزء من  

الحضاري و حماٌة بالحاضرة من اجل تأكٌد وجودها الؽابرة  األجٌالتكوٌنه لترتبط 

 و االندثار . ذاتها من الذوبان

العربً  األدبالعظمى فً  أهمٌته أن للتراثنقول  أنلة الكبلم انه من نافو          

ٌعٌد بناء الماضً من خبلل  ألنهالشعري ،  اإللهام ا من منابعمنابعبر تعٌ إذالحدٌث،

مكنهم من التعبٌر  ضالتهم مماالشعراء فً التراث  وفق رؤٌة جدٌدة ، فقد وجد الحاضر

، فالتراث له القدرة على بعث المشاعر و التأثر على النفوس  ٌختلج فً نفوسهم عما

،بإعتباره مستقرا فً وجدان الناس من خبلل القداسة الروحٌة و الرفعة فً الوجود 

فكرٌا و ثقافٌا  ما جعل الشعراء  األمةة ٌكون عنصرا مهما فً هوٌ أنمكنته من 

الواسعة "  اإلٌحابٌةكنوزه و طاقاته اكتشاؾ  إعادةاجل من  إلٌهالمحدثٌن ٌعودون 

ما فٌها من قٌم فكرٌة و روحٌة و فنٌة صالحة للبقاء  إلى األنظارتوجٌه تجلٌها وو

االستمرار "و
3

التراثٌة فً شخصٌات استدعاء ال إلى، فإتجه الشعراء المعاصرون 

الداللٌة فً القضاٌا  بعادهاأووعً  التراثٌةبمبلمح الشخصٌات  تجاربهم نتٌجة معرفتهم

                                                           
 . 18،ص  2001، 1،ط ،دمشق،دار الفكرطانً ، جدل التراث و العصر عبد الجبار القح - 1

،ص  1979 1،ط،بٌروت األدب، دار   اإلنسانً، انظر فً مصطلح التراث العربً و جٌور عبد النور - 2

63.  

استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ، القاهرة ، دار الفكر العربً  علً عشري زاٌدي ، - 3

 .12ص. 1997، 1، ط
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تجربة الشاعر المعاصر ،  أبعادالحداثٌة و الحاضرة " فإستخدمها تعبٌرا لحمل بعد من 

 هٌعبر بها عن رؤٌا أوبللها فً ٌد الشاعر ٌعبر من خ إٌحاءتصبح وسٌلة تعبٌر و أي

".المعاصرة 
1

 

الواعٌة فً صقل موهبة  من خبلل قراءته اإلنسانًلقد ساهم التراث القومً و       

ٌخدم تجربته  منه ، الستٌعابه بما وقفالشاعر ما أكثر نضجا بإتخاذجعلها الشاعر و 

روحٌا ٌتداخل فٌه الماضً بالحاضر ) الواقع ( لٌضًء رؤٌا بعدا  الشعرٌة ، بإعطابه

جذور التراث ، و كان االرتباط  المستمدة  قدراتها التعبٌرٌة من الشاعر ووعٌه بالحداثة 

و اكتشاؾ المناجم التعبٌرٌة وفق نظرة  إبداعهبالماضً بؽاٌة استمرار الشاعر فً 

بوصفه معطى حضاري و شكبل فنٌا فً بناء العملٌة " إلٌهتجدٌدٌة حداثٌة تنظر 

الشعرٌة".
2

 

ن الناس لذي ال ٌنظب لتحقٌقه التواصل بٌو مخزونه ا األدبٌشكل التراث قوام      

ٌختار  أنوعلى الشاعر ٌحٌا فً الحاضر و ٌتجدد، أن فالتراث ال بداألدب،الحضارة و و

تعبٌرٌة  الفنً و منحه للقصٌدة طاقات داللة عن ؼناه إالو ما  توظٌفه تراثه الخاص،

فً قصٌدته فالشاعر ٌفسح المجال " إٌحاءلما لها من   موحٌة تؤثر على المتلقً

جربة و عانتها كما عاناها و التً مرتا ذات ٌوم بنفس التالتً تتجاوب معه، لؤلصوات

 ".الشاعر نفسه

تزنه التراث من تؽبلل ما ٌخلذلك فالؽاٌة من التعامل مع التراث هً دابما محاولة اس   

ا لدى المتلقً ،فإستدعاء لتأكٌده الشاعر و قدرة على بعث تجربةطاقات داللٌة،

سواء كانت سبة للحالة الشعورٌة و الوجدانٌة،تكون منا أنبد  شخصٌة التراثٌة الال

ثر فً ت تلك الشخصٌة التراثٌة لٌس لها أكان إذا أما،أجنبٌة أوالشخصٌة  التراثٌة قومٌة 

القدرة على توجٌه  عدمٌبقى ٌراوح مكانه ل  إبداعهالمتلقً داللٌا ،فإن  أووجدان صاحبها 

                                                           
 . 13،ص  استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر  ،علً عشري زاٌدي  - 1

 األصولالمكونات  و فً ثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة  المعاصرة ) قراءة أكاملً بلحاج ،  - 2
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حتى ال ٌكون  أن ال ٌكون ؼرٌبابد  ،فتوظٌؾ التراث الالمتلقً للنص عقلوعً و

هذا التعامل مع التراث  أن ٌكوناالستدعاء ؼٌر مناسب للتجربة الشعرٌة ، كما ال ٌجب 

الشاعر اطبلعه و ثقافته الواسعة،و قدرته على وعً  إظهارفً النصوص بؽاٌة 

بابلٌة  أوٌونانٌة  أسطورٌةٌات " بشحن نصوصهم بشخصإلٌوت، كمن تأثروا بـ"التراث

صٌنٌة......أو
1

 أو( ؼٌر مشهورة فً التراث القومً )المحلً أوؼٌر معروفة 

الرؤٌا  الفنً ٌسوده الؽموض الذي ٌضعؾ من اإلبداعً،مما ٌجعل العمل العالمً

 الشعرٌة المتمثلة للواقع .

فقد جاء الحدٌث،نٌة مهمة فً الشعر العربً وظٌؾ التراث ظاهرة فت أصبحلقد       

تقدٌم  وحاول من خبلله الشعراءألؼلب النصوص،حضور التراث كثٌرا و مبلزما 

فذة للتعبٌر عن التجربة الذاتٌة صورة حقٌقٌة  للواقع بكل تناقضاته ، لٌصبح بذلك  نا

فإتسع تعامل الشاعر مع التراث بإتساع ذلك التراث و تعدده ،  ، أحاسٌسهو  أفكارهنقل ب

زمن معٌن فالمفهوم الواسع  أومة معٌنة أ أونحصره فً بٌبة معٌنة  نأو ال ٌمكن 

توسع من مدلول التراث  أنللتراث له بعده المتكامل و المتداخل " فالحدٌث عنه ٌستلزم 

" إنسانٌاؼدا تراثا  إنما، و فحسب إسبلمٌاهو لم ٌعد تراثا عربٌا  إذو مجاله 
2

إذ ٌرى " 

ادر من موروث دٌنً،وموروث صوفً، مص انه للتراث ستةعلً عشري زاٌدي" 

، وموروث فلكلوري )شعبً(، أسطوري، وموروث موروث تارٌخً ، وموروث أدبًو

، كما ٌتداخل الصوفً مع الدٌنً و التارٌخً مع قد تتداخل هذه المصادر فٌما بٌنهاو

الشعبً
3

و التعامل مع هذه المصادر ٌأتً فً عدة صور من توظٌؾ لفظً ٌضمن فٌه 

ٌقتصر  أوداءات التعبٌرٌة التً تقوي النص لمات و عبارات تراثٌة مملوءة باألكالشاعر 

لٌصبح النص بالتوظٌؾ الكلً، أوشاري للشخصٌة التراثٌة بذكرها على االستعمال اإل

                                                           
 . 280نظر علً عشري  زاٌدي ،استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ،ص أ  - 1

 . 118،ص  اتجاهات الشعر العربً الحدٌث عباس ، إحسان - 2

 . 92استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ،ص  نظر علً عشري زاٌدي ،أ - 3
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محددة و ٌكون ذلك  أسطورة أوواقفة معٌنة  أوكله موضوعا حول الشخصٌة التراثٌة 

راث و المعاصرة .فً قصٌدة القناع عبر المزج  بٌن الت
1

 

ما ٌمٌز التجربة الشعرٌة الحدٌثة هو طرٌقة تعاملها و توظٌفها للتراث  أهم إن        

عبلقة استٌعاب و تفهم ارة عن "فصار ارتباط الشاعر بالتراث عب،أنواعهبمختلؾ 

عبلقة تأثر  األحوالو التارٌخً للتراث و لٌست بحال من  اإلنسانواع للمعنى  وإدراك

لمواقؾ التً لها صفة  المعاصرصرؾ ، ومن خبلل هذه النظرة كان استرجاع الشاعر 

الدٌمومة فً هذا التراث "
2

 للشعر مفهومه ، فالخروج عن أعطىفتعاملهم مع التراث 

جدٌدة للشعر و رؤٌة حدٌثة عن قراءة  رة على القافٌة الموحدة هو تعبٌرالثووالبحر 

انه رؼم اعتماد الشاعر  إلىحٌن ٌذهب "سان عباس إح "علٌه هو ما ٌؤكد، وللتراث

انه لم ٌستطٌع تجاوز التراث  إالدٌد ، الحدٌث و ما فٌه من تجالحدٌث للشكل الشعري 

الم ٌكن م كن تذوق ذلك الشعر ، و التأثر بهال ٌم أنه، و الدلٌل  أبعاده أوالشعري القدٌم 

متصبل بالتراث .
3

 

مفهوم التراث فً الشعر العربً الحدٌث من المفاهٌم التً اختلؾ حولها  إن        

 آخرون إلٌه، فٌما نظر إعتبره من الماضً عادات و تقالٌدالشعراء النقاد ، فهناك من 

بمر الزمن ،  ستمرارٌته و تطورهخبلل ربطه بالحاضر و المستقبل إل نظرة حداثٌة من

بل هو جزء من واقع شخصٌة قدٌمة، أوٌم حدث قد أوكتاب  أوال ٌحصر فً مخطوط و

 إلى"إلٌوت"  وكما ذهبمثبل للماضً و الحاضر و المستقبل،ٌتؽٌر بتؽٌره ،م اإلنسان

و الموتى و تظهر فٌها  األعمال تلك التً تتصل فٌها القصٌدة باألجدادعتبار أفضل إ

د فً لتراث الممتاقدرات الشاعر على االرتباط بالماضً مدركا الروح الحٌة فً 

الحاضر و المتداخل معه
4

أدونٌس معتبرا التراث تلك القوى الحٌة  إلٌهو هو ما ذهب ، 

                                                           
 . 54،ص  1998، 1لقاهرة ،ط، دار الفكر العربً ، ا انًساإلنلتراث نظر قمٌحة جابر ، اأ - 1

2
 . 38، الشعر العربً المعاصر قضاٌا  و ظواهر الفنٌة و اللؽوٌة ،ص  إسماعٌلدٌن عز ال - 

 . 109ت الشعر العربً المعاصر ، ص عباس ، اتجاها إحساننظر أ - 3

 . 29نظر علً عشري زاٌدي ، استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ،ص أ - 4



 ي و إشكانية انحداثة انشعرية عند انبياتي انفصم األول : انسياق انمعرفي  نبيان انبيات
 

57 
 

التً تدفعنا بإتجاه المستقبل 
1

، وعبر مرور له أساسٌةودعامة فهو حركٌة نحو المستقبل، 

ال نحس ذلك نحن ، لٌتكامل فً الحاضر ، و لكن  الزمن ٌتؽٌر و ٌتطور ذلك التراث 

نه عملٌة خلق مستمرة ،أأخرى أحٌاناثابرة عرمة  أحٌاناتطور بطٌبة  عملٌة" ألنهالتؽٌٌر 

، ومادام كذلك فهو فً تطور دابم ".
2

 

ره من الشعراء ان مختلفا عن ؼٌفك أما تعامل صبلح عبد الصبور مع التراث       

هذا التراث من   قراءةمعٌدا مع التراث بالمعنى الواسع، لكونه لم ٌتعاملوالمنظرٌن،

األدبً لٌكون قادرا على التراث  إلىفٌه من قٌم متعددة ، موجها نظره  بلل معرفة ماخ

 األولىالذي ٌكون من المصادر  األدبًالشاعر من التراث هو التراث  وعٌه ، فما ٌهم

ر بها الشاعر لمحاولة الشعرٌة التً ٌتأث، و ٌتجلى ذلك فً النماذج  لئللهامبعا ون لئلبداع

فً ارتباطه بالواقع الحضاري " فكلمة التراث سهلة المفهوم  اإلنسانًاستٌعاب الوجدان 

و حفظته الصفحات   األقدمون، فالتراث عندهم هو كل ما خطه األدبعند معلمً اللؽة و 

و حفظته  األقدمونخطه  شاعر فالتراث عنده هو ما ٌحبه من هذا الذيال أماالمسودة،

و ٌتأثر ٌتأثره أ، و ما  إلهامهبع ء روحه و نٌجد فٌه ؼذا، التراث عنده هو ما الصفحات

األدباء سلسلة من  الدابم،مطالب بأن ٌجد له ختٌارباإلبه من النماذج،فهو مطالب 

الشعري" أثرهفً  واألجداد
3

فً  إبداعو كل  األدبًامتداد لتراثه  إالفالشاعر ما هو  

و هذا ٌعتمد بالضرورة  إنتاجه ال ٌعاد الحقٌقة اتصال بما سبقه ال تقلٌد و تبعٌة له ، لكً

ختٌار القابم على الوعً و الذوبان فً للشخصٌة التراثٌة، اإل ختٌارة اإلعلى طبٌع

شاعر الو، أساسا من التراث فهو " ٌنمو  مبتؽاة إلىحتى ٌصبح جزءا منه لٌصل  التراث

                                                           
 . 19،ص الحر ، نظر فاتح عبلق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربً أ - 1

،ص  1983الكتاب العرب ،  دمشق ، دٌد ،  اتحادجالحدٌث بٌن التقلٌد و الت، الشعر  ياألحمدحمد سلٌمان أ - 2

83 . 

 . 20فاتح عبلق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربً الحر ،ص  - 3
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ا التراث الشعري ٌكون انطبلقه ، و ٌكون ، و من هذٌحمل تراثه الشعري فً باطنه

الشعر ". همه و تقدٌره لدورف
1

 

ال  إذالواقع االجتماعً  وهاب البٌاتً فً نظرته للتراث مننطلق الشاعر عبد الإ     

استعادة التراث  إلىالمجتمع الذي دفع البٌاتً  إطار إال فًنتصور التراث  أنٌمكن 

 أفراحهو  أحزانهعن كل  التراث الصوت الذي ٌعبر به واختٌار ما ٌعاٌشه منه جاعبل

التعامل مع التراث ٌختلؾ من  أنو قد الحظ البٌاتً ،األمة الصعبواقفا على واقع 

اتصلت بالتراث من خبلل  األحٌاء عنده، فحركة أخر إلىومن زمن  إلى أخرشاعر 

فً  إماالرفض ، أوالثانٌة كان التراث بٌن القبول الشكل كنموذج ، و فً المرحلة 

ن ،الذٌن كان اتصالهم بالتراث معنوٌا ٌالحداثٌ اءلشعراو هً مرحلة  األخٌرةالمرحلة 

 و ذلكدي مع تقدٌرهم للتراث و فخرهم به،التقلٌ ورفض الشكل التجدٌدتمثل ذلك فً و

ستنباط وفق روح العصر التجدٌدٌة ،و ا إلٌه،مع النظر به رتباط و االتصاللحتمٌة اال

إال بإدراك و ال ٌتأتى ذلك نص،على الحاضر فً ال إسقاطهاو  القٌم الروحٌة واإلنسانٌة

جوانب التراث.
2

 

فهم التراث حسب البٌاتً ال ٌكون بمعزل عن المجتمع ،فالشاعر ال ٌستطٌع  إن       

ن الشعر الحدٌث إال من خبلل المزج بٌن الماضً و الحاضر ، ألبناء رؤٌته الحداثٌة 

اإلنسانً،فعبلقة قراءة جدٌدة للتراث القومً و  تعبٌر عن بعد حضاري و إالماهو 

مثل و هو ٌ لئلنسانحٌوٌة ال ٌستؽنى عنها الواقع  الوجودي  الشاعر بالتراث "ضرورة

إذا ن ٌعٌش زمنٌٌن أل ع  من رؼبة اإلنسان المستقرة فً أعماقهتنبرؼبة و نزعة 

"استطاع بدال من زمن واحد
3

 إلىو هذا التداخل بٌن الحاضر و الماضً ٌدفع الشاعر  

مة بأكثر شمولٌة و الحاجة قاو تجعله  األدبًتوظٌؾ التراث لخلق روح تحً العمل 

تأثٌر بإعطاء الحه قدرة على و من األدبًتوظٌفه الؼناء العمل دابما الكتشاؾ التراث و

                                                           
لكم عن الشعر ،الهٌبة العامة المصرٌة للكتاب ، القاهرة  لأقو، 9الكاملة ،ج األعمالصبلح عبد الصبور  ،  - 1

 .422)د.ط(ص  1992،

 . 24واد الشعر العربً الحر ،ص نظر فاتح عبلق ،مفهوم الشعر عند رأ - 2

 . 85،ص 1981، 4،ع 1عبد الوهاب البٌاتً ، الشاعر العربً المعاصر و التراث ، مجلة فصول م  - 3
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و الثقافة الماضٌة ما ٌنفعه فقد ٌأخذ من التارٌخ  أنجدٌدة ،فالشاعر الحقٌقً ال بد  دالالت

هو النوع الذي أحبه من القراءة ، و لم أقرأه كركام من الوقابع التارٌخ   " كان

 اإلنسانواسعة و متعددة الخٌبات ، و كتجسٌد لقضاٌا  إنسانٌةكتجربة  ، إنماحداتواأل

الماضٌة " اإلنسانٌةالتً طرحت كل المجتمعات 
1

ما  إنماو  أحداثفالتارٌخ حسبه لٌس  

ضً مستقبل ٌستمد قواه من الما إلىللتطلع  ةاإلنسانٌمن عبر تنفع  اإلنسانٌتعلمه منه 

ستمرار لمجد الشعر هو الذي ٌعتبر نفسه االمجٌد ، حتى ٌقدم الجدٌد ، والشاعر الحقٌقً"

أن ٌرى ا له ، والشاعر الذي ٌعتبر انه ٌمثل الحداثة ،هذا الشعر ال بد العربً ال ناقض

"السابقٌن له مثلوها ٌوما
2

لٌبقى  أثره شدٌدافكلما كان توظٌؾ التراث مناسبا كلما كان  

الكرسً ٌمثل  أصبح إذاشاعر و النص ، للتارٌخ منه بنٌة مهمة لبذلك التراث وخاصة  ا

 و تفردها . أصالتهاالذي تجلس علٌه كل النصوص لضمان 

صٌاؼته كما هو ، لم ٌعد إذ انه لقد أحسن البٌاتً التعامل و التفاعل مع التراث ،       

كما هو ، بل استخدمه استخداما فنٌا ، بإٌحاءاته و داللته لكً ٌكون  بذكره ولم ٌكتؾ

قادرا على حمل الرؤٌا الشعرٌة الخاصة به ، بما ٌعبر  تجربته الشعرٌة ، فكان التراث 

التراث همزة وصل بٌن البٌاتً و المتلقً من خبلل تقدٌم رؤٌته للمتلقً عبر  ما خزنه 

عند البٌاتً ٌحمل ثقافة المجتمع وواقعه االجتماعً و ٌعبر عن   اإلبداعًٌه ، فالنص لد

على ٌختار الشاعر منه ما ٌتماشى مع تجربته الشعرٌة " فاالختٌار ٌعتمد  إذتطلعاته ، 

الشخصٌة مراعٌا بذلك الحداثة ، وقدرة الشخصٌة على تمثلها ، فلٌس  السمات الدالة فً

، و هذا ٌتوقؾ على وعً الشاعر للتراث "كل الشخصٌات صالحة 
3

. 

فً نقل  األمثلربطها بالواقع ،بإختبار جانبا هو ب اإلنسانٌةفٌستلهم المعانً الروحٌة و 

 األبعادٌسقط علٌها  أنله قبل عواطؾ من خبلل المبلمح المناسبة المشاعر و تمثٌل ال

محورا فً و ، فً الخطاب الشعري عند البٌاتً األهمٌةالمعاصرة لٌكون التراث بؽاٌة 

                                                           
 . 16عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 1

 . 46جهاد فاضل ، قضاٌا الشعر الحدٌث ،ص  - 2

 . 35، تجربتً الشعرٌة ،ص   نظر عبد الوهاب  البٌاتًأ - 3
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نتهازٌة على كل   أٌوزٌد السروجً " بإسقاط قٌم اإل مثلما نراه فً قصٌدة " عنده اإلبداع

 ٌقول عنه : إذصؾ  بذلك فً مجتمعه لتحمل  دالالت متعددة  للقارئ تمن ٌ

 " كان ٌؽنً   -

  باألحٌاءكان شحاذا  -

  األمواتما فً كتب ٌجتر  -

." األحٌاءعلى  ٌسطوأو  -
1
  

شاعر عربً  أكثرٌستمد البٌاتً شعره من التراث بكل تركٌباته ، و ربما ٌبقى         

تمٌزا  األكثر، فهو الصوت  إحساساو أشد  اإلنسانًبالتارٌخ و التراث العربً و  صلة 

 أالمواكب الحٌاة االجتماعٌة العربٌة بكل همومها معبرا عن إذ ، األمةتعبٌرا عن واقع و

ختٌار إ وو التسجٌل  ،بالتدوٌنالتراث إلىو تطلعاته ، و قد امتاز بالعودة اإلنسان  أحبلمو

كان التراث عنده قادرا على نقل  إذ،األصالةنوعا من  ما ٌوافق تجربته لٌعطٌها

و الرموز التارٌخٌة من   األسطورةوظفوا عن الواقعٌة فهو من الذٌن  مبتعدا األحاسٌس

مبلمح التأثر بالشعر العربً نجد الشعرٌة  أعمالهو لما تتصفح ٌته،عن ذاتلتعبٌر ل

التراث الؽربً فً كٌان  نصوصهو
2

شعرٌة  سمة ن و تصبح االستمرارٌةلٌتوحد الزم،

ٌبقى حٌا الشعرٌة الن التراث هو ما إبداعاته، فكان التراث هو الحقل الذي تنمو فٌه عنده

التراث فٌتحول رمادا" ما ٌموت من أما، فً داخلنا و فً كلماتنا
3

فحسب البٌاتً هناك ،

 ٌجابً ال بد من االستفادة منه .راث سلبً ال بد من تجنبه و تراث إت

كما ٌرى كان محاصرا  ألنهاالستفادة من التراث بكل مكوناته  إلىتجه البٌاتً لقد إ       

فكشؾ قوى  الزمنالجماعة و اختصار  ورا سابقة له مكنته من تخٌل حٌاةبكتب و عص

لحٌاة رؤٌا البٌاتً على ما كان فً ا تمدلتراث ، و على هذا اعتاإلبداع المخزنة فً ا

                                                           
 . 194علً عشري  زاٌدي ، استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ،ص  - 1

 1وولٌد ؼابب صالح  ،بٌروت ،دار الحداثة ،ط قرطبة ،تر إلىنظر عبد الوهاب البٌاتً ، من باب الشٌخ أ - 2

 . 19،ص  1992

 1955، 10/11شعر و موقؾ و رؤٌة للعالم مجلة الجدٌد ،  ع  أناهذا ماجد السمرابً ،حوار مع البٌاتً )  - 3

 .09،دار الشروق ،ص 
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فكان ،األمةالمتكررة فً ذاكرة  األساطٌرو وعً الجمعً المتمثل فً المعانً فً البلو

ستخدام التحدٌث  شكبل و مضمونا با إلىقال عنه البٌاتً ٌحتاج  ذلك النموذج البدبً كما

األسطورة و الرموز ذلك عبر  إلىعبر عن حلم الجماعة ، و كان السبٌل تقنٌات ت

فً الحاضر عبر الن ؼاٌتها توحٌد الشعور بٌن الجماعة ، و تحقٌق الماضً التارٌخٌة 

بواقعٌتها ، فاالتصال بالتراث ٌحقق  إقناعافهما و  أكثرتوظٌؾ القناع ، لتكون الرؤٌا 

المشترك فً ال وعً الجمهور ًاإلبداعالتواصل بٌن النص و المخزون 
1
 قً بذلك تلتل 

التعبٌر عن البلشعور الجمعً ،  من خبلل محاولة البٌاتً األدبمع و التارٌخ  أسطورة

تارٌخٌة ، مظهرا  ثقافٌة وذاكرة  األصلالثورة على قوى الفساد ، فكانت قصابده فً و

بتداخل ذاتٌته مع الشخصٌات التراثٌة . األساطٌرالحوار مع التارٌخ و  إمكانٌة
2

 

ادر تراثٌة ذاكرته بمصشحنت عاش البٌاتً ذلك الطفل فً قرٌة صامتة متألمة ،لقد       

ٌقول عن ذلك " لقد بدأت معرفتً  إذ،وصقلت موهبته باكرا ، فتحت وعٌه متعددة 

ضرٌحه وكٌبلنً بالعالم فً الحً الذي نشأت فٌه بالقرب من مسجد  الشٌخ عبد القادر ال

و هو أحد كبار المتصوفة "
3

، كما معرفة ال إلرهاصات، فكان التصوؾ نافذته و  بداٌة  

كنت ألجأ عموما ملتهب  فقد"فً التارٌخ  لبالؽة و الظاهرأهمٌته اكان للمصدر المادي 

المزري " أجد فٌها مهربا من الواقعلتهمها لعلً كتب التارٌخ ، أ إلىالحواس 
4

.فذلك 

كستار  إٌاهالتراث متخذا  إلىجعله ٌفر  أنواعهه فً المجتمع بمختلؾ تشٌالذي عاالقهر 

قناع ٌواجه به الواقع ، كما "  كانت الؼانً الفبلحٌن  و الحكاٌات الشعبٌة المنتشرة  أو

". األولفً الرٌؾ هً  زادي الشعري 
5

كان له  اه من جدتهفالثرات الشعبً الذي تلق 

                                                           
( بٌروت ،دار  األخرنظر محً الدٌن صبحً ، البحث عن ٌنابٌع الشعر و الرؤٌا ) حوار ذاتً   عبر أ - 1

 . 88-87،ص  1990، 1،ط عةالطلٌ
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" كلكامش " التً بهرته عند ي اثر فً تكوٌنه كما كان لملحمة الذ األول المصدر

 ابر فً القلب .فٌه ٌشبه الجرح الؽ  أثرهاقراءتها و كان 

تداولتها الكثٌر من  و الرموز التً األساطٌرببلد الرافدٌن الكثٌر من  أنتجت       

لٌة سواء كانت مح األساطٌرتؽل البٌاتً فً شعره تلك الرموز و الحضارات فإس

وفق رؤٌا خاصة به ، تعبر عن مفاهٌمه و تجاربه  التً ال  أخرلٌصنع واقعا  أوأجنبٌة

تفسر   ٌالٌة وقوى خارقةخ أبعادلها  كان ٌمكن التعبٌر عنها بواسطة اللؽة المباشرة ، كما

الخارقة و بعثها مجسدة فً  إعادة اكتشاؾ تلك القوى إالالشاعر  ، وما علىالواقع

" مفهوم ٌشمل كل ما لٌس واقعٌا  أنها األسطورة"  ور، و قد عرؾ " باتجربته الشعرٌة 

ر بمبررات تبر أوؼٌر عقلٌة  أسسكل ما ال ٌصدقه العقل ، فكل قصة  تعتمد على  أي، 

" أسطورينتاج لخٌال  أنهاشكل  ؼٌر عقلٌة ال ٌكون ثمة
1

مما ٌسمح بتؽذٌة النص  

و الرمز احد أهم  األسطورة، و تعد  األذهان إلىبطاقات تعطٌه القدرة على النفاذ 

العناصر التراثٌة التً كان لها حضورها الدابم فً نصوصه ، فقد كانت مجموعته 

، ان " الكتابة على الطٌن "" و " أبارٌق مهمشة  " و دٌوطٌنالشعرٌة " مبلبكة و شٌا

عابشة و سمر قند و أورفٌوس .....و التً الزمت عشتار و تموز ومثل حافلة بها 

معاصرة ،  دالالت دان و نفس المتلقً لما بعثته منوج إلىالبٌاتً و تمكنت من النفاذ 

،  األسطورةكان البٌاتً ٌلقً بنفسه  فً عالم  إذمظهرا قدرته على  التوحد معها ، 

و تعبٌرا حضارٌا عن القٌم الروحٌة و الجمالٌة فكرا، أؼنىأصالة و أعمق لٌكون شعره 

ثالمخزونة فً جذور الترا
2

ٌثة معمار القصٌدة الحد ءبناتبقى ضرورٌة ل فاألسطورة،

فً  األساس رحلة نانٌة كما رأى البٌاتً ، فكان شعره فًحتى ال تقع فً المباشرة و الؽ

لٌس  للثرات هذا ما جعل استخدامه، و األسطورٌة والمؽامرة الوجودٌة واللؽوٌة 

                                                           
1
 . 175فً الشعر العربً المعاصر ،ص ت التراثٌة لً عشري زاٌدي ، استدعاء الشخصٌاع - 

 . 19،ص  أٌن ؟ إلىنظر شكري ؼالً ، شعرنا الحدٌث أ - 2
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استخداما مؽلقا
1

 عبرةخراج المبلمح و السمات المستالتراث إل أعماق إلىفكان الؽوص  

 المتجددة  فٌه  .و

 اإلبداعالكبٌر فً تطور  أثرهو الدٌنً و الصوفً  األدبًكان للتراث كما         

دورانا فً  أكثرفً نصوصه كثٌرا فكان  األدبًالشعري عند البٌاتً ، و برز التراث 

لؤلسبلؾ تها نماذج علٌا بصف األدبًاستدعى البٌاتً عناصر التراث  إذتجربته الذاتٌة 

تبنً و الشرٌؾ ري و المنواس و المعأبو  و كان طرفه بن العبد و إلٌوت "كما رأى "

من التمرد على  وجدت فٌهم نوعا الشعراء العرب ، لقد من ثر فًالرضً هم أكبر من أ

شعراء الذٌن قرأتهم ال الٌوفرها واقعهم .... و منالقٌم السابدة و البحث عن أشٌاء 

 طاؼور،لقدو، و الخٌام دٌن الرومً ، وفرٌد الدٌن العطارجبلل المً و الجا:تمام بالػبإه

عانى هؤالء محنة استبطان العالم ، ومحاولة الكشؾ عن حقابقه الكلٌة من خبلل تجربة 

ذة "قالممتزجة بالرؤٌة الشعرٌة الناالمتصوفة 
2
" أكبر موسوعة  أن إلىكما ذهب البٌاتً  

لسفر العظٌم  ملًء بالنماذج ....فهذا ا األؼانًملحمٌة عالمٌة فً نظري هً كتابة 

و  الرموز التً  باألقنعةو  األسطورٌةة  و بالشخصٌات التارٌخٌة و الواقعٌة و ٌبالبد

تؽذي عصورا شعرٌة " أنٌمكن لها 
3

فً بتضمٌنه ، هذا و إتجه البٌاتً التراث الصو 

له  كالحبلج و ابن عربً الذي و أقنعةرموزا  خصٌات الصوفٌة  عندهت  الشفظهر

فً تجربة البٌاتً الشعرٌة الذي تعرؾ علٌه من خبلل قراءة كتاب "  موقع متمٌز

ابن عربً  أكثر خصوبة ، فكانعالمه  أنالمكٌة " لٌجد  األشواق والفتوحاتترجمان 

.ً وجدان البٌاتً وحٌاته  الشعرٌةف ٌعٌش
4
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ٌكتشؾ تقنٌة  من أول راث بكل مكوناته جعل البٌاتً بحقهذا التوظٌؾ للت إن      

الشاعر نفسه ،متجردا من ذاتٌته " خبلله ره " االسم الذي ٌتحدث منالقناع الذي اعتب
1
 

اإلنسانً  وللتعبٌر عن الواقع االجتماعً  األسطورةالتً وجدها فً التارٌخ و الرمز و و

حلم  ، بل عن ا لٌس فقط التعبٌر عن حلم الشاعرالقناع دورهقد كان الكتشاؾ تقنٌة ، و

 ، و شعر الرؤٌا ٌحقق الؽاٌة حٌنالمزج بٌن الماضً و المستقبل الجماعة من خبلل

 النموذج  البدبً.مجسدا صاحبه صورة عظمى ٌستلهم 

ٌبقى  ألنهبه  األحٌانفً كثٌر من  وطٌدة متصلةلقد كانت عبلقة البٌاتً بالتراث      

معه قصد تطوٌره  ه ، و ال ؼنى عنه ، فكان التفاعلعند اإلبداعو  اإللهاممصدر  لتراثا

فً  روح الحداثة علٌه باستؽبلل طاقاته الفنٌة المساعدة إضفاءٌة بؽ  إحٌابهو تحدٌثه و 

األساطٌر  انطبلقا من  التراث إلى، فكان من الواجب العودة التعبٌر عن التجربة الشعرٌة 

الحٌاة  التراث و إلبداع نتٌجة ضرورٌة للتواصل بٌنااخلفه التارٌخ جاعبل م و الرموز و

الخلق، واإلبداع و تلبٌة لنداء  اإلنسانتجسدت فً نضال  أبعادو  الجدٌدة بما فٌها من قٌم

التحول  بإدراك القدٌمةاألبنٌة  أحجارللكتابة الشعرٌة ٌعتمد على  الجدٌد و البناء

 عملٌة تواصل و انتقال مع التراث . اإلبداعالحضاري فعملٌة  
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 المبحث الرابع : وظيفة الكتابة و رسالة الشعر 

الشعرٌة التً تحاول التعبٌر و الكشؾ   بتجربتهالعربً الحدٌث  لقد آمن الشاعر        

ة ومحاولة استشراؾ و بناء مستقبل ملا بالحٌافً كل المجاالت، اإلنسانعن واقع 

مع   تعبٌرٌة و تطوٌرها حتى تتناسب أشكالو هذا حتم  علٌه البحث عن والتجدد،

المضامٌن الجدٌدة  المعبر عنها من خبلل الجمع بٌن الذات و  الجماعة ، و  كشؾ 

الن  عبلقة تؽٌٌر أصبحتالتؽٌٌر ، فعبلقة الشاعر بالواقع  إلىالواقع منتقبل من التعبٌر 

الشعرٌة فً  فالكتابةو مظاهر الواقع الحقٌقً ،   ٌعد ٌقتنع بعطاءاتالشاعر  الحدٌث لم 

مافٌه من   لكشؾ العالم ، فهذا الواقع بكلذاتها  تقوم على رؤٌة تتخذ من الشعر سبٌبل

هدمه  و بناء بالتخلص منه  و تؽٌٌره ،  إلى اإلنسانتناقضات و من صعوبات ٌسعى 

. اآلمال،تنهض فٌه الطموحات و واقع جدٌد مكانه
1

هو رؤٌا تكشؾ عن ن الشعر أل

فس فً صراعها مع الواقع المجهول عبر عالم الذات و الحلم ،فالشاعر ٌعبر عن حالة الن

، ٌكون أنمظاهره القاسٌة ، فهو ٌرى العالم الكما هو موجود بل كما ٌنبؽً المعقد و

 لٌرتقً بذلك فً وظٌفته ورسالته .

، ووعٌه للحقٌقة التً ٌؤمن  تكشؾ عن عمق فهمه لواقع كتابة الشاعر للقصٌدة إن      

الؽاٌة منه تجاوز الواقع الراهن  إنسانً إنتاج و إبداع إالالشعر فً حقٌقته ماهو بها ، و 

الذي ال بد من كسر قٌوده و التحرر  منه لٌكون الشاعر فً كل هذا خالق لعالم جدٌد فً  

أفضلصورة 
2

نه ال ألد  ، التؽٌٌر لما هو ساب للشعر قدرته العجٌبة  فً الخلق وف، 

من الواقع المأساوي و أزماته ٌرسم طرق  للخبلص  إنماو ٌصور الواقع الكابن كما هو،

المنطلق ولواقع بالفهم المنطقً للواقع ، تؽٌٌر المظاهر السلبٌة ل إلىالمنهج ٌهدؾ ، وهذا 

ة المعانقة ألالم الناس  و جراحهم ،بإعتبار الكتابة الشعرٌة  مؽامرة مستمر األعماقمن 

،ووظٌفته فً الحٌاة برسالة الشعر المؽامرة ٌؤمنهذه الشاعر فً  ،واكن ضبطهمال ٌ

                                                           
،  1975 2،طراؼون ، الجمالٌة الماركسٌة ،ترجمة جهاد نعمان ،منشورات عوٌدات ،بٌروتأنظر هنري أ - 1

 . 59،ص 
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أسلوب و ٌظهر طرٌقة للتخلص منها فً  أؼوارهار بفهو "ٌعاٌش هذه الهموم و ٌس

لؽة ثورٌة "صرٌح و
1
. 

