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 مقدمــــــــــــة.

يستحوذ االهتمام بتقديم محاضرات في األدب العربي المعاصر على أهمية       

بالغة، تأتي من كون  الن موذج الحداثي المتعق ل الذي أبدعه الشعراء يظل  متواصال مع 

ه اإلبداعي وفق نسق إبداعي  نات التراثية للشعرية العربية، وتبلور هذا الت وج  المكو 

رات الفنية والموضوعية حر  انطباعي استطاع أن يج ب  ما قبله، متجاوزا تقديم المبر 

التي تؤه ل الحس  الفن ي العربي  إلى إمساس الغايات اإلبداعية الجديدة، مثلما استطاع 

 الشاعر المعاصر أن يوس ع آفاق الرؤية الشعرية العربية المستقبلية.

ا ذلك الت جريب الش عري  فال أحد بعد الثورة الفنية الجمالية والموضوعية التي بلغه 

يتقاعس في حث  السير قدما على ذات الن سق الت حديثي لذلك وانطالقا من هذا الوازع 

المنهجي الد رسي وجدتني مدفوعا إلى الممارسة النقدية األكاديمية الجامعية، وهي 

ة الغاية التي يصبو إليها كل  طالب ماستير ،أي: األكاديمي الذي يؤه له لمطالب دراسي

 أعلى شأنا الحقا إن شاء هللا. 

ها إبداعيا أعطى الصورة الن موذجية عن فلسفة   لقد رسم األدب المعاصر توج 

الحداثة األدبية العربية، فقد برهن من خالل توظيفه لمعين الوزن الش عري  بكل  

ل طاقاته الت وقيعية على أن  شعر التفعيلة ما هو في جوهره إال  عودة صادقة إلى احتما

البدايات الش عرية العربية الضبابية، أي: تلك التي نحدس حقيقة تواجدها الغابر وال 

نملك آثارا مادية تصد ق الفرضيات الت أريخية، وعليه فإن  في المادة الوزنية للتفعيلة 

العروضية وافر اإلمكانات التي يسترجع بها الش عر العربي  استثمار األوزان 

 الصافية.

يشة الفاعلية الش عرية عبر جميع أشكالها التعبيرية من بالغة ووزن إن  حقيقة معا

وقافية سواء في صورتها التقليدية أم في صورتها الحداثية يمد نا بمدى توافر الش عرية 

العربية على ثراء تعبيري  أو توقيعي غني  واسع يستطيع أن يفتح للش عراء المبدعين 

ا في استقصاء المذاهب أو اد عاء المبادئ الفضاءات واسعة أمامهم، فال يجد حرج

 واألوليات.

وظل  األدب المعاصر وفيا للمرجعية البالغية العربية المتجس دة في االستعارة  

مثلما دام محافظا على جانب الوزن في صورته التفعيلية، ولقد أمد ته حرارة التجربة 

باإلضافة إلى صدقها نفسا قوليا أفاده هذا الجانب السري في حرارة الت واصل مع 

 القارئ. 
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ت بالبناء الهرمي العمودي لذلك فإن  حداثة الش ع  ر العربي  المعاصر حينما ضح 

وصرامة القافية وانتظام التشطير والتبييت؛ وجدت عزاءها في المعادن الفنية الباقية 

ومنها فن  المزاحفة،والتكرار والتدويروالتنوع التقفوي وتوظيف الرموز واألساطير 

ن جدار الحداثة، أي: فلسفة والمتممات اإليقاعية وغير ذلك من األسلبة المستلة م

النفس الش عري الحداثي، فكان أن أعطى للقول الش عري أبعاده المسرحية التمثيلية من 

خالل إعطاء الصورة التعبيرية أو البالغية المستمد ة من الواقعين االجتماعي 

 والنفسي المنبعثان من رماد موقد قلب الشاعر. 

تناول موضوعات األدب المعاصر، من لقد نما إلى خلدي وثبت في عرفي أن   

حيث قد ر لي أن  أدرس هذا المستوى الجامعي األكاديمي  مستوى الماستير، سيفيد 

بإذن هللا الطالب الباحث المعارف الرئيسة واألساسية في فلسفة الحداثة الشعرية 

عارف العربية ، ألن  مؤس سة الجامعة الجزائرية يحتاج طالبها على اإللمام بمبادئ الم

الجديدة، فقد ارتأيت من باب المنهاجية والتواصل مع مشروع الدراسات العليا أن 

ا في  يسد  تناولي لتطبيق مفردات البرنامج المتعلق بالسنة األولى ماستير حي زا مهم 

دائرة االهتمام المشتركة التي انتظمت البحوث النقدية األدبية لمشروع األدب العربي 

لك فإن  المقاصد التي يسعى اإللمام بها بحث الظاهرة في الحديث والمعاصر، لذ

اإلجراء المعرفي والتطبيقي على لغة شعر الحداثة عن طريق استثمار كل المنبهات 

األدبية التي ال أزعم أن ني أول  بادئ بذكرها وإنما حسبي أن ألم بتلك المسائل النقدية 

. عامال على تمحيص كل  ظاهرة فيها بحسب ما تمد ني   به مكونات الخطاب الش عري 

يتطل ب من الخائض في غمار هذه المحاضرات التسل ح بالمنهج والمادة الثقافية  

الفكرية المناسبة، فقد وجدتني أهرع في كل  مناسبة أتداول فيها محاضرة إلى اعتماد 

ؤك د المقوالت المساندة والداعمة لألفكار وتوثيقها بالمراجع العربية واألجنبية التي ت

 إنسانية المطلب الحدثي في تقييم الشعرية اإلنسانية الحديثة.

 
 

 

 الشعر بين العصرية والتراث.                  01 المحاضرة:

  

تناوله العديد من المفكرين والنقاد عبر  ،الحداثة ليست موضوعا مستحدثا

عصور الزمن، وما نقادنا ومفكرونا العرب، خيرمثال صادق لذلك. إذا كانت 

دراستهم متمركزة حول إظهار الخالف بين القديم والحديث، باعتباره أصال؛ و لكن 

، ما تجدر اإلشارة اليه أن الحداثة ليست صندوق وثائق تعيد محاكاة التجربة الماضية
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بقدر ما هو سؤال التأمل يشتغل على حيز التعدد، واختراق المعهود ذلك بأن: " إعادة 

أنها الراهن و  1القراءة في ضوء العصر تختلف جذريا، عن قراءة العصر القديم "

 المستقبل . 

 ولعل مصطلح الحداثة هو إجراء يجتهد في أن يتجاوز األحكام الجاهزة،

مة النظوفي ذلك مبادرة تبين مهمة الحداثة إزاء ا ليخترق بذلك حدودها المصنفة،

ير أن غبة، المعرفية، فكان فكرها قائما على هذه المجاوزة، واستمرار في تجاوز العق

 تكون، ا أنالحداثة ظلت أمينة لما يتطلع إليه التراث، بتصور األشياء كما هي ال كم

كنه ل خر، آبني عليه فكرا فبذلك هي ال تنفي الماضي بقدر ما تحاول أن تستوعبه ثم ت

 مشبعا ببعض عناصر الفكر الموجودة لتطلع على ما سيكون . 

ن مقا كل هذا يؤكد أنها ضرورة حضارية، لها بدايات أولية منذ القديم انطال

لتطلع فن لالصراع الدائر بين التقدم والمحدث، والذي يحاول أن ينير درب الفكر وال

 . نحو التحرر واالجتهاد واالبتكار
 بين  العصرية و التراث

ط رتباكانت غايتنا من ذلك العرض السريع لمسألة القديم والجديد لنتبين مدى ا 

هوم المفبالتراث بالحداثة، لدرجة أننا قلنا " الشعر الحداثي " ) و الحداثي هنا 

عنى معن  الحضاري ( فإننا نجدها عبارة تستثير في النفس، منذ الوهلة االولى سؤال

 ة ؟ الحداث

 بداية؛ علينا أن نجلو الغموض عن بعض المصطلحات التي وردت مع العصر

 أنها و التي غالبا ما تكون سببا في خلط تلك التصورات، كما -إن صح التعبير –

من خر وآتقترب نوعا ما من مفهوم الحداثة، إن لم يكن ذلك من جانب فإنه من جانب 

 تلك المصطلحات: 

دل ة، تعاصرة ، او التعاصر ... وهي مفاهيم متداخلالتجديد ، التحديث ، الم

 على مفاهيم متفاوتة، وأحيانا كثيرة متطابقة . 

رحلة " في المفهوم الحديث، ظهر في نهاية الم Renouvellementفالتجديد:" 

ن  أهو  الكالسيكية وهو إضافة شيء جديد للقديم الذي يختلف عنه، وما يجب تأكيده

في  علقةكل جديد إضافة وكل إضافة ال بد من أن تنطلق من ركائز، فاإلضافة ليست م

،  ديدة الجفراغ، أي: أن الجديد مؤصل بالضرورة أما اإلشكالية فهي متروكة لحري

 لرؤاه لمقدراته .

" فهو حركة معاصرة آنية، وهو كل جديد  Modernisationوأما التحديث  " 

( وقد تمر مرحلته وينقضي زمنه، ويعوضه زمن آخر أو  la modeلكنه آني ) 

"  contemporanéité( أما المعاصرة :"Une autre modeتحديث آخر)
                                                

( الدار البيضاء 1عبد هللا ونوس، الحداثة و التحديث في قضايا و شهادات . عدد خاص بالحداثة .) 1

  08.ص1990



5 

 

نها ضد الكالسيكية والسلفية في السلوك فمفهومها غالبا ما يفهم سلبا، ذلك لكو

 والتفكير و الكتابة. 

ن في فإن المعاصرة فهم  سلبي وليست مفهوما سلبيا، خاصة ونح –وفي نظرنا 

ضحى تى أعصر اختلطت فيه االفكار واآلراء واالتجاهات، فاختلط الحابل بالنابل، ح

م مفهوالشيء الواحد أو المفهوم الواحد يختلف من شخص آلخر بل من فئة الخرى، و

ن " ين مالطار يحق لنا أن نالحظ  نمطالمعاصرة واحد مما أسلفناه ذكر، وفي هذا ا

 كال العصرية" خاصة على المستوى األدبي، و هذا ما يهمنا في األمر، وقد يكون

 النمطين بعيدين عن التصور السليم للعصرية . 

ة، لعصريذلك الذي يتمثل فيما نسميه بالنظرة السطحية لمعنى ا أولهما:ـــــ 

ره ه ومخترعاته، ظنا منه أنه يمثل عصحيث نجد الشاعر يتحدث عن مبتكرات عصر

 ويشارك فيه، والحقيقة أنه بذلك إنما يعيش على هامشه . 

 ة والتيلمطلقيتمثل في الدعوة المغالية التي تدعو إلى العصرنة ا وثانيهما:ــــ 

 توشك أن تنفصل نهائيا عن التراث . 

ام لكل القيم وكون الشخص عصريا بصورة مطلقة، كان يعني التسليم بالفساد الت

التقليدية أو المشاركة في ذلك " بأنه يلقي الشخص بنفسه في تيار الظواهر 

المعاصرة، وأن يستخدم حساسيته إلزامية التي تتميز بزيادة المرارة في الشعور، 

 .  2يستخدمها في أن يخلق منها فنا و أدبا "

األدب وأدب المعاصرة أو األدب المعاصر، قد حدث فترته من ظرف مؤرخي 

إلى اليوم،  1919التي تمتد خالل الخمسين عاما األخيرة، وهي الفترة التي تبدأ بثورة 

و يطرح حامد حنفي داود سؤاال في هذا اإلطار قائال:" و قد تسألني لما حددت الفترة 

، وعلة ذلك في 3المعاصرة بخمسين عاما ولما ال تكون أطول من ذلك أو أقصر "

لزمنية تساوي متوسط عمر األديب أو العالم مستلين في ذلك نظره أن " هذه الفترة ا

إلى علم اإلحصاء، وهو امتداد زمني كاف إلبراز خصائص معينة في حياة جيل 

معين من األدباء أو العلماء، تعاصروا في حقبة معينة من الزمن وكانت لهم 

والالحقين  انطباعاتهم الخاصة وسماتهم الفنية التي تميزهم عن غيرهم من السابقين

. و يضيف أنه بعد مضي خمسين عاما في المستقبل يدخل أدبنا  4لهم، بعدهم"

المعاصر في عداد االدب الحديث، وتصبح الفترة التي تليه هي األدب المعاصر ... 

 وهكذا مع امتداد  الزمن .  

                                                
، 3عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( دار العودة بيروت ط 2

  11. ص1981
  05. ص1990.1حنفي داود . تاريخ االدب الحديث .تطوره و معالمه الطبرى . الدار البيضاء . المغرب .ط 3
  06م،س،ص 4
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" فقد كان في وسعنا أن نقرر في بساطة، أنها   Modernitéأما الحداثة " 

ق من التجديد والتحديث والمعاصرة، ألنها خطاب فكري وفني وحضاري مفهوم أعم

متكامل ومتحول، إنها القدرة على تمثل الماضي والحاضر والمستقبل وإدماجهم معا 

إلنتاج شكل معرفي قادر على تمثيل الهواجس والتعبير عنها، أي: أنها تمثل التراث 

لكل ما هو حاضر، فتصبح بهذا  المشرق بأدوات إجرائية حداثية ورؤيوية مستقبلية

الحداثة صالحة لكل زمان ومكان؛ " فالحداثة إذن تستقبل الحياة، فإنها لعازمة على 

أن تجعل من ساحاتها مضمار تجديد وتاصيل وقناة ربط وتوصيل، متحولة بالكتابة 

من وضع المقارنة أو الرديف حيث كان وضعها أفالطون أو من وضع النخاسة 

" يدافع النتشالها من .... أي حضور فيه  Batailleتظل باتاي "  والنجاسة التي

امتالء الهوية، وسماكة الذات المتجدرة في أرضيتها المعرفية والمتحالفة مع روافد 

الكون الفكري واالنساني على نحو يقوي فيها االحساس بالجدارة وبالقدرة على 

الجاحظ، وابن قتيبة تدارك الركب بذات الوتيرة التي الزمت خطا سبويه، و

والتوحيدي والجرجاني وحازم وابن خلدون وابن رشد  وابن عرابي وآخرين كثيرين 

 .  5من االعالم الزهر لركائز حضارتنا "

نريد في محاضرتنا هاته أن ننظر إلى الحداثة كمفهوم حضاري بناء وغير   

تراث إلى العصر ال هدام " نريد إذن أن نرفع لواء الحداثة التي تدعو إلى ارتجاء ال

 . 6الذهاب بالعصر إلى التراث "

وكان ينبغي لنا تحديد زمن هذه الحداثة، وحداثة موضوع بحثنا هي حداثة   

القرن العشرين ، وهي في اصطالح معظم مؤرخي األدب العربي ، تبدأ من حيث 

م وتنتهي إلى ما سيأتي من 1613 -م1798الزمن بدخول الفرنسيين في مصر عام 

ر المستقبل، و الحداثة كمفهوم أدبي عكس المعاصرة و التجديد .... ال يتغير عصو

من ذلك هي مفهوم أدبها بامتداد الزمن وتعدد عصور المستقبل، وهي على الرغم 

الزمن مهما تعددت عصور المستقبل، وهي على الرغم من مفهوم  يختلف من اسم 

س فعل انقالبي تحويل باستمرار، إلى آخر أو من أديب آلخر " فالحادثة عند  أدوني

 ." 7وهي عند فايز خضور إسرار على اإليقاع الوزني، وتوليد للمفردة والصورة .....

لكن مفهوم الحداثة في االتجاه اإليجابي مهما كانت الظروف "يدفع  بعناصر 

 8االختالف والتنوع  إلى مصب واحد هو خدمة هذا األدب بكل مالبساته "

تقوم على أساس الصراع ضد التحضر  -في مجملها-الحداثيةتكاد التجربة 

والتمدن. لكن، ال في جوانبه اإليجابية، بل في جانبه السلبي الحامل لرموز التفسخ، 

                                                
 09سليمان عشراتي .مجلة . تجليات الحداثة التي يصدرها معهد اللغة العربية و آدابها . جامعة وهران . ص 5
أين لياليا". ديوان المطبوعات الجامعية . بن عكنون  عبد المالك مرتاض . دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة " 6

  10الجزائر . ص
  14. ص1.1980وفيق خنسة . دراسات في الشعر الحديث . دار الحقائق .ط 7
  22.ص1988.السنة السابعة عشر .1مجلة، اليمن الجديدة .عمحمد أحمد زكريا،  8
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وتقطع وشائج العالقات اإلنسانية وتشيئها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على 

 التخلص من هيمنة النظرة التراثية لألمور .

ربة معينة تصدر نمطا من التعبير معينا، ونهجا من الرؤية ولما كانت تج

في القصيدة المعاصرة، أتت مختلفة عن نظيرتها تها متميزا، فإن طبيعة طرح تجرب

في التراث العربي القديم، وإن كانت تمتح منها في أحايين كثيرة. لكن بإضافات 

لذي ال تنقطع فيه عن جديدة، وبلورة مختلفة؛ أي أنها تمتح من التراث، في الوقت ا

الواقع المحيط بها، أو باألحرى الذي تعيشه، بما فيه من ثقافات وافدة؛ على اعتبار 

أن اإلبداع"مشروع حرية شمولية، وإال أصبح اغترابا جديدا مضاعفا إذا بقي ناقصا 

 ليس محايدا.  ، فهو(9)جزئيا"

ولكنها صميمية الشك أن مفهوم التجربة الحديثة يطرح إشكالية جد مستعصية، 

تنهل من ينبوعين ثريين : –في اآلن نفسه،  وذلك ليس ألنها ذات كم  تراكمي فحسب 

بل ألنها حلمية شفيفة، وأيضا صوفية، تنبئية، متجددة  -التراث، والوافد من الغرب

دوما، وذات سيرورة حركية مشرئبة نحوالمستقبل، ألنه "ليس هناك شيء اسمه 

حدار االجتماعي، وإنما هنالك الماضي الشعري تجربة شعرية في وضع االن

 . (10)المستعاد مع كل شاعر جديد "

نعتقد أن الحداثة الحقة "إنما تلتمس في األدوات المعززة بالرؤى والمواقف التي 

تكتشف أستار الواقع وحجبه، فتعري زيفه ومتناقضاته، وتغوص في أعماق النفس 

. ولقد أدركت القصيدة (11)ه مع العالم "فتعرى اإلنسان وموقفه وقضاياه وإشكاالت

هذا الموقف وتمثلته،  –التي هي قصيدة الرؤيا قبل أي شيء آخر -العربية المعاصرة

وذلك حينما أدركت أنها في عصر من سماته التغ ير المستمر، والتجدد الدائم. فأخذت 

، أخذته والخطير في اآلن نفسه -التجريب والتجديد -على عاتقها هذا العمل العظيم

في شكل مرن يتالءم مع مضامين رؤيتها، ويستطيع إحتواء إشكاالت عصرها 

 المعقد وتجاربه الشائكة والجديدة.

 ياء،أن يتحرر ويحدد عالقاته مع األش المعاصر وبذلك استطاع الشعر العربي

ه إلى نظرت كما استطاع أن يتحرر الفكر النقدي، لدراسة المجتمع وقوانينه، وبتحديد

رغم رفة بالوعي والذات، محاوال امتالك فلسفة جديدة مغايرة، من خالل إرادة المع

ته وابث من تلك التحوالت التي شكلت لديه صدمة عنيفة مع متغيراتها من جهة، ومع

 من جهة أخرى.

 
 

                                                

 .73ص  1981، شباط 10المعاصر، ع حمد الزايد: فلسفة تقرأ شعرا، الفكر العربي م )9( 
 .30ص .1.1980وفيق خنسة . دراسات في الشعر الحديث . دار الحقائق .ط)10(

 م.ن، ص.ن. -)11( 
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 .قضايا وظواهر فنية                         2المحاضرة:
 

ف الشعر المعاصر أن ه الشعر المكتوب في عصره والمعبَّر عنه،  الشعر المعاصر يُعر 

والُمجد د في قضاياه وظواهره الفنية، بما يتفق وفَهم الشعراء لمفهوم العصرية، 

لروح العصر فيه، وهذه المحاضرة ستتناول قضايا الشعر المعاصر وتفه مهم 

العربي، الذي ظهرت عصريته من خالل فلسفته الجمالية المتأثرة بحساسية العصر 

والناتجة من صميم النص الفني شكالا ومضموناا، وليس من مبادئ خارجية 

ستكناه الحياة مفروضة، ومن ارتباط الشاعر بقضايا عصره وتفاعله معها، ومحاولة ا

ا على أن يشارك من خاللها  فيها بكل ما يمكله من ثقافة وخبرات فني ة، ويكون قادرا

 خبراته الشعورية مشاركة جماعية.