ه مصدرا من جعلبكل مافٌه من تناقضات، اإلنسانًهتمام الشعر بالواقع إ إن      

نحو الحٌاة ، و الشعر  اإلنسانٌةالتً تتحملها  فهو وقود المعركةالخلق، مصادر الثورة و

لم تنته ،فالشاعر ٌنقل  اإلنسانٌةٌستمر فً الدفاع وخوض المعارك مادامت المعاناة 

" كل تؽٌٌر  أن إذ،ه فً الوجودٌالمعاصر وسط الضٌاع و التمزق و الت اإلنسانمعاناة 

باشر تؽٌٌرا فً عبلقات الواقع ، و  بما انه فً عبلقات الشعر ٌتضمن بشكل  ؼٌر م

 أوفأس مثبل  أوٌؤدي المهمة ذاتها التً تؤدٌها رصاصة  أنالشعر  ةلٌس من طبٌع

من حٌث انه ٌقلبه سٌاسٌا  ٌؽٌر الواقع ال ، فالشعرتؤدٌها نظرٌة علمٌة  أوٌؤدٌها انقبلب 

صورة جدٌدة  لواقع  جدٌد اجتماعٌا ، بل من حٌث انه ٌتجاوزه ، و ٌقدم  أواقتصادٌا  أو

أفضل و أؼنى"
2

جد القصٌدة و عظمة الشعر تكمن فً مدى اهتمامه بأالم الواقع م، ف 

،معالجا همومه ٌنؽمس فً مجتمعه أن،بإعتباره  أداة لتؽٌٌر الواقع ،و على الشاعر 

،ومحلبل قضاٌاه و ذلك حتى ٌبقى الشعر فً كل لحظة نابعا من الواقع و معبرا عن 

بمختلؾ قٌمه السامٌة المنشودة ، و التعبٌر  اإلنسانحقٌقته ،فٌتجلى فً الشعر صوت 

 حٌرته .أالمه وو  أوجاعهعن  المثالً

هً قراءة للعالم  "أدونٌس"رى كما ٌ ألنهاسهبل ،  أمراالكتابة الشعرٌة لٌست  إن         

األشٌاءو 
3

ه أفعاله على سلوكه ،وتوجٌ باإلنسان من خبلل التأثٌررتقاء بالمساهمة فً اإل

و قد أكد الفبلسفة على مهمة الشعر و المرتبطة بتحقٌق الوجود لتحقٌق الؽاٌة من وجوده،

السعادة  اإلنسانم ٌعل فً ماهٌته  ٌتحقق عندما " اإلنسانً،وهذا الوجود األفضل اإلنسانً

ٌعلمها  حتى  أن األشٌاء التً ٌنبؽًثم ٌحتاج بعد ذلك  الن ٌعلم عٌنٌه  و ٌجعلها نصب

                                                           
المؽرب  6/2003/2004اسم عومصطفى الطربٌق ، الجانب الوطنً فً شعر محمد  الحلوب ،مجلة م - 1
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السعادة  ٌنال بها
1

مثل فً تت  وظٌفة الشعر خاصة التراجٌدٌا أن" و ٌؤكد "أرسطو" على 

بعث الشفقة و الخوؾ و هو ما ٌسبب فً تطهٌر كل ما هو سلبً مكبوت داخل النفس 

 الطمأنٌنةالنفوس  السخرٌة مما ٌضحك ، لٌسود أوحزن فٌما ٌسواء عن طرٌق البكاء 

 األخطاء تتجاوزأو قد تجعل النفوس عندما تحس نفسها أرفع من البطل و هو ٌعانً 

تتفادها و
2

الجمال وعن السعادة  وظٌفة الشعر و الطبٌعته فً بحثها فأرسطو " ٌربط بٌن 

 إلىراجعان و أن دٌنك السببٌن ، سببانالشعر  على العموم قد ولده  أنٌبدو " فقال :

."  اإلنسانٌةالطبٌعة 
3

 

، ٌسترجع   اإلنسانٌةالمهم فً الحٌاة  األثرالعامة له  إلىفالشعر باعتباره خطاب موجه 

شعر وظٌفته الدفاعٌة لل أن إلىٌلك " والخٌر و ٌذهب " وارٌن و إلىطاقاتها و ٌوجهها 

اصطبلح الوظٌفة على جمٌع قد أحسن المنظرون صنٌعا  حٌن أطلقوا  فقاال : " و

وظٌفته  نإعدة وظابؾ ممكنة المجال الدفاعً ،و بها االستعمال للفظة نقول أن للشعر 

ٌكون أمٌنا لطبٌعته ." أنو الربٌسة هً  األولى
4

الطبٌعة التً ٌفرضها الموضوع  هذه

 و مصٌره . اإلنسانًبإعتبار الشاعر ٌضع عٌنه على الواقع 

ً ف لؤلمةعتباره الضمٌر الحً ،با األخبلقٌةالشاعر ٌمارس سلطته الروحٌة و  إن      

لقادر على استدعاء لحظات السمو عتباره الوحٌد الحظاتها المجٌدة و المنكسرة ،با

،لٌزرع فٌهم روح التعظٌم ،بتحرٌك النفوس ، كما ٌستدعً الصعود فً تارٌخها و

، و بؽٌة  بناء النفوس من جدٌد ، لما ٌملكه  أسبابهالحظات السقوط و النكوص لترك 

 إلىجذب من الزمن ، و  ٌجعله ٌن اإلنسان، و بهذا ٌتحرر  اإلبداعمن طاقات متعددة فً 

 أنمتخلٌا عن زمن العبودٌة ، و ما ٌمكن  اإلنسانوهو زمن ٌعٌش فٌه زمن ٌرسمه له،
                                                           

1
الهٌبة  ،ابن  رشدحتى  الفبلسفة المسلمٌن من الكنديالشعرعند ألفت محمد كمال عبد العزٌز ،نظرٌة  - 

 . 97،ص 1984المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ،د.ط ،

2
 . 42-41،ص  1985، دار الحداثة ، بٌروت ،د ط  األدبنظر شكري عزٌز الماضً ، فً نظرٌة أ - 

 1967، 1،طأرسطو طالٌس ،فن الشعر ، ترجمة متى بن ٌونس ،تحقٌق شكري عٌاد  ،دار  الكتاب القاهرة  - 3

 . 36،ص

حسام الخطٌب ، المجلس  ة،مراجعصبحً ، ترجمة محً الدٌن  األدبرٌنٌه وٌلٌك ، نظرٌة –أوستن وارٌن  - 4

 . 143ص ، 1972، 1، دمشق  ،ط االجتماعٌةو العلوم  األدبلرعاٌة الفنون و  األعلى
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إلنقاذ ، و ٌوقعها فً الثلوت و التدمٌر ، فهو بذلك رسالة من الشاعر " األرواحٌفسد 

قبضة التحكم المادي و الفٌزٌقً " روحه ، وإخراجه من
1

وهو تعبٌر عن الحاجة  

ٌجعل  ،وهو ماالبقاء  أكثر من مجرد صراع من اجلالعمٌقة التً تجعل الحٌاة  اإلنسانٌة

 اآلماد" فً رؤٌتً ٌتخطى ظلم الكونً "،فالشعرالالشعر فً مواجهة مباشرة للشر و 

،و سفن الفضاء لكترونٌةاال األجهزةالمختلفة و منها الحدٌثة  لعلوما نإبحٌث  األزمانو

و لٌس ،الحقٌقً الشعر قصدأالشعر، إلٌهاالكواكب التً ٌصل  إلىالوصول  تستطٌعال 

 و لٌسة،أمم كثٌربها دٌوان شعر  حفلالقوافً الكسٌحة التً ٌهبلمٌة والمنظومات ال

خطورة و جبلال  ركثأن وظٌفة الشعر هً أفأقول  ، وأوضحالشعر العربً وحده دٌوان

أما قع و الحقٌقة و النظرٌة و البنٌة،و الواالعلم ، فالعلم ٌتعامل مع المادة،من وظٌفة 

قؾ مسبر أو مبضع .ٌ أودون دلٌل  األشٌاء ةوما ورابٌالشاعر فٌتعامل مع المطلق،

التً لم  األزمنة إلىعه هذا ٌصل خبلل وض صدره للصاعقة  ، ومنمعرٌا هكذا الشاعر 

العلم بعد ." إلٌهاٌصل 
2

 

صبر و تحد فهً تشبه  إلى،فإنها تحتاج  نت الكتابة الشعرٌة صعبة االنجازكا إذا      

ت الخٌارا كثرةفً جبل المستحٌل ، فالواقع و كما قال البٌاتً ،حفر نفق حد بعٌد، إلى

ستكشاؾ ال األدابٌةالن الشاعر ٌستعمل كل قواته مرهقة و تجعل الكتابة عملٌة صعبة،

و مجد القصٌدة ه ربطا شمولٌا،فً واقع أالمهو ،و الربط بٌن همومه،اإلنسان حالة

 اإلنسانٌةلحٌاة ا أن إذ،اإلنسانجبللها ٌتجلى فً االهتمام بأالم الحٌاة و طموحات و

 عظمةبمختلؾ مظاهرها فً حاجة ضرورٌة للشعر ، فهو ٌؽنً بجوهره و ماهٌته 

وهذا هو التحدٌد ترتٌبها،نسجامه و للحٌاة للعالم اٌعٌد  إٌقاع،و هو لحن و وقدسٌتهاٌاة لحا

العصور  كل شعر على مرلالعلٌا ل الؽاٌة و،األسمى
3

الوجود و قٌمة  أهمٌةبالتأكٌد على ،

ً الوجود ف األمةالحٌاة بكل ما فٌها من تناقضات " و بذلك ٌكون الشعر تجسٌدا لصراع 

                                                           
 . 128،ص 1،1990الوجود ، دار الثقافة ، القاهرة ،ط إلىو الحنٌن  الفلسفةمجاهد عبد المنعم مجاهد ،  - 1

 . 33-32،ص قرطبة  إلىعبد الوهاب البٌاتً ، من باب الشٌخ  - 2

ة المصرٌة العامة للكتاب ، بالعصر الحاضر ، الهٌ إلىنظر عبد الؽفار مكاوي ، الشعر الحدٌث من بودلٌر أ - 3

  . 323،ص 1972،القاهرة ،)د.ط(
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 البلوعًلحٌاة ، وما بعد الحٌاة ، وكل شعر ال ٌنفتح على ، ومن أجل الوجود فً ا

الشعاراتٌة ". أوالشكلٌة  أو، و ال ٌستشرؾ المستقبل ٌسقط فً الذاتٌة الجمعً
1

 

و ٌدرك نهوض ٌشارك فً القٌم الحضارٌة الراقٌة،و  باإلنسانشاعر ٌؤمن ال      

اإلنسان ، ، فالشعوب تحارب من اجل سعادة و سعٌه فً الوجود و الحٌاة اإلنسان

طة مواجهة السلبل ٌحاول تؽٌٌر الواقع بالواقع،الشعر لٌس بإمكانه الهروب من  ذلك و

 على أساسله الواقع رافضا و معادٌا ضد من هذا المنطلق " ٌأتً الشعر عنٌفا الظالمة و

و البلاخبلقً ، فٌما تكون الرؤٌا الممكنة  البلمعقولٌجسد البلمعنى و  المتحققالواقع  أن

 اإلنسانالحٌاة لمصلحة  الذي  ٌعٌد صٌاؼة األخبلقًالوقوع حاملة للمعنى و المعقول و 

 الطؽٌان و على هذا  ٌقول البٌاتً : ضد االستؽبلل و

 شعر الثورة  " -

 ضد البلمعنى و اللبلمعقول  إرهابًو الشاعر  -

 ضاق به التعبٌر  إرهابًالشاعر  -

ٌسكن عقل الثورة مسكونا بقوى التؽٌٌر ." -
2 

فالشاعر متمرد على الواقع ، ؼٌر قابل له ، وهو فً سعً دابم لمحاولة تؽٌٌره و تبدٌله 

للحٌاة  خضوع حتى ٌعٌدستسبلم و ال، و مجابهة ذلك الواقع بكل السبل،ال التهرب و اإل

اإلنسان عندما ٌكون موضوع الشعر  إالال ٌكون فً الواقع  توازنها و هدوءها،و هذا

ألنه ٌنبوع المشاعر ،األرضالحرٌة فً كل بقاع  ا، ومنشددمشعبل النار فً القٌو،والحٌاة

إلى المثل العلٌا لتحقٌق هو محور الحٌاة فهو دابم التطلع  اإلنسانومادام تها الموحٌة،و لؽ

 .السعادة 

ٌحلل  أن، و تشرؾ المستقبل المتأزمسٌقرأ الؽٌب و ٌ أنمهمة الشاعر هً  إن     

عن طرٌق  الشعر ٌمكنهأن"،ذلك فً هذا الوجود اإلنسانٌة أسس إلرساءالسحر فٌه 

ي ، وفردٌمؤل ما هو شخصً أن.....و ٌستطٌع كذلك ،   مبالعا ٌصل أنة الرؤٌا المتأجج

                                                           
 . 08( ،ص األخرمحً الدٌن صبحً ، البحث عن ٌنابٌع الشعر و الرؤٌا ) حوار ذاتً عبر  - 1

 . 44المرجع نفسه ،ص  - 2
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و كلٌته  إطبلقهفً عمومٌته و  اإلنسانمن الداللة الشاملة التً تؽمر بؽٌض 

"
1

نمطها  إلىالمحمولة  اإلنسانٌة" تعبٌر باللؽة أن الشعر هو إلىٌذهب فـ"ماالرمٌه"

، ومن هنا انه ٌمنح حٌاتنا الصدق المعنى السحري لمفاهٌم الوجود عن األساسً

".و ٌكون فً حٌاتنا الرعشة الروحٌة الوحٌدة ،األصالةو
2

 

 جدٌدا اعتمادا على ردوس المفقود ، ومحاولة بنابه منالشعر ؼاٌته استعادة الف       

 أيفً  إنسان أيمن هذا ٌعتبر  الشاعر عذاب  التؽٌٌر و الخلق من  خبلل اللؽة ، و

ه اتبإحساس اإلنسانً ة كلها ، فتقع عٌنه على المصٌرهو عذاب البشرٌ األرضجزء من 

بالربط بٌن مظاهر  كل ما هو موجود إلىتمد خٌوط الحٌاة  ةجمالٌ إلىالتً تتحول 

عن  أٌضال ٌبحث بو حسب، ال ٌنشد كتابة الشعر فالشاعر الحقالوجود والتعبٌر عنها "

 محروقة، ارضالعربً المستلب  المحاصر الذي ٌقؾ على  لئلنسانوسابل الخبلص 

مثل هذا الموقؾ ، ألن هذا الموقؾ ٌتطلب قدرة بحول  أولهذا فإن كثٌرا من ال قبل لهم و

 ثابراٌكون  أنتكوٌنٌا ساٌكولوجٌا معٌنا .....فالشاعر فً مثل هذه الحالة علٌه أخبلقٌة و

"اآلخرٌن و صلٌب خبلصحامبل صلٌب خبلصه، و مفكرا و فٌلسوفا ومسٌحا
3

 ،

 أبداال ٌحٌا  ألنهاته تتداخل و تتماهً مع الموضوع،إن ذ،ففالشاعر و هو ٌعبر عن ذاته

 قرابه، ومجتمعه بما ٌقول، إمتاعو حاسته الفنٌة، إشباعجل لذاته،و ال ٌكتب الشعر من أ

التً تنهض الكلمة،ة الشعر و ، و ٌنطق بإسم قوة كبٌرة تؤسؾ بقوسالةفهو ٌحمل ر

أن ٌحتوي قودة فً واقع ٌحاول المف الوحدةتصدح لتلم الشتات المبعثر و تعٌد بناء و

ا االحتواء وهذحتى ٌموت،و ٌختفً و ٌضمر الحافز الروحً فٌه، الشاعر و ٌحاصره

بل ٌؤمن به طرٌقا ،بذاتهفالشاعر العظٌم ال ٌؤمن بالوحدة لذاته و ٌربطه بمرحلة زمنٌة "

الواحد  إلىالكل كما ٌؤمن بالكل طرٌقا  إلى
4

." 

                                                           
1
 . 32،ص  2003، 2حداثة  النص ، دار الشروق ، عمان ،ط علً جعفر العبلق ، فً - 

-44،ص   1981 1ات  ، بٌروت  ،طهنري زؼٌب ،  منشورات عوٌد،الرمزي ،تر األدبهنري بٌر ،  - 2

45  

 . 21محً الدٌن صبحً ، البحث عن ٌنابٌع الرؤٌا و الشعر ،ص  - 3

4
 . 12،ص  1979 1،طالضوبٌة ،دار العودة ، بٌروت عبد الوهاب البٌاتً ، صوت السنوات  - 
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 من الوجود وما فٌه أسبلةعن  إٌجاد إجابات إلىجاهدا  ًالشعر فً تساؤله ٌسع إن      

فٌواجه الشاعر اإلٌقاعات المكونة للوجود،لٌخلق توازنا ٌتحرك مع ضطراب،اقلق و

تصارها فً واقع محطم و نة الشعرٌة للشاعر تواجه القلق،و اسٌر، فالمالم بإعادة بنابهالع

 إدراكهاتحٌا باالنبعاث من خبلل و لكنها الهدوء و الراحة، إلىال ٌوصلها حلم منكسر،

المتوالدة ،  أقنعتها  إزالةمن و ال بد عن وجهها مدة واحدة، تواجه حٌاة ال تكشؾ أنها

النامٌة فً الحٌاة فإكتشاؾ العوالم المختلفة المجهولة و التألٌؾ بٌنها ، ومعرفة الظواهر 

 األكملو  األفضل، بؽٌة تؽٌٌر الحٌاة نحو هً للشعر وحده
1

شاعر تجربته لها و ال 

د والدتها تتخذ بالضرورة موضوعا إجتماعٌا تتفجر منه بع إنسانٌة ، فالقصٌدةصبؽة 

 المجتمع.ٌنابٌع الكون و

ستٌعابه لمفاهٌم الحٌاة ، فً إ،الشعر والدة رابعة و حٌاة جدٌدةٌعتبر البٌاتً        

 اإلنسانٌةالمعانً  ٌدافع عنمظاهر الواقع،و القدرة فً التعبٌر عنها فً قالب بدٌع،و

و الدفاع عن الفقراء الذٌن سموا و شأنا و المتمثلة فً قٌم العدل و الحق و الحرٌة  األكثر

ٌنعدم ولجمال ، و الحلم بعالم ٌسوده الخٌر و االحٌاة ، و أجبروا على المعاناة لذة  حرموا

مناصرٌه المقهورٌن القوة التً تجعل منه خصما  فٌه الخداع و الشر، فهو ٌستمد من

الشعب  إرادة أمامللسلطة الظالمة و القاسٌة ،فالنهاٌة دابما للضعفاء بإنهزام الجبابرة 

باإلنسان المطلق بعد الحدود أ إلىقد آمن البٌاتً ى الشاعر لسان حاله،والذي ٌبق

اهر الظلم و الحرمان ، وخاصة الفقراء و الطبقة العاملة التً تعانً كل مظالحقوق،

  أحبلمهافكان بكل صدق هو صوتها الصادح المدافع عنها وهو الذي عاش آالمها و 

فً شعره وهو " أن  شاعرٌؤمن به كل   أنوهذا ما ٌجب عن قرب فكان واحد منهم،

الشاعر هو صوت  أن أرى أننً أيٌوحد بٌن تجربته الذاتٌة و تجربته الجماعٌة 

...فهو حتى فً خاصٌته ٌعبر عن موجود الجماعة الجماعة فً  كل عصر 

كلها
2

و تؽٌر وجوده نحو  من المعاناة،و الدفاع عن قٌمه اإلنسانفٌعمل على تخلٌص "،

                                                           
 . 97،ص  1961، 1، بٌروت ،ط اآلدابالمسؤول دار  األدبنظر ربٌؾ خوري ، أ - 1

 )د.ط(، العراق  اإلعبلممحمد مبارك ،دراسات نقدٌة فً النظرٌة و التطبٌق ، منشورات وزارة  - 2

 . 148،ص 1976،
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انبعاثها من خبلل طرٌق  لؤلمةالخصوبة  للحٌاة و نضارتها ، فٌرسم  إعادةو  األفضل

للحروؾ الخضر ووالء الشاعر  اإلنسانرسالة الشعر فً خدمة قضٌة رؤٌا معٌنة و 

 للشعر و الهجوم على دعاة الفن لفن : لئلخبلصالشعراء  إلىدعوة و

 الجحٌم . إلىة  الشعر الكذوب "فلتذهبً  ٌارب -

 من حبً العظٌم . األشعارفأنا هنا أستلهم  -

...فمهمة الشعر هً أن ٌقتحم الخطوب "
1

ما ٌنبؽً  إلىو ٌستشرؾ المستقبل و ٌتطلع  

الشعر ٌمثل الصورة الرمزٌة لما هو كابن، و الشاعر ٌدرك تلك القٌمة عندما  ،بإعتبار

المستقبل ، و هذا  إلىٌبصر الحاضر ، تم  بالماضً ، و ٌؤسس علٌه جوان إلىٌنظر 

الوعً من الشاعر ٌكسب شعره بعدا استراتٌجٌا فً تحلٌل الواقع و الوقوؾ على كل 

ٌمتزج  بالكون حتى ٌظهر فً صورة حلم  ، و  باألشٌاءجوانبه ، فتتوحد القصٌدة 

بالمستقبل .
2

 

تطؽى فٌه  إنماو الشعر فً تعامله مع الوجود،ال ٌعبر عن الهموم الفردٌة، إن         

النضال ً كل موضوعاته بالواقع الحٌاتً ولٌكون ارتباط الشعر فاعة،روح الجم

لك نوعا من المعادل ، فالشاعر و هو ٌكتب  قصابده ٌعتبر ذأبدٌاارتباطا  اإلنسانً

 بالشعر، إالال ٌتحقق  اإلنسانًفالوجود ، وصورة له فً كل زمن، اإلنسانلوجود 

 ال أنال بد و هذا الوجود الذي ٌتجلى فً الحرٌة و الكرامة الشعر،ٌبنٌه  وٌؽٌره الواقع و

 ،اإلنسانًلٌبقى الشعر مخلدا ذلك الوجود زول و ال ٌضمحل حتى برحٌل الشاعر،ٌ

 اإلنسانًوما ٌتضمنه الواقع ٌة هو ماٌتلمسه الشاعر فً الحٌاة،الكتابة الشعر إلىالدافع ف

ابة الشعرٌة تحاول بكل الطرق ،و الكتختبلفات تؤثر فً الحٌاةتناقضات و امن 

، و التً ال  تؽاهو مب اإلنسانًجوهر الوجود  هماعتبارو مبادبه با اإلنسانسترجاع قٌم ا

المحٌطة  باألشٌاء، مشكلة جوهر عبلقته تنفصل عن الشعر، بل تعٌش فً  كٌان الشاعر

 به ٌقول البٌاتً :

                                                           
 . 102،ص البٌاتً ن صبحً ، الرؤٌا فً شعر محً الدٌ - 1

 . 34-33نظر علً جعفر العبلق ، فً حداثة النص الشعري ،ص أ - 2
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 عصفور أزرق " -

 فً قفص زببق  -

 ؼنى أؼنٌة  -

"ؼنى الحرٌة  -
1 

لٌخدم  اإلنسانًو التً تنطلق من البعد ٌحاول رسم الرسالة الحقٌقة للشعر،فالبٌاتً كان 

ٌحترق مع  أن، وهنا ٌكون الشاعر مطالبا  األبديو ٌتضامن معه فً  صراعه  اإلنسان

اآلخرٌن 
2

و ٌستؽرق لٌراقب الوضع و بصفة أ أخرىدون االكتفاء بالوقوؾ على جهة  ،

ي عصر عر الحقٌقً الذي ٌقدس الحرٌة فً أفً الصبلة ، وهذا لٌس من صفات الشا

 من العصور.

فً كتابته للشعر عبر كل مراحله الشعرٌة القلق حول مصٌر  البٌاتً جسد لقد       

نصب نفسه مدافعا عنه ضد كل قوى الظلم و القهر التً تسعى لمحاصرة  إذ،  اإلنسان

مؤكدا على التجربة الشعرٌة المرتبطة   اإلنسانٌةالقٌم  إنقاذو مضاٌقته ، محاوال  اإلنسان

من  ننتقل أن، انه ٌجب اإلنسانٌةمن جزء  اإلنسانٌة ،ألن الشاعر هوبـ " التجربة 

صٌاؼة ذهنٌة  أولفظٌة  أولصٌاؼة بٌانٌة  أومحصنة  الحدٌث عن الشعر كمادة سحرٌة

لست من هؤالء الشعراء الذٌن ٌكتبون  أنا،اإلنسانًعن الوجود الشعر، كتعبٌر  إلى

أشبه ذلك و ال قٌمة لها كٌمٌابٌة و ما عادالتم
3

ووسا مه أصبحفالشاعر المعاصر  ." 

بالتعبٌر عن موقفه المجسد ومحاربة كل مظاهر التخلؾ،بالدفاع عن قضاٌا أمته،

 أخلصتو " فلقد جعلت شعري وسٌلتً و ؼاٌتً،ٌقول عن ذلك  إذ لتطلعاتها فً الحٌاة

" أٌضابل على انه فن صعب فقط، إنسانٌةنه رسالة ال على أللشعر 
4

مؤكدا على  

نسق جدٌد ، و ال ٌكون ذلك وفق للشعر المتمثلة فً الثورة و الخلق  األساسٌةالوظٌفة 

                                                           
 . 391،ص  1972، دار العودة ، بٌروت ، األولالمجلد  االعمال الكاملة،عبد  الوهاب  البٌاتً ، - 1

2
 . 246 العشً ، اسبلة الشعر ،صنظر عبد هللاأ - 

 . 15،ص  2014، نشر  1989 – 9431، جرٌدة العرب ، العدد  أزراج عمر ، حوار  مع البٌاتً - 3

 1995/ 5شعرا و موقفا و رؤٌة للعالم ، مجلة الجدٌد ع  أناماجد السمرابً ،حوار البٌاتً بعنوان ، هذا   - 4

 . 05دار الشروق ، بٌروت ،ص 
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 إلقامةبقٌمه  اإلنسانٌشمل كل مجاالت الحٌاة ،التً فٌها ٌرتقً  إنماالتؽٌٌر جزبٌا ، و 

 . صرح جدٌد لها و لئلنسان

، اإلنسانًو التقدم ،البٌاتً االهتمام بقضاٌا التحرر لقد أولت الكتابة الشعرٌة عند      

اإلنسانٌة الوجودٌة ومعاناته و المشكبلت فعل على مظاهر الظلم،ردة  عتبار الشعربا

عبر الثورة على الواقع المفروض  إالو هذا ال ٌكون جتماعٌة،الخاصة السٌاسٌة و ا

 إلىهً عملٌة تتجاوز الواقع ها البٌاتً"عملٌة دٌمومة للتمرد و تطوٌر له،التً ٌعتبرو

بالنسبة لً تمرد دابما حتى هكذا كانت الثورة جدٌد،ع و بناء واقمحاولة تعوٌضه،

ومن ثم تصبح الثورة دفاعا عن كٌانها للمحافظة على روحها الخالقة "تكتمل،
1

ذ عاش ، إ

كما لتخلص من أسر االستعمار و التخلؾ،البٌاتً تلك الثورة التً تعٌشها أمته من اجل ا

، فهو لم ٌكتؾ  اإلنسانواجه و تمرد على النظام االجتماعً الموجود و حلم بتحرٌر 

تمرد على الموت المجانً  إنماو جوانب المجتمع و الكفاح السٌاسً، بتصوٌر بعض

الموت من اجل  أماختار الموت،ال ٌ اإلنسان أنالؾ ، مقرا و معتقدا ٌقتل األالذي 

، وهنا تصنع البطولة ، و هذه قق ما ٌتمناه  المجتمعوواجب لٌتحختٌار الحرٌة فهو ا

،صورة أمامًالتجربة عاشها البٌاتً " مع بداٌة الخمسٌنات كانت الصورة التً ارتسمت 

محاولة لتصوٌر هذا الدمار  األولى أشعاري، وهكذا كانت  ٌخٌم علٌه الٌأسواقع محطم 

لم ٌكن  جاوزت مرحلة التصوٌر....و عندما ت األشٌاءالشامل و  العقم الذي كان ٌسود 

ان مرتبطا بالقضٌة مبرر اجتماعً للتمرد ، بل ك ذلك مرتبطا بالعثور على

"تى لقد كان المفهوم المٌتافٌزٌقًح،المٌتافٌزٌقٌة
2

هذا التمرد المٌتافٌزٌقً الذي جاء نتٌجة 

، و به ٌواجه الموت فً كل لحظة عاشها،و الذي ٌواجه به فقدان حرٌته، للتجربة التً

كلمات قاموسه  أصبحتو فكره ، و  لشعرٌة كوسٌلة  لتعبٌر عن مشروعهفلجأ للكتابة ا

 . اإلنسانًشعره معادال للوجود  أصبحفً وجه الظلم و  أسلحة

التزاما بالحركات  أكثرهم،و الشعراء العرب أهمكما ٌعتبر البٌاتً واحدا من          

تجربة وهو الذي اعتبر الشعر رسالة  و لشعر،الواقعٌة و االجتماعٌة فً ا األدبٌة

                                                           
 . 24عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 1

 .  20المرجع نفسه ،ص ،عبد الوهاب البٌاتً  - 2
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فجاء شعره ردة فعل قوٌة و موقؾ انفعالً  ما هو مطلوب جتماعٌة لتحقٌقوجودٌة و ا

من   اإلنسانالتمرد على الواقع المزري لتخلٌص  أشكالتجاه الحٌاة فً شكل من ا

اتهم مس حٌاٌجابٌة ت أعماال لآلخرٌن األدٌبعندما ٌقدم االلتزام ٌتحقق الضٌاع و "

"مشكبلتهم مسا مباشراو
1

والشعراء إبداع،هو موقؾ و  لتزام الذي آمن به البٌاتًو اال

ٌتداخبلن  ألنهماو الموقؾ  اإلبداعلم ٌفصلوا بٌن  الكبار
2

و ٌعرؾ البٌاتً االلتزام  ،

فً وطننا العربً  الشاعر أوالشاعر ، و حرٌته  إرادةعلى انه " اختٌار حر ٌنبع من 

بل فً ا مطالب بااللتزام فً شعره و حسب،نبعاث القومً المتنخاصة فً عصر اال

ال ٌعنً لتزام هنا هذا االلتزام،و اال خارجا عن أصبح إالو و مواقفه و سلوكه، أفكاره

 األمٌنة رٌرٌة،بل ٌعنً الرؤٌة و الرؤٌةالؽرق فً الشعارات السٌاسة المباشرة التق

حتضانها و محبتها لٌد الثقافة العربٌة و اتزام بتقالاال أيالقومٌة للواقع العربً .....

طلقاتها السلمٌة الصحٌحة التً ٌشكل تطورها بناء الوجدان العربً ننطبلق من مواال

ثورٌة مستقبلٌة صٌاؼة صٌاؼتهو
3

." 

شة " فً طرٌق االلتزام فً دٌوانه " أبارٌق مهم خطوات البٌاتً أولىلقد ظهرت       

فً رؤٌته فً  ثم تطورالثورة على الظلم ،  إلىدفعه  عند وصؾ حالة الفبلح و العامل و

دٌوان السٌرة الذاتٌة لسارق النار " كما جاء دٌوانه " الذي ٌأتً و ال ٌأتً " صرخة فً 

الم جدٌد ٌعود من الحطام ، حالما بعاإلنسانعالم العبث  و البلمعقول الذي ٌعشه 

الظلم متأثرا بما  من البلمعنى و ر هو محرر البشرٌة، كما آمن البٌاتً بأن الشاعوٌنبعث

ارق به حتى أذنٌه وكانت قصٌدته تمثل رأٌه الؽزام،وجده عند " ألبٌركامً " عن االلت

الشاعر جزءا و ٌكون فٌها ،اإلنسانثورة الثورة  إلىو الذي ٌؤدي حتما  األمةفً قضاٌا 

، بدعان الواقععندما ٌ ألنهماو شعر المستقبل (  إنسانالشاعر ٌخلقان ) فالثوري و"

انه لكً ٌقعا فً شركه،و ٌصبحا ٌؽٌر آوٌعٌدان خلقه  أوه ٌبدعان وٌعٌدان خلقه ال

المستقبل " إلىنعكاسا له فً صورته الجدٌدة ،  بل لكً ٌتخطاه و ٌتجاوزاه ا
4

 
                                                           

 . 372،ص  قضاٌاه وظواهره الفنٌةىوالمعنوٌة ، الشعر العربً المعاصر إسماعٌلعز الدٌن  - 1

 . 208ص نموذجا ،ونٌس د، أ ة ، الحداثة فً الشعر العربً نظر سعٌد بن زرقأ - 2

 . 215جهاد فاضل ، قضاٌا الشعر الحدٌث ،ص  - 3

 . 31،صتجربتً الشعرٌة  عبد الوهاب البٌاتً ، - 4
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صار على نتو اال العدلالثورة فً قدرتها عند الشاعر على تحقٌق  أهمٌةتبرز       

البشر و هو " تجسٌد  إرادةفالشاعر فنان ثوري تنبعث منه حٌاة،قوانٌن الطبٌعة و ال

ها على مدى التارٌخ عبر ل متداداو ة المكبوتة،المضطهدة،إلرادة الكابنات المتناهٌ

اكتماال " أكثرذات  إلىات التجدد لحظ
1

 أنعلٌه  تجربة الوجودٌة عند البٌاتً حتمتفال 

وفهم كل تناقضاته و التفاعل معها الن هدؾ الشاعر صورة جدٌدة، إلى واقع فًٌرى 

بنابه من جدٌد،وبذلك فالشاعر خبلق و ثوري، ومتمثل  وإعادةهو معرفة الواقع ، 

و تطلعها  أمالهاها و فً قهر أٌامو ماضٌها، ه فً أمجادأمتٌتكلم بلسان  ألنه، لمستقبل

 األمةعن عذاب  ٌعبر لثوريفالفنان ا، إلنسانمبلءمة  أكثرمستقبل ٌبنً فٌه عالما  إلى

فالفن ممتزج جبلء صورتها،و رؤٌا حضارٌة ساهم فً صٌاؼة قٌمها،لتحقٌق  وكفاحها

العلٌا األهداؾجل تحقٌق من أ األمة بدماء
2

الشاعر ال ٌستقر على  أنو الفرق بٌنهما ،

 و المؽامرة المستمرة .فً رحلة البحث عن الواقع المثالً،بل هو حال،

حق فكان باإلنسانٌة،وظؾ شعره للثورة البناءة لقٌم  تً شاعرا إنسانٌاان البٌاك      

، فشعره شكل سوه تاجهم و باٌعوه و ساروا خلفههؤالء الذٌن ألبالفقر،شاعر الثورة و 

 الحرٌة،إذنضاله من أجل وجد العناصر الشعرٌة المنسجمة مع أ ألنه،اإلنسانٌةجزءا من 

ة  للجماهٌر البابسة ملتزما بذلك، لٌصٌر التزامه مدافعا عن الحرٌة و العدال كتب البٌاتً

ال ٌتناقضان  عتبارهمامع الثورٌة با عنده بتداخل االلتزام ، فتؽٌرت الرؤٌامباشرا

ٌجعل الذي  اإلشراؾ، و شعره ضرب من التنبؤ و األمةفالبٌاتً بمنزلة النبً فً 

،فكان للكتابة الشعرٌة ٌولد فً الفصول أنقبل  و تراهالفطرة تحس ما فً رحم الفصل،

أدت رسالتها بفعالٌة باعتبارها سبلحا لها من القوة و التأثٌر ما لٌس للكثٌر من  أن

  .اإلنسانفبنى البٌاتً مملكته الشعرٌة على دعابم فرٌدة تساٌر الحٌاة و الواقع و ،األسلحة
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 الشعرٌة و الدالالت التعبٌرٌة  اللغة: األولالمبحث 

فً تلعب دورها المهم  بنابٌة مادة اللؽة عتبارخاصة المعاصر اما ٌمٌز الشعر و  إن        

المفردة الموظفة ، بما تفجره من خلق صورة تعبٌرٌة داللٌة تبرز فٌها قوة الكلمة و 

 ٌتمكن الشاعر فً نصه من نقل مشاعره، فمن خالل اللؽة تصوٌرٌة الحدود لهاطاقات 

اللؽة نمطا ؼٌر الذي كان   التً ٌتداخل فٌها اللفظ مع المعنى لبناء نظام جدٌد تتخذ فٌه

صناعة جملة جدٌدة من الصٌػ اللؽوٌة المتمٌزة  إلىتجه الشاعر المعاصر ا إذاسابدا،

ؼٌر مقبولة  أنها تكون عالقات بٌن الكلمات نظنعن كل ما هو منطقً، دباالنحراؾ الشدٌ

، فالخطاب الشعري فً  ننتظرها أو ألننا لم نكن نتوقعها أوؼٌر متداولة  أنها إما ألنها، 

 ً و الدالالت ، بعٌدا عن  المعجمحمل الكثٌر من المعانمجرد  كٌان  لؽوي ٌ أصله

أن  إالالمعنى ، وما على الشاعر  األحاديما ٌسمى  أوالضٌق و المحدود  األصلًاللؽوي 

تركٌب للدالالت بطرٌقته من خالل التشكٌل و ال دةٌبتكر فٌها معانً جدٌ ٌؤتً وٌبعث لؽة

الكلمات الحاملة لبنى تعبٌرٌة  فالنص الشعري بما فٌه تكونه مجموعة منالخاصة،

و الشاعر فً ، لنبوعها من عالم ؼٌر محدود، ٌحو التلم اإلٌحاءشحنات داللٌة تقوم على و

إلى ذلك الالمحدود و ترجمته لالنفعاالت الباطنٌة و تحوٌلها  تحدٌد إلىكل هذا ٌسعى 

و هذه اللؽة هً عدو باللؽة الشعرٌة " إالكون ذلك ٌ ، و المدرك  ٌكتشفه العقل ظاهر

فً صورة  أي عمل شعري ٌتحققا فً الوقت نفسه هً وسٌلته ، و ، و لكنهاألولالشاعر 

"لؽة و  الشاعرهو نتٌجة صراع عنٌؾ بٌن ال إنماحسٌة ملموسة ، 
1

 

 و تتجدد فً دالالتها وإٌحاءاتهانبضها، الصراع ٌفرض على اللؽة أن تستعٌدوهو فً هذا 

 ،  بمنح كلماته شعرٌتها الخاصة النابعة من رإٌته  .

المتضمن الكثٌر  األبديعالقة الشاعر المعاصر باللؽة عالقة ٌسودها الصراع  إن       

إدراكه ، تلك االنفعاالت فً نفعاالته و با  اإلحاطةمن المعاناة ، نتٌجة عدم استطاعة اللؽة 

جحٌم ال تفً الداللة اللؽوٌة له ، فاللؽة الشعرٌة تختلؾ عن المؤلوؾ فً  إلىتتحول  النفس

                                                           
1
، دراسات نقدٌة فً الشعر و المسرح و القصة ، دار الرابد العربً ، بٌروت ، دط  إسماعٌلعز الدٌن   - 

 . 66- 65،ص 1978
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فقط   أداةرد المعرفة الؽٌبٌة ، و لٌست مج أوالباطنً  الكشؾاالستعمال من حٌث كونها " 

ٌقضً الناس بواسطتها مصالحهم الٌومٌة ".
1

و بذلك ٌدفع الشاعر فً مؽامرات البحث  

المنطلق  اإلبداععلى  قواعد اللؽة المعٌارٌة باالعتمادمؽاٌرة ، تحطم كل  أخرىعن لؽة 

عدد فٌه الداللة ، و اللؽة المعٌارٌة لٌس بإمكانها مساٌرة الواقع ، تمن الخٌال الذي ت

اموس المعجمً بما فٌه من كلمات ٌحمل معانً ضٌقة ال تقوى على نقل الحقٌقة ، فالق

 أوسعو أعمقالشعرٌة لبعث دم جدٌد فً الكلمات تكون الداللة فٌها  اللؽةلذلك تحل محلها 

ال الشكل  لأللفاظو  من خالل الجوهر الروحً  اإلٌضاحال  اإلٌحاءمن خالل 
2
. 

التً تتجاوز كل ما   إٌحاء لؽة الخلقع اللؽة مرؼم على الشاعر فً تعامله م إن         

اللؽوي بعبارات تإسس لمعانً  المعجمخرق  إلى التوظٌؾ الداللً وتجاه هو مؤلوؾ، باإل

و بعدها التعبٌري فً الخطاب الشعري ، و لها خصوصٌتها من ،أثرها الجمالًجدٌدة لها 

من  األهرامقفه فباللؽة ٌقٌم الشاعر تلك اناسب مع موتحمل االنفعاالت و الرإى بما ٌ

من النفس و ٌتجلى فً اللؽة  ٌنبع إبداع إالو التطلعات ، وما الشعر  اآلالمالمشاعر و 

اللؽة العادٌة" إلى" فالقصٌدة انزٌاحا قٌاسٌا تتجاوز كثٌرا المعانً المتداولة الشعرٌة التً
3
 

ما ٌعبر  أولمعتمد على قانون التؤوٌل و لؽة الشعر تملك قابلٌة مطلقة فً تجدٌد بناتها ا

 اللؽةانحراؾ عن معٌار هو قانون  أونزٌاح كوهٌن " باللؽة العلٌا ، فالشعر" إ عنه " جون

 إذاالمعقول ....ومختلفا عن  إنما محكوم بقانون ٌجعلهو هذا اإلنزٌاح لٌس فوضوٌا، أن إال

ٌعود فً  إنما وعند هذا الخرق،ا فإنه ال ٌقؾ كان االنزٌاح ٌخرق قانون اللؽة فً لحظة م

الكالم انسجامه " إلىلحظة ثانٌة  لٌعٌد 
4

وز قواعد اللؽة هذا الخرق للؽة لٌس معناه تجا و 

أسالٌب لؽوٌة التؤوٌل بإستعمال  إنما هو االعتماد على التضمٌن وو و تقالٌد البالؼة،

                                                           
 رب ، منشورات التبٌن ، الجاحظٌة عثمان حشالؾ ، الصورة و الرمز فً الشعر العربً المعاصر بؤقطار المؽ - 1

 . 190،ص  2000...87-62سلسلة الدراسات الجزابرٌة

و المفاهٌم ( عالم  األصولو  المنطلقاتالشعرٌة الحدٌثة عند أدونٌس ) دراسة فً  آلٌاتنابروت ، نظر بشٌر أ - 2

 . 86،ص  2009، 1،طالكتب

 . 15جون كوهٌن ، بنٌة اللؽة الشعرٌة ،ص  - 3

 . 49المرجع نفسه ،ص ،جون كوهٌن  - 4
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بٌن المعانً المتناقضة و تجمع بٌنها  الحدود تحطم كل
1

بهذا المفهوم ٌإسس الشاعر ، و

فهو ٌسٌر وراء الرإٌا  ذات بعد تعبٌري متجدد اإلٌحابٌة بالمدلوالتشحنها ٌ لؽة لؽة داخل

تحقٌق  أنجون كوهٌن " ٌرى تفرض علٌه  البحث عن لؽة أخرى و" و التًالخاصة به، 

الخروج عن قواعدها و نظمها ود اللؽة وهذه اللؽة عند الشاعر ٌقوم على التجاوز لحد

الالمحدود القابم على العدول عن المنطق  اللؽة العلٌا التً ٌحكمها االنزٌاحخلق  بهدؾ

ؽوي المتداول .لال
2

 

ا مجموعة من الرموز الشاعر بإعتباره إبداعات( هً مفتاح اللؽة الشعرٌة )العلٌا إن      

لها مضمونها الفكري المعبر عن االنفعاالت  الصادرة عن رإٌا صاحبها فعالم الشاعر 

التً هً "رموز تثٌر الصورة فً الذهن و الصورة ٌتلقاها  على اللؽةم بالرإٌاوي قا

، تؤلؾ الكلمات لجمع بٌن أشتات من عناصر خارجٌة ٌكونها من ا أومن الخارج  اإلنسان

فً الشعر وسٌلة  اللؽةذات طاقة انفعالٌة و بذلك تكون لٌة،من خاللها فً تركٌبة جما

 إذن رمز للعالم كما ٌتصور اللؽة الشعرٌة ...معانً محددة  لنقل أداةو لٌست ،لإلٌحاء

لؽة مجازٌة  نإذالنفسً ...لؽة الشعر  الشاعروكذلك هً رمز لعالم الشاعر،

نفعالٌةإ
3

ختراق لتالزم الؽموض مع داللتها التعبٌرٌة اإلإلى الكشؾ وهذه اللؽة تحتاج و"

فكل طاقاتها التعبٌرٌة ، الشعرٌة للشاعرالتجربة ة بالحاالت النفسٌة و الشعورٌة والمرتبط

النفس و الخٌال  أعماقلكشؾ  اإلٌحابٌة مجرد مرآة تعكس الواقع ، و تفتح له الطرٌقو 

،و معان ال ألفاظهالنظر فً  كونها تتضمن  إلىفاللؽة فً الشعر ظاهرة تحتاج والفكر،

أعمق ، و  أوسعمعانً  إلى فٌه الكلمة معناها األصلً تتجاوزحدود لها،مشكلة بناء ممٌز،

 التً ٌستطٌع من خاللها الشاعر دالالت محتملة هًو  فاللؽة بما عندها من ألفاظ  وصٌػ

الشاعر الحق ال ٌصؾ  أنو كما ٌقول " ؼاستون  بالشالر "  نقل ما ٌعٌشه و ٌشعر به

                                                           
 . 55،ص  األدبًو الحداثة بٌن أفق النقد  نظر بشٌر تاورٌرت ، الشعرٌةأ - 1

 العربً ، بٌروت  نظر د. أحمد محمد  المعتوق  ، اللؽة العلٌا ، دراسة نقدٌة فً  لؽة الشعر ، المركز  الثقافً أ - 2

 . 27،ص  2006، 1،ط

ز الثقافً العربً ، ، المرك(ٌة لنصوص شعرٌة معاصرة  ح، تشرٌح النص ) مقاربات  تشرؽظامًعبد  هللا ال  - 3

 .142-141،ص 2006 1،ط بٌروت 
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ٌحسه و صفا  فلسفٌا بلؽة تصوٌرٌة كما هو ٌراه  وعالمه،
1

الواجب على الشاعر  إنما، و 

 .ؼٌر معهودة  أن ٌكون وصفه بلؽة تؤثٌرٌة 

ب و المعٌار القال أبوابٌجعل اللؽة الشعرٌة تنفتح على خلع  أن سأدونٌ حاوللقد     

نه المحدودة بمعنى أال باإلٌحاءاتفً فضاء داللً ملًء  معطٌا الحرٌة للكلمة لتنطلق

اإلشارات عالم من  إلىتتحول فٌها الكلمة  عمل على شحن الكلمات بمعان جدٌدة

" فلؽة رإى ألٌفة و مشتركة، إلى إال ن المعنى الذي تتخذه عادة ال ٌقود، ألوالرموز

، فالشعر ٌجعل اللؽة  اإلٌحاءاللؽة العادٌة هً لؽة  أن، فً حٌن  اإلشارةالشعر هً لؽة 

"تقوله أنتعلم تقول ما لم ن
2

المعنى  العادٌة تمثل اللؽة عتبارإلى إ « أدونٌس »كما ٌذهب . 

األصلً " فإذا كان اللؽة  الشعرٌة هً التً تخرج عن هذا المعنى و األصٌل،المعجمً 

فً العالم كله ،فإن  أومواجهة للحقٌقة الباطنة فً شًء ما ، الشعر تجاوز  للظواهر و

رإٌة  إلىدة ال ٌقود أن المعنى الذي تتخذه عا د عن معناها العادي ، ذلكتحٌ أن اللؽةعلى 

،  اإلٌضاحاللؽة العادٌة هً لؽة  أنحٌن اإلشارة فً لشعر هً ن لؽة اإتركة ، ألٌفة مش

قوله "ن أنفالشعر هو بمعنى ما جعل اللؽة تقول مالم تتعلم 
3

الشعرٌة بهذا هً " كل  فاللؽة

مصوؼا فً قوالب مستهلكة "عا و ال عالٌا و المالٌس شاب
4

إلى صنع لؽته ٌعمد الشعر  إذ  

اللؽة نظرة جدٌدة مؽٌرا فً نظامها   تنظٌمها من جدٌد ناظرا إلى،بؤن ٌهدمها وٌعٌد 

، و  األصلًاللؽوي المتعارؾ علٌه ،فارضا علٌها تولٌد معانً تعبٌرٌة بعٌدا عن المعنى 

النثرٌة توصؾ اللؽة  أنعتبار انزٌاح عن لؽة النثر با إالما اللؽة الشعرٌة فً حقٌقتها 

ؤنها لؽة الصفر فً الكتابة ب
5

بمعان جدٌدة كاشفا  ألفاظهاشاعر ٌطور اللؽة و ٌمد و ال،

ح الكلمة فٌها تشع بعالقات ؼٌر مؤلوفة ، و ٌكون ذلك ، حتى تصب اإلٌحابٌةقدراتها 

هد لظهور لؽة  شعرٌة زببقٌة ال تستقر فً كلمات عن معناها المعجمً ،  و ٌمباالبتعاد بال

                                                           
1
 . 92انظر د .أحمد محمد المعتوق ، اللؽة العلٌا ،ص  - 

 .  83الشعرٌة الحدٌثة ،ص  آلٌاتبشٌر تاورٌرت ،  - 2

 .  126 – 125،ص ربً أدونٌس ، مقدمة  للشعر الع - 3

 . 24،ص  1985جون كوٌن ،  بناء لؽة الشعر ، تر. أحمد دروٌش ، مكتبة الزهراء القاهرة ، - 4

 . 35جون كوٌن ، بناء لؽة الشعر ،ص أنظر  - 5
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شعرٌةساسٌة  للؽة ال، جاعال التجدٌد سمة أ  أحادينموذج 
1

ر الشًء وحده ، فهً ال تبتك 

 تبتكر ذاتها فٌما تبتكر ". إنماو 

حكم عجزها و قصورها عن  مادامت اللؽة العادٌة ال تتسع للمعانً الخفٌة ، ب       

بالرإٌا الواسعة ، التً تتفتح بؽٌاب الحواس و كذلك لطبٌعة التجربة الشعرٌة  اإلحاطة

فضاءها ؼٌر محدود فكٌؾ  أنالتً تتخذ من الؽموض و التركٌب طبٌعة لها ، كما 

تكمن  أيالشعر، الالمحدود " وهنا ٌكمن سر  أن تترجم الباطنتستطٌع اللؽة العادٌة 

فهذه اللؽة  أمامه اللؽة العادٌة عاجزة ،تقؾ الخاصٌة الشعرٌة فً التعبٌر عن عالم 

محدود هذا العالم ؼٌر أنمحدودة فً حٌن 
2

إلى الحدٌث  إسماعٌلٌذهب عز الدٌن و ". 

بلؽة الناس  اختالفها عن اللؽة الشعرٌة ، و ٌسمى اللؽة  العادٌة و عن تلك اللؽة العادٌة

وح  اللؽة  كما ٌتمثل فً كلماتهم هو ر "لٌس المقصود
3

اللؽة تتؽٌر فً القالب الشعري ف "

فتتؽٌر مع العالم المربً، لشاعر عكس اللؽة العادٌة التً تتعامللتحتضن العالم الباطنً ل

 اللؽة بتؽٌر العالم .

ٌرٌة متعددة تضمن للخطاب الشعري ذات دالالت تعب إٌحابٌةاللؽة الشعرٌة لؽة         

الجمال فً  اللؽة   أن سأدونٌٌة ، وٌرى جمال مسحةا تمنحه من ستمرارٌته و حٌوٌته ، لمإ

نفعال البعض من جهة و كذلك اإل عالقاتها ببعضهاات و نظام المفرد إلىالشعرٌة ٌعود 

الشعرٌة  اللؽةال عالقة للنحو و القواعد ، وعلى ذلك تبقى  أخرى ، والتجربة من جهة و

 إدراكا معناهندرك  أنستمتع بالشعر ن لٌس من الضروري لكً إذلؽة ؼامضة المعنى 

، ٌبعده كل البعد عن و الفرٌد من نوعه  الخاصالبناء  الشعرٌة ذات اللؽةن تلك كامال ، أل

خلق الواقع و أعماقكل شًء من  إلىسحر ٌنفذ  ألنها فً األصللؽة الناس، المتداول من

من  .و تسعى إلى تشكٌل خلق جدٌدتبتعد عن االستخدام النمطً .. فلؽة الشعر"  األشٌاء

الشعرٌة بالصورة بل  التعبٌر ، وعندها ال تكتفً اللؽةالقات جدٌدة فً طرٌقة جدٌدة من ع

                                                           
1
 . 78،ص  1989، 2،ط بٌروت  ، اآلدابأدونٌس ، الشعرٌة العربٌة ، دار  - 

 . 297،ص  3ج صدمة الحضارة ،ابث و المتحول ،ثالأدونٌس ،  - 2

 . 175، الشعر العربً المعاصر ، قضاٌاه و ظواهره الفنٌة و المعنوٌة ،ص  إسماعٌلعز الدٌن  - 3
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".و التوسع و الشمول  اإلٌحاءتتعداها فً بحثها عن 
1

اللؽة الشعرٌة ٌحقق فإستخدام 

ظاهرة لؽوٌة فً  إال، و ما الشعر قعً ألن اللؽة هً الوجود الشعريعالمه الوا للشاعر

،  اإلٌحاءاتؼموضها  رإٌا كلما كانت تلك اللؽة ؼامضة تنتشر وراء صادر عنوجودها،

 فالرإٌا  تفرض تعدد الدالالت ، كما ٌرى الدكتور "صالح فضل "

، املة فً ال نهابٌة  الخلق الفنً الشكل و انفلتت بحرٌة كثبات  القصٌدة انطلقت  ضد نأ"

حالة  الدرجة التً حدثت فٌهابوقة فنٌة ؼٌر مس  جدٌدة و طرابق ىمن خالل استٌالء رإ

فً القصٌدة الجدٌدة تكون  التً شاعتتضاد اللؽوي و البنابً ...و لعل بنٌة ال من التعقد

ٌجمع  فً سٌاق  واحد بٌن ماال ٌجمع ، ٌجمع بٌن  أنمحاولة  الشاعر  إلىتشٌر  تجربة

المكتمل و المحتمل معا
2
 ". 

ٌتوجب على الشاعر المبدع  إذؽوٌة ، لال الاألشك أرقىلشعرٌة بهذا تكون اللؽة ا إن      

خالل توظٌؾ مفردتها من  ٌدة ، و لهذا ٌكون تعامله معها جرٌباحٌاة جدٌمد اللؽة ب أن

توظٌفا جدٌدا ، ٌخلق من خالله عالقات لؽوٌة جدٌدة دون اإلخالل بقوانٌن اللؽة 

أن اللؽة  الشعرٌة لحابط تلك اللؽة التقلٌدٌة ، "فحجازي " ٌرى وأنظمتها، ضاربا عرض ا

 األسطورةعالم السحر و  إلىلؽة تنقل المفردات من عالم المعجم ؽة خاصة،" لهً

، حٌث تصبح الكلمات فً ذاتها كابنات حٌة بالمعنى  العمٌق الشامل 
3

 ." 

دة لها متعد جٌر الكلمة و خلق دالالت تعبٌرٌةفمهمة الشاعر المبدع هً تف        

األلفاظ  بتعاد عن اإل إلىه عن الحداثة دعا الخال" فً بٌان ؾٌوسـ"ف،فضاءاتها الجدٌدة

من   إلى استبدالها بمفردات جدٌدة مستمدةستعمالها و تداولها باللجإ الباهتة نتٌجة كثرة ا

انً التجربة فً استنباط المفردات الحاملة للمع أهمٌةانه ٌإكد على  إذ، صمٌم التجربة

 . عن التفكٌرالتً تحمل  عبا التعبٌر 

                                                           
دار الكتاب الجدٌدة   سٌاب و نازك و البٌاتً (ً الشعر العربً الحدٌث ،) الكندي ، الرمز و القناع ف علً محمد - 1

 . 51،ص  2003 1المتحدة ، بٌروت ،ط

 . 99،ص  2000اء ، القاهرة ، ) د.ط( ،بضل  و الشعرٌة  العربٌة ، دار  فأمجد  رٌان ، صالح ف - 2

 . 277قضاٌا الشعر العربً  المعاصر ،ص  جهاد فاضل ، - 3
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ٌة ال تعبر عن المحٌط الخارجً ،فالكلمة فً الشعر تتجاوز ما هو اللؽة الشعر إن       

عر شالذلك ل ٌتؤتىتعتبر الرحم الخصب الذي ٌنتج الداللة و ال أنها إذالواقع ،  معاش فً

بالثورة على اللؽة حتى ٌفجر ذلك السحر الخفً فٌها ، فتصنع  اللؽة  إال إلٌهصل ٌوال 

اللؽة الشعرٌة لٌست  أن إلىتكونه فً تركٌب فرٌد ، فـ"خالد بلقاسم " ٌذهب موضوعها و 

ه ، ألحداثه بل هً فً الحقٌقة تؽٌٌرا لانعكاسا  أو تعبٌرا عنه أووصفا  لواقع كما  هو ، 

تؽٌٌر  باألساسوهذا ما ٌتطلب تؽٌٌرا فً  بنٌة و نظام اللؽة  كلها ، فتؽٌٌر الواقع ٌتبعه 

اهى مع مصطلح الكشؾ ، فإن تؽٌر الرإٌا مرتبط الشعر فً ماهٌته  ٌتماللؽة ، فإذا كان 

الحلم ( بتجدٌد اللؽة و بمنحها قدرة على رإٌة الالمربً ) المجهول أو
1

، فتربط بذلك 

لتً تعٌنها فً اإلٌحابٌة ، ا إلىالمعٌارٌة  اللؽة بٌن الكلمة و مدلولها مبتعدة عن الصرامة

ناسقة ، حتى ال ٌكون استعمالها ً بنٌة متر و الخٌال فكالعاطفٌة مع الف الشحناتحمل 

لخاصة ، فهً مرتبطة شاعر من تكثٌؾ الرإٌا وفق لؽته اال بد لل وفق ما هً علٌه إذ

 ارتباطا وثٌقا باللؽة الشعرٌة .

نحراؾ اللؽة تؤكٌد على إلشعرٌة هو النوع من الممارسة فً الكتابة ا هذا        

واقع الذي تحرر الشاعر من ال ، فهًشعرٌتها فً الخطاب،إلثبات مدى المعاصرة

إلى مستوى   مٌزها  تحوٌل الكلمة مؤلوفة بتكارٌة التً ٌٌحاصره ، إعتمادا على القدرات اإل

إذا كانت  إالتنسج شعرا ،  أنٌمكنها أن الكلمة وحدها ال مع المتعددة،ذات الداللة  الكلمة

 باألساس نطالقا من السٌاق ، وكل هذا ٌرجع، إنصًجدٌدة فً وجودها التحمل دالالت 

الواقع ضاربا عرض الحابط طرٌقة توظٌؾ اللؽة و تعبٌره عن  عتمادهإلى الشاعر فً إ

ؽة للاأن من خالل تؤكٌده على "خلٌل حاوي" إلٌهوهذا ما ذهب و المعجم اللؽوي، القاموس

فً الشعر ٌنبع فً مصدر الجمالٌة  أنو الكلمات، الشعرٌة ال تقتصر على عدد معٌن من

نبنً الجمالٌة الجدٌدة من قلب التجربة ال من  أنو عملنا على من التجربة ،" األصل

أخرى كل عناصر اللؽة ، لم تعد هناك كلمات ؼٌر شعرٌة و  أخذنا نستعمل،  القاموس

                                                           
 .39-39،ص 0222، 1ار البٌضاء ،طلددونٌس  و الخطاب الصوفً ، دار توبقال ، اأ نظر خالد بلقاسم  ، ا - 1
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"،ا فً البناء الشعريحسب وجودهطاقتها الشعرٌة  ، بل صارت الكلمة تكتسبشعرٌة
1
 

التعبٌر عنه فقط ،  أوتجاوز الواقع ، و التعالً علٌه ال محاكته كما هو  ٌكون ذلك فً و

كانت  إذااللؽة  أن من ٌن ووٌلك "" نظرٌة  األدب " "  وارا كتاب ما أكده مإلف هذاو

أن بعٌدة كل البعد عن  األدبٌةؼاٌتها فـ " اللؽة  أو تقرٌرٌة ، فإنها لن تصل إلىمعبرة 

، أو الكاتب وموقفهالتعبٌري ، فهً تنقل لهجة المتحدث  جانبهالها  أن إذداللٌة فقط ، تكون

تإثر فً  أن أٌضاترٌد  إنماالتعبٌر عنه ، و  أو أنها ال تقتصر فقط على تقرٌر ما ٌقالكما 

".تقنعه  أنموقؾ  القارئ 
2

 

الشاعر المعاصر ٌعٌش دابما فً رحلة بحث و مؽامرة ، الن ٌخلق دالالت  إن     

عالقات  لؽوٌة ؼٌر مؤلوفة  بإنتاج محدودالالخصبة ، ومعانً جدٌدة ، تهٌم فً عالم 

ٌكون قع فً استنساخ تجارب مؤلوفة ، و، حتى ال ٌ األخٌلةتخترق العقول ، و المشاعر و 

، ٌتها تصوٌر المعانً بالتلمٌحتلك العالقات فً ذاتها ؼابدعا و مجددا ، و أكثر منه ممقلدا 

، و تؽٌٌر المفاهٌمخارج قفزة إعتبارها للرإٌا وجودها و للحلم مكانته ب ، معطٌة واإلٌحاء

لطرق القدٌمة خاصة فً و ااألشكال، بالتمرد على جمٌع إلٌهاالنظر  األشٌاء ونظام لنظام

الكتابة الشعرٌة و من بٌنها اللؽة 
3

التحول  سفةٌعتمد على فل ما دام الشعر العربً، و 

اته فً تعامله مع الوجود ، وهو كونه ، فالشاعر ٌنطلق من ذوالتؽٌر من خالل رإٌا التً ت

، وهً لؽة خلق شعرٌة هً لؽة الحاضر الؽٌر مستقر ٌثبت على هٌبة واحدة ، و اللؽة الال

اللؽة تراقه " وهذه  بد من اخلشاعر فً الوجود الذي الا اإلنسانو اكتشاؾ تإكد مٌالد 

عه فً وحشة العشق عن العالم و ٌوق إال من حب شامل ٌعزل الشاعرال تؤتً  الناظرة

رالشع إالقضً علٌها الكلً التً ال ٌ
4

 ". 

                                                           
 . 261فاتح عالق ، مفهوم الشعر عند  رواد الشعر العربً الحر ،ص  - 1

 األعلىحً ، مراجعة د.حسام الخطٌب ، المجلس ، تر محً الدٌن صب األدب.نظرٌة رٌنٌه وٌلكأوستن وارٌن  - 2

 . 23،ص  1،1972العلوم االجتماعٌة ،  دمشق ،ط  و األدبلرعاٌة الفنون و 

  37،ص  إبداالتهاانظر محمد ٌنٌس ، الشعر  العربً الحدٌث ، بنٌاته و  - 3

 . 46ص  (عبر األخر  محً الدٌن صبحً ، البحث  عن ٌنابٌع الشعر و الرإٌا ) حوار ذاتً - 4
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إلٌها أحسن  ٌتخذ  أنالشعرٌة مادة الشعر وجوهره ، و ال بد للشاعر  اللؽةتمثل         

الشعراء الذٌن اوجدوا  فة ، و " البٌاتً " واحد منالسبل لٌإدي المعانً بطرٌقة مختل

ق عالبق جدٌدة ما بٌن المفردات لعمل جاهدا على خ إذلؽة خاصة بهم ،  ألنفسهم

فجٌر اللؽة ، وجعلها تحمل  شحنات داللٌة و تعبٌرٌة جدٌدة ، والمعانً ، و تمثل ذلك فً ت

الشعرٌة مقلدا  داعاتهإبمن قبل و لم ٌعرفها ؼٌره ، فهو لم ٌكن فً كل   إلٌها احدلم ٌصل 

الذٌن سبقوه ، فً  أسالٌبهم و أحاسٌسهم و تعابٌرهم ، وهذا ما نجده عند ؼٌره للشعراء 

لشعراء الذٌن تجنبوا تقلٌد الشعراء و لكنهم لم ٌستطٌعوا تجاوز ذلكمن ا
1

أن ، فإستطاع  

لذات من لمعانً بصٌاؼة لؽوٌة جدٌدة تستكشؾ الوجود و اه اجدد فٌتٌكون نظاما لؽوٌا ت

الكلمة كما  لشكل ال ٌؤخذ، و بهذا ٌصبح ا خالل رإٌا  تعٌد صٌاؼة العالم على نحو جدٌد

 ، فالمعنى أكبر و أجل من اللفظ بكثٌر. بتةهً ، بل ٌتجاوز داللتها الثا

عهد للسابقٌن بها كما كان ٌعدد  ختراع الكلمات بدالالت اللقد عمل البٌاتً على إ       

اختراع الشاعر للكلمات و الصٌػ  إنبتكار العالبق بٌن الكلمات و الواقع المرٌر " فً ا

الثابتة ٌعد كما  األخرىبتكاره لعالبق جدٌدة فاعلة بٌنها و بٌن العناصر الرموز و إو

للؽة فً لؽة " تكوٌناكما ٌعبر الرمزٌون  أشرنا و
2

فً نصوصه الشعرٌة فقد كان البٌاتً   

قبض على أجود و التحاٌل علٌها حتى ٌتمكن من التروٌض اللؽة  إلىكثٌرا ما ٌلجؤ 

صا من تلك  تخلداخل لؽة عامة ، م كونا لؽةٌها ،بإخضاعها لرإٌا خاصة به ، ممعان

بعد حدود  و أ القٌود فً اللؽة العادٌة الن " ماٌعاٌنه و ما ٌختلج فً نفسه هو أعمق بكثٌر ،

و حدودها ، فهناك تجارب ٌعجز الشاعر عن تروٌضها ".أعماق اللفظة من 
3

ال بد  إذ 

ا من ؼموض ٌملٌه شعوره و ٌبحث عن فضاء ٌجسد  حرٌة اللؽة  بما فٌه أنعلى الشاعر 

ٌاتً ترتبط ند البمٌز باالتساع ، فاللؽة الشعرٌة عله رإٌته التً تت و هذا ما ٌجسدذوقه ، 

ٌجدد أن ٌبدع ومكن للشاعر ته فً الحٌاة ، وهو ٌرى انه ال ٌتجربو به و بعالقته بالواقع،

                                                           
 . 08قرطبة ،ص  إلىالوهاب البٌاتً ، من باب  الشٌخ  عبد أنظر - 1

،ص  1984محمد فتوح  احمد ، الرمز و الرمزٌة فً الشعر المعاصر ، دار المعارؾ ، القاهرة ، )  د.ط (  - 2

120 . 

 . 212،ص 1986 2،ط 5بنانً ، بٌروت ،ج ل، دار الكتاب ال األدبالحاوي ، فً النقد و  إٌلٌا - 3
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الشاعر  إحساساللؽة عنده تحمل راٌة  تامة بالواقع و  شروطه ، فمالم ٌكن على د

 اكتشاؾ الواقع . أثناءومعاناته ، و رإٌته للواقع 

ٌة التً البناب من الركابز أساسٌةالشعرٌة عند البٌاتً تمثل ركٌزة  التزال اللؽة      

مستوى  إلىتعطً للنص الخلود بنقله من الخطابة المباشرة  ٌحتاجها كل شاعر،ألنها

بح الثورة على  اللؽة و هز كٌانها داللٌا لتتحرر الكلمة و تس أعلنفالبٌاتً التكثٌؾ الداللً،

صفات  أحٌانابعض الكلمات لتكتسب فً عٌنً  فً الفضاء الواسع للمعانً حتى "إن

كبٌرة و رإى فٌها عوالم   تفوي ضؽط وت إذات مفردة فال تكون مجرد كلم، الكابن الحً

لحٌاة ، الجنً الذي هو ا أوالعفرٌت رٌات حتى تصبح أشبه بالقمقم الذي حبس فٌه ، ذكو

كؤنها جزء من  تطاردنً ، و تفرض علً وجودها بصورة طبٌعة هذه الكلماتتظل مثل 

ذاتً".
1

ه تعبر عن رإٌا شاملة للواقع خلق من خالل كتاباته لؽة شعرٌة خاصة ب فالبٌاتً  

ٌتمكن  أنمن المحال  ألنهلحٌاة ، لؽة حٌة محملة بالدالالت التعبٌرٌة المتعددة ، " و ا

بلؽة تخلق كذلك خلقا جدٌدا ". إالالشاعر من وصؾ مخلوقاته الجدٌدة ، 
2

    

ٌاتً هً ثورة على السلطة اللؽوٌة التً تمثل اللؽة الشعرٌة التً أرادها الب إن       

إلى و الدعوة  األصلً الكلمة فً معجمها اللؽوي ، لذلك ال بد من تجاوز المعجم اللؽوي

ٌستضٌؾ ، بؤن الكلمة بعٌدا عن المفهوم الواحد تتخذها  أنلجدٌدة التً ٌجب الداللة ا

ع بدالالت متعددة تعبٌري حدٌث ، ٌش معنىالشاعر الكلمة فً سٌاق شعري جدٌد و 

ٌبقى مرددا  أنمن  م شعرٌة ، دالالت تعبٌرٌة بدالاجالشاعر صانعا لمعلٌصبح بذلك 

للكلمات
3

ة هً دالالت و معانً حٌة الشعرٌ اللؽةفالشعر عنده القاموس ٌضبطه ،الن  

الممارسات الكتابٌة  ؼٌر محدودة الن ما ٌمٌزها هو تعددالواقع لتكشؾ عن معانً  تساٌر

نزٌاح و الالمنطق المعتمد على ٌكون مصدرها اإل إٌحاءاتلما تتضمنه من  و التعبٌرٌة

ً على الدال الكثٌر من المدلوالت ضفالمؽامرة التً تبحث عن معالم بؽٌة  كشفها ، بؤن ٌ

                                                           
 . 25عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 1

 . 287، الشعر العربً المعاصر ، قضاٌاه و ظواهره المعنوٌة  ،ص  إسماعٌلعز الدٌن   - 2

 . 111بشٌر تاورٌرت ،الشعرٌة و الحداثة ،ص  نظرأ - 3
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كان  ما كان مؤلوفا ، و البٌاتً  إنتاجخلق و تبتكر  و ال تعٌد من خالل سٌاقات جدٌدة ت

 إبراهٌممن خالل جمع الكلمة بؽٌرها ، و ٌذهب  اإلٌحاءٌكلؾ اللؽة عناءا بتوطٌنها  على 

ٌة بها ، فمرة هد للعربأ شعر البٌاتً ٌفاجبنا بالرموز التً ال عقرانه عندما ن إلىالسمرابً 

لعرب ،فٌهذبه و ٌخرجه على ا أمثالمثل من ٌؤتٌنا بشطر معروؾ للمتنبً و مرة ب

.طرٌقته
1

   

تبقى  اللؽة عند البٌاتً مرتبطة بتجربته فً الواقع بإعتبارها تعبر عن رإٌته للحٌاة        

، و بها جدٌدة فالبٌاتً كان فً صراع دابم معها  أفاقا، فهً امتداد له ٌكشؾ من خاللها 

 ٌقول : إذدٌل له عنها إعتبارها الوطن الذي ال بكان ٌشخص رإاه ب

 "وطنً المنفى -

 ت الكلمامنفاي  -

 صار  وجودي شكال . -

العذراء الشكل وجودا فً اللؽة و  -
2
 ."    

عنده النور و الشكل الذي ٌرى به الوجود فً محاولة اكتشاؾ  أصبحتفاللؽة الشعرٌة 

 عوالمه الؽامضة .

، و الجمال فً إٌحابٌة تحمل دالالت  أنهاوظٌفة اللؽة الشعرٌة عند البٌاتً  إن           

ص فً المجهول ، لتكشؾ عالم الرإٌا التً هدفها االنفتاح و الؽوالشعر ٌكمن فً تلك 

تركٌبا   ست و بدأت باللؽة بتركٌب الكلماتٌعتمد على الثورة ، هذه الثورة التً مجدٌد 

ؼٌر معهود ظهر فً خلق البٌاتً عالقات بٌن الكلمات ، و الشعر المعاصر تمٌز بتلك 

البٌاتً بالرإٌا ،  ه اللؽة الشعرٌة مرتبطة عنده  ، هذالعالقات اللؽوٌة الجدٌدة  فً خطاب

مرة فً كونها تحمل فً داخلها طاقات تعبٌرٌة  ، فهً   ألولوكؤن لؽته تخرج للوجود 

جدٌدة تحطم الدالالت المنطقٌة  تظهر " فً السٌاق الداخلً للنص  و تتولد دالالت نصٌة 

                                                           
 1980، 2، لؽة الشعر بٌن  جٌلٌن ، المإسسة العربٌة للدراسات و النشر بٌروت ،ط ًبالسمرا إبراهٌمأنظر  - 1

 . 195،ص 

 . 449-448،ص  3الكاملة ، م  األعمالعبد الوهاب البٌاتً ،  - 2
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تكز على  التجربة الداخلٌة "الشعرٌة ٌر اللؽةلصارمة القابمة خارج النص الن  قانون ا
1
 

   الكلمات الشعرٌة و كٌفٌة تمثلها .تصنعه فالشعر 
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 ل الصور تمظهرات أنساق تشكالمبحث الثانً : 

عناصر  إال علىكبٌرة فً النص الشعري ،فالشعر ال ٌقوم  أهمٌةتحتل الصورة       

بإهتمام  ةاألخٌرحظٌت ، وقد  الصورةالموسٌقً و  اإلٌقاعتتمثل فً اللؽة و  أساسٌة

تعبر عن حقابق  ألنهاو العاطفة  بل  اإلحساسعن  ألنها تعبرالدرس النقدي كثٌرا ،لٌس 

ً بنٌة الشاعر بمخٌلته ، فهً تحتل الجزء المهم ف اإلنسان ،ٌرسمهامن واقع 

 صوغة الشاعر و تجربته من خالل الالذي تتجلى فٌه عبقرٌ،بإعتبارها الشكل القصٌدة

ى عتماد علإلى صور مربٌة  معبرة باإل األفكارالذي ٌنقل المعانً و  اللسانً الخاص

ما ٌمكن الشاعر من نقل  مشهد بما فٌه من تناقضات ،و هذاممٌزة ، ترسم ال إٌحابٌةصٌػ 

الخٌال الذي ٌجعل المتلقً  حسً معتمدا على أفكاره وعواطفه للمتلقٌن بؤسلوبمشاعره و 

 ٌسبح فً عالم الشاعر المطلق .

سواء فً الدراسات كبٌر، التً حظٌت بإهتمام من المفاهٌم مفهوم الصورة إن       

 مل الشعري،والوسٌلة المهمةمهما فً الع معتبرٌن الصورة ركناأو الحدٌثة،النقدٌة القدٌمة 

التحدٌد الدقٌق لهذا المفهوم أحٌط  ، و لكن إلى الوجود إخراج تجربة الشاعر اإلبداعٌةفً 

 أياعتبار  إلىدفع الباحثٌن و النقاد الذي  األمربالكثٌر من الؽموض و التعمٌم و هو 

لم تكن ضربا من المحال  إنتحدٌد ثابت ؼٌر منطقٌة ، إلٌجادمحاولة 
1

، و لم ٌقتصر 

ما ٌإكد علٌه   ها ، و هذاو تتبع تطور االختالؾ حول مفهومها بل ٌطال تؤصٌلها

تراث كما ٌنفً البعض هذا الرأي مفهوم الصورة ، و تجذره فً ال أصالةن فً الدارسو

ٌعتبرون الصورة مصطلحا وافدا من الحضارة الؽربٌة .و
2

 

ال تنتج عن  إبداع خالص للذهن ، إذالصورة  أن إلى" هذا و ٌذهب "بروتون        

أو متباعدتٌن لجمع و التقرٌب بٌن واقعتٌن متفاوتٌن رٌق المقارنة فقط ، بل من خالل اط

مإثرة فً المتلقً  ، وكلما كانت العالقة بٌنهم بعٌدة وخفٌة كلما كانت الصورة قوٌة و

                                                           
1
صورة الشعرٌة فً النقد العربً الحدٌث ، المركز الثقافً العربً ،بٌروت  نظر بشرى موسى صالح  ، ا لأ - 

 . 19،ص  1994، 1،ط

 . 18،ص )السٌاب ونازك والبٌاتً(نظر محمد علً كندي ، الرمز و القناع فً الشعر العربً الحدٌث أ - 2
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ذهنً ٌقدم الواقع لٌس ال اإلبداعجعله ٌنفعل معها و ٌتجاوب ، هنا ٌتحقق الشعر و هذا ب

ٌقدمه بطرٌقة مختلفة من خالل سحر و جمال تلك الصورة كما هو ، إنما
1

التً هً ؼٌر 

ٌصبح الشعر  إلى الوجدان ، وعلى هذاتنتمً  ألنهالواقع إن كانت مستمدة من اواقعٌة و 

إلى منذ  وعً نفسه مال  فاإلنسانقتران الشعر بالتصوٌر  قدٌم جدا ،مجرد تصوٌر ، و إ

،فؤفالطون ذهب الناحٌة  منذ القدٌم لهذه األدباءبه و قد انت مكنوناته،لٌعبر عن التصوٌر

لناس هً التً تؤخذ بؤلبابهم و جاء الشاعر و الرسام على االصور التً ٌعرضها  أن إلى

أن أعظم شًء ٌفكر بدون صور ، و  أنال ٌستطٌع  اإلنسان أنأرسطو من بعده لٌقول 

 األوللصورة حتى اعتبرها اٌملكه الشاعر هو امتالكه المجاز،فؤعلى كل منهما من قٌمة 

.سا للتفرٌق ما بٌن الشعر و النثراعتبرها الثانً أسا للتفرٌق بٌن أنواع الشعر ، و أساسا
2

 

إذ تعتبر البنٌة المركزٌة له ، بالصورة ،  إالالنص الشعري ال ٌكون شعرا  إن       

الصورة   سر عظمة الشعر ،فؽٌابنها جوهر الوجود وإابث وجسده ، روحه وجوهره الثو

لى الداللة  تقؾ ع متداول و مؤلوؾ من المعانً التً الشعر ما هو  أنفً الشعر ٌعنً 

لما من معالم مع عتبارهاتقدٌر الوحدة الشعرٌة إلأكبر عون على  المباشرة ، فالصورة

تعبر عن  إلٌها القصٌدة ، و التًالمعانً العمٌقة التً ترمز  النص الشعري ، وكشؾ

من  كانة فً الشعر ،فإنهالم كانت الصورة تحتل مثل هذه إذاعالقة الشاعر بالواقع و 

  العظٌمو الحكم على الشاعر لموهبة الشعرٌة و الشاعرٌة الفذة،تعد مقٌاس ا أن الطبٌعً

قدرة التفكٌر و اإلبتكار  فموهبته تتمثل فًراته و قوتها،استعا أصالةٌقوم على  إنما

للؽة داخل ا الداللةذلك كانت الصورة مصدرا للخلق خاصة فً مجال  جلأل،المجازي

طرٌقة  أنكما  أخرمع الواقع ، و تمٌز كل شاعر عن  ،حتى ٌتعاٌش الشاعرالشعرٌة

حقةعنان الشاعرٌة ال الحدٌث عن القدٌم ، وهًاستخدامها هً التً ٌختلؾ فٌها الشعر 
3
. 

                                                           
 1الثقافً العربً ، بٌروت ،طلمركز ، انقديمحمد الولً ، الصورة الشعرٌة فً الخطاب  البالؼً ال نظرأ - 1

 . 17،ص  1990

نظر وحٌد صبحً كبابة  ، الصورة الفنٌة فً شعر الطابٌٌن بٌن االنفعال و الحس  ، دراسة ،اتحاد الكتاب أ - 2

 . 07،ص  1999العرب ،دمشق  ، ) د ط ( ،

 . 08المرجع نفسه ،ص ،نظر وحٌد صبحً كبابة  أ - 3
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قد the poetic image   خاصة الصورة الشعرٌةمصطلح الصورة و  أنعلى الرؼم من         

افرة فً تراثنا النقدي كبٌرا من مكوناته متو األخر،فإن قسمامن  إلٌناوفد 

،البالؼًو
1

 األدبٌة أوٌستخدموا مصطلح الصورة الفنٌة فالنقاد العرب القدمى لم 

من الباحثٌن   ، و قد حاول الكثٌر إلٌناكتاباتهم التً وصلت أو البٌانٌة فً معظم البالؼٌة أو

بمثابة دراسات تؤصٌلٌة أتمر  بع جذورها ، فكانت تلك المحاوالتتت المحدثٌن من العرب

 اآلراءالكثٌر  من 
2

و تحدٌد  لوالت عبارات أولبك النقادمن خالل مد فتلمسوا هذه الجذور 

من  أول الجاحظ أن إلىمشتقاتها ،فوصلوا  أومفرداتها  إحدى أوستخدام للكلمة بدء اإل

لنسٌج قوله " الشعر صناعة و  ضرب من ا خالل  تخدم هذه الكلمة فً نقد الشعر منسإ

جنس من التصوٌر "و
3

التصوٌرٌة كالرسم و النقش ،  فالشعره عنده من جنس الفنون

 ختالؾفً الرسم ، مع إ ٌرها من الفنون الحسٌة ،فالتصوٌر فً الشعر ٌشبه التصوٌرؼو

سام ٌصور باللون و الشاعر ٌصور لمستخدمة فً كل منهما فالرظاهر فً األدوات ا

الكلمة .ب
4

 

المعول   أنإلى و المعنى  إثباته لموقفه من قضٌة اللفظنبه الجاحظ فً معرض         

األبٌات الشعرٌة ، ؼٌر المعانً التً تشتمل علٌها  أخرى أشٌاءفً الشعر  علٌهالمعتمد و

و سهولة المخرج و كثرة الماء مع جودة  األلفاظٌر الوزن و تخ إقامةهمه الشاعر ٌ نأل

السبك و صحة الطبع 
5

 الشعري األسلوب إلىالذي قال به الجاحظ ٌإدي  و هذا التصوٌر،

 األفكارصٌاؼة ستمالة المتلقً بكٌفٌة خاصة فً إ نفعال ، وإثارة اإلالذي ٌقوم على 

ا تقترب من مفهوم التجسٌم بشكل ٌجعل الشعر قرٌببطرٌقة حسٌة المعانً ، و تقدٌمها و

فالجاحظ ، و مختلفا عنه فً المادة و التعامل كٌل،و التشا له فً الصٌاؼة سم مشابهالرمن 

                                                           
  . 18، الرمز و القناع فً الشعر العربً الحدٌث ،ص  نظر   محمد علً  كنديأ - 1

موضوعاتها و مصادرها و  و  أنماطهامفضلٌات )نظر زٌد بن محمد بن  ؼانم الجهنً ،الصورة الفنٌة فً الأ - 2

 . 41هـ ،ص  1425، 1،ج 1بالمدٌنة المنورة ،ط اإلسالمٌة، الجامعة  (لفنٌةسماتها ا

 . 123،ص  3السالم  محمد هارون ،جعبد تح الجاحظ ، الحٌوان   - 3

 . 42، ص  المفضلٌات نظر زٌد بن محمد بن ؼانم الجهنً ،الصورة الفنٌة   فًأ - 4

 . 18الرمز و  القناع فً الشعر العربً ،ص  ،محمد علً  كنديأنظر  - 5
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ٌمثل سبقا فً طرح فكرة الجانب الحسً للشعر فً النقد العربً ،  ومدى قدرة ذلك على 

 صورة بصرٌة فً ذهن المتلقً . إثارة

تعتمد األخرى التً فكرة التناظر و الربط بٌن الشعر و الفنون الحسٌة  نأالظاهر         

د القاهر الجاحظ ،فـ"عب فً زمن ما بعد على التصوٌر كالرسم قد استبدت بؤذهان النقاد

المشاهدة تإثر  أن نعلم إناأقواله معالم الصورة عندما ٌقول " و اتضحت فً  "الجرجانً

"فً النفوس مع العلم بصدق الخبر 
1

الصورة و خصابصها ووظٌفتها ،  أنماط إلىمشٌرا 

فً الشاعر حتى ٌإثر فً المتلقً من بٌنها االعتماد  متحدثا عن الوسابل الواجب توفرها

على تقدٌم المحسوسات ،معطٌا للصورة رإٌة متكاملة فهً عنده تختلؾ عن الشًء مع 

ن ، و هً " تمثٌل وقٌاس مون المتداخلٌالمض أوبقابها مٌزة له سواء على مستوى الشكل 

األجناس تكون بٌن آحاد البٌنونة .....فلما رأٌنا  بؤبصارناعلمه بعقولنا على الذي نراه لما ن

و فرس من فرس بخصوصٌة تكون فً  إنسانمن  إنسانهة الصورة ، فكان بٌن من ج

ن خاتم  فً المصنوعات ، فكان بٌ األمرصورة هذا ال تكون فً صورة ذاك و كذلك كان 

 األخرحد البٌن و بٌنه فً بذلك ، ثم وجدنا بٌن المعنى فً أمن خاتم و سوار من سوار 

ى فً هذا ؤن قلنا للمعنو تلك البٌنونة برق ، فبٌنونة فً عقولنا و فرقا عبرنا عن ذلك ال

بتدأناه فٌنكره با نحن إعن ذلك بالصورة شٌ، و لٌس العبارة صورة ؼٌر صورته فً ذلك 

مستعمل  مشهور فً كالم العلماء ."هو منكر ، ف
2

 

أبعادا من دالالت الصورة ، و بلػ معه هذا المصطلح سع هذا ٌكون الجرجانً وب        

و تعرفه ى تم االعتقاد بؤن الصورة تحدد الشعر عند ؼٌره ، حت ٌصلهالم 
3

، و ٌلح 

ى بطه بنظرٌته فً النظم مإكدا علالجرجانً على مصطلح التصوٌر و ٌعمل على ر

 أساسالجرجانً ٌإمن بؤن الصورة هً  أنلشعر حتى ٌبدو أهمٌته فً صناعة ا

الشعر
4

الصورة البٌانٌة   أنواعفكان مصطلح الصورة عند المتقدمٌن مختصرا فً 

                                                           
 . 113البالؼة ،ص   أسرارعبد القاهر الجرجانً ،  - 1

 . 466،ص  2003 1،المكتبة العصرٌة ، بٌروت ،ط اإلعجازعبد القاهر الجرجانً ، دالبل  - 2

 . 19محمد علً كندي ، الرمز و القناع فً الشعر العربً الحدٌث ،ص أنظر  - 3

 . 21المرجع نفسه ،ص  محمد علً كندي ، أنظر- 4
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عتبر إ إذلكثٌر من النقاد المحدثٌن إلٌه او الكنابٌة ، وهذا ما أشار  التشبٌهٌة و المجازٌة

ل قترب من مدلوان من المصطلحات الموروثة التً تبٌعلم ال أن"د/نصرت عبد الرحمن "

مفهوم الصورة فً الشعر العربً عند القدماء  إلى أن"البطل  الصورة ، وذهب "علً

ال  المتمثلة فً التشبٌه و االستعارة و المجاز ، لذلككانت تتخذ مفهوم الصورة البالؼٌة 

إال فً النقد لم ٌتبلور  ألنهنقدي قدٌم لمصطلح الصورة ،  أن نعثر على تعرٌؾٌمكن 

المقصودة بالمصطلح ، بل قد تخلو  الحدٌث ، حٌث لم تعد الصورة البالؼٌة وحدها

أصالمن المجاز  حدٌثالصورة بالمعنى ال
1
تتكون عبارات حقٌقٌة االستعمال ، و مع فقد ، 

 ذلك فهً  تشكل صورة ذات خٌال خصب .