 الصورة في البناء الشعري: ــــ 

ا في الذهن أثناء  هل يمكن دراسة الصورة بمعزل عن اللغة؟ كان هذا السؤال شاخصا

يطرح نفسه بالحاح هذه المرة، ذلك أن الفصل بين بحث البنية اللغوية، إال أنه 

مكونات القصيدة الفنية أمر ال يخلو من تعسف لوال ما يتطلبه الدرس النقدي. ألن 

الصورة تتداخل في إطار أوسع مع الخيال والمجاز لتشكل ما نصطلح عليه باللغة 

دا إلى الشعرية التي تكون "مشحونة بالتصوير بدءا من أبسط أنواع المجاز وصع

 .(12)المنظومات األسطورية الشاملة العامة"

لقد تعرضت الصورة الشعرية شأن المفهومات األخرى إلى تطور في المفهوم 

والداللة، فقديما كانت تقف عند حدود الصورة البالغية في التشبيه والمجاز 

والموروث البالغي والنقدي عند العرب، وإن لم يتناول الصورة "بهذه الصياغة 

                                                
 .28،ص1972 دمشق، صبحي، الدين محيي ترجمة: األدب، نظرية ويليك، وربنيه وارين أوستن(12)
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حديثة.. ولكن المشاكل والقضايا التي يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة ال

معبرا عنها بمصطلح المعنى. أما النقد الحديث فقد أضاف إلى مفهوم  (13)في التراث"

الصورة القديمة "نوعين آخرين هما الصورة الذهنية، والصورة باعتبارها 

ي التشكيل الصوري هي اللغة، . وهذا يعني أن عناصر جديدة دخلت ف(14)رمزاا"

والعنصر الحسي والرمز واألسطورة؛ فضالا عن األنواع البالغية األخرى المعروفة 

 كالمجاز. 

ال حاجة بنا إلى استعراض كل ما قيل في تعريف الصورة، ألن معظم التعريفات 

تقترب من تعريف الشاعر األمريكي أزرا باوند حين قال عنها أنها "تلك التي تقدم 

والصورة ال تنفصل عن اللغة ألنها  (15)تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن"

انبثاق عن اللغة، ومعنى هذا أن الصورة ال تتقرر بمحض الصدفة بل تولد من جهد 

الشاعر الفنان على وفق انتقائية دقيقة تقررها الخصال الشخصية، ألنها عميقة 

 الجذور في التجربة المحسوسة.

 يجب مالحظته هو أن الصورة كلما احتفظت بأسرارها لحين، ونزعت   على أن ما

ح إلى الغموض الفني الموحي، وألجأت القارئ إلى التأمل، كانت أقرب إلى رو

 وما الشعر، وألصق بمفهوم الشعرية ألن المعادلة ما بين وضوح الصورة وجالئها

ا.   بين تأثيرها تظل عكسية دائما

 الصورة والمجاز: ــــ 

 (16)مجاز عند البالغيين هو "الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له"ال

 (17)والمقصود به أن المجاز يخرج باللفظ "من الداللة الواحدة إلى الداللة المتعددة"

وبعبارة أخرى فإن المجاز هو الذي يكشف عن المعنى الكامن وراء اللفظ فيشحنه 

بطاقة إيحائية كبيرة، ولهذا إن الشعر من غير المجاز يصبح كتلة جامدة فالصور 

 المجازية هي جزء ضروري من الطاقة التي تمد الشعر بالحياة.

ا أهمية المجاز فتكمن في تلك الحرية التي يتيحها للشا عر، ويتصرف من خاللها أم 

في خلق أخيلته ورؤاه، على أن هناك من يقول بإمكان أن  يقوم الخيال الخصب مقام 

                                                
 والنشر، للطباعة الثقافة دار هرة،القا والبالغي، النقدي التراث في الفنية الصورة عصفور، جابر(13)

 .7ص1،1974ط
 للطباعة األندلس دار لبنان،- بيروت الهجري، الثاني القرن آخر حتى العربي الشعر في الصورة البطل، علي(14)

 15.ص1983والتوزيع، والنشر
 63.ص 4،1981عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي لألدب، دار العودة بيروت، ط(15)
-هـ1356 مصر، الحلبي، البابي مصطفى مطبعة العلوم، مفتاح بكر(، أبي بن يوسف يعقوب )أبو السكاكي(16)

 170، م.1937
 107،ص، 1974، 1، األصول، بيروت، دار العودة، ط1الثابت والمتحول، أدونيس، ج(17)
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وفي هذه الحالة فليس بمقدور سوى الشاعر الفنان على خلق  (18)المجاز في الصورة

صوره اعتماداا على اللغة وبمعزل عن العناصر البالغية. وفي كل األحوال فال غنى 

 مجاز. للشاعر عن ال

 الصورة والخيال: ــــ 

ا  -جوهر العمل الشعري -كما هو معروف-الخيال  فال يذكر الشعر  -واألدبي عموما

ا بالخيال، وإذا كان ال بد من تعريفه فهو: "تلك القوة التركيبية السحرية التي  إال مقترنا

ا يمزج ويصهر المكان احداها باألخرى.. إنه حالة عاطفية غ ير تشيع نغماا وروحا

. فالخيال إذن "أداة من أجل مزيد من اإلضاءة (19)عادية وتنسيق فائق للعادة"

وكلما اشتط، واغرب، توحد أكثر مع لغة الشعر التي تماثله في اإلغراب  (20)للواقع"

ا من الضبابية فتحتفظ  ا، ولذلك فال يمكن للخيال إال أن يكسو األشياء شيئا واإلدهاش معا

. ومن هنا فهو أداة ال غنى عنها لفنان، ألنه ال يستطيع بشيء من أسرارها المجهولة

 إال بمعونته أن يتصور األشياء والحوادث في صور حية قوية.

وليس بين الخيال والحقيقة تعارض أو تقاطع كما يظن بعضهم "فكالهما عنصر فعال 

في مجال أوسع هو عالم األشياء واألشخاص واألحداث ذلك العالم الدرامي النفسي 

وذلك يعني أن "الشاعر حين يستخدم خياله ال يهرب من  (21)ا يقول )مورينو("م

 . (22)الحقيقة بل يلتمس الحقيقة كذلك في الخيال"

ا لمخاطبة "ملكة الخيال" فقد تفاَوَت في القوة، والخصب، من  إن الشعر يتجه أساسا

ونال شاعر إلى آخر فُوصف شاعر بأنه ذو خيال خصب، وآخر بأنه ذو خيال فقير، 

منزلة اسمى عند "كانت" والرمانسيين من بعده في العصر الحديث فقد منح 

المتصوفة "الخيال اسمى ما يمكن أن يناله من قداسة وتقدير طوال عصور الفكر 

فالصوفي تواق إلى االتحاد بالمطلق، وسبيله إلى ذلك الخيال المجنح فمن  (23)العربي"

فة، ويُنار الطريق إلدراك طائفة من خالله "يتم الكشف عن نوع مهم في المعر

 .(24)الحقائق المتعالية"

إن مهمة الخيال خطيرة في العمل الفني والشعري بخاصة، فالصورة الفنية "ال تكتمل 

                                                
أصولها  في دراسة الهجري، الثالث القرن آخر حتى العربي الشعر في الصورة :البطل ينظر: علي (18)

 .25، ص1981بيروت،  األندلس، دار وتطورها،
(19 )

 للتأليف العربية اليقظة دار بيروت، الجيوسي، الخضراء سلمى ترجمة والتجربة، الشعر مكليش، ارشيبالد 

 53،ص.1963والنشر والترجمة
 714د.ت. ر،بمص المعارف، دار التكاملي، النفس علم جماعة منشورات  واألدب، النفس علم الدروبي، سامي20)
 36، ص4،1981عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي لألدب، دار العودة بيروت، ط(21)
 ن، م، الصفحة نفسها.  (22)
 ،1ط والنشر، للطباعة الثقافة دار القاهرة، والبالغي، النقدي التراث في الفنية الصورة عصفور، جابر(23)

 51ص.1974
 ن، م، الصفحة نفسها.(24)
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بدونه مهما كانت قدرات الشاعر والفنان، ولما كانت هذه الصورة قد استوعبت 

فإن الخيال ارتبط مثلها بالمكان الذي "يدعونا للفعل،  (25)صفات التشكيل المكاني"

 . (26)ولكن قبل الفعل ينشط الخيال، ينقي األرض ويحرثها"

 الصورة واألسطورة: ــــ 

تتحدد مهمة القصيدة الحديثة في تنسيق أحزان العالم هي احزان الوجود، "والشعر 

 . (27)يهتم بالوجود والوجود ال نهائي"

 صر هوفإن الشاعر المعا -ومن أجله-ي صراع مستمر مع الوجود وما دام اإلنسان ف

مه أحد أطراف هذا الصراع، بل هو أحد أطرافه األساسيين، ومن هنا جاء اهتما

ا دالالتها البدئية ومستكنها أبعادها اإلنسانية لموا يبات خجهة باألساطير مستلهما

خدم الشاعر العصر، فاألسطورة هي الماضي الحاضر في الحاضر، وحين يست

مل األسطورة فإنه بذلك يقوم بعملية اختراق حضاري لماٍض غابر غير حضاري يح

 معه براءة البشرية ونقاءها في عهود طفولته األولى. 

فاستدعاء األسطورة على وفق هذا التصور ال يكون حلية عند الشاعر الفنان بل هو 

ا. ويترتب على ذلك أن يعي الشاعر "أن  استجابة لسياقات الشاعر النفسية والفنية معا

استخدامه لهذا الرمز أو ذاك لن يكون له قوة التأثير الشعري ما لم يحسن.. استغالل 

العالقات أو األبعاد القديمة لهذا الرمز، وما لم يضف إلى ذلك أبعاداا جديدة هي من 

 . (28)كشفه الخاص"

ا ينبغي اس تدعاؤها ضمن السياق وبعبارة أخرى، لكي يكون استخدام األسطورة ناجحا

الطبيعي، ومنحها الداللة العصرية المناسبة من خالل ما يستلزمه السياق من تحوير 

وتغيير وزيادة، فكلما تضافرت "العناصر األسطورية في داللتها مع الصورة العامة 

اقترب الشاعر من روح الموقف  (29)أو العناصر األسطورية األخرى في القصيدة"

 روح ال تخلو في جوهرها من لمسات شعرية. األسطوري فهذه ال

هي سمة الشعر الحديث فمن خاللها يستطيع  -في ضوء ما تقدم-إن الصورة الشعرية 

الشاعر أن يجسد فكرته في تعبيرية قادرة على استقطاب المتلقي وصهره في صميم 

التجربة االنفعالية. ولكي يكون "العمل الشعري كله عالقات صورية كما يقول 

                                                
 65ص -1984 -3ع -2الرباعي، تشكيل المعنى الشعري ونماذج من القديم، م فصول، ععبد القادر (25)
 (، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد،1جاستون باشالر، جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، كتاب األقالم)(26)

 .152ص1980
 سلسلة المصرية، األنجلو مكتبة القاهرة، بدوي، مصطفى محمد الدكتور ترجمة والشاعر، الحياة سبندر، وستيفن(27)

 .186.ص ، د.ت. كتاب، األلف
 ،3ط العودة، دار بيروت، والمعنوية، الفنية وظواهره قضايا المعاصر، العربي الشعر اسماعيل، الدين عز(28)

 196.ص1981
 والتوزيع، للنشر الربيعان شركة الكويت، السياب، شاكر بدر شعر في األسطوري الرمز البطل، علي(29)

 118م.ص1982
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ب على الشاعر أن  يؤسس بنية إيحائية مركبة تستمد عناصر  (30)برت ريد"هر توج 

تصويريتها من قوة التوهج االنفعالي، َعب ر تحطيم عالقات المادة المنظورة وإقامة 

عالقات جديدة على وفق رؤيا الشاعر من خالل استخدام كل الحواس دون الوقوف 

الحواس األخرى أكثر  عند حاسة البصر وحدها ذلك أن الصورة يمكن أن تستقي من

 من استقائها من النظر. 

إن الصورة بمختلف أنواعها قادرة على إقامة عالقات جديدة بين األلفاظ، واستحداث 

ا إلى خلٍق صورى جديد ليس على مستوى  استعماالت لغوية مبتكرة، تقود حتما

النفسية الدالالت الوظيفية أو المعنوية المعروفة فحسب وإنما على مستوى الدالالت 

ا وفي هذا الصدد يذهب ناقد معاصر إلى "أن للصورة مستويين.. هما المستوى  أيضا

، مشيراا إلى أن للصورة وظيفتين نفسية ومعنوية، (31)النفسي والمستوى الداللي"

ومن خالل تحديد الوظيفة النفسية فإن الصورة الشعرية ستتجاوز كثيراا الفقر 

بالغية التقليدية؛ في ضوء ما مر من مفهومات الصوري الذي يتمخض عن القراءة ال

ُوظفت الصورة الشعرية في شعر الروادأثناء التعبير عن حساسية عصرهم بعدة 

 تشكيالت صورية هي: 

 التشكيل بالقصة .ــــ 

 التشكل بالموروث .ــــ 

 التشكيل بالرمز األسطوري. ــــ 

 التشكيل بالرمز األدبي. ــــ 

 .التشكيل بالقناع ــــ 

 التشكيل باإليقاع.ــــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 55ص -1984 -4مج -2فصول، ع جلةعبد القادر الرباعي، تشكل المعنى الشعري ونماذج من القديم، م(30)
، 1كمال أبو ديب،  جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، بيروت، دار العلم للماليين، ط(31)

 .22.،ص 1979
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 .التشكيل الموسيقي لتجربة الشعر الجديد              03المحاضرة:

 

حيث  تعرضت القصيدة الحديثة إلى اهتزازات مهمة في تشكيلها الموسيقي

كل الطاقات الموسيقية الممكنة، التي من شأنها أن تغذي القصيدة  تاستثمار

-أحادية التفعيلة أو الممزوجة –المعاصرة، ومع االستناد الكلي على البحور الصافية 

فإن  القصيدة الجديدة قد " حافظت حتى اليوم على الوزن والوزن الخليلي بالذات،  ،

ة، فإنها ال تستطيع أن تتخلى عن الوزن وإن كانت قد تخلت من فترة قصيرة عن القافي

ابط الس ري بين الحداثة  باعتباره القاسم المشترك في الش عر العربي، والر 

 .32»والموروث

ارتداد اهتزازات الحداثة دفعت الشاعر المعاصر إلى التجريب بتوظيف بعض 

المعادل التقنيات األسلوبية التي تتصل بمنطقة اإلبالغية، التي أصبحت بمثابة 

نظام الس طر والتنويع  -الموضوعي لبعض اإليقاعات الموسيقي ة المسقطة واستبدلت بـ

وتمحورت هذه االستثمارات في التحرك في نطاق الصورة التقليدية  -التقفوي...

للوزن العروضي بالمزاوجة بين البحور الشعرية في األسطر أو الجمل الشعرية، إنه 

الكالم وإثراء الموسيقية، مما ساهم في هندسة نظام جديد مؤسس على تنسيق 

معمارية النص الشعري الحديثة في توزين فن القول، وما لبثت النزعة التجريبية عند 

شعراء القصيدة الحديثة أن " اهتدت في ضوء الحس الموسيقي  الذي يمتلكه الشعراء 

ضي بين بحرين للبناء المركب في القصيدة العمودية، إلى محاولة إيجاد تداخل عرو

أو أكثر، من أجل إيجاد مبررات إيقاعية تتجاوب مع تعقيد التجربة الشعرية 

 .33»الحديثة

هذا المزج لم يرد من باب االعتباطية والعشوائية العمياء، بل جاء من باب   

تنوع اإلنجازات الشكلية للعملية الشعرية المترجمة للحاالت النفسية  التوثب مع

الجديدة على حد تعبير أدونيس تتأبى " تسكن في أي شكل، بل هي المعقدة، فالقصيدة 

. وبهذا 34جاهدة أبدا في الهرب من كل أنواع االنحباس في أوزان وإيقاعات محددة"

يدعو أدونيس إلى الخروج عن األوزان المعهودة واإليقاعات المحدودة؛ فشعرية 

ة وبحث عن أوزان جديدة اإليقاع، هي ثورة على األشكال المسبقة واألوزان المعروف

                                                
 ، 1ت في األدب العربي المعاصر، دار العودة بيروت،طعبد العزيز المقالح: أصوات من الزمن الجديد، دراسا 32

 .95، ص:1980
مارك شودر وآخرون: أساس النقد األدبي الحديث، ترجمة: هيفاء هاشم، مطابع وزارة الثقافة والسياحة  33

 .70-69، دمشق، ص:1966واإلرشاد القومي،
 .14، ص:  1978، 2أدونيس: زمن الشعر ، دار العودة، بيروت، ط  34
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 وإيقاعات متجددة. 

 المزج بين البحور.-

احتاج الشاعر المعاصر إلى استغالل طاقات جديدة، ليتغلب على القيود 

العروضية المقننة، بغية إيجاد مواءمة وانسجام في تخريج التراكيب اإليقاعية عن 

لتنويع، "ومن وسائل النمطية المعهودة لتحقيق التميز والتفرد في شعريته عن طريق ا

  35.»التنـويع في الشكل الجديد استخــدام أكثـر من وزن في القصيدة الواحدة

إن الطريقة التي يؤثرها الشاعر المعاصر هي تلك التي تراعي التوافق 

والتناسب في توظيف بحر أو عدة بحور شعرية أو" االنتقال من سطر مؤسس على 

بإمكانه أن يعطي جماال إيقاعيا  36  »ة أخرى.تفعيلة إلى سطر آخر مؤسس على تفعيل

 وإيحاءات سمعية

 التدويـر. -

لعل من أبرز المقومات البنائية  للقصيدة المعاصرة تمتع الشاعر المعاصر 

بثقافة واسعة في التنويع الموسيقي لتسعفه في تقدير اآلليات الفنية واللغوية التي 

تقترح بديال عن البنية الشعرية القديمة، في إثارة المحسوسات الجمالية للتفعيلة 

لتدوير، وغيرهما من المغذيات اإليقاعية، باستثمار الترخيصات العروضية وكذا ا

والتدوير الزم العروض الخليلي سواء من خالل الدوائر العروضية في استنباط 

وينفك المتقارب البحور الشعرية وتبنيه لألوزان إذ " ينفك الرمل والرجز من الهزج، 

ل أو من خال 37من المتدارك، ويلحق هذه الظاهرة حركة إيقاعية منتظمة ومتزنة"

 38التفعيلة الموحدة، ألن "الوحدة اإليقاعية في الوزن العروضي هي التفعيلة الواحدة"

وفلسفة التدوير ظاهرة مألوفة في الفكر العربي منذ القدم كالطواف على الكعبة 

وحلقات الذكر...وغيرهما ، والبيت المدور عرفه التقصيد العربي في اشتراك شطراه 

الحر يتأسس على جريان وتوالي التفعيالت في عدة  في كلمة واحدة، أما في الشعر

أسطر متتاليات دون مكبالت، ألن  من خصائص التدوير "أن يقضي على القافية ألنه 

مما يؤهل الشاعر لمسايرة دفقاته الشعورية في  39»يتعارض معها تمام التعارض

 تقصيـد قصيدتـه. 

                                                

، 1985علي يونس: النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  35

 .58القاهرة، ص:

، 3عزالدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت ط 36

 .102، ص:1981
 .38، ص:1993، بغداد،1وزن، دار الشؤون الثقافية العامة ، طمحمد ناصر توفيق: القصيدة و الال  37
 .77، ص:1981، 4عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي لألدب،دار العودة بيروت، ط  38
 .223،ص:1993، 3صابر عبد الدايم: موسيقى الشعر بين الثبات و التطور،مكتبة اآلداب القاهرة، ط 39
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صفة مشتركة بين الفنون  «اإليقاع ال يقتصر على فن واحد من الفنون، فهو 

قص، كما تبدو أيضا في  جميعا تبدو واضحة في الموسيقى والش عر والن ثر الفني والر 

،أي: اإليقاع أساس كل عمل فني، وقد مثلها محمد العي اشي في 40»كل الفنون المرئية 

وتية)الموسيقى(، والحركة  ثالث حركات، الحركة الل فظية )الش عر(، والحركة الص 

قص(البدن  ،42»الت كرار، أو الت عاقب، أو الت رابط «، وذلك بإتباع طريقة 41ية ) الر 

فهذه السياقات اإلجرائية تكسب اإليقاع  قيمة داللية من حيث المعاني الموحية،  

نة للن ص 43 »لغة الت واتر واالنفعال «ألنه  ، التي تنسجم مع العناصر األخرى المكو 

 له، ويكون ذلك في إطار زمني منتظم. الش عري لتشكيل البنية الهيكلية

مني المنتظم للظواهر المتراكبة هو  «كما يوصف اإليقاع بـــــ  الت ناوب الز 

ية المميزة للقول الش عري والمبدأ المنتظم للغته ، ويحدث ذلك من خالل 44 »الخاص 

ارتباط اإليقاع الموسيقي مع اإليقاع  «جرس األلفاظ وتناغم العبارات، حيث أن 

الش عري جاء من اهتمام علم العروض بالن غم الن اتج عن نظم األلفاظ وحبك الجمل 

، وبالت الي أصبح اإليقاع ضرورة حتمية في الن ص الش عري، 45»وارتباط العبارة

لت وافق تساعد على استنطاق الط اقة الموجودة في األلفاظ الش عرية إلحداث االنسجام وا

الد اللي اإليقاعي مع الت جربة الش عرية للمبدع الذي ينبثق من أحاسيس وخلجات 

الشاعر النفسية لتتواصل مع أحاسيس المتلق ي في جو  طربي خفيف  يحدث وقعا 

، هذا الت جديد الذي 46 »الوسيلة التي تجعل اللغة شعرا «موسيقيا في نفسه، كما يعد

ة تشتغل فيه كل الدوال الل سانية  أطال القصيدة المعاصرة عموما والجزائرية خاص 

 بطريقة منتظمة ومنسجمة.