نوعة تصورات عدٌدة ، و تحدٌدات مت مأما إن الباحث عن طبٌعة الصورة ٌقؾ        

الشعرٌة فً  لمبدع ، و قد تطور مفهوم مصطلح الصورةا تتفق و الموقؾ الذي ٌتخذه

صورة البالؼٌة من تشبٌه النقد الحدٌث متجاوزا ما كان قدٌما الذي قصرها على ال

لذهنٌة و الصورة نوعٌن من الصور تمثلت فً الصور ا أضاؾ،فالنقد الحدٌث مجازو

عتبارها رمزابإ
2

تسامها  لنتاج الشعري مع إالصورة الشعرٌة فً ا أهمٌة إلىو هذا ٌشٌر 

فإذا كانت الصورة هً الثابت فً فً الوقت نفسه بالؽموض و االضطراب و التداخل ،

تؤثٌرا ل كلمة فً هذا تكتسب قوة ؼامضة وفً ذاته صورة فإن ك إنمالشعر و كل شعر ا

ا تمثل جوهر التجربة الشعرٌة للشاعر و رإٌاه الخاصة، رهبإعتباتعٌنه ٌصعب تحدٌده و 

راء التجربة  الشعرٌة ، و ٌذهب الشاعر الصور ٌؤتً لٌبٌن عمق الرإٌا و ث و تعدد

" تلك التً تقدم تركٌبة عقلٌة و عاطفٌة  فً الصورة هً أن إلى "اوند"إزرب األمرٌكً

من الزمن "لحظة 
3

الٌمكن فصل الصورة  لٌكون بذلك الشعر مجرد تصوٌر ناطق اذ 

 إلىفً تحوٌل الصور الذهنٌة  الشاعرتمثل قدرة الشعرٌة عن اللؽة ألنها تنبتق منها و 

جدٌد لعالقات جدٌدة  أعماق التجربة ، و كل صور شعرٌة إنتاجمدرك ،بؤن تؽوص فً 

                                                           
1
 . 45-44نظر زٌد  بن محمد بن ؼانم الجهنً ،الصورة الفنٌة فً المفضلٌات ،ص أ - 

،بٌروت ،)د ط(  األندلسالهجري ،دار لثانً لشعر العربً حتى أخر  القرن الصورة فً االبطل ،  انظر علً أ - 2

 . 15،ص  1980،

 . 63،ص   لألدب، التحلٌل النفسً  سماعٌلإعز الدٌن  - 3
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 إلى الحسٌة إذا عقلً و عاطفً ؼٌر ظاهرقل ما هو ، تمكن من نفً التعبٌربطرٌقة جدٌدة 

ألنها  ٌتؤمل كثٌرا  ئو تركٌبا لؽوٌا منسجمان وهو ما ٌجعل القار ا تمثل كٌانا نفسٌاأنه

و تؤثٌرها من جهة عالقة  جوهر الشعر و روحه و بٌن وضوحها و جالبها من جهة

عكسٌة .
1

 

شعورٌة و تباٌنها ، و الؽموض ٌنتج من تعدد التجارب ال التنوع هذا أنو ٌبدو       

الشعرٌة التً أنتجت عدد الكبٌر من التجارب الشعرٌة ،فالصورة وعندها ٌمكن تصور ال

، ألن التجربة  أخر إلىو من شخص  أخر إلىعلى مر العصور متؽٌرة من عصر 

إلى تشكٌلها بطرٌقة معٌنة ، الشعرٌة هً التً  تستدعً لؽتها الخاصة  ، و تدفع الشاعر 

شعور ٌوجهها ،فالتجربة الجدٌدة كون الصورة الشعرٌة فٌها وفق الفكرة المسٌطرة و التت

الجدٌدة و اللؽة خلق دابم فما عبر عنه لن ٌتكرر مطلقا تبتكر لؽتها 
2

، و تستمد الصورة 

تجربة و مجسد لها ، تعبٌر ناقل  لل و ذوقٌة و إبداعٌة أهمٌتها مما تمثله من قٌم الشعرٌة

صابص و العاطفة ، فمن خ باإلحساسالمشحونة  الكلماترسم ٌعتمد على فهً بالتالً 

ًبار الشاعر ال ٌعبر عن الحقابق كما هالشعر مادته التصوٌرٌة بإعت
3

 ، بل ٌكون  تعبٌره 

مما تإثر تلك الحقابق  أكثرفً شكل أطٌاؾ و سراب تإثر فً المتلقً عن الواقع 

 المباشرة .

الجمع  أوً و المعان األفكارٌقوم مفهوم الحداثة على الصراع و التناقض بٌن         

لتؽٌر العالقات السابدة عالقة الشاعر  من الخٌال أساستشكل الصورة على تبٌنهما، ومنه 

 أنفً تقدٌم الرإٌا الخاصة به ، وؼاٌته  أسالٌبهه و لعالم الذي حوله ، و للشاعر طرابقبا

                                                           
،  1975، 1،ط، بؽداد اإلعالمنظر علً عباس علوان ،  تطور الشعر العربً الحدٌث ، منشورات  وزارة أ - 1

 . 48،ص 

 . 25و القناع فً الشعر العربً الحدٌث ،ص  رمزأنظر محمد علً كندي ،ال - 2

3
 (منشورات وزارة  1967 – 1939ً ، التٌار القومً فً الشعر العربً الحدٌث ) بنظر د/ماجد السمراأ - 

  445ص  – 1983بؽداد ) دط( ، – اإلعالم
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شكل فنً ، مبٌنا موقفا شعرٌا ٌظهر حساسٌة الشاعر من  قع و ٌبرزه فًٌعبر عن الوا

ٌعبر بشعوره ، و الرإٌا ككل تنطلق من الوجدان و الشعر " ال ٌعطً رأٌا،  ألنهقع الوا

موازاة له ، و معادال  إنماو و ال ٌعكس محاكاة مباشرة للواقع ٌشكل رإٌة  إنماو

موضوعٌا لكل ما ٌنفعل به الفنان 
1

فالذي ٌمٌز الصورة الشعرٌة و ٌعطً لها فاعلٌتها   ".

تمثل حادثة ممٌزة من الواقع ترتبط بمشاعر الشاعر ،  ألنهالٌس حٌوٌتها كصورة ، بل 

لتحتل بذلك مكانة مهمة فً تكوٌن شعرٌة النص لقدرتها على حمل اللؽة بالدالالت العمٌقة 

لم تعد قادرة على التعبٌر عن  الشعرٌة، فتلك الصورة التً ال تكتفً بما تضبطه البالؼة

الواقع الخارجً دون االهتمام  بالمنطق الداخلً  تتطابق مع األصلفً  ألنهاالواقع المعقد 

األشٌاءللواقع و المتمثل فً حركة النفس التً تحاول بناء عالبق ؼٌر محدودة بٌن 
2

 ، فمن

 ٌجسد أنتسمة للشعر الحدٌث ٌستطٌع الشاعر  أصبحتخالل الصورة الشعرٌة التً 

تمدها   أنها إذعها ، فً التجربة الشعرٌة لٌنفعل مفكرته بإستقطاب المتلقً و صهره 

ت تبرز من خالل النسق الداللً بطاقات تعبٌرٌة تشحن السٌاقات ، مانحة للمتلقً دالال

ي ٌكون التجربة الخاصة ، و التً كشؾ ما هو كامن فً الوجدان و الذوالمفهومً ، ب

 ع بٌنها الخٌال .جمٌ

صورة بالخٌال و الذي عالقة ال إلىسٌن و حتى الشعراء ارٌشٌر معظم النقاد و الد       

ن الحس ، فالصورة وثٌقة ؼابت ع ألشٌاءٌتجلى فً القدرة على تكوٌن صورة ذهنٌة 

همة بالتصوٌر ، فالخٌال وظٌفته الماالتصال بالخٌال و تتداخل معه لتكون مشحونة 

دونه ال تكتمل مهما كانت قدرات الشاعر ، فمصادر الصورة الشعرٌة "  والصورة

لواقع بنوعٌه الحسً و الذهنً ، وما ٌتعلق بهما من مإثرات تتجانس الخٌال و ا أبرزها

هذه التؤثٌرات تتجلى  فً  أن األخر األساسفً الصورة و تمتزج امتزاجا جدلٌا ....و 

فنٌة متفردة علٌه  إضفاءصٌاؼة الصورة و براعة الشاعر فً انتقاء موضوعه و  طرابق

                                                           
1
 . 77،ص  1982 – 2، دار المعارؾ ، القاهرة ،ط األداةطه وادي ، شعر ناجً الموقؾ و  - 

 43،ص  1998، 1،ط  اإلسكندرٌةالشعر ، رإٌة نقدٌة ،منشؤة المعارؾ  ة، دراسات فً لؽعٌد نظر رجاء أ - 2

. 
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مضمون و تقدٌمه على نحو خاص ٌتحد فٌه الشكل و ال
1

.فؤي مفهوم للصورة الشعرٌة ال "

و ال تنحصر فاعلٌته الخٌال فً مجرد أساس مفهوم الخٌال ، على  إالٌقوم  أنٌمكن 

ماهو  إلىعٌنه ، بل تمتد فاعلٌتها مكان ب أولمدركات حسٌة ترتبط بزمان  اآللٌةاالستفادة 

من خالل الجمع بٌن من ذلك ، فتعٌد تشكٌل المدركات وتبنً منها عالما متمٌزا أبعد 

متوافقةفرٌدة تجعلها منسجة والعناصر المتباعدة فً عالقات و المتنافرة  األشٌاء
2

، ومن  

التناؼم بٌن كل العناصر المكونة للتجربة الشعرٌة  هنا ٌتجلى الخٌال فً القدرة على إٌجاد

 للشاعر .

المبدع المختزنة التً لكافة مدركات الخٌال عند الشاعر ٌعبر عن النضج العالً  إن       

ذاكرة و تسٌطر على جوانب سطح ال إلىنشؽل عنها و لكنها فجؤة تطفو نسٌها الذهن ، و ا

فحٌن تدور مثٌر ما  مجرد دخولبالتعبٌر عنها  إلىتدفع الشاعر  فكرة إلىولة التفكٌر،متح

نها ، فإنه ٌتدفع للتعبٌر ع فً " ضمٌر الشاعر فكرة تلح علٌه مصحوبة بعاطفة  قوٌة  ،

 إلى إحساسهبنقل  ط علٌه ضؽطا شدٌدا فٌخفؾ عن نفسهالتً تضؽالمشاعر هذه 

تً تجمع عناصر متفرقة من ذاكرة ، فٌستشٌر طاقة الخٌال ، وهً الطاقة الاآلخرٌن

"، لتصنع منها صورةالعقل و
3

نا عاطفة الشاعر ، و تفصح عنها و تلك الصورة تترجم ل

التً تفاعلت  الشعور من التجربة الشعرٌة ذلكهً التً تإثر فٌنا ، من خالل تجسٌد  و

 إلى كلمات تصوٌرٌة معبرةالتجارب لتتحول المشاعر  األٌام وفً النفس عبر مرور 

نجاح الشاعر ٌظهر فً قدرته على نقل المشاعر فً صورة ؼٌر مسبوقة  وجدٌدة ، و

 إحساستنبثق من هذا  عندما "  مباشرة و ٌكوندا عن البساطة و التصور مشاعره بعٌ

هو تلقابٌا أن ٌتجسد فً رموز لؽوٌة ذات نسق خاص شعور مكثؾ ٌحاول عمٌق،و

خروج على النسق المعجمً فً الداللة و النسق الوظٌفً فً التركٌب "
4

فالصورة تدخل  

                                                           
 .28،صربً الحدٌث ، بشري موسى صالح ، الصورة الشعرٌة فً النقد الع - 1

2
 3لعربً ، بٌروت ،طو البالؼً  ، المركز الثقافً ا ديالصورة الفنٌة فً التراث التق ،نظر جابر عصفور أ - 

 . 13،ص  1992،

 . 29بشرى موسى  صالح ، الصورة الشعرٌة  فً النقد الحدٌث ،ص  - 3

 . 28،ص  1981محمد حسٌن  عبدهللا ،الصورة الشعرٌة و البناء الشعري ، دار المعارؾ ،القاهرة ،)د.ط( ، - 4
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ود عباس محمـ"ٌر موجودة ، فستحدث استعماالت لؽوٌة ؼو ت األلفاظعالقات جدٌدة بٌن 

 األلفاظ أنالتعبٌر ، فٌبٌن  إطارالصورة الشعرٌة فً األلفاظ و الخٌال و ٌربط بٌن  "العقاد

دورها ، و كل هذا ٌستمد  قوته من الخٌال بإعتباره ٌساعد فً استحضار الصور  وزنها و

استرجاع األمكنة وو  األزمنةكما بإمكانه اختصار  و المعرفة الشاملة للواقع اإلحاطةو 

ماضً ال
1

الشاعر فً الخلق و البناء لموقفه من  تلك الصورة التً ٌصوؼها هً أداة و 

جمالٌته فً النص  من خالل الكلمات و العبارات التً تعطً صورة حٌة  الواقع و تشكٌل 

للرإٌا الداخلٌة للشاعر. األسبقٌةتكشؾ الذات و العالم معطٌة  إٌحابٌة
2

 

دانً الشعرٌة ،فبدونه تظل مجرد شعور وجتلك أهمٌة الخٌال بالنسبة للصورة         

األجزاء و ٌركب الق ،فٌجمع الخٌال الخ ٌر شكل و ال مالمح ،حتى  ٌتناولهؼامض بؽ

التجسٌد ، و ٌحقق لها التناسق  ٌمكن التجربة من أن ا من شؤنهل كل م،و ٌفعوٌعدل

 األساسمثل الخٌال عرٌة ٌتعاون الخٌال مع اللؽة و ٌشالترابط ، ففً خلق الصورة  الو

 ٌخلو الشعر من عنصر الخٌال ،وإال وهذا حتى الالذي ٌنطلق منه الشاعر بعد انفعاالته ، 

" فمتى انعدم الخٌال ٌكون الشعر بال قٌمة "مبتذراصبح كالما أ
3

فً تشكٌل كما ٌتداخل 

 الحدس و العقل و مركبات ؼرٌزٌةو الخٌال و الواقع  إلى باإلضافةالصورة الشعرٌة 

هذه الصورة الشعرٌة أخرى وبنابها مع عناصر بٌبٌا ٌقوم الخٌال كلتبقى الصورة عمال تر

جدٌدا ، لتظهر فً الوجود مستقلة مجسدة األفكار المجردة و الواقع خلقا تخلق المعانً و 

 هٌبة و شكال جدٌدا .

ما ٌجسد رإٌاه  إلىجل الوصول بتكرة من أجدٌدة و صورا م أشكااللقد قدم البٌاتً        

 تلك الصور  إلىبالجمال و الروعة ، و هذا السعً  اإلحساسالخاصة ، باعتا فً المتلقً 

لذي ٌمثل عالقة على التشكٌل افرض علٌه أن ٌخرق ما هو مؤلوؾ ،فصوره كانت تقوم 

                                                           
 اآلداببً ، رسالة ماجستر ، كلٌة  لجماعة الدٌوان  من الشعر  العر نظر مصطفى دراوش ، الموقؾ النقديأ - 1

 . 358،ص  1985جامعة بؽداد ،

 . 126،ص  1974، 3نظر السعٌد الورقً ، لؽة الشعر العربً الحدٌث ،دار النهضة العربٌة ،طأ - 2

بؽداد  اإلعالموزارة  نسٌج ،اتجاهات الرإٌا و جمالٌات ال عراق ،علً عٌاس عقاد ، تطور الشعر العربً فً ال - 3

 .36،ص 1975، 1،ط
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سوس فً النص المح إلى،و محاولة تجسٌد ماهو مجرد و معنوي بنقله الشاعر مع واقعه 

 اإلٌحاء أهمٌةعلى  ري " و ٌظهر تؤثر البٌاتً و إلٌوت بالتصوٌر فً تؤكٌدهماالشع

الصور" إبداعالرمز فً و
1

رة ممثلة للحركة و االنفعال جعل  الصو إلىفالبٌاتً ٌمٌل   

الشعري  إبداعهجاء إذ مكن البٌاتً من مساٌرة الحداثة ، ،وهذا مالخلجات النفسٌة وا

للؽة و الصور ا القفز بعٌدا عن موروثحداثة الصورة التً خلقها من خالل  جسدام

ٌة المرتبطة الت جدٌدة و متجاوزا الصور البٌانتقوم على دالمستحدثا بذلك صورا 

تحرٌك  صور تقوم على توسٌع مدلول الكلمات من خالل إلىبالذاكرة التراثٌة ،ذاهبا 

 الشاعر التً تنقل روحة ر عن تجاربه الجدٌداعتماد الرمز و االنزٌاح للتعبٌالخٌال و

و الطمؤنٌنة ، فهو لم تعد  باألمن اإلحساس حزٌنة و التً ٌقتلها القلق و عدمالوالمؽتربة 

وحدة ٌحتم على  الومضات السرٌعة بل هً بناء متكامل ضمنمن عنده "القصٌدة سلسلة 

صورة  أصبحت إالا و ، و تنظٌمه أفكارهٌبذال قصارى  جهده فً دقة عرض  أنالشاعر 

هً كومة من صور محطمة  أومنافرة ،متضادة ال ترابط بٌنها 
2

." 

فً براعته فً  راإلبداعٌة التً تظهصور البٌاتً فً تشكٌلها بالحركة تمٌزت        

كثٌرة تتوالد فٌها الصور صانعة  أسالٌببنابها ،و سٌطرته على لؽته الشعرٌة بإستخدام 

درته الكبٌرة فً فالبٌاتً ٌصنع صورته و ٌشكلها من خالل قمكونة صورة كلٌة ، و

ز الرابعة من الذاكرة الثقافٌة و اختٌار الرمو الواقع واختٌار موضوعاته من الطبٌعة 

طالق من التجربة الشعرٌة الذاتٌة اعتمادا على القٌم باالنواالجتماعٌة و السٌاسٌة ، 

حتى ٌتمكن من التعبٌر عن وجدانه  اللؽةع حدود ٌتوسإثر فً المتلقً بالتً ت الجمالٌة

الصورة الشعرٌة فً  أؼلب دواوٌنه على الجمل  فاستحوذت،  اإلنسانٌةالمتصل بالقضاٌا 

ن الصور التً رسمت م نسٌج القصٌدة عنده أنبالشمولٌة ،حتى نرى  صافهاإلتالشعرٌة 

شامل و العقم محاولة لتصوٌر هذا الدمار الاألولى وهكذا كانت أشعاري رإى الشاعر "

                                                           
 . 148العربً الحدٌث ،ص صالح ،الصورة الشعرٌة فً النقد  بشرى موسى - 1

 .  149المرجع نفسه ،ص صالح ، بشرى موسى - 2
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"األشٌاءالذي كان ٌسود 
1

عن الحس  ألشٌاء ؼابتذهنٌة فإستحضر بذلك البٌاتً صورا  

 و ٌشكل الصورة الشعرٌة فً خطابه الشعري .من خاللها ٌبنً و فكان ٌعٌدها 

ٌعتبر ممٌزا فً تشكٌلها  اتً " للصورة الشعرٌة فً قصابدهلقد كان خلق " البٌ       

ٌا المنهج البالؼً التراثً العمٌق متخطالبعد  فً لؽتها المعاصرة ذات، و تخٌلمبالنسبة لل

القدٌم ، للتعبٌر عن رإٌاه المعاصرة ، مخترقا كل الحدود المربٌة لٌكشؾ مالم تسطعه 

التً  انً و الواقع " فالصورة الشعرٌةالحواس ،بإنشاء عالقات بٌن الكلمات و المع

الوصؾ و المحاكاة و الشرح  اإلبانة و وسٌلة أنهاترسمها تفهم فً السابق على 

ارة للمخٌلة و محاورتها االستمالة ...أنها إثو  اإلقناعو  اإلفهام إلىوالتوضٌح الذي ٌهدؾ 

خصابص حسٌة متنوعة  وتحفٌزها على رسم صور ذهنٌة ذات
2

" فالمشهد الذهنً عند 

ما ٌظهر فً كثٌر من  ورا مهما فً رسمه و بلورته ، وهوالبٌاتً ٌلعب الخٌال فٌه د

مد علٌها كثٌرا فً نقل تجربته  ، و التً اعتفٌها البٌاتً بارعا  الصور الجزبٌة التً كان

مترامٌة حتى لتكاد تشمل القصٌدة تنداح تمتد و أصبحترإٌاه فالصورة عند البٌاتً "  و

لة بقدر برمتها فالصورة الشعرٌة فً حاالت كثٌرة مقصودة ،لما ٌتخٌل فٌها من قوة الدال

التراكٌب حٌث تعدو الدالالت المعهودة فً المفردة اللؽوٌة مجرد  أوال تستطعه المفردات 

" أوسعنقطة انطالق لدالالت 
3

 بنابها . أساسالقصٌدة و نسٌج  فالصورة عنده هً

من ظروؾ كان مصدرا من مصادر  عالم الذي أحاط بالبٌاتً و مافٌهال كما أن        

ٌة ، هذا  واستخدم البٌاتً كذلك الصور التجرٌدٌة عندما كان ٌشبه تشكٌل الصورة الشعر

تكون  أنالمعقول بالمعقول ، فالمادي  ٌقارنه بفكرة  ذهبٌة شرط  أوالمحسوس بالمعقول 

وضوحا ، وكذلك كان ٌعتمد على الصور التشخٌصٌة التً تتخذ من التشخٌص  أكثر

ردة و مظاهر الطبٌعة  فً صور كابنات   وسٌلة من وسابل تشكٌلها ، و ٌكون للمعانً المج

                                                           
 . 20عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 1

 . 196،اللؽة العلٌا ،صأحمد محمد المعتوق  - 2

،ص  1991، 1رموك ،طٌلعلً الشرع ، لؽة الشعر العربً المعاصر فً النقد العربً الحدٌث ، منشورات ا - 3

60 . 



البياتي  لدى في البيان و األسس الشعرية الشعرية  :الرؤياالفصل الثاني   
 

100 
 

تتحرك 
1

 أكثر أكثر تؤثرا والمتلقً  فً بناء الصورة الشعرٌة ٌجعل األسلوب ، وهذا

لشعورٌة ، و المتلقً انفعاال بالقوة السحرٌة للشعر ، فالشاعر ٌنفعل من خالل التجربة ا

وافق فً اقتران الصورة الرمزٌة التً تقٌم نوعا من الت ٌنفعل مع القصٌدة ، وكذلك

رمز ٌتؤثر بحالة أن الصورة " حٌث  تمادها على مكونات حسٌة منالصورة بالمجاز بإع

ٌختارها باالستعانة  إنماٌخلق صوره  من عدم و  ال فهً صورة تعبٌرٌة و الشاعر روحٌة

ه من تجربته الصورة الرمزٌة بتوجٌ إلىبالمدركات الحسٌة المختزنة ، وهو ٌلجؤ 

 إٌحاءمن  ٌهالما ف إال بالصورة الرمزٌةلتً ال ٌمكن التعبٌر عنها طربة االشعورٌة المض

إٌجازو 
2

الشعر العربً  ألنها تعد نموذجا جدٌدا فًالصورة الرمزٌة  إلىو قد لجؤ البٌاتً ،

فتح للشعر حرٌة فً اللؽة و التعبٌر نتج عنها تطور لتلك الصور التً حٌث المعاصر ، 

ستجابتها لالندماج فً ، و ا البٌاتً من خالل التعبٌر اإلٌحابً خصابص أهممن  أصبحت

ات  بالؼٌة جدٌدة فً عالق البٌاتً كان ٌخلق صورا جدٌدة بإٌجادالشعرٌة ، و بهذا فالبنٌة 

 الستعارة تساٌر رإاه الشعرٌة الحداثٌة .المجاز  و ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 79،ص  1978،القاهرة ،) د.ط(لفصحىصٌدة العربٌة الحدٌثة ،دار ا، عن بناء الق  يانظر علً  عشري زاٌد -1

. 

 . 201،ص  1980،دار العودة ،بٌروت ،تشكٌل بٌن الرإٌا  و ال، الشعر المقالحانظر عبد العزٌز  - 2
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 المبحث الثالث :البنٌات اإلٌقاعٌة     

فهو مفهوم مرتبط بالعوامل المعاشة التً  ،أخرى إلى من مرحلةٌختلؾ الشعر       

ٌن ٌدافعون عن ذشعراإه ال ولكل عصر واالجتماعٌة،اهٌم الفكرٌة والسٌاسٌة فلما تحددها

ل خالمن عر العربً الحدٌث شعلٌه رواد ال كدأ وهذا ما ورإاهم الخاصة،مفاهٌمهم 

دبٌة ؼٌره من الفنون األؾ عن ختلطابع جمالً، موسٌقً ٌ لة ذاار رسشعال اعتبار

، بٌنها ومتداخلة فٌما وخارجٌة متآلفةالشعر على عناصر داخلٌة  وهذا العتمادخرى األ

ٌنطلق من الشكل المتمٌز بالموسٌقى  ، وفهم الموضوعمتداد للشكلإفالمضمون فً الشعر 

 .ٌتجلى فً اإلٌقاع وهو ماالخاصة به 

نسان من أهم الحواس الخمس التً لدى اإلن حاسة السمع أارؾ علٌه تعمن الم   

ي ذما مع الكون ال، إنوال ٌنحصر ذلك التواصل مع البشر،تستعمل فً التواصل واإلدراك 

فالسمع حاسة ال تتوقؾ عن العمل عند ات، صواأل كثٌر منالو الذي ٌمتلا ب، ٌحٌط به

ه ٌعرؾ اإلنسان طبٌعة الصوت الذي ٌعتمد علٌه فً التخاطببف ،نساناإل
1

داء فكفاءة األ 

تسمعه ما كل مع ن األذن تنفعل أل،رها فً تحدٌد طبٌعة الرسالة اللؽوٌة وللصوت لها د

لتبقى الكلمة رابطة ،فالصوت الحسن له سهولة بلوغ النفس  ،و السلبأ ء باإلٌجابسوا

ٌصال رسالة إهمٌته فً أال تكمن  اإلٌقاعو هذا  ،إثرالمإٌقاعها  بٌن اإلنسان و الحٌاة عبر

حساس المتلقً بتحقٌق التوافق و التطابق بٌن الكلمات و المعانً التً إبقدر ما تظهر فً 

 .االنفعاالت الصورة ووللصوت اإلٌقاع ٌثٌر االستجابة  ذافه، تحركه

شكالٌات الشعرٌة الحدٌثة مثل قضٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث أكثر اإلت        

فً تحدٌد مفهوم  والمنظرون للشعر واختلؾ النقاد ،التً ارتبطت بالشعرالمفاهٌم ن فهو م

خرى تحٌط بالقصٌدة أمفاهٌم  وتقاطعه معنظرا لتداخله  ،ومعرفة حدودهواحد متفق علٌه 

تنظٌمٌا ٌتكون على المستوى الصوتً للؽة الشعرٌة ا صرعن لمثٌوبمفهوم الشعر، لكونه 

نتظام االذي هو توالً المقاطع الصوتٌة بفهم بالوزن ال ارتبط اإلٌقاع بهذا ، وكثٌرا ما

 .للوصول إلى طابع شعري تنتظم فٌه القصٌدة

                                                           
 . 897،ص   1992، 1لة الصوتٌة ، مكتبة األنجلو مصرٌة ،القاهرة ،طدالأنظر كرٌم زكً حسام الدٌن ،ال - 1
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 النؽم مثل الخارجٌة بالبنى ٌتعلق ال الشعرٌة اللؽة فً اإلٌقاع أن إلى أدونٌس ٌذهب      

وهً حاالت  اإلٌقاع فٌها ٌتجلى مظاهر هذه تباعدها، إنما و الحروؾ تقارب و القافٌة و

 الكلمة عالقة تحكم خفٌة أسرار إلى المظاهر تلك ٌتجاوز فاإلٌقاع جزبٌة أو قلٌلة

بالمتلقً
1

 ٌتعداه وإنما الشعري اإلبداع على فقط ٌقتصر ال عنصر هذا خالل من فاإلٌقاع 

 السطر الفقرة أو فً ٌظهر النثر ، فاإلٌقاع فً وهذا ما أكده علٌه أدونٌس النثر إلى

 أو الشطر المحددة فً التفعٌالت على ٌقوم الشعر والفصل، بٌنما الوصل على باعتماده

 الوصل و الفصل على ٌعتمد الذي النثر فً ، فاإلٌقاع نهاٌته فً بالقافٌة المحدد السطر

وامتداده النفس بحركٌة ٌرتبط
2

 على بنٌتها الموسٌقٌة بناء فً الحدٌثة القصابد قامت ، وقد 

 ضعفت إٌقاعاتها تراجع و الموسٌقى من خال فالشعر إذا أنواعها ، بمختلؾ اإلٌقاعٌة

 قواعد على تعتمد راقٌة ألنه صناعة األخرى، األدبٌة الفنون شؤن شؤنه وأصبح تؤثٌره

 دقٌقة. إٌقاعٌة

 اإلٌقاع ٌعمل االنسجام، و بٌنها العناصر، ٌجمع من مجموعة الشعري ُتكّونه النص        

 بنٌة تشكٌل فً تساهم المهمة التً ٌقوم بها اإلٌقاع وهذهاالنسجام ،  هذا دعم على بدوره

 التعبٌر على قدرة للنص ٌكون ، حتى وداخلٌة خارجٌة حركة من انطالقا الشعري النص

 الجمٌل االبن إالّ  هو "ما الشعر القادر" أن عبد ٌرى "ٌوسؾ فكما التؤثٌر و والتصوٌر

 بالنظام عالقة لها جمالٌة وظٌفة لها صوتٌة مجموعات من مقاطع عبارة ، وهو للؽة

 المقاطع الشعري إلعطابها التشكٌل عناصر من عنصرا باعتباره ، فالصوت الموسٌقً

معٌنا" زمنٌا تشكٌال الصوتٌة
3

أو  مجزأة بالوحدات ، ولٌس جملة باإلٌقاع ٌتؤثر والمتلقً

 ٌتوفر ولكً مباشرا كلٌا ارتباطا النفسٌة الحالة و الشعورٌة بالتجربة ٌرتبط ألنه متباعدة

 فٌه. خلل ال صارما انتظاما االنتظام ٌكون أن ٌجب هذا

                                                           
 .94، ص مقدمة للشعر العربً -نظر أدونٌس أ - 1

 . 256،ص 1997، 4الداخلً فً القصٌدة العربٌة المعاصرة ، مجلة أداب ،ع اإلٌقاعأنظر خالد سلٌمان ، - 2

 8ر ،عضٌة األدب و اللؽة ، جامعة محمد خالشعري ،دراسة لسانٌة جمالٌة ، مجلة كلٌ اإلٌقاعربٌعة ، برباق- 3

 . 10،ص  2011،
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 من الشاعر ٌتمكن ٌرتكز هذا االنتظام على التناظر واالنسجام التناؼم ، حتى         

 الشامل للتنظٌم ومشاعره، تابعة أحاسٌسه إلى الوجود ، وهً تحمل قصابده إخراج

 التنظٌم هذا "ٌعبر و كثٌرة دالالت وإٌحاءاتها للكلمات ٌعطً الذي باإلٌقاع المسمى

 بذلك والنفسً والروحً ، لتكون االجتماعً الواقع وتناقضات فً مقابالت عن للكلمات

 للوصول إلى بعضها وضمها إلى بالكلمات باالعتناء القصابد تخلق المشكلة الكلمات

فً كل منها" ودور الصوت للكلمات الموسٌقٌة القٌم على المعتمد العام اإلٌقاع
1

 

 طرٌقة فً الموضوع قٌمة وتكون موضوع لكل ٌصلح الشعر أن علٌه من المتعارؾ      

 الشعرٌة التجربة و النفسٌة الحالة إلى ٌعود ذلك كل ، و له الفنٌة والمعالجة الطرح

 الشعر فً الحدٌثة القصٌدة ما حاولت عنده، وهذا الرإٌا مجال اتساع للشاعر، ومدى

 من تحد بمقاٌٌسها كانت التً التقلٌدٌة الموسٌقٌة الهندسة تحطٌم خالل من تكرٌسه الحر

 ؼاٌة تكن لم ذلك مع ، و معٌنة لشروط الشعرٌة تجربته ٌخضع الشاعر، بؤن حرٌة

العتماد  محاولة كانت ما بقدر الموسٌقى و الشعر بٌن عازلة حدود الشعرٌة إقامة الحداثة

اإلٌحابٌة، وٌتجسد ذلك  الكالم طاقة و الصور و المعانً و الجملة من ، ٌنطلق جدٌد إٌقاع

 "أدونٌس" فً إلٌه أشار ما النص، وهو بنٌة ُتكّون التً فً حركة التفاعل بٌن العالقات

 المعانً من مجموعة نفسه ما ٌثٌر فً ، وهذا الموضوع ٌنفعل مع الشعر أن تؤكٌده

الخاص واألفكار التً ترتبط آلٌا بإٌقاعها
2

 بناء فً الصوتً العنصر ٌستثمر فالشاعر 

 ما مع داخلً ٌتناسبان إٌقاع ٌضاؾ إلٌه خارجً إٌقاع تشكٌل عنه ٌنتج ، الذي القصٌدة

 صٌاؼة فً مهارته و كفاءته فً تظهر الشاعر المجتمع، وقدرة فً تطور من ٌحصل

 تلك تحمل التً اإلٌقاعٌة التوقٌعات و التصوٌرٌة مكانٌاتاال بٌن بالمزج الشعري النص

 النفسٌة والحالة حروفها و الكلمات بٌن ربط وسٌلة اإلٌقاع دالالتها، جاعال وتثري الصور

 متكامال. تعبٌره و تصوٌره كان ممٌز للشاعر إٌقاع كان فكلما التعبٌرٌة والداللة

                                                           
محمد  صابر عٌد ، القصٌدة  العربٌة الحدٌثة بٌن البنٌة الداللٌة و البنٌة اإلٌقاعٌة ، حساسٌة اإلنبعاثة الشعرٌة   - 1

 . 19،ص  2001، إتحاد الكتاب العرب دمشق ، األولى

 . 312أنظر جعفر عالق ، مفهوم الشعر عند  ر واد الشعر العربً الحر ،ص  - 2
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 الشعري النص فً الجوهرٌة القضاٌا من أعتبر كبٌر، إذ باهتمام اإلٌقاع حظً          

 فً للشاعر أكبر حرٌة أعطى الذي ٌسمى "بالشعر الحر" ، ظهور ما أعقاب فً خاصة

الحرفً البحور الخلٌلٌة  الشعر فاستثمر الشعرٌة، التجربة مع ٌتناسب بما إٌقاعه تمثل

 فً تنعدم كادت التً ،و األخرى للبحور قلٌل استعمال مع واسع الصافٌة على نطاق

 الشعرٌة، فارتبط التجربة و تتناسب إٌقاعاتهم أؼلب المعاصرٌن، فجاءت الشعراء كتابات

 ربطها مع معٌنة، مدة ضبطها و المقاطع ترتٌب خالل من الشعور و بالحركة اإلٌقاع

 بذلك اإلٌقاع الشعري، فٌكون النص فً الدالالت تلك تنشؤ عنها التً النفسٌة بالتؤثٌرات

 للرإٌا وإخضاعه مشاعره و أحاسٌسه على السٌطرة فً الشاعر ٌستخدمها التً األداة

 تولده، فجمالٌة الذي اإلٌقاع خالل من صوتها إال و الكلمة تؤثٌر ٌصل به، فال الخاصة

 تناؼم و األلفاظ والكلمات فً جرس توفر من بد ال بسرعة إلى النفوس تصل لكً الشعر

 فً تتردد بحٌث معٌن نسق على بعضها أو الصوتٌة للخصابص فهو "ترتٌب المقاطع بٌن

 التردد هذا مرات مجموع ومن متجاوبة أو زمنٌة متساوٌة مسافات على الكالمً األسلوب

الشعري" الوزن صورة الواحد تتكون البٌت فً
1

 الكبٌر، ففً أثره له الصوتً فالجانب 

 باعتباره التنؽٌم فً ٌتجسد الذي االنسجام و التنظٌم خالل من اللؽة خصابص تبرز الشعر

 تسلسل لكن و نؽمته صوت ، فلكل الصوت درجة عن ناتجة صوتٌة "خاصٌة ٌمثل

نهاٌته" فً األساسٌة النؽمة محققا بذاتها ٌتواصل األصوات
2
. 

 تتماٌز األصوات، فٌه من معروؾ عدد من ٌتكون للؽة الصوتً النظام إن         

 ٌخلق األصوات وتنظٌم هذه النطق، عملٌة فً الخصابص ببعض بعضها عن األصوات

 زمنً ترتٌب وتتابعها وفق توالٌها فً اللؽة ألصوات تنظٌما باعتباره الشعر فً اإلٌقاع

 ،وٌكون المحددة الشعرٌة التجربة مالمح فٌها تظهر قصٌدته وهو ٌخلق معٌن، فالشاعر

 القصٌدة  فً الصوتٌة العناصر اإلٌداعٌة، فانتظام العملٌة فً العناصر أول فٌها اإلٌقاع

                                                           
 .363،ص  الرمزٌة فً الشعر المعاصر  رمز ومحمد فتوح أحمد ،ال - 1

سٌد البحراوي ،العروض و إٌقاع الشعر العربً ، دراسات أدبٌة ،الهٌبة  المصرٌة العامة للكتاب ،)دط(  - 2

 . 126،ص1993
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اإلٌقاع" أسمٌناه جدٌدا صوتٌا نظاما أنه ٌخلق أي فً الزمن لها منتظما تكرارا "ٌخلق
1

  

 ذلك خالل معٌنة، ومن جمالٌة وٌقٌم الشعري النص ٌزٌن صراعا القصٌدة بنى ٌبعث فً

 فً ٌعٌشه عما بالتعبٌر نفسه فً جوهري، ومهم هو ما كل كشؾ من الشاعر ٌتمكن

 ذلك الواقع. وعن محاولته اختراق واقعه

 التً الشعرٌة اللؽة أٌضا، هذه باللؽة موسٌقته فترتبط باللؽة، الشعر ٌرتبط         

 على الحداثٌون الشعراء ثار ذلك ألجل الواقع، فً وتنصهر الشعرٌة للتجربة تستجٌب

 إلى الشاعر فاتجه الجدٌد، بالواقع الشاعر عن إرتباط تعبر تعد لم ألنها التقلٌدٌة الموسٌقى

 هذا ،فكان الرإٌا مفهوم وٌرتكز على تجربته من ،ٌنطلق للقصٌدة جدٌد مضمار بناء

"إمتدادا لرإٌا الشاعر، وتجربته فً الحٌاة، فالموسٌقى الشعرٌة  القصٌدة  بنٌة فً التجدٌد

رإٌا" ٌستند إلى الشعر فً اإلٌقاع إن.... لٌست مجرد أصوات متجانسة
2

 خالل فمن 

 الواقع، ممتطٌا فً ٌعٌشه بما االنفعال والتؤثر عن تنتج التً معانٌه الشاعر ٌرسم اإلٌقاع

 من كثٌر فً فاللؽة تتؽٌر، أن البد للؽة كان ثباته عدم و الواقع تؽٌٌر ومع. اللؽة جواد

 إال شعرٌة تجربة النفس، وكل وخلجات أعماق فً ٌقع بما اإلحاطة عن تعجز المواقؾ

 تتعدد األوزان ٌجعل ما وهذا معه، تنسجم الذي وإٌقاعها لحنها لها كما الخاصة لؽتها ولها

 تتمٌز الحرٌة "فهناك إٌقاعات من متسعا للشاعر ،تعطً متمٌزة بخصابص إٌقاعاتها لتتسم

القصر" أو بالطول أخرى و بالخفة أخرى و بالهدوء
3

 الشاعر ٌنسج ذلك على واعتمادا 

 واإلٌقاع الوزن هما مهمٌن عنصرٌن من تنطلق تكوٌنها فً الحدٌثة فالقصٌدة تجربته

 بٌنهما. العالقة حول الكثٌر إختلؾ وإن تكامل عالقة فً ٌتداخالن اللذان

 المكونة األولٌة العناصر تكونه الذي هو "التتابع الوزن أبودٌب" أن "كمال ٌرى       

والنهاٌة  البدء واضحان حدان لها فٌزٌابٌا مستقلة كتلة فً وتشكل هذا التتابع للكلمات،

 الوحدة تعنً أن ٌمكن كما (التفعٌلة) الصؽرى الوزنٌة الوحدة تعنً أن هنا للكتلة ٌمكن

 الفاعلٌة آخر، إنه شًء فهو اإلٌقاع ،أما الصؽرى الوحدات من عدد تركٌب تنشؤ عن التً

                                                           
 . 131سٌد البحراوي ،المرجع نفسه ،ص  - 1

 . 307فاتح عالق  ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربً   الحر ، ص  - 2

 . 09،ص  2003، 2الشعر العربً دار العصماء ، دمشق ،ط إٌقاعاتمحمد علً سلطانً ، العروض و  - 3
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 حٌوٌة ذاتداخلٌة  حركة بوجود الشعور المرهفة الحساسٌة ذي المتلقً تنقل إلى التً

.متنامٌة"
1

 للكتلة بالكمٌة ٌرتبط اإلٌقاع بٌنما الفٌزٌابٌة، بالكتلة مرتبط عنده فالتتابع 

 حسب الصوت طبٌعة فٌها تتؽٌر التً الشعرٌة الكلمات خصابص على المعتمدة الوزنٌة

 فالوزن الموسٌقٌة، العالمات فً الحٌاة ،لتمنح مضمونها فٌه تإدي أن تحاول الذي السٌاق

 األصوات تتالً بٌن تكون التً و زمنٌا المنتظمة العالقات من مجموعة تتابع بذلك ٌكون

 ٌتمٌز اإلٌقاع ،بٌنما والرتابة بالثبات ٌتصؾ ٌجعله ما الوزن فً بالزمن الصوت ،فٌرتبط

 له المكونة الوزن فعناصر اإلٌقاع بنٌات من بنٌة الوزن و الوزن، رتابة عكس بالحٌوٌة

 الوزن. من أعم و أشمل اإلٌقاع ٌكون بهذا و باإلٌقاع ترتبط

 خاصٌته منها ٌستمد التً الشعرٌة بالتجربة المرتبط اإلٌقاع صورة هو الوزن إن        

 و الوزن ،فٌتداخل التفعٌالت فً كمٌا تتساوى مقاطع ٌكون فٌزٌابٌا الكتل ،فتساوي الداللٌة

بذلك "  الوزن لٌكون المحددة المقاطع لمجموعة التكرار على كثٌرا العتمادهما اإلٌقاع

 النص فً اإلٌقاعٌة لكل الفعالٌات المالبم المناخ ٌخلؾ الذي اإلٌقاعً المحٌط أو الوعاء

 النوع خالل من إال شكلها تكتسب ال التً للزراعة الصالحة األرض ذلك فً وهو

 النوع بتؽٌر وإٌقاعا مادة تتؽٌر خاص نحو على صورة منها ٌخلق ،وهو فٌها المزروع

النص" فً داللٌا عنصرا الوزن أصبح كلما أكثر األهمٌة هذه تزداد ،و
2

 فً الوزن لٌبقى 

 ما كثٌرا ألنها الشعرٌة، التجربة ٌستوعب معٌنا نظاما ٌشكل وعاء مجرد الحدٌثة القصٌدة

 الشعرٌة، التجارب من الكثٌر ٌستوعب أن واحد لوزن ٌمكن وال لها المالبم الوزن تختار

اتجهوا  الشعري، وإنما النص بناء فً وحده بالوزن ٌكتفوا لم الحدٌثة القصٌدة شعراء لكن

 العتمادها العمق و بالؽموض تتمٌز جعلها تنوعها و التجربة فإتساع أٌضا اإلٌقاع إلى

كشؾ المجهول تحاول التً الرإٌا على
3
. 