 أنماط اإليقاع في الشعر المعاصر:  -

القصيدة العربية المعاصرة ثارت على الن مط الت قليدي القديم، ولكن لم تكن هذه 

الث ورة في تحطيم البنية اإليقاعية كليا، بل سعت إلى استجالء كل ما يمليه الش عر من 

إيقاع الجملة وعالئق األصوات والمعاني والص ور وطاقات الكالم اإليحائية  «

ها اإليحاءا ، وكلها أنماط 47»ت وراءها من األصداء المتلونةوالذ يول التي تجر 

ع الت جربة الش عرية، أي: ع بتنو  لما كان اإليقاع الش عري معب را  «وسياقات لإليقاع تتنو 

                                                
 .61العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية، ص محمد صابر عبيد، القصيدة  -40
 .40،ص 1976ينظر، محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي، المطبعة العصرية، تونس  -41
مكتية دار العروبة، الكويت،  محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية، -42

 .16ص  م 1981
  .17المرجع نفسه، ص -43
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 44
منشورات دار الثقافة  موفق قاسم خلف الخاتوني، داللة اإليقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث، - 45

 .16ص  1999، 1واإلعالم، الشارقة، ط
جون كوين، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، الدار  - 46

 .74.ص 1986البيضاء، الطبعة األولى، 
 .116م، ص 1971، 1أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط -47
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عن حركة الن فس الش عورية وشحنتها الوجدانية وانفعاالتها الن فسية وجب أن يكون 

 »سجاما معها من غيرهالكل تجربة شعرية إيقاع خاص يتماشى معها ويكون أكثر ان
، وقد ربطه أيضا ابن طباطبا بالحالة الن فسية للش اعر، فتكون العالقة بين المتلق ي 48

ق وشعور بعالم القصيدة ، وكذا نجد خالدة سعيد في 49والقصيدة عالقة إحساس وتذو 

ؤية حيث هو  الن ظام الذي يتوالى أو  «حديثها عن األوزان الش عرية لها نفس الر 

يتناوب بموجبه مؤثر ما )صوتي أو شكلي(، أو جو ما ) حس ي، فكري، سحري، 

روحي( وهو كذلك صيغة للعالقات) الت ناغم، الت عارض، الت وازي، الت داخل( فهو إذن 

، أي أن اإليقاع يقوم على مبدأي الن ظام 50»نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلية 

اث حركية وحيوية في بنية الن ص الش عري وليس مجرد أصوات والمؤث ر، إلحد

وأوزان، وإنما هو تداخل وتناغم بين الص وت والفكرة والعاطفة، أما صالح فضل، 

من  من  «فيضيف مبدأ آخر لإليقاع في الش عر المعاصر وهو الز  فال إيقاع خارج الز 

« 51. 

 Laسلسلة الكالمية " "الت رجيع" المنظ م في ال«ويطلق اإليقاع أيضا على 

chaine parlée والذي 52 »" وذلك بإحساسات سمعية ناتجة عن عناصر تنغيمية ،

 «ترديد الص وت، وتكراره إلمداد األلفاظ إيقاعا مستصاغا، وهو -الترجيع -يقصد به

، وعليه يمكننا حصر هذه 53»فرع من عنصر إيقاعي هو" الت نغيم" الذي يحدثه 

 األنماط فيما يلي: 

 بنية اإليقاع الّداخلي: -1

 اإليقاع الّصوتي:  -

إن ما وصل إليه العلماء والباحثون في علم األصوات وعلم الل غة حول مفهوم 

وتية في الزمن أي على مسافات  «اإليقاع هو أنه عبارة عن  تتابع األحداث الص 

يث زمنية متساوية أو متجاوبة، ومعنى ذلك أن اإليقاع هو تنظيم ألصوات الل غة، بح

، انطالقا من أن الل فظ أداة تبليغ ووسيط بين الباث 54 »تتوالى في نمط زمني محدد

تأكيد  «، فهو كذلك55 »ويحمل طاقة إيقاعية، وله القدرة على إبراز المعنى «والمتلق ي

                                                
م، ص 9811، 4، دار المعارف، القاهرة، طمصطفى سويف، األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة - 48

58. 
ينظر، عبد الرحمن تبرماسين، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع،  -49

 .100، ص 2003، 1القاهرة، ط
والتوزيع، خالدة سعيد، حركية اإلبداع، دراسات في األدب العربي الحديث،  دار الفكر للطباعة والنشر  -50

 .107،ص1986،  3بيروت،ط
 .101عبد الرحمن تبرماسين، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص   -51
 .101المرجع نفسه، ص  -52
 .102عبد الرحمن تيبرماسين، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص -53
 .211، ص 1993لهيئة المصرية العامة للكتاب، سيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العربي، ا -54
 .103عبد الرحمن تيرماسين، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص -55
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قوي لمعنى الكلمات. وضغط على اإلنفعال واألفكار بواسطتها فهو من ثم يعنى حقيقة 

، وذلك من خالل دراسة الحروف التي تشك ل تلك 56 »أغلب الحركات التأثيرية 

األلفاظ، حيث أن لغة الش عر تتصل بأصول الت لفيظ الل سانية العربية من خالل إبراز 

نتج عن انفعاالت الش اعر، لذلك نجد ابن المعتز قد رك ز المتلق ي لمرتكزات صوتية ت

ف في طبقات 57 »وأنشد بصوت جهير  «على الت نويع الت نغيمي فقال: ، أي:التصر 

المفردة األدبية كائن جديد متمي ز من المفردة المعجمية،  «الص وت ظاهرة تنغيمية، و

لها تتجاوز كونها فهي في األدب تلبَس لبوسا فريدا مع شحنة روحية، مما يجع

أصوات مادة معجمية، وهي ترسم وتشخ ص وتجس م حالة شعورية، فتت سع داللتها 

 .58 »اإلشارية الضي قة، وتحمل داللة أخرى في حالة االت ساع

وتي مستوى رئيسا في   لذا اعتبر العلماء القدامى والحداثيون المستوى الص 

فاألصوات  «الرق ة والعذوبة، الخطاب الش عري، لما يثيره في نفس المتلقي من 

وتية مثال تؤد ي دورا فاعال في بناء األلفاظ صوتيا وهي مسؤولة عنه  والوحدات الص 

 -الوزن -أسلوبية مثل: القافية -على نحو تظهر فيه سمات وخصائص صوتية 

وتي -الجناس االستهاللي -اإليقاع ، أي: 59 »جرس الص وت... -الن غمة -التجانس الص 

وات دالالت، وأصبحت تشغل حي زا كبيرا من الد راسات الل غوية الحديثة، لهذه األص

وتية،  فتستمد هذه الد اللة من طبيعة األصوات نغمها  «حتى أطلق عليها الد اللة الص 

، حيث هذه المالمح الص وتية  تؤدي وظيفة داللية كالنبر والت نغيم 60 »وجرسها 

اة بالظواهر التطريزية حيث أن  وتية  «المسم  المؤثرات الص وتية هي الظ واهر الص 

المتنوعة التي تحدث أثرا في الن ص األدبي على مستوى المعنى والد اللة اإليقاعية، 

والشد ة والرخاوة والتفخيم والمقاطع  وتتمث ل في الن بر والت نغيم والجهر والهمس

 .61 »الصوتية...، وكلها تسهم في تشكيل المعنى الد اللي اإليقاعي للن ص

ن الكلمة من مقطع صوتي واحد أو من عدة مقاطع لتشك ل   - وتي: تتكو  المقطع الص 

الوحدات الد اللية، ولكل لغة مقاطعها الخاصة بها، فنجد رمضان عبد التواب عرف 

كمية من األصوات تحتوي على حركة واحدة، يمكن االبتداء بها «لنا المقطع على أنه 

                                                
السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها اإلبداعية، الهيئة المصرية العامة  -56

 .185ص 1993للكتاب، 
 .14البديع، دار المسيرة،د.ط، د.ت، ص  ابن المعتز،كتاب -57
 .25، ص 1999، 2أحمد ياسوف، جماليات المفردة القرآنية، دار المكتبي، دمشق، سورية، ط -58
، 0200، سبتمبر13أولريش بيوِشل، األسلوبية الل سانية، ترجمة: خالد محمود جمعة، مجلة نوافذ، السعودية،ع -59

 . 137ص 
 .46م، ص 1984، 5نجلو المصرية، القاهرة، طفاظ، مكتبة األإبراهيم أنيس، داللة األل -60
مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، ص  -61

45/46/47 . 
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عبارة عن حركة قصيرة أو طويلة  «ابراهيم أنيس فهو، أما عند 62والوقوف عليها"

 ، وهو أصغر وحدة نطقية.63»مكتنفة بصوت أو أكثر من األصوات الس اكنة

ار أنه  وحدة صوتية قاعدية مؤلفة من صامت  «كما نجده في نظر مك ي در 

وصائت...لكن الصامت ال ينطق منفصال عن الس ياق أو مبعدا عن الت راكيب، إال في 

الت مثيل له أو الت حدث عنه، أما في األداء المت صف بالسلسلة الكالمية، فالصامت حالة 

ائت في نسق عام متكامل داخل السلسلة الكالمية أو فيه تأثيران قويان  مع الص 

أحداهما داخلي يعود لتجاوز األصوات لبعضها البعض وثانيهما تأثير خارجي يعود 

 »الن فسية وإلى ما يحيط به عند الن طق بها إلى مستعمل األصوات في مختلف أحواله
 ، وقد تعددت المقاطع في الل غة العربية فانحصرت في خمسة مقاطع:64

مز ص ح.  أ/ المقطع القصير المفتوح: يرمز له بالر 

مز ص ح ح، ويتألف من صوت صام ت ب/ المقطع الط ويل المفتوح: يرمز له بالر 

 وحركة قصيرة.

مز ص ح ص، ويتألف من  صامتين ت/ المقطع القصير  المغلق: يرمز له بالر 

 تتوس طهما حركة قصيرة.

ث/المقطع الطويل المغلق: يرمز له بالرمز ص ح ح ص، ويتألف من صامتين 

 تتوس طهما حركة طويلة.

ج/المقطع القصير المغلق بصامتين: يرمز له بالرمز ص ح ص ص، ويتألف من 

 متين.صامت متبوع بحركة قصيرة متبوع بصا

لم يحسم أمر هذا األخير نظرا «رغم كل هذه الت عريفات واالجتهادات إال أنه

الختالفه حسب اختالف الل غات فهو من حيث بنائه المثالي أو النموذجي أكبر من 

ن من مقطع  Soundالص وت وأصغر من الكلمة، حتى وإن كان هناك كلمات تتكو 

 .65 »واحد مثل: من بفتح الميم أو كسرها

 ـــ القافية.ـــ

تعد القافية هي مائزة بنية الش عر من بنية الن ثر "ألن ه قد يقع الوزن الذي يكون شعرا 

في الكالم وال يسم ى شعرا حت ى يقف ى، فلذلك حرصوا على إيضاح القافية 

  66وألزموها".

ا تعريفها عند الغربي ين  فمرتبط بأفراحهم و أتراحهم " فعلى قدر ما يبدو اإليقاع  أم 

                                                
، 1982، 1رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  -62

 .101ص 
 .147، ص 1952، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الش عر، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، ط -63
م، ص 0520، دار األديب للنشر والتوزيع، السانيا، وهران، 1مكي درار، المجمل في المباحث الصوتية، ط -64

85. 
 .035/045م، ص 2000كمال بشر، علم األصوات، د.ط، دار غريب للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،  -65
 .78، بيروت، ص1987، 1كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، ش.م.م، ط - 66
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ل وهلة أن يعمد المرء إلى تقفية فرحه و  تعبيرا طبيعيا عن االنفعال يبدو غريبا ألو 

د تكرار  ، حت ى نفهم القافية، أن ال نرى فيها مجر  آالمه. والحق  أن  من الض روري 

قافية وسيلة إلبراز اإليقاع ، إن ها الوزن وقد أصبح اهتزازه لصوت بعينه. إن  ال

واضحا لألذن. إذا نظرنا إلى القافية من هذه الن احية وجدنا أن ها تستخرج بسهولة من 

ن البيت؛ وكلمة القافية   LAالقوانين الفزيولوجية والن فسية التي يخضع لها تكو 

RIME  مشتقة من كلمة الوزن أو اإليقاعLE  RYTHME   حتى أن يواشيم دي

للد اللة عل  LA  RYTHME بللي قد استعمل في القرن السادس عشر كلمة

 67القافية"

فهي في منظورهم ليست وسيلة تطريبي ة فحسب ، بل هي عملية معق دة الرتباطها 

بة بالجانبين الفزيولوجي و  باإليقاع ، وفس روها على أن ها هي الوزن ألن ها مخض 

ة فإن  "القافية وحدة موسي قيةالن فسي في الع لها  ملية الت كويني ة للبيت الش عري. ومن ثم 

أشكال مختلفة، أي أن ها تنسيق معي ن لعدد من الحركات والس كنات، وأن ها لذلك لها 

ا الروي فالبد  أن يكون حرفا من حروف الهجاء ال يدخل  طابع الت جريد لألوزان، أم 

وتية وماله من جرس".اإلطار الموسيقي  إال من حيث   68صفاته الص 

عة ، تكون بنتا شرعية  دة أو متعد دة متنو  القافية في تشك التها سواء أكانت موح 

للهواجس والوساوس االنفعالية حيث  "تخضع شأنها شأن كل  أدوات الش اعر 

لمقتضيات الت عبير وضروراته والتي تختلف من قصيدة إلى أخرى، وعلى هذا 

دة كما ال األساس يمكن الن   ظر إليها بمعناها الواسع على أن ها ال يمكن أن تكون موح 

 .69يمكنها أن تخضع لنظام ثابت"

واب  ة ،أن  القافية هي األداة الت لف ظية الخ -في اعتقادي –ال أجانب الص  المتمي زة اص 

منية الجرسية، التي تجعل ال وتية  المشحونة بالوحدات الز  لواحد احرف بالعناصر الص 

ريقة ك ل بطلت شإيقاعا مستقطبا لتفاعل العناصر الش عرية األخرى، هذا ما يؤه لها إلى ا

باعية و الخماسية.  أحادية أو ثنائية أو ثالثية وحت ى الر 

 

 

 

 

 
                                                

جان ماري جويو، مسائل فلسفة الفن المعاصر ،ترجمة و تقديم، د سامي الدروبي، دار اليقظة العربية للتأليف  - 67

 .176،ص1965، 2والترجمة و النشر،ط
ربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة ودار الثقافة، عز الدين إسماعيل، الش عر الع  68

 .113بيروت، ص 1981، 3ط
، 5198علي يونس، النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (69)

 .140، 147القاهرة: 
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 قضايا اإلطار الموسيقي الجديد.                04المحاضرة:

يستمد  اإليقاع سلطته المعرفية من كونه الماد ة الل غوية الحاسمة التي تتجس د في  

حي زي الل سان والس مع، فعبر هاتين اآللتين يتم  اختبار مختلف التالزمات أو 

من خالل عناصره المكونة جميعا على تحقيق  «االنسجامات الل غوية، فالشعر يعمل 

أعلى نسبة ممكنة من االنسجـام والتـوافق في القصيـدة، ويأتي اإليقاع لدعم هذا 

 .70 »األساس العام باالنسجام 

فمصدر الن زوع البنائي أو التشكيلي يرتكز في جوهره على مدى تمت ع الذ ات 

لتي تتسرب عبرها التجارب الش عرية، المبدعة بالحس  الصافي للمرجعيات االنفعالية ا

المعنى  «مع إثبات صدق المقولة القاضية بكون نعني بها الل غة والصورة واإليقاع

اإليقاع أو  «ويتبين  لنا من خالل تفهم هذا الكامل الوظيفي أن  71.»وظيفة السياق

إليها  الوزن ليس في حقيقة أمره شيئا مستقال عن القوة نفسها، وإنما هو وسيلة تعمد

القوة لتصون ذاتها إلى أبعد حد ممكن تجاه المقاومات التي تالقيها، فالنظام والترتيب 

ة.  72 »اقتصاد في القو 

                                                
 . 86جون كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص:  70
71  s Linguistics Library’Longman. R. H. Robins: A Short history of Linguistics  .، -

Green and Co LTD. Second impression 1989. P. 213. 
مسائل فلسفة الفن  المعاصرة، ترجمة: سامي الدروبي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة : جان ماري جويو 72

 .53، ص:1965، 2والن شر، ط
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أن الكتابة لذلك وانطالقا من هذه النظرة الممتزجة بالتفكير الفلسفي الجمالي 

والكتابة الشعرية خاصة هي نوع من "االختيار"، يقوم به الشاعر على  «إجماال 

مستوى كل بيت من أبيات قصيدته، وهي ثمرة نحته للمادة الصوتية، ليعب ِر عن ذوقه 

 .73»وميوله وأحاسيسه

ال تعدو مهارة الشاعر أن تعمد إلى العناصر األدبية في توظيف المألوف وغير 

المألوف، من صورة تركيبية أو باألحرى، إيقاعية متجددة ،ال في مادتها بل في 

تلك المادة األدبية، ونعني بها األصوات والمقاطع واأللفاظ طريقة توزيع عناصر 

 «، وعليه فإنوالعبارات واألساليب واألنساق التشكيلية التي ترسم شعرية اإليقاع

 .74»الشعرية دون إيقاع ال وجود لها في تصنيفات الشعر الحق 

مات االنفعال بالل غ عرية ش  ة الاستثمر معظم شعراء الجزائر المعاصرين كل  مقو 

ري لش عللقول ا -هذا االستثمار-من خالل توظيفهم للمثيرات اإليقاعية، مما أعطى 

 أبعاده الشعرية المستمد ة من الواقعين االجتماعي والنفسي.

 البنية اإليقاعية للتّكــــرار.ــــ 

كلمة و اليقصد بالتكرار في أبسط تعريفاته أن يعمد الشاعر إلى إعادة الحرف أ

ليه، إسامع لغرض يرمي إليه، وبذلك يركز على ما كرره ليسترعي انتباه الأو العبارة 

له إلى بؤرة داللية تنماز بالكثافة الصوتية واإليحائية، وبه كون لوصف يذا ابعد أن حو 

التكرار ظاهرة لغوية أسلوبية وخاصية من خصائص الخطاب، تؤسس على 

قي لمتلبغية االستئثار با ،بالحضور الملح لمادة لغوية بعينها داخل نسيج الخطا

اح على أو قذف انطباع ما في روعه بواسطة ذلك اإللح  وتوجيهه إلى فكرة أو معنى

 ما كرر.

ر–التكرار في العرف اللغوي من مادة  ره: أعاده مرة  -كر  ر الش يء وكر  وكر 

ات، ويقال  ة، والجمع الكر  ة: المر  كرته «بعد أخرى، والكر  رت عليه الحديث وكر  كر 

    .75 »إذا رد دته عليه

أخذ التكرار باعتباره نهجا من الكالم فصيحا، مشروعية وجوده من النصوص 

اإلسالمية المقدسة؛ إذ يحضر في القرآن الكريم حضورا ملحوظا ال يمكن إال أن 

فبأي آالء ربكما آية  "  نعتبره حضور تزكية، و من أيسر أمثلة ذلك  تكرار،

في ]سورة الرحمن[، و كلمة الناس في ]سورة الناس[ خمس مرات في   76تكذبان" 

                                                
" يناير/ مارس/ 4+3، ع"23شريم جوزيف: الهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة، مجلة عالم الفكر، مج  73

 .117، ص:  1994إبريل ـ يونيو،
عبد المالك مرتاض: قضايا الشعريات، متابعة وتحليل ألهم قضايا الشعر المعاصر، منشورات دار القدس  74

 .306، ص:2009وهران،العربي للنشر والتوزيع، بلقايد 
، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 13لسان العرب، مادة كرر، ج  :جمال الدين أبو الفضل ابن منظور  75

 .46، ص:2005، 4ط
 . تكررت هذه اآلية أكثر من ثالثين مرة  76
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حين ال يتعدى حجم تلك السورة الكريمة ثالثة أسطر، وأن من يتلوها ال يكاد يلحظ 

 ذلك، فإذا هو تكرار جميل ال ثقل فيه وال استهجان .

التكرار ظاهرة أصيلة من ظواهر اللغة العربية، ففي النصوص الجاهلية 

إعادة تراكيب أو مقاطع «ة نجده حاضرا، إذ عرفه العرب منذ القدم من خالل المتقدم

شعرية، مثلما في قصيدة )الحارث بن عبادة( المطولة التي كرر فيها عبارة: ]قَِربَا 

بََط النَّعَاَمِة ِمنَي[ أكثر من ثالثيـن مرة، ومثلما كرر )مهلهل بن ربيعة( عبارة:  َمر 

 » الا ِمن  ُكلَي ٍب [ أكثر من عشرين مرة في قصيدة لـه من المطول.]َعلَى أَنَّ  لَي َس َعد  
77 

 ماذجلم يتخذ التكرار شكله الواضح إال في عصرنا الحديث، وبشكل خاص في ن

، وسيقيةية مالشعر الحر؛ ولعل الذي يشغلنا في التكرار كونه بنية لغوية تحيل إلى بن

ن اللغوي يفضي إلى التكرار الموسيقي، فإذا ما يعنينا هو  الت لدالاوتكرار المكو 

 لمة قدرر كا دل عليه  المكرر في ذاته، فحين تكالمترتبة عن الموسيقى المكررة ال م

 تدل بذاتها وبموسيقاها. 