                                                           
 . 30،ص  1974-1للشعر العربً ،دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ،ط اإلٌقاعٌةكمال أبو دٌب ، فً البنٌة  - 1

و الداللة ، الهٌبة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة  اإلٌقاعمحمد مصطفى حسانٌن ، خطاب البٌاتً الشعري دراسة فً  - 2

 . 09،ص  2009، 1،ط

،حساسٌة اإلنبعاثة الضعرٌة  اإلٌقاعٌةلبنٌة ا أنظر محمد صابر عبٌد ، القصٌدة العربٌة الحدٌثة بٌن البنٌة الداللٌة و  - 3

 . 25،ص  األولى



البياتي  لدى في البيان و األسس الشعرية الشعرية  :الرؤياالفصل الثاني   
 

107 
 

 الخاص اإلٌقاع اختٌار فً للشاعر المطلقة الحرٌة تؤكٌد إلى حاوي" "خلٌل ٌذهب       

 الذي القدٌم المفهوم عكس للشعر، الحدٌث المفهوم ٌمٌز ما أهم هذا األمر اعتبر و به،

 النثر عن إٌقاع ٌمٌزه ما وهذا موزون عنده إٌقاع القافٌة، فالشعر و الوزن بضوابط ٌتقٌد

انتظام إٌقاعاته بعدم الذي ٌتمٌز
 1

 إال ٌعرؾ ال بهذا والشعر اإلٌقاع، جوهره نظام فالشعر

معا،  والكٌؾ الكم على تقوم متكامل، فالقصٌدة نظام وفق العناصر ٌرتب الذي باإلٌقاع

 عكس ذلك، فتتكرر الكٌؾ بٌنما متساوٌة بنسب مضبوط وتعاقب لتكرار ٌخضع والكم

دام  معٌنا وما مكونة إٌقاعا وأحاسٌسه الشاعر عاطفة وتزٌدها باالنتظام الوزن مقاطع

 خلجات عن الفنً المعبر اإلبداع هو ،اإلٌقاع فإن الثابت المٌكانٌكً المقٌاس هو "الوزن

النفس "
2

 تتعدد قد الواحد الوزن ،ففً الوزن من أهم اإلٌقاع أن إلى ٌذهب بٌنما "أدونٌس"

 المرات من كثٌر فً الشعر فربط الشعرٌة التجربة تجسد التً المقاطع حسب اإلٌقاعات

 إلٌقاع خالق مبدع الوجود فً محددة، والشاعر قاعدة الوزن ،معتبرا الوزن دون باإلٌقاع

 متناهٌة ال إٌقاعات تملك التً اللؽة إلى ٌحتكم ،بل معٌنة قوالب علٌه تفرض ال الذات، إذ

 سطحً خارجً تحدٌد بالوزن نظما "فتحدٌد الشعر نجعله بالوزن الشعر نربط ، وعندما

بالضرورة"  شعرا موزون كالم فلٌس كل للشعر ال للنظم تحدٌد السطح، إنه قد ٌناقص

3
 على أدونٌس أكد كما النثر، مع إٌقاع تتقاطع ال حتى منتظمة بمقاطع ٌتمٌز اإلٌقاع وهذا

عتبار "الشكل مجرد وزن وإنما هو نوع من ٌكمن فً عدم ا واإلٌقاع الوزن بٌن الفرق أن

 الجدٌد الشعر فً الموسٌقى وال تنبع والتؽٌٌر للتجدٌد قابل بناء كل ٌبقى من البناء، لهذا

 من أكثر هو حركً داخلً تناؼم من تنبع شكلٌة، بل وأقٌسة خارجٌة أجزاء بٌن تناؼم من

 سر هو حركً داخلً تناؼم الحسابً الشكلً التناؼم قٌاس، وراء مجرد ٌكون أن

الشعر" فً الموسٌقى
(3)

 الوزن تجاوز إلى الشعر فً ٌدعو "أدونٌس" أن نجد وبهذا 

 الشعرٌة من جمالٌات. اللؽة فً ما بتفجٌر اإلٌقاع إلى تجاهواال

                                                           
م ذكرة شهادة دكتوراه كلٌة األدب و ا للؽات  أنظر منى عالم ، عناصر تحدٌث النص الشعري فً مجلة شعر ، - 1

 . 215،ص  2005/2006،جامعة الجزابر بن  ٌوسؾ بن خذة 

 . 292فاتح  عالق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربً الحر ،ص  - 2

 . 155أدونٌس  ، زمن الشعر ،ص  - 3
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 ، فهو الحٌاة من مادته ٌستمد لم ما شعرا الشعر ٌكون وال معانً، لٌس إن الشعر      

 و الشعر ٌفكر بؤسلوب فالشاعر الشاعر، تجربة اللؽوٌة العالقات فٌه تصوغ صبؽة

تصب  قالب مجرد ٌكون الوزن ال صوره وإٌقاعه، فٌرتبط المعنى بالوزن واإلٌقاع حتى

 مندور" أن ٌعتبر "محمد و الممٌز، لها إٌقاعها شعرٌة تجربة كل التجربة، و فٌه

 هذا فً األسلوب " وهكذا وٌتمثل الداخلٌة موسٌقاه نفس لكل كما عظٌم وزن للموسٌقى

 وتتجلى... متصلة  موسٌقى و مرسل نفس نفسٌة موسٌقٌة وحدة النهاٌة فً القصٌدة تصبح

اإلٌقاع" الكم و خالل من النفسٌة الموسٌقٌة الوحدة
1

 جزءا مهما فً اإلٌقاع فٌعتبر 

 لقانون تخضع الحٌاة ،وألن الموسٌقى و والمعاناة التجربة لتداخل الشعرٌة التجربة

 لها إتصال و التلون و التنوع شدٌدة داخلٌة "حركة عنده وهو ٌتنوع اإلٌقاع فإن التطور

 شكلٌة أقٌسة و خارجٌة أجزاء بٌن تناؼم ولٌدة لٌست فهً الشعرٌة التجربة بنوعٌة وثٌق

 من ٌتجزأ ال جزءا الشعرٌة الموسٌقى تصبح بذلك و حركً داخلً تناؼم من تنبع بل

لها" مكمال و الشعر التجربة
2

 

، اعتبار الوزن ثابت مع ع(الموضو)ً بٌن اإلٌقاع و التجربة تلقد ربط البٌا         

و لؽٌره فهو ٌتؽٌر بتؽٌر الحالة أالواحد لدى الشاعر  فً الوزن تىٌر حؽواإلٌقاع مت

بً نواس على أو أو أبً تمام أرأ القصابد الجٌدة للمتنبً مثال تقندما "عنه أإذ ، النفسٌة 

وحتى لو قارنت بٌن ، ن البحر الطوٌل مها أنالطوٌل فإنك ال تعرؾ للوهلة األولى 

"خرىألاكل واحدة مختلفة عن  نأبً تجد نً نواس و المتألب قصٌدتٌن من هذا البحر
3
 

حد مظاهر اإلٌقاع فً النص الشعري الذي ٌعتمد على تساوي المقاطع أفالوزن عنده 

التً نبنً  ألسسا فالوزن من ما اإلٌقاع ال ٌثبت على شكل واحد دابما،نبٌ تظامها،نوا

النص الشعري الحامل ألفكار الشاعر ل علٌها البٌت الشعري بٌنما اإلٌقاع ٌقوم علٌه ك

                                                           
 1991، 3/4،ع 9النقدٌة ، مجلة فصول مج  رانً ،النزعة الجمالٌة اإلنسانٌة فً نظرٌة محمد مندورمفاروق الع - 1

 . 63،ص 

 . 268،ص  1،1982،ع 3عبد الوهاب البٌاتً ، ندوة خاصة بالحداثة فً الشعر ، مجلة فصول ،مج - 2

 . 294فاتح عالق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر ا لعربً الحر ،ص  - 3
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 معٌنا نظاما ٌشكل وعاء مجرد الحدٌثة القصٌدة فً الوزن . وٌبقىوتجاربه الشعرٌة

  لوزن ٌمكن ال كما لها المالبم الوزن تختار ما كثٌرا فالتجربة الشعرٌة، التجربة ٌستوعب

 ٌكتفوا لم الحدٌثة القصٌدة وشعراء الشعرٌة من التجارب الكثٌر أن ٌستوعب واحد

 وحده. بالوزن

 حركة الخارجً اإلٌقاع ،وٌعتبر وداخلً خارجً قسمٌن إٌقاع إلى اإلٌقاع ٌنقسم          

 هذا ضمن ٌدخل و القصٌدة فً الصوتٌة العناصر من معٌن نسق من صوتٌة تنشؤ

 الصوتً المقطع فً وتكرار وقافٌة وزن من الصوتً الجانب ٌوفره ما كل المستوى

 هو اختبار " بل ذلك وما إلى بدٌعٌة محسنات من و الجملة فً أو الكلمة فً الواحد

المعانً" و الكلمات بٌن والمواءمة ترتٌبها و الكلمات
1

 مع الخارجً اإلٌقاع وٌتداخل 

 انسجام فً ٌظهر ، والذي الشعري للنص الداخلٌة الصٌاؼة على ٌقوم باعتباره الداخلً

 الكون إلٌقاع هو استمرارٌة بنوعٌه اإلٌقاع هذا و ، المعنى فً خاصة وتناسقها األلفاظ

 الذي بالقلب مرتبطة عند "البٌاتً" أصلها فً التفعٌالت و المقاطع ألن شاملة، حركة فً

 الداخلً معا، وٌتداخل واإلنسان بالحٌاة اإلٌقاع بذلك ، فٌتصل الواقع عن عزله ٌمكن ال

 مكمال لألخر. واحد كل لٌصبح القصٌدة بناء فً الخارجً مع

 :  الخارجً اإلٌقاع بنٌة -1

من  ٌنبع إٌقاعً، جرس على تعتمد موسٌقٌة لؽة العربٌة اللؽة أن عٌه من المتفق          

 والقافٌة فً الوزن الشعري للنص الخارجً اإلٌقاع ٌتجلى تناسقها، و و األلفاظ ارتباط

 على متناسبا باإلعتماد و منتظما الخارجً اإلٌقاع والتنؽٌم، وٌكون والنبر والتدوٌر

الوحدات الموسٌقٌة أو  تكرار خالل من اإلٌقاع جوهر هو فالتكرار التماٌز، و التكرار

 بنٌة مشكلة للقصٌدة المكونة العناصر عالقات فً النسج المتداخل" المقاطع الذي ٌنتجه 

تقوٌته " و المعنى تؤكٌد ؼاٌتها لإلٌقاع هٌكلٌة
2

 التً التقابالت فً ٌظهر االنتظام وهذا 

 األصوات فتوالً الشعري النص فً العاطفً ،والتؤثٌر النفسً الجو إدراك على تساعد

 تلك تكرار خاصا، ومن مشكلة إٌقاعا تتكرر التفعٌلة والتً موسٌقٌة وحدة ٌكون

                                                           
 . 78فً شعر عبد الوهاب البٌاتً ،ص  اإلٌقاعًمسعود وقاد ، جمالٌات التشكٌل  - 1

 . 10،ص  2003/2004فً شعر فدوى طوقان ، رسالة ماجستر ،جامعة ورقلة  ، اإلٌقاعٌةمسعود وقاد ، البنٌة  - 2
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 اإلٌقاع به، وٌتمثل الخاص إٌقاعه وزن الوزن ،إذ لكل ٌتشكل الخاصة اإلٌقاعات

 فً : الخارجً

  : الوزن

 التجربة تصنعه الذي النفسً اإلٌقاع مع القصٌدة، وٌتماشى علٌه تبنى الذي وهو        

 فً البٌاتً اعتمد وقد إٌقاعها ٌرتكز علٌه إذ ،القصٌدة فً أساسٌة خاصٌة فهو، الشعرٌة

 " الوحدة أنها إذ البٌت أساس تشكل باعتبارها ،البحور من لعدد التفعٌلة على اإلٌقاع

 مقاطع من تتركب بدورها وهً ،للوزن الفقري العمود تشكل التً األكبر اإلٌقاعٌة

 العمل بناء فً الكبٌرة اللبنة بدورها تعد التً التفعٌلة بنٌة فً ٌدخل فالمقطع،

اإلٌقاعً"
1

 الطاقات فً االستثمار الشعرٌة نصوصه من كل فً البٌاتً حاول وقد

القصٌدة،  فً االنتشار حرٌة للتفعٌلة معطٌا ،التقلٌدٌة الشعر أوزان فً الكامنة اإلٌقاعٌة

 لبحور خاضعة بقٌت البٌاتً عند التفعٌلة أن القصٌدة إال شكل فً التجدٌد من الرؼم فعلى

 معظم على الرجز بحر طؽى كما القصٌدة فً اإلٌقاعٌة البنٌة القدٌمة، وأساس الشعر

 ،أخرى إلى مرحلة من مختلفا كان الرجز للبحر استعماله أن على أكد فالبٌاتً ،قصابده

 الخبب كثٌرا بحر بٌنما استعمل الثانً و األول مجلده فً خاصة الشعرٌة التجربة حسب

السطر الشعري على تنوع  الرجز، فبنى البٌاتً لبحر توظٌؾ مع الثالث فً المجلد

األشكال " الذي أدى إلى تكوٌن أنساق إلٌقاعٌة مختلفة اعتمادا على التفاعٌل المتفاوتة من 

سطر إلى آخر"
2

 

 : القافٌة

اٌة موسٌقٌة للسطر الشعري هً " نه ن القافٌةأإلى  "عز الدٌن اسماعٌل"ذهب ٌ       

ٌة "نسب لهذا السطر من الناحٌة اإلٌقاعأ
3

نها ن للقافٌة قٌمة موسٌقٌة ألأال شك فٌه و مما  

                                                           
 . 59،ص  1989، 1فً الشعر العربً ،دار الحصاد ،دمشق ،ط اإلٌقاعلرحمن الوجً ،عبد ا  - 1

 . 109البٌاتً الشعري ،ص محمد مصطفى علً حسانٌن ،خطاب  - 2

( ،در رند ،دمشق  1980/ 1948ثابر الؽداري ، التشكٌالت اإلٌقاعٌة فً قصٌدة التفعٌلٌة من الزٌادة إلى النضج ) - 3

 .   163،ص  2010، 1،ط
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وهذا التكرار جزء من اإلٌقاع  ،خر السطرآصوات المتكررة فً مجموعة من األ

وقوافٌه لم  ؽما،نٌر فً النفس وقعا وتث هاألن اهتماما كبٌرا ً أعطى للقافٌةتفالبٌا ،الشعري

ا حسب السٌاق و ٌستدعٌهٌان تنتهً بنهاٌة متشابهة /موحدة/ إذ كان حتكن فً ؼالب األ

و هو ما جعلها تتماشى مع خٌارات شعره الثورٌة القابم على الرإٌا ، الموسٌقى الشعرٌة

خل القافٌة مع ؼٌرها من العناصر تكون بنٌة اتده فؤثناء " نعللمعنى المعبر  او تجسٌد

إلٌقاع الشاعر على جسر الرإٌا نحو اُبُر فمن خالل القافٌة ٌع ،داللٌة وإٌقاعٌة شاملة

.ً"الباطن
1
  

مع ،ٌرا إلى الشعر العمودي ثوالتً تقترب كة، فالبٌاتً وظؾ القوافً الموحد      

فً بعض لجؤ  معٌنا كمااعا قإٌ سطر معطٌة لكانت تتكرر فً ك فً كونها اختالؾ

إلى ل و أكثر لٌنتقأتشابهت القافٌة و الروي فً سطر  ذإ ،ابد إلى القوافً المنوعةصالق

الكتابة " و "ات ال تموتمكل" فالمجموعات الشعرٌة ،الشعرٌة بةخرى حسب التجرأقافٌة 

ذاتٌة لسارق ة ر"سٌأما المجموعتان  ،جاءت كلها مقفاة" الموت فً الحٌاة"و ن" ى الطٌعل

ربع قصابد ؼٌر مقفاة و ثالث ز" أقمر شٌرا"بٌنما  ،فمعظمها جاءت ؼٌر مقفاة" النار

ةمقفا
2

ٌقاع موسٌقً إفجاء شعره ممٌز ب ،بمكانة خاصة لها فً نفسه وبهذا احتفظت القافٌة 

هٌعاٌش واقع عاحاول فٌه البٌاتً تجسٌد إبداعه بتوزٌعها توزٌ
3 

فتكرار القوافً ساهم فً 

د متعت، بناء اإلٌقاع الذي ال ٌخضع عند البٌاتً لقاعدة معٌنة إنما كان من رإٌا خاصة به

ما قدم  وهو ًٌٌر و تنوٌع القوافؽالمرونة خاصة فً تالتؤمل فنظام التقفٌة تمٌز بطابع 

 .الحركة اإلٌقاعٌة  قدتصورا عن تع

 إلىفٌمتد طول البٌت ، لحدٌثاوهو ظاهرة عروضٌة ممٌزة للشعر  :روٌلتدا         

فتتوزع فٌه التفعٌلة  ،و تكتمل فً السطر الثانً األولخر و ترتبط تفعٌلة السطر البٌت اآل

                                                           
 . 75محمد بنٌس ،ظاهرة الشعر المعاصر فً المؽرب ،ص  - 1

 . 174التفعٌلٌة  ،ص  فً قصٌدة اإلٌقاعٌةأنظر ثابر الؽداري ،التشكٌالت  - 2

أنظر نبٌلة الرزاز اللجمً ،أصول قدٌمة فً شعر جدٌد ،منشورات وزارة  الثقافة فً  الجمهورٌة السورٌة ،دمشق - 3

 . 117،ص 1995،)دط(،
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ي أن الوزن فً السطر وحدته أ ،ل فً توزٌع الوحدة الوزنٌةثوهو ما ٌتم، بٌن السطرٌن

التدوٌر ٌعبر عن الحالة التً  إسماعٌل" أنز الدٌن "عوٌرى  ،ا ٌتبعهمساسٌة تكتمل فٌاأل

طً تعفالشاعر من خالل التدوٌر ٌستؽل هذه الحرٌة التً  ،ٌمر بها الشاعر وتجربته

شعرٌة  إمكانٌةٌاه إً استفاد من التدوٌر معتبرا فالبٌات ،لقًمتلا جمالٌة للؽموض عند

لشاعر وا ،صبحت القصٌدة تسٌر نحو الوحدةأفمن خالله  ،ٌة للوزن الشعريعٌقاإ وطاقة

جزاء القصٌدةأٌسعى إلى التوحٌد بٌن كل  ثالحدٌ
1
.  

م ؽوتجاوز الن االستمرارفالتدوٌر له عالقة بالموضوع الذي ٌرتبط بالنفس التً تحتاج إلى 

" بنا معشر القراء بؤن ٌعأٌقؾ حٌث ٌرٌد وٌتحرك حٌث ٌرٌد دون " لبٌاتً فا
2

 

ولٌزٌد من حركٌة  ،التلقً واالنسٌابً فًً االنتقال المرن تتوظٌفه جاء لٌسهل للبٌاو

 ة.التجربة الشعرٌ

 :  الداخلً اإلٌقاع بنٌة -2

اإلٌقاعٌة،  البنٌة تشكٌل فً مهما عنصرا الحدٌثة القصٌدة فً الداخلً اإلٌقاع ٌشكل       

 والمعانً والجمل األصوات عن الناتجة اإلٌقاعٌة الطاقات استثمار فً ٌتمثل والذي

 بعض، برقاب بعضها ٌؤخذ متناسقة و منسجمة البٌاتً ألفاظ الشعرٌة، وجاءت والصور

 ٌلعب " فهو وإٌقاعها جرسها خالل من الكلمة معنى فٌدرك المتلقً فً االنفعال تثٌر حتى

 داخل بٌن المسافة ومحو أجزابه وتماسك النص بنى بٌن الصلة ربط فً ساسٌاأ دورا

ومضمونه" شكله بٌن أو وخارجه النص
3

 الداخلً اإلٌقاع جعل فً بارعا البٌاتً كان و 

 األصوات إٌقاعات فً صداه متجسدا الخارجً اإلٌقاع لٌصبح القصٌدة وزن مع ٌلتحم

صفاتها ومخارجها تقرٌب بتكرارها أو سواءا الخاص الجرس ذات والحروؾ
4
. 

                                                           
 . 14،ص 1979، 2ر بٌروت ،طالمإسسة العربٌة للدراسات و النثأنظر جبر إبراهٌم جبرا ،الرحلة الثامنة ، - 1

 . 197،ص1980، 1النثر ،بٌروت  ،ط النار،المإسسة العربٌة للدراسات س ،من الذي سرق إحسان عبا - 2

فلسفة بنٌة االٌقاع فً الشعر العربً ( ،مجلة البٌان ،الكوٌت  إلىعلوي الهاشمً ،جدلٌة الكون المتحرك  )مدخل   - 3

 . 09،ص1990-290،ع

ؤصٌلٌة بٌن القدٌم و الجدٌد لموسٌقى الشعر العربً ،منشؤة  أنظر رجاء عٌد ،الموسٌقى فً الشعر العربً ،دراسة  ت - 4

 . 62،ص 1998، 1المعارؾ ،االسكندرٌة ،ط
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 النص فً العناصر فكل إٌقاع دون موضوعه ٌقدم أن الشعري للنص ٌمكن ال        

والجمالً،  النفسً المستوى على المتلقً فً أثره له إٌقاعً كون فً نسٌج الشعري

اللؽوٌة  الصٌػ تولدها األلفاظ أو استخدام بعض التً األصوات البٌاتً على إٌقاع فاعتمد

 البٌاتً عنه، فآمن التعبٌر و المعنى حمل فً تساعد ألجزابها إٌحابٌة طاقات من لما لها

 جرسه و اللفظ بمعنى ٌهتم جعله مما للشاعر النفسٌة الحالة و الصوت بٌن عالقة بوجود

النفسً للجو المالبمة للكلمات عنه استخدامه نتج ما ذهنه، وهو فً ذلك مستوعبا
1

 لٌبقى 

سمات  لها وتناسبها وأوزانها بؤصواتها فاللؽة ،مناسب صوت صدى له المعنى عنده

 نصوصه. شعرٌة عن تعبر خاصة إٌقاعٌة

 الحركً الذي والفضاء تتناسب ومنظمة سرٌعة بإٌقاعٌة البٌاتً تمٌزت قصابد       

  بتماسك ٌتحقق الذي األفكار البٌاتً من إٌقاع تنوعت إٌقاعات وقد ٌمنحه الوزن

كوحدة" هٌكلها فً ٌوجد " القصٌدة فً فاإلٌقاع الداخلً ،النص
2

 مجزءة، وهٌكل ؼٌر 

 ٌنشؤ من ال الشعري ، فاإلٌقاع(والمضمون الشكل)والمعانً  األصوات  من القصٌدة

 فً األصوات تحملها ال إٌقاعٌة بؤلوان األصوات تمد المعانً إذ ،المعنى دون الصوت

 الصوت بإٌقاع فقط ٌهتم لم الجملة، فالبٌاتً فً إالإٌقاعها  تكتسب وال ،وضعها المجرد

 واإلنسجام التوازي على ٌعتمد لألفكار إٌقاع لخلق أٌضا منصبا اهتمامه كان وإنما،

 من النص مكونات موظفا وأحاسٌسه أفكاره عن للتعبٌر إٌقاعٌا اللؽة شكل فقد ،واإلنتظام

 واالنفعال والرموز األصوات داللة بٌن التناؼم على واقفا ،واألصوات والرموز الصور

المرهؾ وإحساسه الفنٌة لثقافته الممٌز توظٌفه مع
3

 داخل الكلمة وظٌفة البٌاتً وعى فقد 

 مساحة فً ٌؽوص البٌاتً فكان ،الشعرٌة التجربة وقت بالنفس ارتباطها مدى و التركٌب

التصورات  خالل من المشاعر ٌثٌر جوا تصنع اللؽة وهذه ،واقعه تعاٌش التً اللؽة

 أساس إٌقاعً. على القابمة واإلٌحاءات

                                                           
 . 10أنظر رجاء عٌد ،المرجع نفسه ،ص - 1

 . 203،ص 1971، 2محمد النوٌهً ،قضٌة الشعر الجدٌد ، مكتبة الخانجً ،القاهرة ،ط - 2

 . 53،ص 1،1984،طدة العربٌة ،دار المعارؾ أنظر  محمد فتوح أحمد ، واقع القصٌ - 3
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 حملتها التً اإلحساسات مجموعة فً تمثل البٌاتً عند الداخلً اإلٌقاع            

 تحقٌق فً أثرها لها كان جدٌدة دالالت خلقت والتً والتراكٌب، واأللفاظ صواتاأل

 ٌتناسب إٌقاع إنتاج فً مهما عنصرا شكلت الداخلٌة العالقات أن إذ ،الداخلٌة الموسٌقى

 من نابع نصوصه فً اإلٌقاع وهذا ،عنها التعبٌر أراد ومعانٌه التً البٌاتً إنفعاالت مع

 الكتابة مرحلة خالل من تؤتً البٌاتً عند الحر الشعر فموسٌقى ،الشعرٌة التجربة طبٌعة

 على المجهول العالم فً المؽامرة الشاعر محاولة ومن ،المستمرة المعاناة ومن للشعر

الرإٌا على والداللة باعتماده اللؽة مستوى
1

 مع بالمعانً المرتبط الداخلً اإلٌقاع فٌتداخل 

 تجربة فكل البٌاتً، أحاسٌس تجسٌد فً معا لٌساهما بالمبانً المرتبط الخارجً اإلٌقاع

 المتناسبة واألصوات واألوزان والقوافً الصور على المعتمد إٌقاعها ولها إال شعرٌة

  ال الذي التكامل فً متجلٌا اإلٌقاع اعتبر الذي وهو تجربته مع تتماشى والسرٌعة التً

 ٌعٌشها التً والموت المعاناة ضد االحتجاج فً ٌظهر بل ،الموسٌقى أو اللؽة على ٌقتصر

األزمنة كل عبر اإلنسان
2
. 

 

 

  وصناعة المعنى الشعري لترمٌزا الرابع :  المبحث

 مهمة، فنٌة ظاهرة ذلك إلى الترمٌز، معتبرا باتجاهه المعاصر العربً الشعر تمٌز        

،  رامستت حجاب وراء من الشاعر فٌه ٌخاطب الذي عن قضاٌا معٌنة والتعبٌر على تقوم

 البنٌة مع تتداخل معبرة أسالٌب باختبار التعبٌر فً المباشرة لكسر الشاعر اتجه إلٌه كما

 و ،الشعري التشكٌل جمالٌة تجسد ممٌزة فنٌة لوحة ٌكون الشعري، كً للنص التصوٌرٌة

 فً معٌنة بصٌاؼة المحدد التعبٌر ذلك الشعر ٌعد المعنى، فلم تعمٌق فً اإلٌحابٌة قدرته
                                                           

 1981، 4،ع1المعاصرٌن ،مجلة الفصول ،م  الشعراءأنظر عز الدٌن إسماعٌل ، مفهوم الشعر فً كتابات  - 1

 . 54،ص

 1998-337و السٌاسة و الذكرٌات ، موسى  برهومة مجلة الحٌاة  ،ع  األدبأنظر عبد الوهاب البٌاتً  ، حدٌث  - 2

 . 51،ص
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 فً دابما فهو اإلٌحاء إلى المحسوس الواقع الشاعر ٌتجاوز بهذا علٌه، و متعارؾ قالب

 نفسه فً ٌعٌشه ما لتنقل المفروض الواقع بٌن و بٌنه حاجزا تكون تعبٌر وسٌلة إلى حاجة

 من انفعاالت. المبدعة

 الواقع هذا ٌعً أن الواقع مع تفاعله فً المعاصر العربً الشاعر استطاع لقد         

 مستوى على تتمثل التً برإاه، و ترتبط التً من ذاتٌته جزءا المضطرب، باعتباره

 تفوق هً نهاٌته فإن شقاء و بإس و ظلم من الواقع فً ٌحصل مهما و الشعري، النص

 ٌإثر ما هو إال إنسان والشاعر الخالد الماضً من منابعه ٌَُخلد، وٌستمد الذي اإلنسان

 مرتبط دابما ألنه ،والتجدد التطور إلى تدفعه كما الخلق إلى الداخلٌة قواه وتدفعه وٌتؤثر،

 "ٌلفت فهو ذلك ٌكتفً ال القابم، والشاعر الواقع إلى ركونه من أتً، أكثر هو بما متعلق و

 قصٌدة علٌها تنطوي ثابتة مفارقة إلى الماضً وصوت الحاضر صوت بٌن التوتر

فٌه" ما بؤوسع بالزمن خاصة المفارقة القناع، وهً
1

 الواقع إلى من ٌنطلق فالشاعر 

 و البعٌدة عماقاأل كل فً ونفسه الواقع على الباب له تفتح التً القصٌدة عبر الالمحدود

 إلى المستحٌل شعره فى ٌنقلب حٌث، تحوٌلٌا مازال و الشاعر عمل كان "ومن هنا القرٌبة

رإٌا" إلى الرإٌة و حرٌة والقٌد إلى ممكن
2

 

 ٌحٌط ما مع تفاعلها فً خاصة ،المجهول المستقبل متطلعة إلى عملٌة الشعرٌة الكتابة إن

 والمعانً، وهذا األلفاظ مع صراع فً الشاعر تضع اإلبداعٌة بالشاعر، إذ أن العملٌة

 المتناقصات بٌن تجمع شاملة النص وتجسٌد رإٌا بنى بٌن الخٌوط نسج من ٌتمكن حتى

 ٌنبثق عنه المعبر الشعري الالمطلق، فالمعنى و المطلق بٌن لالمتناهً، واو المتناهً بٌن

 الترمٌز فً كثٌرا ٌتجلى ما الشعري، وهو العمل داخل والعالقات المشكلة العناصر من

 الشاعر الدالالت، ألن من الكثٌر ٌستعٌر أن الشاعر خالله من ٌحاول الذي الشعري

 فلٌس هذا ذاتٌة، ومع بإٌحاءات ٌشحنها الذي الواقع من رموزه األحٌان أؼلب فً ٌستمد

                                                           
 . 124،ص 01،مج  4جابر عصفور ، أقنعة الشعر المعاصر ، مجلة فصول ع - 1

 . 55،ص 04،مج 2عبد القادر الرباعً ، تشكٌل المعنى الشعري و نماذج من القدٌم ، مجلة فصول ،ع - 2



البياتي  لدى في البيان و األسس الشعرية الشعرية  :الرؤياالفصل الثاني   
 

116 
 

 تنصهر ذلك " أن فً بد ال إذ ،لذلك صالح الواقع عناصر من الشاعر معه ٌتجاوب ما كل

 من مشاعرها علٌه تسقط الكشؾ، وأن أو الرإٌا من ضرب فً بالموضوع الذات

ذاتٌا " الموضوع ٌصبح و موضوعٌة، الذات تصبح بحٌث به وتخلطه وأحاسٌسها
1
 

 الوعً عبر ٌتؤتى له و ،صوته على الموضوعٌة نبرة إلضفاء دابم سعً فً فالشاعر

 ،موقفه تحدٌد الشاعر وما على إال متداخل وعالم واسع ضاءف هو الذي والواجدان للذات

 هواجسه وتؤمالته ومشاعره. فٌه ٌجسد الذي الشعري الترمٌز عبر وٌكون

 هذا من المعاصر الشاعر وؼاٌة ووصفا، تعبٌرا لشعري بالواقع١ الترمٌز ٌرتبط     

 هو أنه الترمٌز قضٌة فً والتؤكٌد علٌه الوقوؾ ٌمكن وما المطلق كشؾ هو  التوظٌؾ

 التعامل وكفاءته فً الشاعر مقدرة تبرز الشعورٌة، وهنا والحالة يالشعر للموقؾ ٌخضع

 وبناء الرمز خلق فٌعٌد ومكانا جدٌدا زمانا لموضوعه ٌعطً حتى الزمن، وتحوٌره مع

 اشتمال من بد فال كلمة مجرد أو ال ٌبقى الرمز إشارة عادٌة الرإٌا، حتى مع ٌتوافق بما

 إثراء ؼاٌتها تعبٌرٌة وسٌلة فالرمز"  متعددة وانفعالٌة دالالت إٌحابٌة على الرموز

 أفضل ، والرمزفالٌري قول حد على والترمٌز الرمز فن الشعر الشعري، ألن التشكٌل

واإلٌحاء" للؽموض ال ٌنضب معٌن وهً عنه التعبٌر ٌمكن ال بما لإلفضاء طرٌقة
2

 

 على تؽٌٌرا أدخل ألنه ،الحدٌثة القصٌدة فً أساسٌة فنٌة ظاهرة الرمز أصبح هذا فألجل

 .الشعري وشكل النص مضمون

 " كان أنواعه، فقد بمختلؾ الرمز توظٌؾ إلى الحدٌث العربً الشاعر عمد        

الحدٌث" العربً الشاعر لرإٌا الرمزي المبنى تشٌٌد فً حصتها واألشٌاء للرموز
3 

 التعبٌرٌة للداللة المكثؾ اإلٌجاز عبر وؼوامضه الواقع أسرار فٌها تكشؾ بما فالرإٌا

 و متنامٌا بعدا وإعطابها ،رإٌاه لتجسٌد الرموز واختبار توظٌؾ إلى الشاعر فاتجه،

 وجودها تمتلك التً الحقٌقة بالرمز، الحقٌقة لتمثٌل هو " محاولة الشعر ألن عالم،منتظما 

                                                           
 . 290،ص  1977محمد فتوح أحمد ،الرمز و الرمزٌة فً الشعر العربً ،دار المعارؾ ،مصر  )دط(، - 1

 . 36فتوح أحمد ،المرجع نفسه ،ص محمد   - 2

 . 56،ص 2003، 1علً جعفر العالق ، فً حداثة النص الشعري ،دراسة نقدٌة ،دار الشروق  ، عمان ،ط - 3
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 له ٌتجلى الشعر من عالم الٌومً إلى الحٌاة عالم تحوٌل على الشعر ٌعمل وحٌنما الذاتً

الرموز " من عالم إلى المباشر العالم ٌحول وهو الشعر فإن الجمال من األخر العالم هذا
1
 

 حتى مادي شكل فً النفسً لتجسد ،الموضوع مع تتفاعل ٌقٌنٌة بمعرفة الشاعر ٌزود

 تطعٌم قضٌة إلٌه " إبراهٌم السمرابً" فً ذهب ما والحركٌة، وهذا الحٌاة فٌه تبعث

 بذلك ٌستعٌنون عنهم " أنهم قابال الرموز من بمجموعة الشعرٌة للنصوص الشعراء

 عن ٌعمدون أو تلمٌحا إلٌه ٌومبون أو صراحة عنه ٌرٌدون، فٌعربون ما إلى للوصول

مظلمة " متاهة من ضرب فً القارئ قصد، فٌتركون
2

 الشعري الترمٌز فً فالشاعر 

 ٌربط الذي العقد كحبل تكون حتى ،الموظفة للرموز مستوعبا ٌكون أن القارئ من ٌطلب

 الرمز خالل فمن ،الواقع مع ٌتعاٌش حتى العمٌق النفس ٌعطٌه و حوله بمن الشاعر

 أو ،الموضوعً العالم بٌن و بٌنه تربط التً العالقة معرفة " جوهر من الشاعر ٌتمكن

 إلى الوصول بقصد المتبادل التؤثر و التفاعل و التوتر ٌطبعها عالقة وهً حوله من الحٌاة

والموضوع " الذات بٌن المصلحة من قدر تحقٌق أو ،والتوازن االنسجام
3
  

 الرمز واستدعاء توظٌؾ إلى المعاصرٌن الشعراء دفعت التً األسباب تعددت لقد     

 دعى إلٌه فٌما والمتمثل العربٌة بالثقافة التؤثر األسباب أبرز بٌن من ولعل أنواعه بمختلؾ

 معادل موضوع للعواطؾ ضرورة إٌجاد الشعراء إلى من ؼٌره إلٌوت االنجلٌزي الشاعر

 ،الشعرٌة وبالتقالٌد ٌرتبط بموروثه أن الشاعر والمشاعر واألخٌلة، وهذا ٌحتم على

 والنقاد الشعراء بٌن والمشاعر انتشرت للعواطؾ الموضوعً ضرورة إٌجاد المعادلف

 هو المحققة نماذجه واستلهام الموضوعً المعادل تحقٌق المعاصرٌن ومحاولتهم العرب

.الرمز توظٌؾ إلى دفعتهم األسباب التً من كذلك
4

 

                                                           
الخطاب الشعري ووعً المعنى مقاربة لنظام التخٌٌل الشعري جامعة وهران ،إبراهٌم علً  - 1

 . 130،ص2008/2009

 . 07،ص 2002، 1لؽوٌة فً الشعر العربً المعاصر ،دار الشرق ،عمان ،طالسمرابً ، البنٌة ال إبراهٌم - 2

 . 05عثمان حشالؾ ، الرمز و  الداللة فً شعر المؽرب العربً المعاصر ،ص - 3

 . 47أنظر محمد علً الكندي ، الرمز و القناع فً ا لشعر العربً الحدٌث ،ص  -  4



البياتي  لدى في البيان و األسس الشعرية الشعرية  :الرؤياالفصل الثاني   
 

118 
 

 واإلحاطة القبض إلى ٌهدؾ كان الترمٌز إلى ٌلجؤ المعاصر وهو الشاعر إن         

بما  اإلحاطة على الكلمات فٌها تعجز والتً ،القبض على والعصٌة الصعبة باللحظات

 ٌرٌده ما كل عن للتعبٌر الالزمة القدرة له لٌس العادي ألن المعجم نظرا الشاعر ٌرٌده

علٌه  ٌفرض الرإي، مما و المشاعر لكل واإلحتواء التعرٌؾ على قادرة ؼٌر فاللؽة

 تكتفً تعد لم المعاصرة القصٌدة ألن داللتها وٌكثؾ ،رموزه فٌشحن خٌاله استدعاء

 بل ورد كما الرمز بتجسٌد الشاعر ٌكتؾ لم إذ ،تجاوزه إلى سعت بل الواقع عن بالتعبٌر

 واصفا أو مإرخا ٌكون ال حتى ،العمٌق فهمه و والجمالٌة النفسٌة رإٌته ٌقدم خالله من

بعض " إلى بعضها األشٌاء ألطراؾ جمعا لٌس فقط، ألن "الرمز
1

 نصل إلى حتى 

 " بصفتها المعنى من لإلقتراب المهمة الوسٌلة تمثل الرمزٌة فالداللة المقصود المعنى

 علٌه ٌدل ما لتتمثل بؤخرى األشٌاء بعض ٌمثل حٌن المشابهة ٌتمثل فالرمز المعنى معنى

.التمثٌل " هذا الرمز من خالل
2

 

 واستلهام التراث فً للؽوص المناسبة األرضٌة المعاصر للشاعر الترمٌز أتاح لقد       

 ٌتالءم ما مع الماضً فً والمإثرٌن البارزٌن الرموز مواقؾ خالله من وٌنتقً أحداثه،

 االنفتاح للشاعر سهل فالترمٌز الشمولٌة القصٌدة ٌكسب البعد وهذا المعاصرة والمواقؾ

ألن  األخرى البالؼٌة األسالٌب فً نجده ال ما وهو ،التؤوٌل باختالؾ داللة من أكثر على

 النص بنٌة بناء فً للترمٌز دورا ٌعطً ما وهذا ،ثابتة بداللة مقٌد ؼٌر الشعري الترمٌز

 الخٌال إلى تمٌل كثٌرا أبعادا باعتماده الواقع قٌود من الشاعر بذلك وٌتحرر ،الشعري

 البابس  و الطموح إلى واقع  الواقع على للثورة نتٌجة الرمز فكان، به ٌحٌط وترتبط بما

                                                           
 . 310لعربً ،ص محمد فتوح أحمد ،الرمز و الرمزٌة فً الشعر ا - 1

بول رٌكور ، نظرٌة التؤوٌل الخطاب و فابض  المعنى ،تر سعٌد الؽانمً العربً ، مركز الثقافً العربً ، للدار  - 2

 . 98،ص  2006، 2البضاء  ،ط
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  وكما ٌرى، بعٌدة آفاق عن تبحث مستقبلٌة نبوبٌة قٌمة ذا الرمز لٌكون حتى أفضل

 ال أؼراضه أصول فً الشعر ألن ،طبٌعته للشعر الرمز " ٌعٌد كرم" أن عظاس "أنطون

.صورة إشارٌة"  عنها بطرٌقة ٌعبر بل ،مباشرة الواقعٌة باألشٌاء ٌنوه
1

 

 ٌعود إلى هذا و ،األسطورة و الرمز ؾٌتوظ من المعاصر العربً الشاعر أكثر     

العربٌة  الشعرٌة الحداثة حركة إذ أن إلٌوت" رأسهم " على و الؽربٌٌن بالشعراء التؤثر

 استلهام للشعراء إلى دعوته من به إلٌوت قال الذي الشعري الخطاب على اعتمدت

 الواسعة الثقافة النفسٌة، باستؽالل حالتهم و واقعهم على وإسقاطها واألساطٌر الرموز

 العرب الشعراء من البٌاتً " واحد الوهاب و"عبد والحضارات التارٌخ على واالطالع

 سافة" الم ٌقٌس كان فهو الشعرٌة نتاجاتهم فً إلٌوتؤثر ب رواأق الذٌن اصرٌنالمع

 تًالبٌا فتتنأ ولذلك الشاي بمالعق الزمن ٌقٌس كان عندما إلٌوت ٌفعل كان كما بالكلمات

"الموضوعً بالمعال منها تعلق ما وبخاصة مناسبة كل فً أفكاره ٌددبتر
2

 حب ٌكن ولم 

 كانت نماإو ،فكري و تقافً تشبع عن تعبٌر أو لهو وأ رؾت مجرد بالرموز تً البٌا وولع

 من ٌنحتها و رموزه تًالبٌا فٌختار ،هاتومعان هتلمحن ضاءةاإل مصادر من مصدرا هعند

 تجربته من مستمد ًتاذ مؽزى وأ شخصٌة بداللة هامأل" لٌ ابتكارا وٌبتكرها حابطه

عر"الشا تجربة فهم على ٌساعد مهما تاحافم ودوٌؽ....  الخاصة
3
. 

 واقع فً ٌنعكس نفسٌا بعدا فٌها وجد نهأ على ٌدل الرموز على البٌاتً عتمادا نإ          

 حاجة فً الشعري الفضاء ختراقهوا الشعرٌة مؽامرته فً البٌاتً فكان ،الشعرٌة تجربته

 الرموز هذه ذفاتخ ،الواقع ذلك بإس إلى ٌخضع ال كً ،واعهأن بمختلؾ الرمز إلى ماسة

 وأ وحدة تمثل نهاأ يأ العابر التفاوت الإ بٌنها تفاوت من ولم ٌعد دها،اعأب من كثٌر فً

 هذه تتقاربل "معا نآ فً جمٌعا ومعها منها واحد كل مع الشاعر فٌها ٌتطابق بإرة

  استطاع الرموز هذه خالل ومن وعبء الموت الحٌاة بءع تحمل وهً الرموز

                                                           
 . 240و التنظٌر و النقد ،ص اإلبداعخلٌل أبو جهجهة ، الحداثة الشعرٌة بٌن   - 1

 . 70القناع فً الشعر العربً الحدٌث ،ص محمد  علً كندي ، المز  و    - 2

 . 47علً جعفر العالق ، فً حداثة النص الشعري  ،دراسة النقدٌة ،ص  - 3
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 فً مجزأة نفسه عناصر ٌفرق نأو الؽٌرٌة من قلٌل ؼٌر قسط على ن ٌسٌطرأ البٌاتً

ر"لكبٌا جوذالنم وراء االختفاء ٌستطٌع أصبح بذلك و الكبٌرة نماذجه
1

 البٌانً صطدماف 

 رموزا الواقع ورجذ من فنهل ،الحلم إلى العودة علٌه فرض والمرٌر الصعب بالواقع

 وصانعة الجدٌدة للمعانً خالقة داللة تولٌد فً مساهمة وأعماله قصابده أنارت دةدمتع

 عتبارا مع الظاهري المعنى وراء ما على اللةتً "دلبٌامٌز عند الترا لٌصبح حتى،لها

"ضاأٌ مقصودا الظاهر المعنى
2

 الداللة عن التعبٌر فً خرآ شًء محل حل ًتالبٌا عند 

 تلك فً ساسٌاأ دورا النفسٌة العوامل وتلعب، حٌاءاإل عبر المتلقً إلى هاؽتبلٌ المراد

 التارٌخً والرمز ٌنًدال الرمز و سطورياأل الرمز نجد الرموز ههذ بٌن ومن الداللة

الشعبً والرمز الطبٌعً والرمز
3
. 

 فتبلور، نًفال عالمه عن ٌعبر حتى متعددة شكاالأ متخذا ًتالبٌا عند الترمٌز تنوع      

، وظلم بطش من فٌه وما لصعبا للواقع كنتٌجة ،خاصة نبوءة شكل على عنده الرمز

 هذا" لواقع وا من لٌفر الرإٌا/ الحلم إلى بالتحول وٌكون ًتاآل ؾاالستشرنه م وكمحاولة

 ما بٌن فقأوّ  نأ حاولت لقد به عبرأ الذي الجدٌد الشعري لوبساأل ٌجادإ لىا قادنً وؼٌره

 وتطلب ،الحاضر وتجاوز الحاضر بٌن ،متناهًالال و المتناهً بٌن ،ٌموت وماال ٌموت

 إختٌار وكان سطورةواأل والرمز التارٌخ فً قنعةاأل عن البحث فً طوٌلة معاناة منً هذا

 عن قناع  خالل من للتعبٌر...  األنهار و ندالم و واألسطورة التارٌخ شخصٌات بعض

"األمور صعبأ من الكونٌة و االجتماعٌة المحنة
4

 المدن أسماء البٌاتً عند الترمٌز تخذؤف 

 ًنالمعا صالإٌ فً ٌساهم وهذا، واألسطورٌة الحقٌقٌة التارٌخٌة والشخصٌات هارنواأل

 ً.المتلق هنذ فً ٌحابٌةإب

                                                           
 . 128،ص 1،2012،الصاٌل للنشر والتوزٌع ،عمان ،طعز الدٌن المناصرة ، نقد الشعر فً القرن العشرٌن  - 1

 . 238،ص 1987، 3إحسان عباس ،فن  الشعر ،دار  الثقافة ،بٌروت ،ط - 2

  70ص 1986/1987-07مج  2و 1أنظر خالد سلٌمان ،ظاهرة الؽموض فً الشعر الحدٌث ، مجلة فصول عدد  - 3

 . 35-34عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص    - 4
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 من األقل على جزبٌا طاقتها وتحرٌر رموزه تنمٌة " ٌحاول البٌاتً ترك كل هذا      

 بذلك لتصبح هجازإن الشاعر ٌرٌد ما مع لتنسجم ،هااتلحٌ التارٌخً الموروث وطاتؽض

 عنها ٌزٌل الشاعر نفإ الذ، ما تنافر الكلٌة داللتها ٌلم ال ،نامٌةمتضامرة  شخصٌة رموزا

ا"هذ عصرنا عم نسجامهاا ٌعٌق ما
1

 وعً إلى ٌهدؾ الترمٌز إلى لبٌاتًا وءلج فكان 

 رموز من ٌوظفه ما بٌن الربط إلى كثٌرا ٌمٌل نجده لذا اإلنسانً والواقع والرإٌا تارٌخال

 .هعن التعبٌر ٌحاول وما

 مواقفه ٌنقل فهو عالمه عن للتعبٌر ساطٌرواأل للرموز البٌاتًوظٌؾ ت نكاقد ل      

 ٌوظؾ وهو فالبٌاتً والموت الحٌاة بٌن و، أوالحقٌقة الحلم بٌن بالتوفٌق الصعب وواقعه

 مسقطا المجهول العالم فً الحرٌة لخٌاله معطٌا، معها ٌتوحد كان ساطٌراأل و الرموز

 الشخصٌة ٌستدعً فالموقؾ األساطٌر، و الرموز على النفسٌة حالته و الشعورٌة تجربته

 طورةساأل أو الشخصٌة فً الدالة السمات عن البحث جبر، لذلك " ٌالشاع عبرها لٌنفد

 لكذ فً وٌراعً أفكار من الشاعر هعن ٌعبر نأ رٌدٌ ما وبٌن بٌنها موفقا ربطا ٌربط أنو

 فبعض ،طورٌةساأل أو التارٌخٌة الشخصٌة تحملها التً المتجددة السمة و الحداثة ضاأٌ

 لكذو طالقاإل على معاصرا موضوعا تصلح ال طورٌةساأل وأ التارٌخٌة الشخصٌات

" فٌه الدالة السمة نعدامإل
2

 من موقفه عن تعبر التً تلك اطٌرألسا و الرموز أفضل لتبقى 

 .والخلود والحٌاة باإلنبعاث توحً والتً والموت الواقع

 الظروؾ تلك هزته ،والحرمان الظلم من عانى بًرع بحكمه البٌاتً الوهاب عبد نإ     

 لقناعاو واألسطورة الرمز فً تجلى ما وهو التخٌٌل، و الحلم إلى فلجؤ نفسٌته وكونت

 الثورٌة هفكارأ عن ٌعبر فٌه جدٌد مستوى إلىوالتؽٌٌر  الثورة موضوع البٌاتً بذلك فنقل

 عن تعبٌرا طورةألسوا للرمز وظٌفهت جاء لذلك الثورة، إلى ٌتجه الذي المجتمع وحركة

 بل ،هً كما اطٌرسواأل الشخصٌات ذخؤٌ لم إذ ،وثقافٌا جمالٌا تشكل جماعً ووعً رإٌة

 على قادرة هاأن إال الماضً تمثل كانت نوإ هًف ،ٌرٌده ما حسب خلقها عادةإ حاول

                                                           
 . 58علً جعفر العالق ، فً حداثة النص الشعري ،ص  - 1

 . 39عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 2
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 الحٌاة والموت أو التمرد مواضٌع ٌعالج معظمها نألستقبل، والم الحاضر وتمثٌل تفسٌر

 سطورةاأل خالل ومن والجماعً الذاتً الرمز خالل فمن" للوجود اتبثاإل وأ والتحرر

  ذأنف نأ حاولت اة، كمالثور فكرة خالل نمو والمعاصرة القدٌمة التارٌخٌة والشخصٌات

 هوالوجو والمالمح الدالة السمات فٌه جدأل ًنسااإلنو العربً ثراتال ماقأع إلى ؼوصوأ

ة"المتجدد الداللة اتذ قنعةأو
1

 لذا حقهالٌ المؤساوي واقعه كان ًاتالبٌ وارتحل حل افؤٌنم 

 ًتالبٌا عتمادوا نصوصه كل فً عتهنقأو اطٌرهأس و رموزه معه ملٌح نأ علٌه توجب

طاؼٌا" الجدٌد بالماضً إحساسا االحساس على ملمحك " لذ بارتاع على دلٌل علٌها
2
. 

 نظرا القناع لوبألس توظٌفا المعاصرٌن العرب الشعراء كثرأ من واحد البٌاتًن إ        

 المرتبط اعنبالق مطعما معظمه فً جاء البٌاتً وشعر، ٌاتنمكاإ من القناع تٌحهٌ لما

ه برع بعثٌ توكصاتً لبٌا فاستعمله ،الشاعر عاشها التً واالجتماعٌة السٌاسٌة لمبالعوا

 الشاعر خالله من دثٌتح الذي االسمأنه "  البٌاتً فهعرّ  وقد الواقع، على المتمردة راءهآ

 ٌبتعد وبذلك ذاته عن مستقل وجود خلق إلى ٌعمد الشاعرأن  يأ ذاتٌته من متجردا نفسه

 ...هاٌف العربً الشعر أكثر تردى التً والرومانسٌة الؽنابٌة حدود عن

 تحمل ال، خالقها هو كان نإو، رعلشاا عن لتقمس عالم الحالة هده مثل فً القصٌدة نإ

"ابًنلؽا الذاتً الشعر بها ٌحفل التً النفسٌة مراضواأل والصرخات التشوٌهات ثارأ
3
 

 الذاتٌة من العربٌة القصٌدة إخراج إلى ٌهدؾ القناع توظٌؾلى ع ًاتالبٌ إلحاح فكان

ب أن ٌتحد مع جنسٌة( ٌروماال) اتٌةذال عن الشاعر ٌبتعد ولكً نفعالاال فً واإلؼراق

 القناع.

 تشكٌل فً محورٌا عنصرا القناع شكل ،حٌثكبٌرا تمامااه بالقناع البٌاتً اهتم لقد      

 قناعا األسطورٌة وأ التارٌخٌة الشخصٌات من ذاتخ ولذلك نصوصه لبألؼ نٌةفال البنى

 التً الحدٌثة قنٌاتلتا من فالقناع ،الرإٌا طارإ فً تعبٌر وسٌلة القناع كانو ،وراءه ٌتخفى

 ٌعمد ؤنب تارٌخٌة شخصٌة فً ٌؤتً فقد ،الترمٌز وجوه من وجه وهو ،البٌاتً بها عرؾ

                                                           
 . 39عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 1

 . 132أٌن ؟ ،ص إلىؼالً شكري ، شعرنا الحدٌث  - 2

 . 35عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 3
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ومن  الشاعر ٌروٌها درامٌة قصصٌة مادة ببناء خالله من وٌقوم التارٌخ إلى الشاعر

 الإ الحٌاة تتحقق ال الرإٌا شعر ففً اتهذ ٌحقق حٌن لٌهإ تصٌر سوؾ ما ٌكشؾ " خالله 

 ضد قناع صورة على ًبالبد جذمونال ٌجسدها عظمى لصورة نفسه الفرد ٌسلم حٌن

"الجمعً جذالنمو لىإ الواقعً ديرالف من ٌعبر وٌته هو الفرد لٌكمل ،النفس
1
. 

 فهو الرمز مستوى إلى البٌاتً عند القناع بلػ قد و ،الترمٌز من جزءا القناع ٌمثل       

 كبٌر وعً على البٌاتً وكان ،تارٌخٌة وأ سطورٌةأ شخصٌة ٌكون حٌاناأل من كثٌر فً

 تجوع القناع بدون و الحدٌثة القصٌدة فً ٌماألقال دأح إٌاه معتبرا القناع توظٌؾ فً

مٌتة لجثة عظمً هٌكل وأ مشروعى لإ تحولتو رىتتعو القصٌدة
2

 الشخصٌةألن  

 فمواقؾ ،برمزه ًتالبٌا إتحاد نع وتعبر بالشاعر مرتبطة القناع قصٌدة فً الظاهرة

 مباشرة وصوته بلسانه دثحٌت أن ٌرٌد ال"  البٌاتً، ولقناعا مواقؾ تشبه فكارهأو البٌاتً

"الذاتٌة بذلك فتجنب صواتهمؤب خرٌناآل لدى ما لتقدٌم وسٌلة القناع ستخدما فقد
3

 ما ذاهو 

 الشاعر هذٌتخ رمزا ذلك ، معتبرااعنالق نٌةتق توظٌؾ فً "ورفعص جابر" إلٌه ذهب

 التً فالشخصٌة، عصره من البٌاتً موقؾ ٌحدد، ولموضوعٌة نبرة لكالمه لٌعطً

 والهواجس المواقؾ عن عبرٌُ  بصوته فالقناع ٌصالهاإ المراد للفكرة ترمز القناع وظفت

مالتؤوالت
4
. 

 لىإ للنظر ساسٌةأ وسٌلة القناع اعتبار على البٌاتً شعر فً الرإٌا مع القناع ٌتداخل

 حتى الواقع قتناصا من البٌاتً تمكن به إذ ،والمعاناة والؽربة والمنفى والموت الحٌاة

 على التفاعل ،و التعمق  ٌقوم رمزا لقخٌ فإنه عتهنأق ٌخلق وهو فالبٌاتً ،تؽٌٌره فً ٌساهم

 قناع لكل فكان ،المالبمة صورها مبتكرة موقفها فرضت هاأن ٌكشؾ البٌاتً نعةأق فً

 تارٌخٌة لشخصٌات استعارة القناع لٌكون ،بدقة ذلك عن ٌعبر البٌاتً جعلت ،خاصة رإٌا

                                                           
 . 10محً الدٌن صبحً ،الرإٌا فً الشعر البٌاتً ،ص  - 1
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 رإٌته فً راتؽالث تسد بتكمالت الشاعر تجربة ٌتمم" ل البٌاتً بلسانها تكلم طورٌةأس وأ

 جاللحا ابذع نأ رأٌنا ما نحو على وٌعمقها عناصرال من عددا دٌوج أن ماإو ،رإٌاه و

"قبل من فٌها موجودا ٌكن لم ًتالبٌا واقشأل ٌافٌزٌق اٌتم بعدا اؾأض
1

 ٌخلق لم ًتالبٌاف 

 فً الحقٌقً التارٌخ من ملله عن ٌعبر كان وإنما "عباس إحسان" ىأر كما حقٌقٌا تارٌخا

 عصرنا فً تصوره الذي البطل فٌه قدم ممٌز رامًد موقؾ فً بدٌل لخلق محاولة

و تجاوز كل ذلك و تخطٌه والمعاناة والالنهابً النهابً عن ومعبرا الحاضر
2
 . 

 للرإٌا واسعة اقآف فتح خالل من الشعرٌة بالكتابة وعٌه فً ظاهرة ًتالبٌاشكل      

 حضور لقناع،فل معاصرة تجربة عن تعبر ،متوالدة رموزا لتكون صلهاأ لىإ اللؽة عادةإب

 كبرى رمزٌة كتلة إلى كله النص ٌتحولل ،وداللته النص سٌاقات فً حً ووجود مبدا

 البٌانً عند القناع فكان ،المتكلم بضمٌر ٌثدللح المنجزة خصٌةكل الشش اعنالق ؤخذٌو

 فً فٌظهر ابًؽنال الشاعر وصوت التارٌخٌة الشخصٌة صوت هما صوتٌن منن " ٌتكو

 الضمٌر إحالة خالل من ال ،النص فً حاضرا الثانً الصوت وٌظل ولاأل الصوت النص

" للقناع المقاربة نظره وجهات حضور خالل من بل علٌه
3

 إال اعنللق ًتالبٌا لجوء فما 

 للقناع رهاختباب تكلمالم ضمٌر مستعمال ،مباشرة ؼٌر بطرٌقة تجاربه مختلؾ عن للتعبٌر

 والشاعر الشخصٌة صوت فٌتحد بعامة الجماعً الالشعور فً حضوره عن ٌعبر

 التوالد على رادقا لٌكون سبلةأ متوالٌاتق " خل ىلإ ٌدفع القناع، فواحدا كٌانا لٌكونانو

 قراءة من كثرأ ٌتٌح و ،وخٌاله المتلقً هنذ فً والمتوالٌات الموحٌات فً راثوالتك

"معا وٌلؤوت
4
. 

 الذي ،بالؽموض والقناع طورةسألا و الرمز على المعتمدة الحدٌثة القصٌدة تمٌزت        

 المباشر، ؼٌر التعبٌر على العتمادها الحدٌثة القصٌدة فً الحداثة مظاهر من أصبح
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 ما وهذا والعالمات، شاراتاإل حقل من وسع مما بالقناع وشحت البٌاتً قصابد فمعظم

 الؽموص هذا ،النص تاجإن ادةإعب هملفا فً الحرٌة اءإعطو بالتؤوٌل للقارئ المجال ٌفتح

 على المتلقً قدرة عدم من تًؤٌ كما ،ًتبالبٌا الخاصة الرإٌا عن تعبر التً اللؽة من ًؤتٌ

 أن حقٌقة" ال بقوله بٌاتًال عنه عبر ما وهو بالشاعر الخاصة الشعرٌة بالرإٌا حاطةاإل

 نإو ،عدمه وأ الشاعر وجود فً قابمة هً ما بقدر الشعري الشكل فً قابمة لٌست زمةاأل

 ارن من واحدا قبسا الموهبة عدٌمً ٌمنح لم الحدٌث التقلٌدي الشعري الشكل وجود

"برومٌثوس
1

 ظاهر مكشوؾ هو ما منها بالمعانً، مشحونة ،لؽتها ؼامضة ذابه فالقصٌدة 

 المترجمة التعبٌرٌة بالقٌم ترتبط هذا كل فً وهً ظاهر، ؼٌر باطن عمٌق هو ما ومنها

الشعرٌة والصور واألخٌلة للواقع مركبة لحركة
2

 البناء نصؾ دهعن الترمٌز حبلٌصى حت 

 .الرإٌاعن  تفصح التً للصورة دعامة باعتباره الرإٌوي
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 قصٌدة سوق القرٌة  

 الشمس، والحمر الهزٌلة، والذباب -

 وحذاء جنديٍّ قدٌم -

ُق فً الفراغ -  :ٌتداول األٌدي، وفالح ٌحدِّ

 فً مطلع العام الجدٌد -

 ٌداي تمتلبان حتما بالنقود -

 "وسؤشتري هذا الحذاء -

 :وصٌاح دٌٍك فّر من قفص، وقدٌس صؽٌرْ  -

 "ما حك جلدك مثل ظفرك" -

 و "الطرٌق إلى الجحٌمْ  -

 من جنة الفردوس "أقرب" والذباب -

 :والحاصدون المتعبون -

 زرعوا، ولم نؤكلْ " -

 "ونزرع ، صاؼرٌن، فٌؤكلون -

 والعابدون من المدٌنة: ٌا لها وحشا ضرٌر -

 صرعاه موتانا، وأجساُد النساء -

 "و"الحالمون الطٌبون -

 وخوار أبقار، وبابعة األساور والعطور -

 !كالخنفساء تدب: "قبرتً العزٌزة" ٌا سدوم -

 لن ٌصلح العطار ما قد أفسد الدهر الؽشوم -

 وبنادق سود ومحراث، ونار -

 :تخبو، وحداد ٌراود جفنه الدامً النعاس -

 أبداً، على أشكالها تقع الطٌور" -

 "والبحر ال ٌقوى على ؼسٌل الخطاٌا، والدموع -
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 والشمس فً كبد السماء -

 :وبابعات الكرم ٌجمعن السالل -

 عٌنا حبٌبً كوكبان" -

 "الربٌعوصدره ورد  -

 ، والحوانٌت الصؽٌرة والذبابرُ والسوق ٌقف -

 ٌصطاده األطفال، واألفق البعٌد -

"وتثاإب األكواخ فً ؼاب النخٌل -
1

 

                                                           
1
 131،ص  1991،بٌروت ، 1،مجعبد الوهاب البٌاتً ، األعمال الشعرٌة الكاملة ،المإسسة العربٌة للدراسات و النشر - 

– 131 . 
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 وظيفة الكتابة الشعرية                

ستنشق منه الهواء فً ٌالذي  ،المجتمعبعلى دراٌة تامة  "البٌاتً"لقد كان                    

صوٌر تجه إلى تافً قصٌدته  "البٌاتً"، والؽرٌب أن ونواحٌها المتعددةاة كل مناحً الحٌ

 إنه اتجه إلى سوق ،ثرها تجسٌدا للعالقات االجتماعٌة، وأكمظهر بارز من مظاهر المجتمع

ٌقدم ومن خالله حاول أن  ،أخد وعطاء ،شراء وبٌع ن،وفٌه بضاعة و مبتضع ،فً القرٌة

هدا الواقع  ،اهل الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌةأنه لم ٌتج ذرإاه ومواقفه، إ "البٌاتً"

ه على واقع ٌفتح عٌن "البٌانً"ؾ  ،ً وما نتج عنهما شؽل فكره وأوجعهاالجتماعً والسٌاس

لحاالت فً واقعه وكل هده ا ،ملًء بالحزن واأللم واالستؽالل ،عربً متؤزم متناقض

نهاتى لم ٌعد باإلمكان الخالص م، حتداخلت و تماسكت
1

ه و أماله ، مما جعله ٌعبر عن أالم

، معتبرا هدا الواقع سجنا ال بد فكان لسان األمة ٌبكً واقعها وٌسعى للخالص من سلبٌاته

 من تجاوزه بالرفض والتمرد والتجدٌد والنهوض به عبر الرإٌا التً تخترق الواقع.

حاولت تفكٌك  ، بلبؽرض التصوٌر للمشهد العام "لبٌاتًل" ٌا الشاملةتكن الرإ مل         

 "البٌاتً"، فقد تؤمل لى خفاٌاه  كً تكون الرإٌا عمٌقةالواقع إلى أجزاء لكشفه و الوقوؾ ع

فً منطقة معزولة وهً  لك إال السوقذلم ٌجد أصدق ما  ٌعبر عن ولها واقع األمة وحا

، سوقها تشبه البوأنظمتها ومبادلتً أصبحت حٌاتها ، فهو أعمق وصفا لحال األمة االقرٌة

 فجاء نصه كتعبٌر صارخ عن المعاناة والظلم وؼٌاب الكرامة اإلنسانٌة للطبقة العاملة.

الخفً  "البٌاتً" ، وفٌه خاطبسوق القرٌة واقعا مؤساوٌا للحٌاةفً نص  "ًتالبٌا"قدم        

ن السٌاسٌة والمضامٌحمل مجموعة من الرإى تفً النفس البشرٌة، فجاء النص رسالة 

، فكانت أؼلب الشخصٌات الموظفة فً نصه لها وجودها الواقعً فً واالجتماعٌة والفكرٌة

على عاتقه التفتٌش عن مراكز   ذؤخمما جعل "البٌاتً" ٌ ها المنوطة بها،ولها وظٌفت المجتمع

اتكؤ  وألجل دلكفكرة الثورة والتحرر من الواقع، الثقل فً الحٌاة االجتماعٌة لخدمة 

، الشعرٌة انطالقا من رإٌا خاصة بهمهمة لتجربته   على تلك الشخصٌات كخلفٌة "البٌاتً"

مجسدا فٌها استمرارٌة الصراع بٌن الطبقة العملة من جهة واالستؽالل والظروؾ الصعبة 

                                                           
 . 73سمه ص اظر باروت محمد جمال ،الشعر ٌكتب أن - 1
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لٌؽٌر واقعه  هواجهاإلنسانً عاٌنه البٌانً مباشرة و للعذابا التجسٌد ذ، وهأخرىمن جهة 

 لمعطٌات المجتمع "البٌاتً"بعد وعً  هدا كانو  ،إلى األفضل

، ومحاولة إلى كسر القٌود المفروضة "سوق القرٌة"فً نص  "البٌاتً"تجه ا            

مجسدا  ،وهو ٌرسم الطرٌق للخالص من واقعهالتحرر منها لٌكون بدلك خالقا لعالم جدٌد 

تعادة الكرامة )الفردوس تلؾ الطبقات لنٌل الحقوق واسثنابٌة الصراع فً األمة بٌن مخ

 اإلنسانً موجها نظره إلى المصٌر الحٌاة و العذاب  "البٌاتً"، فمن القرٌة ٌسابل المفقود(

ولم ٌكن تعبٌره عن الواقع كنظرة فردٌة وإنما تبرز فٌه روح الجماعة  ،المستقبل اإلنسانًو

العربً بطرٌقة ؼٌر مباشرة لتزام فً الشعران دفاعه بمثابة دفاع عن قضٌة اال، فك
1

ا ذ، وه

، فلم ٌعد عنده الشعر ترفا وإنما رلمبادبه اإلنسانٌة وإخالصه للشع "البٌاتً"ما ٌإكد والء 

، والحاجة تتمثل فً الثورة على الواقع سٌلة لتحقٌق تلك األمنٌةحاجة وضرورة وأمنٌة والو

المحطم
2

مبرزا  ،ل على كل مظاهر الظلم والمعاناةعردة ف "سوق القرٌة "حتى أصبح نص ،

  .الرإٌا المتمردة شؤنه شؤن الثورى المتمرد الساعً إلى التطلع لمستقبل أفصل "البٌاتً"فٌه 

هو بلورة معالم الثورة التً “ سوق القرٌة“إن الؽرض الذي تضمنته قصٌدة             

ضد كل  –والطفل  د والمهاجرمن حٌاة المرأة والفالح والحدا -شملت كل جوانب الحٌاة 

ى منبع فكل أفراد المجتمع العربً عامة والعراقً خاصة ٌسعون إل ،أشكال االستؽالل

فً إبراز المعاناة و التهمٌش عبر  "البٌاتً"وكانت وسٌلة  ،السعادة الذي أؼلق بإحكام

تطلعات  واعتماد واقعٌة التصوٌر الذي كان هدفه حمل  ،الحوار الذاتً  الداخلً والخارجً

فجاءت  ،لواقع والبحث عن أفاق لعالم جدٌداإلنسانٌة وتوقها إلى التحرر من  مؤساوٌة ا

الذي سٌطر  المتمرد المضطهدوٌنبثق منها وعً الفرد  ،صٌدته لتنفخ فً الجراح حتى تلتبمق

وشعر بالعجز الذي أصبح ٌكبل طموحاته  ،استحالة الثورةبفً قرارة نفسه  اإلحساسعلٌه 

 فً عبودٌة مستمرة              حٌا ٌه لكً ٌبق

 

                                                           
 . 20أنظر عبد الوهاب البٌاتً ، تجربتً الشعرٌة ،ص  - 1

 . 29أنظر عبد الوهاب البٌاتً المرجع نفسه ،ص  - 2
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          المشاهد والمضامين

بسٌطة لكنها كانت كثٌفة الداللة، متجاوزة حقٌقة  سمٌةانصه بجملة  "ًتالبٌا"فتتح ا     

ً النص جسدت بنٌة فالشمس و إن كانت مصدرا من مصادر الحٌاة إال أنها ف، الواقع

فاتضحت فً ثناٌا النص  فً النهار، أما بنٌة المكان، فكل األحداث وقعت الزمان فً النص

الصور فً نص "سوق القرٌة" فً رسم اللوحات و تولٌد  "البٌاتً"قد اجتهد و، ومضامٌنه

لٌحتل السوق باعتباره بنٌة مكانٌة مكانة مهمة عند ، من خالل مجموعة من المشاهد

لكن و، بؤدوار درامٌةخاصة فً القٌام  ،تتحرك فٌه الشخصٌات بكل عفوٌة "البٌانً"

 "ًتالبٌا"ففً مجتمع  ،إنما كانت ؼاٌته المجتمعلم ٌكن ٌقصد السوق لذاته، و "ًتالبٌا"

ففٌه طبقة كادحة تمثل  ،شبه إلى حد بعٌد ما ٌقع فً السوقطبٌعة التعامالت و العالقات ت

واقع مشاهد صور و  "البٌاتً"فالصور و المشاهد التً ارتسمت أمام   ،أؼلبٌة المجتمع

محاولة لتصوٌر هذا الدمار الشامل فً  "سوق القرٌة"، فكان نص محطم ٌخٌم علٌه الٌؤس

 مجموعة من المشاهد المحزنة .

إن المشهد األول ٌظهر فٌه الفالح العاجز و هو ٌحدث نفسه لشراء حذاء ٌنتعله             

ح أن ٌوفر ثمنه فً فالالبخص الثمن لم ٌستطع ال هذا الحذاء المستعمل و ،وٌقٌه من البرد

و العجز الذي  فحاضره حاضر الخٌبة ،نتظار مستقبالوال عزاء له إال اال ،الوقت الراهن

لذي هذا الحذاء ا ، ، حتى أصبح حلم الفالح صؽٌر و هو شراء حذاء قدٌمامتص منه الفعالٌة

 ٌوحً برفضهو ما إال أن الفالح ٌتمسك باألمل، و، و تتلقفه تتلهؾ علٌه الكثٌر من النفوس

 نتقلاثم  ،مرار محاولة الحصول على ما ٌرٌدهاستو، العجز و االستكانة و االنهزامٌة

إلى مشهد ثانً أكثر مؤساوٌة ٌصور فٌه حٌاة الفالحٌن العاملٌن فً المزارع الذٌن  "البٌاتً"

ؼٌرهم  ، بٌنمابون و فً النهاٌة ال ٌنالون شٌباٌعتبرون رمزا لإلنتاج و الخٌر،  فهم الذٌن ٌتع

سٌطرة الطبقة العلٌا وؽالل و االستعباد للطبقة الكادحة، ، إنه االستٌتمتع بما ٌقدمه الفالحون

لم ٌجد الفالح من عزاء بشع اؼتصاب و استؽالل لجهدهم، و)البرجوازٌة( و هذا ما ٌمثل أ

ٌنتقل بعدها إلى مشهد أخر و هو واقع المهاجرٌن من ل ،إال التعبٌر عن رفضه و سخطه

 ،أنهم كانوا ٌحلمون بحٌاة سعٌدة فً المدٌنة إذ ،رٌة )الوطن( بسبب الظروؾ الصعبةالق

، فكانت  بدلك أن المدٌنة لم تعد لهم مؤوى أمنافالقرٌة بما فٌها لم تعد الحٌاة فٌها سهلة إال 



 الفصل الثالث :النظرية الشعرية و الممارسة النصية 
 

131 
 

خراب و الموت لتصبح المدٌنة بذلك رمزا لل ،جدارا ٌنكسر علٌه األمل و تتساقط فٌه األحالم

، و قد جاء تعبٌر المهاجرٌن عن هول ً و ؼٌاب التكافل و الرحمة فٌهاقلالنحالل الخلنظرا 

 واالندهاش ألمر لم ٌتصوروه. الذهولالمدٌنة "ٌا لها" بصٌؽة التعجب لشدة 

، حٌث أصبحت لمرأة البابعة المتجولة فً السوقإن المشهد الرابع هو مشهد ا             

ٌس من طبٌعة المرأة التواجد فٌه كنتٌجة لقساوة الظروؾ تزاحم الرجال فً مكان ل

 األساور كً تعٌد الجمال ألترابهاالعطور كً تطهر بها نتانة الحٌاة، و، إنها تبٌع االجتماعٌة

لة قٌث، حتى أصبحت كالخنفساء الكآبةفمظهرها مقرؾ تسود وجهها  ،وقد نسٌت نفسها

، ثم عرج اإمومألها بالقنوط والٌؤس والتش ي أرعب النفوسذالحركة تعٌب الزمان الؽشوم ال

، إال أنه وبنادق محراثالتً ٌستخدمها أهل القرٌة من  اآلالتي ٌصلح ذعلى مشهد الحداد ال

، فكان  لهم فكلهم ٌعانً وٌتؤلم ، ال ٌقوى على التحمله هزٌالي صٌرذمنهك من هدا العمل ال

ي  ٌنفً ذ، وال طاقة له وهو الؽٌٌرح والتمصٌر واحد حتى البحر لم ٌعد قادرا على اإلصال

نجدها فً كل الفبات والتً كانت فً التً ، وهدا دلٌل على عمق المعاناة خبت كل شًء

 وضح النهار دون مباالة. 

تؽادرن السوق  ،كرمالنسوة على أنهن بابعات  "البٌاتً"وفً مشهد أخر صور             

عالة ، حتى ال تبقى على المرأة العملر عن واقع ٌفرض ، وهدا ٌعببعد ٌوم شاق ومتعب

ها وشرفها كبنٌة مهمة فً ، وإن كان عمل المرأة دلٌل مكانتعلى المجتمع فً سد حاجٌاتها

الجوقة المرددة  صوتها ٌعلو وكؤنها "البٌاتً"فً نص  المرأة، ومع هدا كانت المجتمع

هن ٌمثل بإرة الالمباالة ، فكالمفوسهن بالفرح و السرور رؼم األلما ٌمألن نذوهن به ،للكالم

المملوء باألحالم النورانٌة والتً تتجسد فً صوت الماضً المتطلع إلى المستقبل ، فالزمن 

ورمزا  ،الجماعٌة بالذاتٌجري وال ٌتؽٌر لتصبح المرأة رمزا للحٌاة فً الموت المحدق 

نصه بمشهد  "البٌاتً"لٌختم  ،تخفؾ عن نفسها وتتحدى المعاناة ،لألمل فً زمن الضٌاع

أكثر تؤثٌرا تتبلور فٌه رإٌا واقعٌة سوداء، عندما ربط المعاناة بنتابجها على الطفل، الذي 

وتعبٌرا  ،ى النفساب تروٌحا علبمهنة اصطٌاد الذ إلىٌحرم من البراءة والهدوء، لٌتحول 

فالمجتمع نسً الطفل وأنست الهموم الطفل طفولته مجسدا   ،عن الضٌاع وؼٌاب اللعب
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إعالن منه للتحدي، إنه  لتدمٌريااب، ولهذا البعد البراءة ووداعة القلب فً قتل الذب لجما

 م.وانتقام من واقع مؤساوي، وتعبٌر عن عدم القبول بالمصٌر المحت

فً النص فً تعقد الواقع وتؤزمه، إنه واقع صعب ٌجب تؽٌٌره  "البٌاتً"تجسدت رإٌا       

ٌرٌدها الشاعر والجماعة، فهو ال ٌقبل أن  مثالٌةٌمنح للفرد  ،أخرواقع  إلىوالخروج منه 

ن واقعه سجن كبٌر، وهذا ما ٌجعله إ مظلومة، لقمة العٌش أصبحت أمنٌة،تعٌش األمة 

 "البٌاتً"وملتصقا بالواقع، فقد تمسك  العنان لكلماته كاشفا زٌؾ الحٌاةٌصرخ وٌطلق 

 بالتمرد والرفض لكل أشكال القٌد والعبودٌة.

 اللغة الشعرية:

التوظٌؾ  إلىمع اللؽة الشعرٌة بدفعها " سوق القرٌة " فً نص "البٌاتً"تعامل         

 اإلٌحاءاتمن  دعدشحنها ب حٌثعد ٌمنح األلفاظ معانً مؽاٌرة، بفجاءت لؽته ذات  ،الداللً

تبعا للسٌاقات التً أرادها، لتتجاوز لؽته المعنى الضٌق وتخترق المعجم اللؽوي بعبارات 

تإسس معانً جدٌدة لها أثرها الجمالً وبعدها التعبٌري فً النص الشعري، وهذا ما ٌعطً 

فمعظم الكلمات التً كونت بنٌة النص دلت على الفقر  ،ٌتهاستمرارللنص تؤوٌالت تضمن 

التً تبن فٌها  ا ٌقبع تحت سطوة المظاهر السلبٌة، مجسدة واقعا اجتماعٌوالتعاسة واأللم

اس، ) الهزٌلة، الذباب، الحذاء، القدٌم، الجحٌم، الؽشوم، الدموع، النعفالكلمات  ،القرٌة

ٌحابٌة، إذ جعلها تحمل شحنات داللٌة وتعبٌرٌة جدٌدة لم ( وظفت برمزٌة وإرالدامً، ٌقف

م ٌعرفها ؼٌره، فتلك البنى الشعرٌة مثلث حقال معجمٌا واحدا ولأحد من قبل،  إلٌهاٌصل 

فً قدرته على تروٌض  "البٌاتً"عن عبقرٌة  النص ٌكشؾل هو األلم والعجز والمعاناة، و

وسع لى تكرار لبعض الكلمات لتعمٌق أإ "البٌاتً"كما لجؤ اللؽة لتجسٌد الرإٌا الخاصة به، 

 "البٌاتً" هاتمكن من خاللوقد للداللة مثل: ) الشمس، الذباب( لتوحً بمشهد صٌفً، 

بطرٌقة ؼٌر مباشرة من استخراج الطاقات الكامنة فً الكلمة وتفجٌرها، ولم ٌكتؾ بهذا بل 

أعطى لها خصوصٌة أخرى وهً حمل االنفعاالت والرإى ونقل المشاعر واألحاسٌس 

 .ٌنه وبٌن المتلقً لتكون عنده وعاءا ٌربط ب
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، وٌخرج م بالجزالة والفصاحةسألفاظه ومعجمه لٌت "البٌاتً"نتقى هذا و قد ا              

اللؽة الشعرٌة من أداء وظٌفتها الجمالٌة لتصبح عنده أداة كشؾ وخلق للمعانً وٌظهر ذلك 

ٌحابٌة إأبعاد فقد كانت لها الحاصدون، زرعوا، أبقار، محراث، الكرم، النخٌل( فً )الفالح، 

فً توضٌح البنٌة  كشفت الوجود والذات وارتباطه باألرض واألصالة، لتساهم البنٌة اللؽوٌة

مظاهر ، فقد ساٌرت اللؽة الشعرٌة تلك الالمعتمدة على األرض والزراعة االجتماعٌة

لؽة خاصة تعبر عن رإٌا شاملة للواقع المحطم ا داالجتماعٌة السابدة فً القرٌة، موج

وضحت لنا طبٌعة الحٌاة ونمطها  )الهزٌلة،قدٌم، الدامً، صاؼرٌن(فكلمة ،والحٌاة البابسة 

اكتسبت صفة الكابن الحً ن تلك الكلمات ،حتى إمعبرة عن عوالم كبٌرة ورإى  ،الصعب

 .لإلٌحاءذ لم تصبح مجرد كلمات مفردة فكانت عنده وسٌلة فً النص إ

( بل على السلطة اللؽوٌة )المعجم م تثرمستعملة فً نصه لكما أن اللؽة الشعرٌة ال            

للظواهر  وتجدٌد، تجاوز إبداعبناء،  نها تحرر، هدم وثارت على كل سلطة تقمعها، إ

ٌعبر عن " سوق القرٌة "البٌاتً وإن كان فً نص"ـ، فومواجهة للحقٌقة الباطنة وانفتاح

ؤكل، نلم تجربته الذاتٌة كان دقٌقا فً اختٌار المعجم الحامل لتلك التجربة )الفراغ، صرعاه، 

تقنٌة   إلى "البٌاتً"فجاءت الحقول الداللٌة تعبر عن المعاناة واأللم، كما لجؤ ...(األكواخ

ي، لنص)ٌتداول، سؤشترالسرد لٌعبر عن استمرارٌة المعاناة بسٌطرة فعل المضارع فً ا

الثورة على الواقع الراهن  إلى، ال ٌقوى، ٌجمعن( لتكشؾ التجربة التً تتطلع ٌصلح، تخبو

فكان معجمه الشعري ٌخضع لحركة  ،وتعبر عن ؼضبه واستٌابه من مظاهر الظلم والشقاء

 داللٌة متؽٌرة ومتطورة.