ال يخرج التكرار إذا عن تالزم الوظيفتين الداللية واإليقاعية، وهما الوظيفتان 

قيمة « ن  اللتان ظهرتا بجالء في توظيف التكرار في القصيدة الحديثة والمعاصرة أل

ر( بنائيا، تكمن على وجه التحديد، في كيفية اندماجه، وتصاعده إلى  كل عنصر )مكر 

ما يليه، لذلك تكتسب بعض الصيغ أهمية خاصة، من خالل تكرارها، إذ يصبح 

تكرارها ليس مجرد توقيع رتيب، بل هو إمعان في تكوين الت شكيل الت صويري 

  78.»للقصيدة، وإدغام لمستوياتها العديدة في هيكل متراكب

حم تال، يمنحها نوعا من الجديدة في األداء يكسب التكرار فن القول طاقة

ة لبنيالعضوي، والتناسق التصويري واإليقاعي، يتوالى ويتنامى في كل مقطع مع ا

     الداللية واإليقاعية.

ات لغايال مندوحة من أن الظاهرة التكرارية تعد من أهم التقنيات الكاشفة ل

 لتشكيلملة لالمغذ يات والمقويات المكالجمالية داخل البنية اإليقاعية، فهي من أهم 

حر ، تسالموسيقي في القصيدة الحديثة والمعاصرة بما تحمل من سمة صوتية تناغمية

 سياقاأللباب بجمالياتها وانسجامها بالعناصر اللسانية األخرى، خاصة داخل ال

 الشعري .

 .بنيـــة التّكـــرار -

الت جربة، ومستوى عمقها  تنهض البنية الت كرارية على أسس نابعة من صميم

                                                
 .239ص: 1980ماهر مهدي هالل: جرس األلفاظ في البحث البالغي والنقدي، دار الرشيد للنشر، بغداد،  77
 .275، ص:1987، 1صالح فضل: إنتاج الداللة األدبية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  78
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وثرائها، إذ أن معمارية هذه البنية تستند كليا على الموقف الش عوري، الذي يبرز على 

، إذ يعتبر تتماهى عبره العناصر  «أهم مسرب روحي نحو ما في الن تاج األدبي 

اللسانية المكونة لخصوصية اإليقاع الشعري، وإن أهم اعتبار عامل على تحقيق تلك 

مما يول د انسجاما قد يتجاوز  79»ت الجمالية متأت  من جهة ما يتمتع به اإليقاع الغايا

البعد اإليقاعي في الت أثير، من خالل فعاليته التي تخترق حدود اإلمكانيات الن حوية 

رفة، لتصبح أداة موسي قية وداللية معا، حيث يشكل الت كرار نسقا تعبيري ا  وال لغوية الص 

تكرير الس مات الش عرية ومعاودتها في الن ص بشكل  «تي تقوم علىفي بنية الش عر ال

   80. »تأنس إليه الن فس التي تتله ف إلى اقتناص ما وراءه من دالالت مثيرة

يمكن القول: أن  البنية الت كرارية في القصيدة الحديثة أصبحت تشك ل نظاما 

خاصا داخل كيان القصيدة، الذي يوفر لبنية الت كرار أكبر فرصة ممكنة لتحقيق الت أثير 

ما موسيقيا في الت شكيل العام  للقصيدة، ألنه يمث ل في  انطالقا من أساس كونها متم 

ا يبعث  نقطة توق ف تهد د «حقيقته  ر االنتباه مم  طغيان اإليقاع، إذ تنتفخ الكلمة ويتسم 

على الخشية من سيطرة الت كرار اآللي الذي يعطل الوعي، إذ يعطي الكلمة وزنا في 

البداية ويجعل الوعي يتوقف عندها، ثم ما يلبث أن يفقدها وزنها كأن ها لم تكن، لتعود 

فالت كرار سالح ذو   81.»وسيقي للقصيدةهيمنة اإليقاع وجمود الحركة على الفضاء الم

حدين يمكن أن يدخل من باب الت زكية بانتشاراته الموسيقية والد اللية، ويتوق ف نجاحه 

على مدى الوعي الش عري الذي يتحك م في توظيفه، كما يمكن أن يأتي عقيما باردا 

جرد استخدامه، خانقا لطقوس الت جربة الش عرية، يوهم الش اعر بأن ه مؤس س جماليا بم

خرج فيه الت كرار في القصيدة الحديثة من هذا الفهم الخارجي  «في الوقت الذي 

ق يق، واالنتقال به إلى مستوى إبداعي  خال    82 ».الض 

يخضع التكرار في هذه الت جربة المع ق دة في معادالتها للقوانين الخفي ة والمميزة التي 

نوع من الت وازن الد قيق الخفي  الذي  «عبارة  تتحك م في قانون الت وازن، ألن في كل  

ينبغي أن يحافظ عليه الش اعر في الحاالت كل ها. إن للعبارة الموزونة كيانا ومركز 

ثقل وأطرافا، وهي تخضع لنوع من الهندسة ال لفظية الد قيقة التي البد للش اعر أن 

كة متداخلة يخضع عناصر متشاب  83 »يعيها وهو يدخل الت كرار على بعض مناطقها.

لها الن ظام الت كراري، ألنه ال يظهر بمعزل عن العناصر الت كوينية في العملية 

 اإلنشائية للقصيدة لواقع الت جربة وخصوصيتها المعق دة.

 

 
                                                

 .157، ص:1،2005العربي عميش: خصائص اإليقاع الشعري، دار األديب للنشر والتوزيع،الجزائر،ط 79
 .81، ص:2001حسن الغرفي: حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا شرق، بيروت، 80
 .93، ص:1980ماهر مهدي هالل: جرس األلفاظ في البحث البالغي والنقدي، دار الرشيد للنشر، بغداد،  81
 .257، بغداد، ص:4، ط 1974نازك المالئكة : قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين،   82
 .257ن، م، ص: 83
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 تشكيل الصور في الشعر المعاصر.            05المحاضرة:
 

النص  دراسة مؤتاة في المصطلحات أكثر من الشعرية الصورة مصطلح يعتبر

 تجربة إدراك إلى تُوصلنا التي الفاعلة، الوسيلة ألنها الحديث والمعاصر؛ الشعري

 طاقات وتفتيق باللغة، السمو طريق عن التجربة تلك يستوعب الذي الشاعر، والوعاء

 قوة وعليه فإن ذاته؛ الشعري النص مع الشاعر داخل في تنمو الكلمة، فالصورة

التصريح باألفكار  في ال الشعرية الصور طريق عن اإليحاء في» تتمثل  الشعر

 أقرب إلى واألحاسيس المشاعر تجعل التي تلك وصفها، في المبالغة وال المجردة

أهمية  للصورة كانت ثم ومن والتخصيص، التصوير إلى منها والتجريد التعميم

 84«.خاصة

 القديم كان فمفهومها األزمنة؛ باختالف ومختلفة متعددة مفاهيم الفنية وللصورة

االهتمام  وعلى والتخيل، والرسم، والتصوير، الشعر بين التشابه صلة قائما على

 فقد تعددت اآلن وأما  والكناية، واالستعارة، كالتشبيه، :للصورة البالغية باألشكال

الصورة هي معطى مركب معقد من عناصر » وتنوعت، ومن ثمة فإن  مفاهيمها

لفكر والموسيقى واللغة. هي مركب يؤلف وحدة غريبة ال تزال كثيرة، من الخيال وا

مالبسات التشكيل فيها وخصائص البنية لم تتحدد على نحو واضح. إنها الوحدة 

   85«.األساسية التي تمزج بين المكاني والزماني

 الشعر تغير مفاهيم رغم وحديثا قديما بالصورة الشعرية االهتمام ظل

المعاصرة  القصيدة أدركت لذلك الشاعر، وجد ما قائما يظل فوجودها ونظرياته،

 وتوضيحه، وجر المعنى لنقل وسيلة ومجرد آلية المعاصر الشعر في تعد أهميتها ولم

 صميمها في تضرب بل القصيدة، سطح على تطفو ال عضوية بنائية بل أصبحت

 بالقارئ تؤدي منقوصة غير كاملة التجربة ،وإظهارها توليد القدرة على لها لتكون

والصورة يتلقاها اإلنسان من الخارج،  »سطحيا ؛ عميقا ال إحساسا بها اإلحساس إلى

أو يكونها من الجمع بين أشتات من عناصر خارجية، تألفت من خالل الكلمات في 

 86«.تركيبة جمالية ذات طاقة انفعالية

                                                
 دت،  .القاهرة، للطبع، مصر النهضة دار ونقده، الشعر مذاهب في ونماذج دراسات هالل: غنيمي محمد   84

 . 60 ص:
 .325، ص: 2007الثقافة، الجزائر،  إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة   85
 .144، ص:2006، 2عبد هللا الغدامي: تشريح النص، المركز الثقافي العربي، ط  86
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ننا وعلى هذا األساس يمك 87 «الكلمات قوامه رسم» الصورة في مفهومها العام 

وال  88 «الصورة هي البؤرة التي تنطلق منها خيوط التشكيل الشعري  «أن نعد 

يمكن لهذا التشكل أن يأخذ وضعه الشعري الوثيق من دون اكتمال حلقة هذا النسيج 

على أفضل ما يكون، وبذلك يجب النظر إلى الصورة الشعرية على اختالف أشكالها 

  كما أنها ال تظهر 89»أخطر أدوات الشاعر بال منازع «وأنماطها وأنواعها على أنها

، ألنها في جوهرها تمثل 90 » على أنها تمثل المكان المقيس، بل المكان النفسي«

 .91تركيبة عقلية وعاطفية وانفعالية في لحظة من الزمن

 من الفنان خيال يكونها لغوي تشكيل «البطل على أ نها علي ولذا عرفها

؛ كما تتمظهر الصورة 92»مقدمتها  في المحسوس العالم يقف ددةمعطيات متع

أن لها فلسفة جمالية مختلفة وخاصة،  «الشعرية في القصيدة من خالل النظر إلى 

، ومن ثم تقوم بنقل 93»فأبرز فيها الحيوية وذلك راجع إلى أنها تتكون تكونا عضويا

ذه الحيوية وهذا الفكرة الشعرية التي انفعل بها الشاعر إلى جمهور القراء عبر ه

 .94التكون العضوي لها

كنوع  «ولعل أهم ما في نظام تكوين الصورة الشعرية أنها تظهر في القصيدة 

، وهو ما يؤلف 95 »من التناسق الدينامي أو التوافق الجدلي بين المعنى والرمز 

 التشكيل الشعري الحامل للصورة الشعرية.