 الصورة الشعرية:

ولتحقٌق ذلك البد من صورة م وكشؾ، بنٌة القصٌدة تعتمد على رإٌا وحل إن             

حتى ٌكون لها أثرها فً المتلقً، فهً تعبٌر  ،ؾالمؤلوو  شعرٌة ممٌزة بعٌدة عن المباشرة

عن الموقؾ الشعري لدورها الكبٌر فً التعبٌر عن المشاعر واالنفعاالت، فالمتؤمل للواقع 

كفٌلة بتؽٌٌره، ن الثورة فقط لى أه األمة من ظلم وقهر وفساد ٌخلص إالمرٌر الذي تمر ب

هذه لٌجاد معادل موضوعً إجاهدا على  "البٌاتً"تبلور فً الرفض، فقد عمل ما  وهو
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والتً اخترقت  "سوق القرٌة"الشعرٌة المجسدة فً نص التجربة، وهذا ما أظهرته الصور 

ذي ٌنطلق منه الفنان بعد الول من التخٌٌل باعتباره " األساس األالمجهول واكتشفته انطالقا 

لٌصنع أحاسٌسه ومشاعره فً شكل فنً منظم" ،فعالهان
1

عر( هذا الشكل الفنً المنظم )الش  ،

من كناٌات واستعارات  ،نٌةالبٌافً مجموعة من الصور  البارزٌمٌزه االنزٌاح واالنحراؾ 

 وتشبٌهات ومجازات.

 اإلشارةتعتمد على  فإنهاإن الكناٌة باعتبارها لفظا موضوعا فً ؼٌر محله              

لى التؤوٌل إلدراك التصوٌر إ ال التصرٌح، وهذا ما ٌفرض على المتلقً االتجاه واإلٌماء

  :المقصود، ففً قوله

 فً الفراغ دقٌحوفالح -

، فالمعنى ؼٌر مصرح به، لتجسد المعنوي فً واإلحباطكناٌة عن صفة العجز والضعؾ  

 :ما قوله شكل محسوس، بٌن

 نزع صاؼرٌن فٌؤكلون-

، ووظٌفة هذه الكناٌة هً تقدٌم االستؽالل والقهر والظلم للرعٌة أٌضا عن صفةكناٌة 

والعذاب الذي ه الدامً" فهً كناٌة عن صفة األلم ٌقة مصحوبة بدلٌلها، أما قوله "جفنالحق

سلطة اللؽة فً التصوٌر الدراماتٌكً حاضرة  لكناٌاتالعامل الٌومً، فكانت فً هذه اٌعانٌه 

 إلىحزن طوٌل كالطرٌق من الجحٌم زا مؽلقا دابرٌا ٌنتهً حٌث ٌبدأ بقوة فً رسم النص حٌ

 .واألمة، وفٌه ثبات على المستوى االنفعالً بحزن دابم ٌعٌشه الشاعر الجحٌم

 :ونذكر من االستعارات  ،بٌنما نجد االستعارة قد كان شؤنها شؤن الكناٌة             

 ال ٌقوى على ؼسل الخطاٌا والدموعوالبحر -

" وأبقى على الزمة اإلنسانالمشبه وهو البحر وحذؾ المشبه به وهو " "البٌاتً"فقد ذكر  

من لوازمه وهً "ٌقوى" كما ذكر المشبه "الخطاٌا والدموع" وحذؾ المشبه به "اللباس" 

                                                           
 .73تطورات الشعر العربً الحدٌث فً العراق دار الشإون الثقافٌة بؽداد ص  عنوان علً عباس  1
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" فهذه االستعارة حملت الكثٌر من الدالالت وأبقى على الزمة من لوازمه وهً "ؼسل

والدموع" دالة لتوضٌح المعنى والتؤكٌد على هول المعاناة وكثرة األلم، فعبارة "الخطاٌا 

أحد أن ٌؽٌر هذا  بإمكانالخٌبات حتى أنه لم ٌعد  على واقع عربً ملًء باالنكسارات و

 :ود، أما قولهن واأللم وتجاوزها كل الحدٌمومة الحزعن د لتعبر ،الواقع

 لها وحشا ضرٌر ٌا-

فقد حذؾ المشبه وهو المدٌنة وأبقى على المشبه به على أنها استعارة تصرٌحٌة، وقد كان  

هذا ، والتً لقٌها هإالء المهاجرونجانب تؤكٌد المعنى المبالؽة فً وصؾ عدم الرحمة  إلى

 :قوله أمافٌه،  ٌإثروذهن المتلقً ما ٌحرك 

 فً ؼاب النخٌل األكواخب تثاإو- 

 والتعبٌر عن طبٌعة الحٌاة ،لى ذهن المتلقًإً تقرٌب المعنى ففهً استعارة مكنٌة ساهمت  

وتحقٌق ما  التً سٌطر علٌها العجز والضعؾ حتى لم بإمكان أحد القدرة على إتمام المسٌرة

بصار إوال ٌمكن  هٌه معرفة ما ٌدور خارجنسان فال ٌستطٌع اإل فؽاب النخٌل،  تصبو إلٌه

 علٌه.ؾ الجمٌع الوقو بإمكانالصفوؾ، فالقرٌة معزولة ما ٌحصل فٌها لٌس  لما فٌه لتداخ

اطفة المرتبطة بالواقع الكلمات المشحونة باإلحساس والعإن الصورة هً رسم تجسده        

وقد ظهر هذا فً التشبٌه الذي حمل  ،وهذا ما ٌعطً للنص شعرٌة خاصة ،)الموضوع(

 :ثلنً معاالكثٌر من الم

 ساء تدبوبابعة األساور والعطور كالخنف-

بقوله مثال مرسل مجمل، وضح الحالة التً تعٌشها المرأة إذ لم ٌعبر عن هذا فهو تشبٌه  

فتشبٌهها بالخنفساء فً  (ةها بطٌبثة وحركتوبابعة األساور والعطور تتجول فً هٌبة ر)

شبٌه المحسوس تمن خالل  ،اقعٌةر عن المعنى المقصود فً صورة ذهنٌة والبٌت عب

ط بٌن اإلنسان وصورة الكابن على صورة تشخٌصٌة ترب امعتمد ،عقولوس المبالمحس

  :لٌكون التشخٌص وسٌلة تشكٌل تلك الصورة، كما نجد التشبٌه البلٌػ فً ،الحً
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 حبٌبً كوكبان، وصدره ورد الربٌععٌنا  -

لعمٌقة التً تعٌش فً ا  والمعانًالنفوس والمشاعر وكشؾ األحاسٌس  وهذا التشبٌه هز

المجردة وتجسٌم الخواطر  األفكار دٌتجستنفعل معه الحواس انفعاال جمالٌا بل ،خباٌا النفس

 النفسٌة.

 :قوله فنجده فًالعقلً أما المجاز            

 سد الدهر الؽشومأفقد ما لن ٌصلح العطار - 

 فً  لعالقة الزمنٌة، وقد تظهر براعتهفاعل ؼٌر حقٌقً وهو الدهر  لىبإسناد الفساد إ 

استنطاق الزمن وتحمٌله المسإولٌة فً الهموم للتعبٌر عن الحركة واالنفعال الذي ٌتملك 

تخٌر العالقة بٌن المعنى فً الشاعر من هذا الواقع المإلم، أما جمالٌته فتتمثل فً الدقة 

 الحقٌقً والمجازي.

 ،المهاأ صورة كلٌة للحٌاة و "البٌاتً"لها من خالة رسم زبٌكل هذه الصور الج           

معتمدا على التشخٌص منطلقا من الخٌال  ،تجرٌدٌة من بصرٌة وسمعٌة مستخدما صورا

مكونة بنٌة شاملة للنص بٌنت عمق  ،اتنزٌاحباال األلمووالواقع، فقد ارتبطت صور المعاناة 

عالقات جدٌدة فً اللؽة، فخضع نص "سوق القرٌة"  بإنتاجالشعرٌة التجربة  و أترثالرإٌا 

وهو ما عمل على تفعٌل الدور الدرامً للشخصٌات  ،لحركٌة المظهر الخارجً والداخلً

ٌنطلق  "البٌاتً"ـالعمٌقة واالنفعاالت الحادة، فوتماسك سٌنارٌو النص الذي كشؾ المعانً 

قامة جسر للثورة التً ٌإمن بها، إتكشؾ الواقع المؤساوي وؼرضه هو  من هذه الرإٌا التً

وهو ما فجر لدٌه صور الٌؤس واألمل والقلق واالنتظار لتكون  ،والتً تقهر الموت والفساد

والتً تحققت بلمسة ابداعٌة  ،باإلحساستمد الكلمات المشحونة تععنده الصورة فً الرسم 

المنطلقة من الصور قدرته الخٌالٌة  مإكدا ،المعنى )نقل حالة المجتمع( ساهمت فً ترسٌخ

من ظلم  "البٌاتً"ت الصورة الكلٌة المعبرة عن فكر الجزبٌة المتعددة والدقٌقة والتً خدم

ومعاناة، وهذه الصور توالدت وتماسكت داخلٌا فً النص حتى ٌجعل من القارئ جزءا من 

فً اهتمامه بالحٌاة  "البٌاتً"هذا ما ٌإكد واقعٌة و ،النص فً احساسه بمعانً النص
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لمنطلق من رإٌة وجودٌة ا" الٌباب األرض"فً  "إلٌوت"صوص الجتماعٌة لٌذكرنا بنا

 عرضت صور الشقاء بكل األشكال واأللوان.  جتماعٌةاونفسٌة و 

 التراث:

 ،من أبرز انجازات شعرنا العربً المعاصر تعد قصٌدة "سوق القرٌة" واحدة             

لى البنٌة االجتماعٌة إ "البٌاتً"ووضحت معالمه، وفٌها أشار  ألنها احتوت الواقع واحتضنته

على التراث  "البٌاتً"اتكؤ  إذالتً عاش فٌها، وفٌها ارتبط بالتراث والتقالٌد القدٌمة، 

باعتباره جزء ال ٌتجزأ من بنٌة النص الداللٌة، وحملت كلماته بعضا من عبق التارٌخ 

متشبعة بطابع الماضوٌة،  "البٌاتً"ً استخدمها كثٌر من البنٌات اللؽوٌة التووالتراث، 

على  "البٌاتً"كانت تمثل أهم مرتكزات القصٌدة فً "سوق القرٌة" من خالل استفادة ف

وهذا ما ساعده على تعمٌق التجربة ، األسلوب مستوى البنٌة العمٌقة سواء فً اللفظ أو

 دالالت معٌنة. بإضفاء

فً نص "سوق القرٌة" للتراث ٌمثل تناصا، وقد وظفه  "البٌاتً"إن استدعاء             

بشطر من قصابد قدٌمة وأخرى بمثل عربً قدٌم، لٌخرجها للوجود بطرٌقة مرة  "البٌاتً"

جدٌد على الرؼم من اعتبار التراث بنٌة جاهزة ٌتوافق مع موقفه ورإٌته  سٌاقفرٌدة فً 

والممٌز فً النص أن معظم األصوات عن الواقع الفاسد والتناقض الحاصل فٌه، المعبرة 

وى الثقافً والفكري الصادرة من تلك الشخصٌات هً بقاٌا أمثال وأبٌات شعرٌة أكدت المست

 :ٌقول الصؽٌر لهم،فالقدٌس

 مثل ظفرك" "ماحك جلدك  

 بس من البٌت الشعري لإلمام ولشافعً: توهو مق

 "  ما حك جلدك مثل ظفرك   **   فتول أنت جمٌع أمرك

فاقصد لمعترؾ بقدرك "    **  ة ــــــــــــإذا قصدت لحاجو 
1
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، إذ أنه ال ٌقوم عتماد على نفسهأصبحت مثال ٌضرب لدفع اإلنسان لالوهذه الجملة التً 

الوحٌد القادر على تقدٌر المواقؾ  بنفسه، وهو باالهتمام ىاألولهو  ، فاإلنسانشإونهبؼٌره 

مساعدة، إال أنه فً ، حتى ولو أراد الراألخ، جلد اإلنسان لن ٌتحمل ظفر وتحمل المسإولٌة

من السٌاق المجازي إلى سٌاق الواقع  "البٌاتً"عن معنى مؽاٌر، لٌخرجها  سٌاق النص تعبر

وؼٌاب النظافة  للقذارةوالحٌاة، فما حك جلدك أكدت واقعا سوداوٌا، وهو حك الجلد كنتٌجة 

  :األساور فتقول لوجود الذباب، أما بابعة

 شوم" ؽأفسد الدهر القد " لن ٌصلح العطار ما 

 من قول أعربً:  مؤخوذفهو 

 ودب الظهر وقد ؼارت العٌنان واحد      **     عجوز ترتجً أن تكون فتٌة   " -

  ٌصلح العطار ما أعطب الدهر" لوه    **            تدس إلى العطار سلعة     -

وال ٌمكن  ،من خالله أن ما وقع وفات ال ٌمكن إعادته إلى ما كان علٌه "البٌاتً"لٌإكد 

ر ٌتؽٌبمسقطا ذلك المثل على الواقع  ،إصالح هذا الواقع الذي حاصره الفساد من كل جانب

"على أشكالها تقع الطٌور" فالطٌور  خربٌنما نجد الحداد ٌردد مثال أ ارات فٌه،ببعض الع

تعرؾ بعضها حتى فً الظالم وتعرؾ بٌضها عن بٌض ؼٌرها بقدرة هللا، فما تماثل وتشابه 

ة تتنافر و المختلفة تتقارب وإتحاد، ومن المسلم به أن األشٌاء المتشابه انسجامٌحدث بٌنهما 

سوق "الحٌاة فً نص  كدتهأوهذا ما   ،تسقط تلك المسلمة االجتماعًأنه فً الواقع إال 

وهذا المثل  ،ا فً الحرمان والمعاناة والعجزالقرٌة " التً جمعت فً أحضانها أناس تشابهو

 التراثوظٌؾ ومنه نجد أن ت، المعانً اإلٌجابٌة أكثر منو الشر  ستعماله فً المفاسداٌكثر 

 فً النفوس  االنهزامٌةلكشؾ  "ًتالبٌا" هفً القصٌدة وظف

ا ربوبعثه من شرنقته، معت الخاصة بهالرإٌا بوتقة شؤن كبٌر فً  ثراتكان لل لقد          

على الرؼم من قدمه إال أن قدسٌته عند  فالتراث، ءاحمنابع اإلٌبه خصبا ٌمد إٌاه موردا

فً  ثراتعر والتجربة الشعورٌة، وتوظٌؾ التجلت فً قدرته على نقل المشا "البٌاتً"

لكونه قوالب جاهزة تثبت أصالة  ،التناص من المسابل المهمةالقصٌدة المعاصرة كنوع من 
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مهارة فً  "البٌاتً"الشاعر وتفرده، وهذا ما ٌعطً للنص شعرٌة خاصة تفرض على 

 ه.توظٌف

 الرمز واألسطورة:

أصبح الرمز بمختلؾ أنواعه فً القصٌدة العربٌة من بٌن أكثر الوسابل لقد           

نسان ة باعتبارهما ٌعبران عن تجارب اإلواكب الرمز واألسطورالتعبٌرٌة دورانا، فاألدب 

من أحالم وتصورات تظهر عند ربطهما بنسقها المعرفً والزمنً، ومن خاللهما عبر عن 

قنعا من وجوهها، وكثٌرا ما ٌرتبط الرمز بالصورة الشعرٌة لٌكون وجها م ،تجربته الشعرٌة

لى حد بعٌد فً الوقوؾ على إساهم فهو ٌٌة وتعبٌرٌة كان ٌحمل طاقة إٌحاب نوإ فالرمز

فً نص "سوق الشاعر ف ،الشاعرالظواهر النفسٌة واالجتماعٌة المتعلقة بالموضوع و

لى اللؽة لٌفرؼها من دالالتها الكالسٌكٌة إوإنما اتجه  ،القرٌة" لم ٌكتؾ بالرموز التارٌخٌة

ار" الثورة والتجدٌد إال أن "النتً تعبر عن فنجد "النار" ال ،نها بدالالت معبرةلٌجددها وٌشح

إال أن تلك النار  ،الظلم ضد الظروؾ تهٌا لقٌام الثورة لفك ،فً النص جاءت بمعنى مؽاٌر

حصول، أما كلمة مستحٌلة ال "البٌاتً"تتبدد بمرور الوقت وتختفً، فالثورة فً مجتمع 

لشاعر فً واقع انه أإال  ،واقع أمر خبثه وٌمثل قوة تتؽلب على كل"البحر" الذي  ٌنفً 

رة فً نسانٌة وانهزامٌة الثوما ٌإكد انهزامٌة النفس اإل وهو ،ةضأصبحت المعاٌٌر متناق

المعروؾ للؽة المباشرة  خراج المتلقً من نمطٌة النظامإلى إ "البٌاتً"كما عمد ، المجتمع

فً  "البٌاتً"ٌخضع للتؽٌٌر والتبدٌل، وقد أشار  اإلنسانًفالواقع ، لى األسطورةباللجوء إ

هذا المقطع الذي ٌمثل صرخة المرأة البابعة "ٌاسدوم" التً هً قرٌة من قرى قوم لوط 

بإحراقها وهً تدل على المدن البابدة، فقد أخبر القرآن الكرٌم علٌه السالم الذٌن عذبهم هللا 

ا على ما أصاب القوم الكافرٌن )ولما جاءت رسلنا لوطا سًء بهم وضاق بهم درعا وقال هذ

ٌوم عصٌب(
1

الكثٌر من الصور  صهر  من "البٌاتً"أسطورة "سدوم" تمكن ومن خالل  ،

فً صورة كلٌة، وتجانست بفضلها كل بنى القصٌدة لتعطً لتجربته الشعرٌة شكال جدٌدا 
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ٌة شاملة وعمٌقةللتصوٌر وفق رإ
1

حً على كل منا م بكلكله، ففً القرٌة ٌجثم الموت واألل

التً أصبحت أرضا  "سدوم"قامة فٌه شؤنه شؤن قرٌة متعفنا ال ٌمكن اإلحتى أصبح  ،حٌاةال

لٌضٌؾ لها صورة الواقع وٌخلقها فً القصٌدة، وهذا على األسطورة  "البٌاتً"تكؤ اف ،خرابا

الربط بٌن موقفٌن، موقؾ أسطوري من جهة، والموقؾ الذي عبر عنه من  إلىجوء للبا

عتبار الشاعر الموت الى إتعمٌق الشعور بالفاجعة التً أدت مرتبط بالمؤساة وبوال ،جهة

"سدوم" وهذا ـب "البٌاتً"والدمار والخراب صراعا بٌن بنً البشر ال ٌنتهً، فارتبط 

ومنعته من  لحٌاتٌة القاهرة التً فرضت نفسهااالرتباط كان على مستوى الظروؾ ا

نكسارات فعل االبلتً تتساقط المبتؽى، لتكون القضٌة قضٌة األمة ككل، وا إلىالوصول 

للموضوع من خالل الرمز األسطوري لٌبعد نفسه عن الموضوع  هرضع والهزابم، فكان

  مع االرتباط فقط بالموقؾ وجدانٌا وفكرٌا.

لى السٌاق ا مدلولها المعروؾ بمجرد دخولها إدوم " أصبح لهإن أسطورة "س         

" البٌاتً"قد أحسن ، ومسٌطر علٌها الحزن و األل ٌة التًلنفسة الشاعر االشعري ، تبعا لحال

" الواقع الذي هو البٌاتًبط بٌن األسطورة و الموقؾ الشعري، فقد أخذ "لترااستؽالل  ذلك ا

علٌه  أضفى علٌه طابعا أسطورٌا تمثل فً العقاب الذي لحق قوم سٌدنا "لوط "موضوعه و

ألسطورة حدٌثة  القرٌة  " كخالقفً نص "سوق  "البٌاتً"لٌظهر  ،السالم جراء أفعالهم

 نهاإ ،ظاهر الخراب و الحٌاة التً تعطلتسطورة تصوٌر لمتوافقت مع مواقفه، ففً هذه األ

فكانت بحق أسطورة "سدوم " معادال  ،حالة تفشل أمامها كل محاوالت اإلصالح و البناء

على كل الحرص  الذي حرص "البٌاتً"بـلواقع و تعبٌرا عن رإٌا خاصة موضوعٌا ل

سطورة فً سٌاقها و أظهر وجودها فً بنٌة النص من خالل اإلٌحاءات و توظٌؾ األ

أصبحت األسطورة فً النص نوعا من إعادة ن التً ولدتها فً معنى النص حتى المضامٌ

فعبرت بصدق عن  ،ٌحاء و الداللةفً اللؽة باالنتقال من السطحٌة والمباشرة إلى اإلالنظر 

 .ها الجمعً فً بعد "البٌاتً"تجربة 

                                                           
 2006، 1،دراسة فً النقد العربً الحدٌث ،دار جهٌنة ،عمان ،ط سطورة معٌارا نقدٌاأنظر عماد الدٌن خطٌب ،األ - 1

 . 38،ص
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 :البنيات اإليقاعية 

د من رواد التجدٌد فً الشعر فً نص " سوق القرٌة " برز كراب "البٌاتً" نإ            

بتحطٌم نسقٌة البٌت  ،النظام العمودي  فً اإلٌقاعقد ظهر تجدٌده فً  خرق الحر، و

و الروي، فاعتمد  لشطرٌن و تساوٌهما ووحدة القافٌةالمعتمد على تناظر ا الشعري التقلٌدي

 لإلٌقاعكتجسٌد  –تلفة الطول والمتنوعة القوافً، لٌرتبط عنده البحرالشعرٌة المخ األسطر

، فالموقؾ الشعري المجسد  فً النص هو  بالؽرض و الموقؾ الشعرٌٌن –الخارجً 

سطر ، ومن خالل تقطٌع األعلٌه للواقع بمختلؾ أشكاله و محاولة الثورة "البٌاتً"رفض 

 ٌقاعٌة .ات اإللشعرٌة تتضح معالم البنٌا

 التقطيع العروضي للقصيدة :       

 و الحمر الهزٌلة و الذباب الشمس   -1

ـلة َو ْذُذَبـابْ  - ٌْ  شـَْمـُس و لُحـْمـُر ْلَهـز

  /0  / /0 /0/0//0 /0///0//00 

 متـفـعـــل  متفاعلن   متـفاعـــالن         

 و حـــذاء جــــنـــدّي قــدٌـــــم  -2

 َوحــذْاُء ُجــنــِْدٌــٌــْن َقــدٌــــْم  -

/ / /0  / /0  /0/0   / /0 0  

 متــفاعــلــن  مــتــفاعـــــالن          

 ٌتداول االٌدي و فالح ٌحدق فً الفراغ  -3

ٌَُحدٌُق فً ْلفَراغْ  - دي و َفاْلُحْن  ٌْ  ٌَُتداَوُل أل

///0//0/0/0/ / /0/0//0 ///0//00 

 متفاعل متفاعل  متفاعل    متفاعالن         

 فً مطلع العام الجدٌد  -4

ًْ َمطلع ْلَعاِْم ْلَجِدٌدْ  -  ِف

/0/0//0 /0/0//00 

 متفاعلن   متفاعالن  
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 ٌداي تمتلبان حتما بالنقود . -5

داَي َتْمَتلِبان َحْتَمْن ِبْلنقُْوْد . - ٌَ 

//0//0///0//0/0/0//00 

 متفاعلن متفاعالنمتاعلن 

 و سؤشتري هذا الحذاء . -6

 و َسؤْشَتري َهَذْلِحَذاْء. -

///0//0   //0//00  

 متفاعلن    متاعالن 

 و صٌاح دٌك فّر من قــفـص و قدٌـس  صؽٌر . -7

َسْن َصؽٌْر . - ٌْ ِكْن َفْرَر ِمْن َقَفِصْن َو ِقد ٌْ اْح ِد ٌَ  َوِص

///0//0   /0/0//0   ///0/    //0/0  //00 

 متفاعلن    متفاعلن    متفاعل    متــفـاعـالن         

 ما حك جلدكمثل ظفرك . -8

 ما حكك جلدك مثل ظفرك . -

/0/0//0   / //0//0 //0 

 متفاعلن متا متفاعلن

 و الطرٌق الى الجحٌم . -9

ْم. - ٌْ ُق إلـ ْلَجِح ٌْ  َوْلَطر

/0//0//0//00 

 متفعل متفاعالن 

 من حنة الفردوس أقرب و الّذباب . -10

 من َجْنَنِة ْلفْرَدْوِس أْقــَرُب و ْذِذباْب . -

/0/0//0 /0/00//0 / / /0/ /00 

 متفاعلن   متــفاعلن   متـفاعـــالن 

 رعوا و لم نؤكل  .و الحاصدون  المتعبون ز -11
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 و لحاصدون لمتعبون زرعو و لم نؤكل . -

/0/0//0  /0/0//00 ///0//0  /0/0  

 متفا متفاعلن    متفاعالن   متفاعل   

 و نزرع صاؼرٌن فٌؤكلون . -12

 َوَنزرع صاؼرٌن فٌؤكلون .     

     //0 ///0//0    ///0//00 

 علن متفاعلن    متفاعالن      

 و العابدون من الدٌنة ٌالها و حشا ضرٌر .  -13

 و لعابدون من لمدٌنة ٌالها وحشن ضرٌر . -

- /0/0//0 ///0/0  ///0//0/0/0//00 

 متفاعلن متفاعلن متفاعالن .متفاعلن        

 صرعاه موتانا و أجساد الّنساء .  -14

 صرعاه موتانا و أجساد ننساء .  -

/0/0//0   /0/0//0 /0/0//00 

 متفاعلن     متفاعلن  متفاعالن 

 و الحالمون الطٌبون .  -15

 و لحالمون ططٌبون . -

/0/0//0/0/0//00 

 متفاعلن متفاعالن          

 و خوار أبقار و بابعة األساور و العطور .  -16

 و خوار أبقارن و بابعة ألساور و لعطور . -

- ///0//0 /0/00//0 ///0//0///0//00 

 متفاعلن  متفاعلن      متفاعلن متفاعالن
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 كالخنساء تدب قبرتً  العزٌزة  ٌاسدوم .  -17

 كالخنساء تدٌب قبرتً لعزٌزه ٌاسدوم . -

- /0/0//0///0//0 //00//0 ///0//00 

 متفاعلن  متفاعلن متفعلن     متفاعالن 

 لن ٌصلح العطار ما قد أفسد الدهر الؽشوم .  -18

 لن  ٌصلح لعططار ما قد أفسد ددهر لؽشوم . -

/0/0//0  /0/0//0   /0/0//0/0/0//00 

 متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن  متفاعالن 

 و بنادق  سود و محراث و نار   -19

 سودن و محراثن  و نار  و بنادقن -

///0//0  /0/0//0   /0/0//00 

 متفاعلن  متفاعلن     متفاعالن 

 تخبو وحدادٌر أود  جفنه الدامً النعاس .  -20

 تخبو و حددادن ٌراود جفنه ددامً ننعاس . -

/0/0//0  /0/0//0///0//0 /0/0//00 

 متفاعلن    متفاعلن متفاعلن  متفاعالن  

 أبدا على أشكالها تقع الطٌور .  -21

 أبدن على أشكالها تقع  ططٌور . -

///0//0 /0/0//0 ///0//00 

 متفاعلن متفاعلن   متفاعالن 

 و البحر ال ٌقوى على ؼسل الخطاٌا و الدموع .  -22

 و  لبحر ال ٌقوي على ؼسل لخطاٌا و ددموع . -

/0/0//0  /0/0//0    /0/0//0 /0/0//00 

 علن    متفاعلن    متفاعالن متفاعلن    متفا
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 و الشمس فً كبد السماء .  -23

 و ششمس فً كبد سسماء . -

/0/0//0 ///0//00 

 متفاعلن   متفاعالن 

 و  بابعات الكرم ٌجمعن السالل .  -24

 و بابعات لكرم ٌجمعن سسالل . -

//0//0 /0/0//0 /0/0//00 

 متاعلن  متفاعلن   متفاعالن 

 عٌنا حبٌبً كوكبان .  -25

 بٌبً كوكبان .عٌنا ح -

/0/0//0 /0/0//00  

 متفاعلن   متفاعالن 

 و صدره ورد الّربٌع .  -26

 و صدرهو ورد رربٌع . -

//0//0     ///0//00 

 متاعلن      متفاعالن 

 و السوق ٌقفر و الحوانٌت الصؽٌرة و الذباب .  -27

 و سسوق ٌقفر و لحوانٌت صصؽٌرة و ذذباب . -

/0/0//0   ///0//0   /0/0//0    //0//00 

 متفاعلن     متفاعلن   متفاعلن     متفاعالن 

 ٌصطاده األطفال و األفق البعٌد . -28

 ٌصطاده ألطفال و ألفق لبعٌد . -

/0/0//0 /0/0//0  //0//00  

 متفاعلن   متفاعلن   متفاعالن 
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 و تثاإب األكواخ فً ؼاب النخٌل .  -29

 و تثاإب ألكواخ فً ؼاب ننخٌل . -

///0//0  /0/0//0  /0/0//00 

 متفاعلن  متفاعلن    متفاعالن 

وسمً  ،وهو من البحور الخلٌلٌة الصافٌة "بحر الكامل"نصه على  "ًتالبٌا"بنى          

بإٌقاعه الواضح المناسب  بالكامل لكماله فً الحركات وهو سهل االستعمال، وٌتمٌز

فتناسب الكامل مع اإلٌقاع العام للنص المناسب للحركة والتوتر التً اختص بها  ،للحماسة

كما أعطى الكامل مرونة النسٌاب التدفق العاطفً، فتمكن بدلك "البٌاتً"من  سوق القرٌة،

إال  عكس الحالة النفسٌة التً تتراوح بٌن الحزن واأللم والباحثة عن توازن للنفس الثابرة،

فوزع التفعٌلة األصلٌة للبحر  ،اعد الخلٌل فً استعمال التفعٌالتٌحترم قولم  "ًتالبٌا"أن 

وهو ما  ،بالبطء والطول النسبً "متفاعلن"وتتمٌز التفعٌلة  ،بؽٌر انتظام "متفاعلن"وهً 

مانحا  ،تناسب مع الحالة الشعورٌة التً تجلت فً الوقوؾ على مظاهر الواقع المؤساوي

نع ، لتصحاول كشؾ الواقع العربً المؤساوير عن رإاه  التً تبذلك المساحة الكافٌة للتعبٌ

واالجتماعٌة والسٌاسٌة ا اإلٌقاع ٌخضع للظروؾ النفسٌة قصٌدته إٌقاعها الخاص بها، وهذ

ه البواعث هو قرٌة" بواعثها الخاصة، واجتماع هذلبٌاتً، فكان لقصٌدة "سوق الوالفكرٌة لـ"

 ي ٌتحكم فً طبٌعة اإلٌقاع،   الذ

فً عدد التفعٌالت وهو ما جنب القارئ الرتابة التً سٌطرت  "البٌانً"نوع                

 "البٌانً"فعدم تساوي التفعٌالت من سطر إلى آخر مكن   ،على إٌقاع القصٌدة العمودٌة

ترجم مشاعره التً تتوافق اع تتحرك عبر ما ٌختلج فً نفسه ونفسه من إعطاء حركة لإلٌق

من  "ًتالبٌا"وما ٌعٌشه القارئ ٌعٌش وٌشعر بجو القصٌدة  حتى إن الدفقة الشعورٌة، و

وهذا التنوٌع فً القصٌدة  ،تحرك النفوس الخارجً الذي وفر عذوبة موسٌقٌة خالل اإلٌقاع

جعل السطر األول والخامس والثامن  "ًتالبٌا"إذ أن  ،ً عدد التفعٌالت نجده فً القصٌدةف

والثانً عشر والعشرٌن والواحد والعشرٌن والرابع والعشرٌن ٌتكون من ثالث تفعٌالت 

،والسطر الثانً والرابع والسادس والواحد والعشرٌن والثالث والعشرٌن والرابع والعشرٌن 

عشر والسادس عشر ٌتكون من تفعٌلتٌن، أما السطر الثالث والسابع والحادي عشر والثالث 



 الفصل الثالث :النظرية الشعرية و الممارسة النصية 
 

147 
 

والسابع عشر والثامن عشر والعشرٌن والثانً والعشرٌن والسابع والعشرٌن ٌتكون من 

 أربع تفعٌالت.

إن تفعٌلة "متفاعلن" فً النص أصبحت وعاءا شعرٌا عند البٌانً، لتحقٌقها              

تعتمد على  فهذه الوحدة العروضٌة ،الوزن من خالل التواتر والتناوب إٌقاعا منتظما فً

التكرار، مما ٌكون السطر والسطر بتكراره ٌكون النص، وما ٌمكن اإلشارة إلٌه أن التفعٌلة 

فاعلن أصابها زحاؾ متْ "فتفعٌلة  "متفاعلن" طرأت علٌها تؽٌٌرات من زحافات وعلل،

أصابها زحاؾ الوقص  "مفاعل"فقد أصابها زحاؾ الوقص بٌنما  "مفاعلن"اإلضمار أما 

وهذا التنوٌع فً  "،فاعالنمتْ "أو  "متفاعالن"لعلل نجد علة الترفٌل فً تفعٌلة والكؾ ومن ا

التفعٌلة جنب الشاعر والمتلقً الرتابة وعدم الوقوع فً التكرار المتشابه للبنٌة الوزنٌة 

كما جاءت كل هذه التفعٌالت متؽٌرة لتعبر عن ما ٌحدث فً نفس الشاعر من  ،الواحدة

 اضطراب وقلق.

الشعرٌة  حتى تتناسب مع الموقؾ والتجربة فً اختٌار القوافً "ًتالبٌا"د نوع لق            

وإنما تجاوزت ذلك  ،مجرد بعد تزٌنً "ًتالبٌا"إذ لم تعد القافٌة عند ، والبناء العام للقصٌدة

حرؾ و، فجاءت من الناحٌة الداخلٌة موحدةلتصبح للقافٌة وظٌفة مهمة وبعدا داللٌا كبٌرا، 

وهذا المد أعطى النص  ،مسبوقا بؤحد أحرؾ المد كان وإن تعدد فً كل الحاالتالراوي 

وأعطى الشاعر متنفسا نظرا للحالة النفسٌة التً  ،ٌقاعٌا ٌعبر عن استمرارٌة الواقعامتدادا إ

اج ، فقوافٌه تعبر عن إخر“باب راع“كما أن كل القوافً جاءت مقٌدة مثل  ،عاشها الشاعر

حزن فً زفٌر وكؤنه ٌرٌد إخراج ما فً نفسه من  ،خر كل سطرالنفس من الصدر فً أ

إال أنها اتفقت  ،فجاءت متنوعة تبعا لتعدد القوافًوأما أحرؾ الروي  ،وشهٌق لتجدٌد الحٌاة

فً القافٌة لٌضبط   افً كونها كلها كانت أصوات مجهورة، فكان لها دورا إٌحابٌا وجمالٌ

وهذا ما أبرزته  التعبٌر عن المعاناة االجتماعٌة فًإٌقاع النص كما كان لها أثرها البالػ 

فً  "للبٌاتً"وقوة الحرؾ الروي الذي أنشؤ زخما تقفوٌا أثرى التجربة الشعرٌة  ،القوافً

ً كانت تتحرك فً نسٌج نصه ،فجاءت البنٌة اإلٌقاعٌة الخارجٌة مساٌرة للبنٌة الداللٌة الت

الممٌز فً اإلٌقاع الخارجً وتؽلب الجانب ما أعطى السٌطرة لنظام القافٌة النص، وهو 

 الصوتً الموسٌقً.
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تتفاعل مع  ،لتفعٌلة "متفاعلن" كوحدة موسٌقٌةفً النص على ا "ًتالبٌا"اعتمد            

نه فً كل سطر كانت التفعٌلة تؤتً مرفلة بزٌادة أإال  بعضها البعض فً السطر الشعري،

ٌقاع السطور الشعرٌة )تواتر إٌقاعً( كما حرؾ ساكن فً أخر الوتد، وهً التً ضبطت إ

 اعتمد على التدوٌر فً بناء القصٌدة وتجلى ذلك فً السطرٌن.

 الحاصدون المتبعون زرعوا ولم تؤكل"و " 

  /0/0//0     /0/0//0  ///0//0   /0/0 

 متفاعلن     متفاعالن    متفاعلن   متفا   

 " ونزرع صاؼرٌن فٌؤكلون"

  //0 ///0//0      //0//00 

 متفاعلن       متفاعالن     نعل

فً البداٌة  تكتمل التفعٌلة هففً نهاٌة السطر األول تفعٌلة "متفا" وفً السطر الذي بعد

إذ أن التداخل بٌن السطور الشعرٌة  ،داعًوهذا التدوٌر فرضه العامل النفسً اإلب ،"علن"

كون جملة موسٌقٌة تكونت من سبع تفعٌالت ٌمكن قراءتها على نسق واحد، فالدفقة 

بذلك طوٌلة وكان  الشعورٌة لم تكتمل فً  السطر األول وامتدت إلى الذي ٌلٌه، فجاءت

ن سطرٌن باعتباره سطرا موسٌقٌا واحدا ،متكونا م -، فكان بذلك التدوٌرالتدوٌر مناسبا

لٌخرج من الطول الذي تمٌزت به بعض الجمل وكسرا  ،"ًتالبٌا"وسٌلة فً ٌد  -متداخلٌن

 لإلٌقاع الطوٌل .

برز فً التكرار أما اإلٌقاع الداخلً الذي ساهم فً تناسق وانسجام معانً النص             

مرات فً  والتً استعملت كقافٌة ثالث“ الذباب“كلمة  "ًتالبٌا"فقد كرر  ،للكلمات واأللفاظ

لتبرز المعاناة والحالة  ،ووردت مسبوقة بحرؾ العطؾ الواو ،22- 8 – 1نهاٌة األسطر 

وهذا ما خلق إٌقاعا للكلمة ٌرتبط بالموضوع  ،االجتماعٌة الصعبة فً هذه الدفقة الشعورٌة

ذا التكرار فً تؤكٌد هذا المعطً لدى ه ،له صداه فً كل ثناٌا النص ساهم العام للقصٌدة

فً اختٌار األلفاظ المالبمة التً ارتبطت  "ًتالبٌا"كما تحقق إٌقاع الكلمة عند  ،لمتلقًا

فً السطر الثانً “حذاء “و“ زرعوا“ بالموضوع فً تداخل منطقً وداللً، مثل تكرار

مات، وأدى الطباق والخامس ، فالمعاناة تتجسد فً المقاطع من خالل التردد الصوتً للكل
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الجحٌم"  -ٌصلح"، "الفردوس -فٌؤكلون"، "أفسد  -"لم نؤكل  ٌقاع فًدورا هاما فً بنٌة اإل

وهو ما ٌدل على المعاناة واالضطهاد والبإس  ،على الصراع بٌن الفساد والخٌرلٌإكد 

 وهو الحزن والتحسر. وٌحمل بعدا نفسٌا

-تمكن من اإلمساك بالواقع ومحاصرته حتى ٌ -نصه الشعري  "ًتالبٌا"ضبط            

)الحاصدون  :من خالل اعتماده على صٌػ لؽوٌة متشابهة مثل ،توازي الصرفًعلى إٌقاع ال

الصؽٌر( على وزن  -النخٌل  –البعٌد  –العابدون( بصٌؽة اسم الفاعل وبٌن ) الربٌع  –

ه كان دورفهذا التوازي الصرفً  ،طٌور(على وزن فعول –ؼشوم  –سدوم فعٌل وبٌن )

نفعاالت و التعبٌر الدقٌق عن حالة المجتمع، هذا وقد ساهم جلٌا فً اإلٌقاع من حٌث نقل اال

 :وإضفاء نؽمة خاصة على المعنى مثللتقدٌم والتؤخٌر فً ضبط اإلٌقاع ا

 فردوس أقربال من جنة-

فً  وكذلك،تمام بالواقع والحرص على تصوٌره قدم شبه الجملة على الخبر، وهذا لاله ذإ 

 :قوله 

 ٌراود جفته الدامً النعاس- 

لعامل الكادح وهذا لٌإكد على الحالة التً وصل إلٌها  ا ،ل وقدم المفعول بهفقد أخر الفاع 

وسٌلة ساهمت فً تجسٌد اإلٌقاع الداخلً  "البٌاتً"كما استخدم  ،وانعكاسات ذلك علٌه

  :وتمثلت فً التداخل فً قوله

 ٌرة والذباب   والسوق ٌقفر والحوانٌب الصؽ-

  ٌصطاده األطفال واألفق البعٌد -

 ،وقفنا على كلمة الذباب فذلك حسن فإذا ،بذاته من ناحٌة اإلٌقاع الخارجً فكل سطر قابم

،وإذا وصلنا القراءة مع ؼٌرها فً وحدة إٌقاعٌة موسعة، فاإلٌقاع  ألنها انتهت بتفعٌلة مرفلة

 ،له نظرا الرتباط الصورة بالمعنى الخارجً ٌبقى مضبوطا فً شكل صحٌح وال نرتاح

 :وكذلك فً قوله

 وبنادق سود ومحراث ونار   -

 داد براود جفنه الدامً النعاستخبو وح  -
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لنا القراءة مع ؼٌرها ،والوقوؾ عندها ٌكون أحسن ،أما إذا وص فكلمة النار أٌضا مرفلة 

إال أن الوقوؾ ٌعطً للكلمة إٌقاعا وللصورة إٌقاعا أخر، فالبداٌة من سطر  ،فذلك مقبول

تخبو ٌكون فٌها الصوت والصدى أكثر ضعفا وهو عكس النار التً لها معنى مؽاٌر 

 للضعؾ.

وقد أدى تكرار األصوات دورا بارزا فً اإلٌقاع الداخلً وبالوقوؾ على           

 الجدول التالً ٌتبٌن ذلك:

فبالنظر إلى الجدول، وإحصاء وحصر طبٌعة األصوات فً النص، نسجل تكرار األصوات 

، فبلؽت نسبة األصوات المجهورة را، إذ طؽت على األصوات المهموسةالمجهورة كثٌ

كان  "ًتالبٌا"ورٌة التً مر بها الشاعر، ؾوهذا ٌعود إلى الموقؾ والحالة الشع  78%

فً وجه الظلم، و األصوات المجهورة عبرت عن تلك ٌحاول كشؾ الواقع وتعرٌته صارخا 

بٌنما األصوات المهموسة وإن  ،واطفه الرافضة والحزٌنة والساخرةالحقٌقة ورصدت لنا ع

المجهورة إال أنها خدمت الموضوع وأثرت فً بنٌة  كان تكرارها لٌس بحجم األصوات

صوات األكثر دورانا فقد جاءت متماشٌة مع طبٌعة الخطاب الحامل للمشاعر، واأل ،النص

هً حرؾ الراء الذي تكرر ثالثٌن مرة وهو حرؾ مجهور تكراري متوسط  ،فً النص

وحرؾ المٌم الذي  ،ثالثٌن مرة وهو حرؾ مجهور أسنانًوحرؾ الدال الذي تكرر ثالث و

وحرؾ العٌن الذي تكرر واحد  ،س وعشرٌن مرة وهو حرؾ شفوي متوسطتكرر خم

رٌن وحرؾ الباء الذي تكرر أربعا وعش ،حلقً رخو روعشرٌن مرة  وهو حرؾ مجهو

وحرؾ الالم الذي تكرر ثمانً عشرة مرة فهو حرؾ  ،مرة وهو حرؾ مجهور شفوي شدٌد

وحرؾ السٌن الذي ،مجهور جانبً متوسط ٌعبر عن القوة ومرتبط بحالة الؽضب والقلق 

لكاؾ وهو وحرؾ ا، ؾ أسنانً شفوي رخو ٌدل على الحزنتكرر ست عشرة مرة وهو حر

حرؾ مهموس طبقً شدٌد، وحرؾ الفاء الذي هو حرؾ مهموس شفوي أسنانً رخو 

،فالبٌانً تمكن من استؽالل طاقة الداللة الموسٌقٌة للصوت المكرر، فتكرار األصوات 

سطة خافته على مستوى نسجم مع حالة المجتمع ،فالبٌانً بدأ نصه بوتٌرة متواٌقاعٌا إ

 ح ش ت ص س ف ك ن ب ل غ ذ ط ج أ ق ع و م ر د األصوات 

 4 6 13 9 26 25 23 55 50 28 2 6 7 7 29 23 52 04 52 33 33 عدد تكرارها
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ثم بدأ ٌرتفع التدفق الشعوري وٌتحرك مع كل سطر لٌصل ما ٌشبه  ،نفعالاإلٌقاع واال

 .الصرخة القوٌة 

 إن تتبع األعمال الشعرٌة وتفحصها نجد أن أؼلبها عبرت عن رإٌا خاصة          

"البٌاتً" باعتباره شاعر رإٌا بامتٌاز انطلق من الواقع، فمعظم نصوصه كانت تشع ـب

"البٌاتً" نفسه أوتً بسطة فً اللؽة،فتمكن من جمالٌة، ألن اللٌة والتعبٌرٌة والبالطاقة الد

ما توافق مع انفعاالته من جهة،  ناصٌتها، وفقه أسرا الجمال الفنً بمختلؾ مكوناته، وهذا

وهو أمر لٌس  –والمواقؾ من جهة أخرى، وبعد الؽوص فً أؼوار المؽامرة الشعرٌة 

على مستوى الشكل أو المضمون لما فٌه  ٌتراءى لنا حركٌة نصه الشعري، سواء –بالسهل 

تقنٌات الحدٌثة من وجدان وأحزان وذات و ومواقؾ، إذ عمل "البٌاتً" على االستفادة من ال

رموز وأساطٌر واعتماد التصوٌر والذاتً واستدعاء التراث من أقوال  كالتكرار والحوار

      الواقعً واألصوات المتعددة لتتبلور عنده الصورة المجسدة للواقع
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: الخاتمة  

الغوص  إلىالبحث الموسوم بالرؤٌا الشعرٌة فً  بٌانات عبد الوهاب البٌاتً سعى هذا      

ٌاتً لحركة بلاالتً قدمها  اإلسهامات أهمفً الفضاء التنظٌري للشاعر البٌاتً للوقوف على 

بٌانه   فًبه ، هذا التنظٌر تجلى  التجدٌد على المستوى التنظٌري للشعر و ما ٌرتبط

األراء النقدٌة تتعلق بالكتابة الشعرٌة، فكان من  تجربتً الشعرٌة " و فٌه قدم مجموعة"

فً  األدبٌة الحدٌثةالنظرٌات  اإلبداع الشعري خاصة مع تعدد حملهاالتً  بٌانه موضحا للقٌم

ال ٌزال قائما على  اإلبداع الشعري لخالف حول عملٌةاإدراك النص الشعري ، و ألن 

لمعقدة ، تلك الخصوصٌة التً تبقى مغطاة  صوصٌتها اأن الكتابة الشعرٌة لها خ اعتبار

نصٌبه   أن البٌاتً كان له إال اإلحاطة بها، بقشرة بصلة والتً تستعصً كثٌرا على الناقد

قاد المعاصرٌن ، وهذا الن ابة الشعرٌة لٌكون واحدا من أبرز الشعراءر الكتفً سبر أغوا

اب ، المالئكة و السٌ حدٌثا مع  نازك ولحداثة قدٌما مع أبً نواس أأرض ا بنلٌس لكونه إ

أرضٌة  إبداعاته الشعرٌة تطبٌقا و تنظٌرا ، حٌث مكنت موهبته من تأسٌسبل لعظمة 

ٌا الشعرٌة االنفتاح ساهمت فً بلورة الرؤٌة النقدٌة و تفعٌل الرؤشعرٌة اتسمت بالحداثة و

 األعمالو  اآلراءبع الحداثة الشعرٌة ، فبعد تت أشكالو ٌات مع التنظٌر لها لتظهر عنده آل

 استخالص مجموعة من النتائج تمثلت فً  النقاط التالٌة : إلى الشعرٌة وصلنا

بلغة واضحة لها داللتها جدٌدة  أفكاربٌان البٌاتً اشتمل على رؤى و   -

 انه الشعري بمثابةعرٌة ، فكان بٌشكلها الثوري المتمرد المساٌر للكتابة الشو العمٌقة

سابقا للتنظٌر فً الحقٌقة ،فإن  اإلبداعكان  إنو  اإلبداعخطاب نقدي ٌوجه عملٌة 

ثانٌة تجلى فٌها المنجز   إبداعلٌكون البٌان عملٌة  اإلبداعتنظٌر البٌاتً انطلق من 

 الشعري صورة للتنظٌر .

،فقد الشعري منجزه الشعرٌة " همزة وصل للوقوف على " تجربتًالبٌاتًجاء بٌان  -

ن وعً بالمنجز الشعري الذي ٌخضعه عبر مراحل ه مفً بٌان انطلق البٌاتً

 رؤٌا خاصة به . لالنفتاح والتحول مجسدا

تجاوز ذلك  إلىبناء الواقع كما سعت  أعادتالرؤٌا الشعرٌة عند البٌاتً   -

ا رفض بأن ٌكون الشعر نقٌضالواستشراف المستقبل،و هذا التجاوز ال ٌعنً  الواقع
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 .للواقع

لآلمال من خالل تقدٌم النماذج المجسدة  شكلت الرؤٌا الشعرٌة عند البٌاتًت -

، لٌرتبط الواقع مثالًعالم  الرغبة فً بناء و اإلنسانٌة والتطلعات و العذابات

 أنٌنطلق من الرؤٌا ال ٌمكنه  ال اإلنسانً فً ذهنه بالحلم و الرؤٌا.فالشاعر الذي

ٌعبر عن مواقفه الفكرٌة و الجمالٌة فً الحٌاة ألن الرؤٌا هً التً تفعل التجربة 

 اءاإلٌمعرض هذه الرؤٌا ال ٌكون مباشرة بل ٌعتمد وسائل  متنوعة  تقوم على  و

 .و التلمٌح 

هذا المفهوم من فهم وظٌفة  ساهم البٌاتً فً تقدٌم مفهوم جدٌد للشعر و لكن جاء  -

جاوز لكل كل الحدود لٌكون بذلك  ت اره ثورة و تمردا علىبإعتب إلٌهنظر  إذ، الشعر

على الشاعر و عملٌة الخلق  تفرض  حاجز  و مانع حتى ٌتمكن الشاعر من الخلق

 عذاب و لٌس ترفا  . ورٌا ألن الشعر عندهث ال ٌكون فنانا بل أن

سواء  مردالتو  بل أصبح رؤٌا تقوم على التخٌٌل لم ٌعد الشعر عند البٌاتً صناعة   -

، الشكل الشعري الواجب اعتماده المشكلة لٌست فً أن ، معتبراأو اللغةفً الحٌاة 

و التعبٌر ، و مؤكدا  بل تتمثل فً غٌاب الشاعر الحقٌقً الذي ٌملك شاعرٌة الخلق 

 .لم ٌخترق تراق مافً التجاوز و اخ فنً تظهر جمالٌته كالم الشعر أنعلى 

فلتجاوز الواقع التراث نظرة عصرٌة تتماشى مع الحٌاة الراهنة  إلىٌنظر البٌاتً   -

 إنسانٌةبالتراث كتجربة  اإلبداعٌة ال بد من االهتمام األصالة فً العملٌةتحقٌق و

 و تطلعاته . اإلنسانًمرآة للواقع و

 اإلنسانٌة فهو ٌشتمل على حداثةالفكرٌة و مضامٌنه  أبعادهكٌان له  عتبر التراثا  -

الزمنً و شحنه  إطاره، ودور الشاعر هو تحرٌره من لٌست زمنٌة أنها إال

، فالقطٌعة مع التراث هذا ٌفرض على الشاعر وعً التراث بالطاقات الجدٌدة  و

المجتمع فً الوعً  اإلبداعًالنص و المخزون  قطٌعته بٌن هً حسب رأٌه

 الجماعة .

 مغامرة انطالقا من اللغة لكونها مهمة فً خلق النص أصبح الشعر عند البٌاتً  -

 الشعري.
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وسٌلة تصوٌر للتجربة الشعرٌة،  عتبارهامهمة با دهتعتبر اللغة الشعرٌة عن  -

تتنوع لكً  أنمادامت التجارب الشعرٌة تتنوع و تتعدد كان لزاما للغة الشعرٌة و

ال ٌخضع  إٌحائًبع الشعرٌة تتمٌز بطا اللغة، وهو ما ٌجعل تستوعب تلك التجارب

 التقرٌرٌة. أوللمباشرة 

، فاللغة الشعرٌة عنده حطمت األحادٌةالداللة و لبٌاتً بسلطة المعٌار ا ال ٌعترف -

  .ما ٌساهم فً تكثٌف المعانً  رتبطت بحقول داللٌة و هوقٌد القاموس و ا

المتمٌزة حٌث اعتبر  الشعرٌة نابع من حداثته الشعرٌةاهتمام البٌاتً بالصورة   -

ذلك الصورة الشعرٌة مغامرة لغوٌة ووجودٌة فهً وسٌلة كشف المجهول ك

 األفكاركل  إذالعمل الشعري لب لحواس ، فهً ال ندركه بااستبطان الواقع الذي و

فً رسم  إٌقاعتختفً وراءها ، و تساهم العناصر الفنٌة من لغة و تركٌب و رمز و 

 إلٌهشعرٌة و لكً تتطلع تلك الصور للمطلق و تصل السمات الحداثٌة للصورة ال

 .التً تحدد الرؤٌا هً الصورة  أنمعتقدا  ةوٌٌرؤ أكثر أن تكونبد ال

و القناع فً تشكٌل الصورة الشعرٌة  أهمٌة الرمز و األسطورةأصر البٌاتً على -

ظٌف التو إلىفكرٌا مهما ودعى  أساسا، فقد  مثل الرمز و القناع فً الفعل الحداثً 

اإلبداع الشعري و اعتبر و الرمز و القناع بما ٌخدم بنٌة  لؤلسطورةالواعً المتزن 

 .الغنائٌة ومعادال موضوعٌا ٌمكنه من التمثٌل الموضوعً البعٌد عن الذاتٌة  ذلك

 ، ومع هذا رفض البٌاتً تحرٌرد التجدٌدرائدا من روا بشر البٌاتً بالحداثة كونه   -

كً ٌتحرر منه النص  الوزن لٌس قٌدا نالنص الشعري من الوزن  مؤكدا على أ

بحور الكامنة  فً  اإلٌقاعٌةضرورة االستثمار فً الطاقات  إلىدعى  الشعري، كما

 مع فتح الحرٌة النتشار  التفعٌلٌة على مساحة النص الشعري .الخلٌلٌة  الشعر 

، مع اإلٌقاععتبارها أداة فعالة فً اقافٌة جزءا مهما فً النص الشعر باعتبر ال-

التأكٌد على تطوٌرها حتى تتناسب مع بنٌة النص الحداثً و ال تبقى مجرد  محسن 

 .تً صو

 

الداخلً فقد جعله جزءا من حركٌة  اإلٌقاع ماأالخارجً  اإلٌقاععلى مستوى هذا  -
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نسٌج النص صوتا و لفظا و صورة  ، فهو  ٌتحرك  كلالقصٌدة  جمالٌا و داللٌا

 معنى.و

 أعمالفً  الغوص أن، ذلك ٌترك جله من فٌض و ما ال ٌقال  كله  ال غٌض هذا        

تً النظر فً مفاهٌم شعرٌة ، فقد أعاد البٌالٌس بالهٌن أمراالبٌاتً لتلمس الجوانب الحداثٌة 

رٌا ٌؤطر عملٌة  الكتابة تنظٌ تبر بٌانه الشعري مكسبا معرفٌا وعمندوحة أن ن، و ال كثٌرة

لخدمة رؤٌاه  إٌقاعاتهو  طٌرهسالغته و صوره و رموزه و أٌسخر جعله  ا، وهو مالشعرٌة

حٌاته االجتماعٌة و عمره الطوٌل الذي ساٌر  ، و قد مكنتهة فً شكل حداثً عجٌباإلبداعٌ

كشاعر للرؤٌا و منظر لها كان له أثره البارز  ، فالبٌاتًالعربٌة تهحٌاة أممن مراحل مهمة 

 فً مسار الحركة الشعرٌة الحدٌثة .

الطموحات   فٌه كانتبحوث، ولم ٌخلو البحث من نقائص و هنات كغٌره من ال هذامع و     

أن أحاصر الموضوع  هاخالل اقتصرت على جوانب معٌنة حاولت من أنها إالوالهمم كبٌرة 

، و ٌبقى هذا البحث مجرد جهد كثٌرة معلقة لتقدم فً بحوث أخرى أسئلةفً زاوٌة و تبقى 

 ٌؤتً ثماره فً كل حٌن . أن و اجتهاد نرجو من هللا
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 قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكريم . -

 : المصادر 

 .1997 ،1،طرٌة ، منشورات نزار قبانً ،بٌروتتجربتً الشع عبد الوهاب البٌاتً، -

 . 1979، 1عبد الوهاب البٌاتً ، صوت السنوات الضوئٌة ،دار العودة ،بٌروت ،ط -

 . 1994، 1( لندن ،ط القٌثارةعبد الوهاب البٌاتً ،سٌرة ذاتٌة ) الذاكرة و  -

،دار عبد الوهاب البٌاتً،من باب الشٌخ إلى قرطبة،تر.ولٌد غائب صالح -

 . 1،1992الحداثة،بٌروت ،ط

:المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر  2.ج1عمال الشعرٌة ،جعبد الوهاب البٌاتً ،األ -

 . 1995بٌروت )دط( ،

 . 1،2003،بٌروت ،ط ،المكتبة العصرٌة اإلعجازعبد القاهر الجرجانً ،دالئل  -

 : المراجع 

،دراسة نقدٌة فً لغة الشعر ،المركز الثقافً العربً  العلٌاأحمد محمد المعتوق ،اللغة  -

 . 2006، 1بٌروت ،ط

الثوري ،دٌوان المطبوعات  اإلعالم،دراسة  اإلعالمأحمد حمدي ،الثورة الجزائرٌة و  -

 الجامعٌة ،بن عكنون ،)دط( .

،الشعر الحدٌث بٌن التقلٌد و التجدٌد ،اتحاد الكتاب العرب  األحمديأحمد سلٌمان  -

 . 1983دمشق ،

 .1،1978،ط3أدونٌس ،الثابت و المتحول ،صدمة الحضارة ،دار العودة ،بٌروت ،ج -

 . 2005، 6أدونٌس ، زمن الشعر ،دار الساقً ،بٌروت ،ط -

 . 1992، 1أدونٌس ،الصوفٌة و السرٌالٌة ،دار الساقً ،بٌروت ،ط -

 . 1971، 1، مقدمة للشعر العربً ،دار العودة بٌروت ،ط أدونٌس -

 . 1993، 1أدونٌس ، ها أنت أٌها الوقت ،دار األداب ،بٌروت ،ط -

 . 1996، 2أدونٌس ،سٌاسة الشعر ،دار األداب ،بٌروت ،ط -
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 . 1993أدونٌس ،فاتحة لنهاٌات القرن ،دار العودة ،بٌروت )دط( ، -

 . 1973، 2،دار الثقافة ،بٌروت ،ط دويحمن برالشعر ،تر.عبد ال أرسطو ،فن -

 . 2000،دار قباء ،القاهرة )دط( ، أمجد رٌان ،صالح فضل و الشعرٌة العربٌة -

 1العسكرٌة ،تر.أكرم دٌري ،دار الطلٌعة ،بٌروت،ط اإلستراتٌجٌة،مدخل وفرأندري ب -

 ،1968 . 

وٌلك ، نظرٌة األدب ،تر.محً الدٌن صبحً ،مراجعة حسام  ٌةٌنر أوستٌن وارٌن و -

 1لرعاٌة الفنون و األداب و العلوم االجتماعٌة ،دمشق ،ط األعلىالخطٌب ،المجلس 

1972 .  

السمرائً ،البنٌة اللغوٌة فً الشعر العربً المعاصر ،دار الشروق ،عمان  إبراهٌم -

 . 1،2002ط

ٌن ،المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر السمرائً ، لغة الشعر بٌن جٌل إبراهٌم -

 . 1980، 2بٌروت ،ط

 2تجاهات الشعر العربً الحدٌث ،سلسلة عالم المعرفة ،الكوٌت ،طاإحسان عباس ، -

1978 . 

 . 1986، 2،ط5بنانً ،بٌروت ،جلإٌلٌا الحاوي ،فً النقد و األدب ،دار الكتاب ال -

اهن ،تر.راوٌة صادق،دار الوقت الر إلىبرنار سوزان ،قصٌدة النثر من بودلٌر  -

 . 1998)دط( ،2،القاهرة ،جشرقٌات

،تر.سعٌد الغانمً العربً ة التأوٌل ،الخطاب و فائض المعنىنظرٌبول رٌكور، -

 . 2006، 2المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،ط

بشرى موسى صالح ،الصورة الشعرٌة فً النقد العربً الحدٌث ،المركز الثقافً  -

 . 1994، 1،طالعربً ،بٌروت 

صول أدونٌس ،دراسة فً المنطلقات و األبشٌر تاورٌرت ،آلٌات الشعرٌة الحدٌثة عند  -

 . 2009، 1و المفاهٌم عالم الكتب ،ط
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بشٌر تاورٌرت ،الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة و النظرٌات  -

 . 2009، 1،ط ناألردو المفاهٌم ،عالم الكتب ،إرٌد ، األصولالشعرٌة ،دراسة فً 

،إشكالٌة تأصٌل الحداثة فً الخطاب النقدي العربً المعاصر الهٌئة بارة عبد الغنً -

 . 2005المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ،)دط(،

 .1997 1،نقد الحداثة ،تر.أنور مغٌث ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،طتورٌن أالن -

-1948ج )النض إلىالرٌادة  فً قصٌدة التفعٌلة من اإلٌقاعٌةثائر الغداري ،التشكٌالت  -

 . 1،2010(دار رند ،دمشق ،ط 1980

 2،بٌروت ،طلمؤسسة العربٌة للدراسات و النشرجبرا ،الرحلة الثامنة ،ا إبراهٌمجبرا  -

1979 . 

بٌروت  ،،دار األداب اإلنسانً،أنظر فً مصطلح التراث العربً و جبور عبد النور -

 . 1979، 1ط

 . 1984، 1،قضاٌا الشعر الحدٌث ،دار الشروق ،بٌروت ،طجهاد فاضل  -

 .1985جون كونً ،بناء لغة الشعر ،تر.أحمد دروٌش ،مكتبة الزهراء ،القاهرة )دط(، -

الجدٌدة  األفاق،دار فً الشعر العربً المعاصر اإلنسانًٌد قمٌحة ،االتجاه جابر مف -

 . 1،1989بٌروت ،ط

النقدي و البالغً ،المركز الثقافً العربً جابر عصفور ،الصورة الفنٌة فً التراث  -

 . 3،1992بٌروت ،ط

الكتاب العربً محمد هارون،دار  عبد السالمالجاحظ ،الحٌوان ،تحقٌق و شرح  -

 . 3،1969،ط3بٌروت ،ج

 . 1،2002هللا الشرفً ،مقدمة دٌوان نبات الثرٌا ،دار عبٌدي ،صنعاء ،ط حسن عبد -

 .)د.ط.ت(،بٌروت و التنظٌر و النقد ،دار الفكر اللبنانً اإلبداعخلٌل أبو جهجهه ،بٌن  -

 . 1،2000خالد بلقاسم ،أدونٌس و الخطاب الصوفً ،دار توبقال ،الدار البٌضاء ،ط -

الجٌل العربٌة فً الشعر العربً الحدٌث،دار  التراثٌةو ،الرمزخالد الكركً -

 . 1،1998مصر،ط
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 اإلسكندرٌة،،منشأة المعارفلشعر ،رؤٌة نقدٌة عٌد ،دراسات فً لغة ارجاء  -

 . 1،1998ط

رجاء عٌد ،الموسٌقى فً الشعر العربً ،دراسة تأصٌلٌة بٌن القدٌم و الجدٌد لموسٌقى  -

 . 1،1998،ط اإلسكندرٌةالشعر العربً ،منشأة المعارف ،

ت الهٌئة العامة السورٌة للكتاب شهٌن ،الرؤٌا فً شعر محمد الماغوط ،منشوراراجً  -

 . 2003دمشق ،)دط(،

األدبٌة الحدٌثة ، تر.جورج طرابٌشً ،منشورات عوٌدات تجاهات ر.م.البٌرٌس ،اال -

 . 3،1983بٌروت ،ط

 . 1961، 1رئٌف خوري ،األدب المسؤول ،دار األداب ،بٌروت ،ط -

) أنماطها وموضوعاتها  زٌد بن محمد بن غانم الجهنً ،الصورة الفنٌة فً المفضلٌات -

 .هـ 1،1425،ط1بالمدٌنة المنورة ج اإلسالمٌةو مصادرها و سماتها الفنٌة (،الجامعة 

الشعر العربً ،دراسات أدبٌة ،الهٌئة المصرٌة  إٌقاع سٌد البحراوي ،العروض و -

 . 1993العامة للكتاب )دط(،

 . 1974، 3ة ،طالسعٌد الورقً ، لغة الشعر العربً الحدٌث ،دار النهضة العربٌ -

 . 1985شكري عزٌز الماضً ، فً نظرٌة األدب ،دار الحداثة ،بٌروت ،)دط(، -

 . 1986شكري غالً ،شعرنا الحدٌث إلى أٌن ؟دار المعارف ،مصر )دط(، -

 . 1983صالح عبد الصبور ، حٌاتً فً الشعر ، دار إقرأ ،بٌروت )دط( ، -

 . 1995، 1ٌروت ،طصالح فضل ، أسالٌب الشعرٌة المعاصرة ،دار األداب ،ب -

 . 1982، 2و األداة،دار المعارف ،القاهرة ،ط الموقفطه وادي ،شعر ناجً ، -

 . 2001، 1عبد الجبار القحطانً ، جدل التراث و العصر ،دار الفكر ،دمشق ،ط -

فً شعر الحداثة ،العوامل و المظاهر و آلٌات  اإلبهامعبد الرحمن محمد العقود ،  -

 . 2002، 1ٌت ،طالتأوٌل ،دار المعرفة ،الكو

 . 2002، 1عبد الرحمن الوجً ،االٌقاع فً الشعر العربً ،دار الحصاد ،دمشق ،ط -
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تحاد الكتاب العرب ،دمشق األدبٌة لدى الغرب ،إ عبد الرزاق األصفر،المذاهب -

 . 1999)دط(،

 . 1980عبد العزٌز المقالح ،الشعر بٌن الرؤٌا و التشكٌل ،دار العودة ،بٌروت )دط( ، -

لى العصر الحاضر ،الهٌئة المصرٌة عبد الغفار مكاوي ،الشعر الحدٌث من بودلٌر إ -

 . 1972للكتاب ،القاهرة )دط(العامة 

 . 2009، 1الشعر ، منشورات االختالف ،الجزائر ،ط العشً ،أسئلة عبد هللا -

 . 2005عبد هللا العشً ، زحام الخطابات ،دار األمل ، تٌزي وزو ،)دط( ، -

ت تشرٌحٌة لنصوص شعرٌة معاصرة ( الغدامً ، تشرٌح النص ) مقارباعبد هللا  -

 . 2006، 1الثقافً العربً ،بٌروت ،طالمركز 

 . 1983، 1،النقد و الحداثة ،دار الطلٌعة ،بٌروت ،طعبد السالم المسدي -

 . 1995) دط( اإلسكندرٌةالفنً و تذوق الفنون الجمٌلة ، اإلبداععبد المعطً علً ، -

خ ، منشورات اتحاد الكتاب العرب نظرٌة الحداثة عبر التارٌ إلىخل عبود حنا ، مد -

1979 . 

عثمان حشالف ،الصورة و الرمز فً الشعر العربً المعاصر بأقطار المغرب ،  -

 منشورات التبٌٌن الجاحظٌة ،سلسلة الدراسات الجزائرٌة .

ئد العربً سرح و القصة ،دار الراعز الدٌن إسماعٌل ،دراسات نقدٌة فً الشعر و الم -

 . 1978بٌروت ،)دط(،

المعنوٌة عز الدٌن إسماعٌل ،الشعر العربً المعاصر ،قضاٌاه و ظواهره الفنٌة و  -

 . 1994، 6المكتبة األكادٌمٌة ،القاهرة ،ط

، الصاٌل للنشر و التوزٌع ، عز الدٌن المناصرة ، نقد الشعر فً القرن العشرٌن  -

 . 2012، 1طعمان 

قرن الثانً الهجري ،دار األندلس شعر العربً حتى أخر العلً البطل ،الصورة فً ال -

 . 1980بٌروت )دط(،

 . 2003، 2علً جعفر العالق ، فً حداثة النص ،دار الشروق ،عمان ،ط -
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( منشورات وزارة  1967-1939علً عباس علوان ، تطور الشعر العربً الحدٌث ) -

 . 1975، 1، بغداد ،ط اإلعالمالثقافة و 

تجاهات الرؤٌا و جمالٌات النسٌج ،الشعر العربً فً العراق ، ا علً عباس عقاد -

 . 1975، 1بغداد ،ط اإلعالموزارة 

ستدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ،دار علً عشري زاٌدي ،ا -

 . 1997، 1الفكر العربً ،القاهرة ،ط

قاهرة ،العلً عشري زاٌدي،عن بناء القصٌدة العربٌة الحدٌثة،دار الفصحى -

  . 1978)دط(،

علً الشرع ، لغة الشعر العربً المعاصر فً النقد العربً الحدٌث ، منشورات  -

 . 1991، 1الٌرموك ،ط

 . 2000،دمشق )دط(،مراٌا الحداثة الخادعة ،دار المدىفوزي كرٌم ،الشعر و  -

ربً الحر ،دار التنوٌر ،الجزائر فاتح عالق ،مفهوم الشعر عند رواد الشعر الع -

 . 1،2010ط

 . 1998، 1قمٌحة جابر ،التراث اإلنسانً ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،ط -

 .1992، 1،طاألنجلومصرٌة ،القاهرة كرٌم زكً حسام الدٌن ،الداللة الصوتٌة ،مكتبة -

 1للشعر العربً ،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت ،ط اإلٌقاعٌةكمال أبودٌب ،فً البنٌة  -

1974 . 

،بٌان الحزب الشٌوعً ،المصدر العربً ،دراسة البٌان إنجلز كارل ماركس وفرٌدٌرك -

 . 1،1987الشٌوعً ،عصام أمٌن ،بٌروت )دد(،ط

 . 2000،دار أدٌتا ،لٌبٌا )دط( ، اإلستراتٌجٌة،الوجٌز فً كاظم هاشم نعمة  -

كاملً بلحاج ،أثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة ،)قراءة فً  -

 . 2004( ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، صولاألالمكونات و 

 1990 1،طالوجود،دار الثقافة ،القاهرة إلى،الفلسفة و الحنٌن مجاهد عبد المنعم مجاهد -

. 
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  . 1979، 1محمد بنٌس ،ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب ،دار العودة ،بٌروت ،ط -

،الدار البٌضاء  محمد بنٌس ،الشعر العربً الحدٌث ،بنٌانه و إٌداالتها ،دار توبقال -

 . 2،2001ط

محمد بنٌس ،الشعر العربً الحدٌث ،الشعر المعاصر ،دار توبقال ،الدار البٌضاء  -

 . 2،1996ط

 . 1981، 1محمد جمال باروث ،الشعر ٌكتب إسمه ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،ط -

فً بنائٌة النص الشعري ،منشورات محمد الجزائري ،آلة الكالم النقدي ،دراسات  -

 . 1999د الكتاب العرب ،دمشق ،تحاإ

محمد حمدان ،المصالحة االتصال السٌاسً ، مقترب نظري تطبٌقً ،دار وائل ،عمان  -

 . 2002، 2ط

 اإلٌقاعٌةمحمد صابر عٌد ،القصٌدة العربٌة الحدٌثة بٌن البنٌة الداللٌة و البنٌة  -

 . 2001الشعرٌة األولى ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، حساسٌة االنبعاثة

 2الشعر العربً ،دار العصماء ،دمشق ،ط إٌقاعاتمحمد علً سلطانً ،العروض و  -

2003 . 

العربً الحدٌث ) السٌاب و نازك محمد علً كندي ،الرمز و القناع فً الشعر  -

 . 2003، 1البٌاتً ( دار الكتاب الجدٌدة ،بٌروت ،طو

 . 1973ط(،ألدبً الحدٌث ،دار الثقافة ،بٌروت ،)دمحمد غنٌمً هالل ،النقد ا -

محمد فتوح أحمد ،الرمز و الرمزٌة فً الشعر المعاصر ،دار المعارف ،القاهرة  -

 . 1984)دط(،

 . 1984، 1محمد فتوح أحمد ،واقع القصٌدة العربٌة ،دار المعارف ،ط -

رشد  بنإمحمد كمال عبد العزٌز، نظرٌة الشعر عند فالسفة المسلمٌن من الكندي حتى  -

 . 1984للكتاب ،القاهرة ،)دط(،الهٌئة المصرٌة العامة 

 اإلعالم،منشورات وزارة التطبٌقاسات نقدٌة فً النظرٌة و،درذحمد مبارك م -

 . 1976،العراق )دط(،
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محمد مصطفى حسانٌن ،خطاب البٌاتً الشعري ،دراسة فً االٌقاع و الداللة ، الهٌئة  -

 . 2009، 1العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ،ط

 . 2003، 1فً قصٌدة النثر ،دار المعارف ،القاهرة ،ط اإلٌقاعمحمد معتصم ،  -

محمد الولً ،الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً النقدي ،المركز الثقافً العربً  -

 . 1990، 1بٌروت ،ط

 . 1971، 2،القاهرة ،ط،قضٌة الشعر الجدٌد ، مكتبة الخانجً محمد النوٌهً -

لتلقً بٌن المذاهب الغربٌة و محمود عباس عبد الواحد ،قراءة النص و جمالٌات ا -

 . 1996، 1تراثنا النقدي ،دار الفكر العربً ،نصر ،ط

( ،دار األخرمحً الدٌن صبحً ، البحث عن ٌنابٌع الشعر و الرؤٌا ) حوار ذاتً عبر  -

 . 1990، 1الطلٌعة ،بٌروت ،ط

 .1987 1محً الدٌن صبحً ،الرؤٌا فً شعر البٌاتً ،دار الشؤون الثقافٌة ،بغداد ،ط -

  1978صبحً،مطارحات فً فن القول، اتحاد الكتاب العرب،دمشق )دط( محً الدٌن  -

الصوفً فً الشعر العربً المعاصر  األثر،منصور إبراهٌم محمد، الشعر و التصوف -

 . 1999، 1،القاهرة ،ط اإلٌماندار 

( 1967 – 1939السمرائً ،التٌار القومً فً الشعر العربً الحدٌث ) ماجد -

 .  1983، بغداد )دط( ، اإلعالممنشورات وزارة الثقافة و 

 . 1994، 1، فتنة السرد و النقد ،دار الحوار ،الالذقٌة ،طنبٌل سلطان  -

نبٌل منصر ،الخطاب الموازي للقصٌدة العربٌة المعاصرة ،دار توبقال ،الدار البٌضاء  -

 . 2007، 1،ط

قدٌمة فً شعر جدٌد ، منشورات وزارة الثقافة فً  أصولنبٌلة الرزاز اللجمً ، -

 . 1995الجمهورٌة السورٌة ،دمشق )دط(،

 1، منشورات عوٌدات بٌروت ،ط.جهاد نعمانهنري أرغوان ،الجمالٌة الماركسٌة ،تر -

1975 . 
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 1،طوي زغٌب ، منشورات عوٌدات ،بٌروتهنري بٌر ،األدب الرمزي ، ترهن -

1981 . 

ٌن بٌن االنفعال و الحس ، دراسة الفنٌة فً شعر الطائٌ وحٌد صبحً كبابة ،الصورة -

 . 1999تحاد الكتاب العرب ، دمشق ) دط( ،إ

هشام غصٌب ،الخطاب الفكري العربً و تحدٌات الحداثة ، الهٌئة العامة لقصور  -

 . 2004، 2الثقافة ،القاهرة ،ط

 : المعاجم و الموسوعات 

 . 1992، 2لسان العرب ،دار صادر ،بٌروت ،ط بن منظور ،ا -

بن منظور ، لسان العرب ، تح عبد هللا علً الكبٌر و أخرون ،دار المعارف ،القاهرة ا -

 . 3،ج 3ط

العربٌة و الفرنسٌة و االنجلٌزٌة و الالتٌنٌة ،دار  باأللفاظجمٌل صلٌبا المعجم الفلسفً  -

 . 1982الكتاب اللبنانً ،بٌروت ،)دط( ،

 1978ة العربٌة ،الموسوعة العسكرٌة ،دار الطلٌعة ،بٌروت ،)دط( ،الموسوع -

ENG.COM/INDE-www.ARAB . 

 2الموسوعة العربٌة المٌسرة ،الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة و الثقافة العالمٌة ،مج  -

 . 2001، 2،دار الجٌل ،القاهرة ،ط

  المجالت و الصحف: 

 . 1988- 22،س 8،ع األقالممجلة  -

 . 1997- 4مجلة أداب ،ع -

 . 1990- 290مجلة البٌان ،الكوٌت ،ع -

 . 1977-4مجلة الجامعة بغداد ،ع -

 ،دار الشروق . 1955 -10/11مجلة الجدٌد ع -

 . 1998- 337مجلة الحٌاة ،ع -

 . 1986، 3مجلة الحٌاة الثقافٌة ،تونس ،ع -

http://www.arab-eng.com/INDE
http://www.arab-eng.com/INDE
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 . 2014،نشر  1989-9431مجلة العرب ،ع -

 مجلة فصول ،الهٌئة العامة المصرٌة للكتاب . -

 . 1999-3مجلة الفكر العربً ،السعودٌة ،ع -

 13300،ع 1999مجلة الوسط ، موقع الحٌاة السعودٌة  -

WWW.DAHARCHIVES.ALHAYA.COM 

 ،جامعة محمد خضٌر . 2011-8مجلة كلٌة األدب و اللغة ،ع -

 اإلعالمالفكر ، أدبٌة تضامنٌة ، مؤسسة مٌدٌا للثقافة و صحٌفة  -

WWW.ALFIKRE.COM . 

 .  X.PHPENCY.COM/INDE-WWW.ARABالبٌان األدبً  -

  مذكرات الماجستير و الدكتوراه: 

، مقاربة لنظام التخٌٌل الشعري ، الخطاب الشعري و وعً المعنى  إبراهٌمعلً  -

 . 2009- 2008مذكرة دكتوراه ، كلٌة األداب و اللغات و الفنون ، جامعة وهران ،

طوقان ، رسالة الماجستٌر ، جامعة  فً شعر قدوى اإلٌقاعٌةمسعود وقاد ،البنٌة  -

 . 2004-2003ورقلة 

منى علً ، عناصر تحدٌث النص الشعري فً مجلة شعر ، مذكرة شهادة الدكتوراه،  -

 . 2006-2005كلٌة األداب و اللغات ،جامعة الجزائر ، بن ٌوسف بن خذة ،

 

 

 

 

 

 

http://www.daharchives.alhaya.com/
http://www.daharchives.alhaya.com/
http://www.alfikre.com/
http://www.alfikre.com/
http://www.arab-ency.com/INDEX.PHP
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صملخـ

في نفوس هأثرإلىاالھتمام ، ویرجع ھذا الحضاراتاإلنسانیةعرف الشعر اھتماما ال نظیر لھ في كل 

الدراسات في أندرجة إلى، األحیانال عجب أن یتخذ النقد الشعر موضوعا في كثیر من ، واألفراد

عتمدت ھذه الدراسات على أقوال النقاد غیر مھتمة ذا المجال بلغت حدا ال یمكن حصره، وقد اھ

لتحام ماھو ذاتي بما ھو واقعي في ن التجربة الشعریة ھي اإ.نفسھمبأقوال الشعراء أنفسھم على أ

أن الشاعر من المتعارف علیھ غامضة تستعصي على الكشف و التحلیلوھي تجربة ،وشكل  متالزم

ھا في تكوین أفق الحداثة كان لھا شأن"بیانات شعریة"واكب حركة الحداثة الشعریة بكتابةالمعاصر

، خاصة في بلورة رؤیا شاملة لكثیر من المفاھیم  الشعریة  التي مست بنیة القصیدة العربیةالشعریة، 

الدة منظومة شعریة جدیدة تمثل نقطة انطالق للحداثة الشعریة التي تبرز المثل ى ومؤكدا علو

منعطفا مھما لكونھ یعد من النصوص التي یتم "البیان الشعري"ون الجمالي، لیكاألعلى الشعري و 

الموھبة في نصوصھ والذي تمیز بالعبقریة "البیاتي"في ھذه الرؤیا الشعریة صفةوإلیھا ،الرجوع 

–حمل على عاتقھ "فالبیاتي"تصویرا للواقع ،أوالشعریة التي جعلت الشعر حلما و لیس محاكاة 

، إبداعان أسس للقصیدة الحداثیة تنظیر والحدیث بأید في الشعر ھواجس التجد–كمنظر 

:الكلمات المفتاحیة

؛ المغامرة الشعریة؛ االلتزام؛ التراث؛ األسطورة؛ لرمز؛ االحداثة؛ الرؤیا الشعریة؛ البیان الشعري
.اللغة؛ الصورة الشعریة؛ التخییل
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