الشعرية منتشرة عادة في اتجاهين إن هذه الصورة التي تتخلل بنية التجربة 

متناغمين: اتجاه الداللة المعنوية، واتجاه الفاعلية على مستوى النفس، مستوى اإلثارة 

، بحيث 96لما بين أشياء العالم والذات اإلنسانية من فعل، واستجابة، وتناف وتعاطف

من الداخل  تنجح في التعبير عن هذه الحساسية اإلشكالية عبر الدالالت المنبعثة عنها

 والخارج.

                                                
 م،1984 الخليج، مؤسسة وآخرين، الجنابي نصيف أحمد :ترجمة الشعرية، الصورة :سيسل دي لويس  87

 .81ص:
محمد صابر عبيد: السيرة الذاتية الشعرية، قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، منشورات دار   88

 .44م، ص:1999، 1الثقافة واإلعالم، الشارقة، ط
علي عباس علوان: تطور الشعر العراقي الحديث في العراق، اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج، منشورات  89

 .41، ص:1975اإلعالم، بغداد، وزارة الثقافة و
 .67ص:، 4،1981عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي لألدب، دار العودة بيروت، ط 90
 .71ينظر: م، ن، ص:  91
 دار أصولها وتطورها، في دراسة الهجري، الثالث القرن آخر حتى العربي الشعر في الصورة :البطل علي  92

 .30، ص:1981بيروت،  األندلس،
 .143، ص:1976عز الدين إسماعيل: األدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة،  93
 .129م، ن، ص:ينظر:   94
 .262، ص:1984عاطف جودة نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،   95
 .56، ص:9791ينظر: كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجل ي، دار العلم للماليين ، بيروت،  96
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على هذا األساس يمكننا أن نصف الصورة الشعرية في معناها التواصلي 

، ليعمل هذا التفاعل والنشاط 97»عبارة عن تفاعل ونشاط بين المعاني«الداللي بأنها 

في سياق مهم من سياقاته على تحويل الحقائق الخاصة بالشاعر إلى حقائق عامة تهم 

 المتلقي.

استنفار كينونة األشياء ليبني  «الشعرية إذا من خالل العمل على تتكون الصورة

الشاعر منها عمال متحد األجزاء ، تكون فيه الصورة فضاءا ملونا لقوة الخيال الخالقة 

وهي تعبر عن جوهر الصورة، كما أن القصيدة تستفيد في تشكيل صورها من  98»

مجال الفنون القولية الكتابية أم سواء كان ذلك في  «كل اإلمكانات الفنية المتاحة، 

الفنون الجميلة، بوصفهما مصدرين مركزيين من مصادر الشاعر الثقافية  التي تسهم 

 .99»في خلق الصورة

عملية فنية مركبة يشحذ فيها الشاعر كل طاقاته،  «وبهذا تتحول الصورة إلى 

فنية لمشاعره  من ذهنية ونفسية، وتعبيرية، ثم يستخدم هذه الطاقات في تقديم صورة

الثابتة المتركزة حول موضوع معين، وهذه الصورة نتيجة لتأمل عميق وليست نتيجة 

عنصرا أساسيا من -الصورة الشعرية -، لتكون بذلك 100 » لفورة إحساس مؤقت

عناصر التواصل والتمثيل بين القصيدة التي تمثل تجربة الشاعر وهويته الفنية، وبين 

المتلقي الذي يسعى إلى فهم طبيعة الصورة الشعرية ليدرك مقولة القصيدة ويدخل 

طنه بين الواقع ولما كان الشاعر إنسانا يمزج في با «أجواءها وتفاصيل لوحتها؛ 

والمحتمل أصبحت وسيلته الوحيدة للتعبير، هي نقل هذا المحتمل بالكلمات في صور 

 101. »فنية، مادام المنطق واألفكار أعجز من أن يثبتا هذا الشيء المحسوس

ية ولما كانت تجربة معينة تصدر نمطا من التعبير معينا، ونهجا من الرؤ

ن عفي القصيدة المعاصرة، أتت مختلفة  متميزا، فإن طبيعة طرح تجربة الصورة

ن . لكنظيرتها في التراث العربي القديم، وإن كانت تمتح منها في أحايين كثيرة

 تنقطع ي البإضافات جديدة، وبلورة مختلفة؛ أي: أنها تمتح من التراث، في الوقت الذ

 ؛ على فدةاوفيه عن الواقع المحيط بها، أو باألحرى الذي تعيشه، بما فيه من ثقافات 

 اعتبار أن اإلبداع مشروع حرية شمولية. 

 

 

 

                                                
 .336، ص:1983، 3مصطفى ناصف: دراسة األدب العربي، دار األندلس، بيروت، ط  97
، 9791، دمشق، 17، السنة 204عبد القادر الرباعي: الصورة في النقد األوروبي، مجلة المعرفة، العدد 98

 .27ص:
 .257محسن أطميش: دير المالك، دار الرشيد للنشر، بغداد، ص: 99

 .95م، ص:1975ي: في نقد الشعر، دار المعارف بمصر، القاهرة، محمود الربيع  100
 .23، ص: 85يونيو  18محي الدين محمد: محاوالت في تحليل التجربة الشعرية، مجلة "شعر" عدد   101
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 من صور الشعر المعاصر.           06المحاضرة:
 

تتداخل الصور الشعرية فيما بينها، حتى تبدو قراءة القصيدة وكأنها قراءة 

تحدثه للتداخل الدائم في حركة الصور الجزئية وتوتراتها، حيث تنحصر قيمتها فيما 

من معاني في طبيعة عرضها كاملة، بيد أنها تفرض على المتلقي نوعا من اليقظة، 

وذلك أنها تبطئ إيقاع التقائه والتقاطه للمعنى، وتنحرف به إلى إشارات فرعية غير 

الصور المركبة، هي مجموعة من الصور البسيطة المؤتلفة القائمة على  «مباشرة؛ و

ف على قدر من التعقيد، أكبر مما تستوعبه صورة تقديم عاطفة أو فكرة أو موق

 .102»بسيطة

 الكليّة / المركبة. ـــــ الصور

                                                
 .177، ص:1980عبد القادر الرباعي: الصورة في شعر أبي تمام، منشورات جامعة اليرموك،  102
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والصورة الكلية/ المركبة في هذا السياق وبحكم حضورها الالفت هي التي 

تتدخل في تحديد ماهية الشعر، حتى غدت القصيدة وفق هذه الرؤية تقرأ صورة 

ا والمعاصر منه على صورة، وأصبحت عنصرا رئيسا من عناصر  شعرنا عموما

 .103وجه الخصوص

إن الصورة الكلية أو المركبة ال تتوقف عند حدود صياغة الصور بمعطاها 

تحتوي على بعض الفوارق والمتناقضات والصياغات  بل أصبحت  « الفني التشكيلي

ا وسيمياء وموسيقى  الجديدة، التي تحتوي على اشتقاقات جديدة وعالمات ورموزا

،تسهم كلها في االنتقال بعنصر الصورة الشعرية إلى مرحلة تكوينية 104 » ةوعاطف

وهي أهم الدعامات التي يعتمد عليها بالغة األهمية في الكون الشعري للقصيدة؛ 

 الصورة ألن «المبدع في عملية الخلق والكتابة، ويلجأ إليها في إعادة الترتيب، ذلك 

 الرئيس الملمح الحر، وهي الحديث الشعري النص بنية في فنية األكثر الجزء هي

 اللغوي بالجمال على االهتمام والدارسون النقاد نبه فقد الشعرية؛ ولذا للحداثة المميز

 غدت والتي البيان، الداخلي لصور اإلحساس من المستوحاة التعبيرية خصائصه في

 105.»القول نظم لجودة معياراا  بعد فيما

تسهم الصورة الكلية في إثارة العواطف عند المتلقي نحو إدراك لحظة من 

 «التجانس الكوني في جوهر القصيدة، على النحو الذي تصبح فيه الصورة الشعرية  

سلسلة من المرايا موضوعة في زوايا مختلفة بحيث تعكس الموضوع، وهو يتطور 

في أوجه مختلفة، ولكنها صور سحرية وهي ال تعكس الموضوع فقط بل تعطيه 

 106. »الحياة والشكل، ففي مقدورها أن تجعل الروح مرئية للعيان 

ثيل عالق، تمثل أحسن تم فاتح للشاعر [ دورته يرسم ولعل قصيدة ] القلب

للقصيدة الكلية، حيث يشكل قصيدته وكأنها لوحة تستقبل حشدا من الصور المتابعة 

ال تتوالى وفق ترابطيته الزمنية، بل تأتي  «المترابطة ال صورة واحدة وهذه الصور 

وفقا للحالة النفسية والشعورية الخاصة وتكون ناتجا لتفاعالتها، وأن المبدع يعول 

هوض بتجربته الشعورية وإعطاء العمل األدبي مالمحه على التآزر بين الصور للن

الخاصة التي تميزه وتمنحه قدرة على النمو واالستمرار بتوسيع األبعاد الداللية 

                                                
، 1ينظر: عبد الحميد جيدة: االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، ط  103

 .374، ص:1980
 .365م، ن، ص:  104
 جامعة مجلة أنموذجا، المالئكة الحديث الحر، نازك الشعري النص في الفنية الصورة جرادات: بنية وليد رائد 105

 .2013، 2و1،العدد 29 دمشق، المجلد
، 9821سي دي .لويس: الصورة الشعرية، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي، دار الرشيد للنشر، بغداد،   106

 .91-90ص:
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 107 »للصورة وتعميقها وخلق امتدادات لها في ما يتولد من صورة وظالل للصور

 يقول: حيث

 !!الَخَشب بَْينَ  َمَكانَكَ  فَاْختَرْ  أَْنتَ  َمي ّت  

يق   ُجثَّة    هُنَا ل لطَّر 

عاَب   ُجثَّة    هُنَاك لل ّش 

 ل لَّشَجر   ُجثَّة  

 لل نَّْهر   ُجثَّة  

وح   َوْقتَ  الَ   ل لرُّ

ين   َوْقتَ  الَ   لل ّط 

بْ  ُجثَّة   إ لَى فَاْدُخلْ   !!َواْحتَس 

 الدَّم   َزَمانُ  َهذَا

 َهاب يلَ  يَْقتَلُ  قَاب يلُ 

يب    الَُووس يَْقتُلُ  أُود 

بْ  الَجنَة   إ لَى فَاْهَربْ   108!!واْحتَج 

الموت [ الصراع األزلي،  \] الحياة   ثنائية، على تقوم هنا الكلية فالصورة

 من الماضية المرحلة في أبشع صوره في والموت القتل واقع ترسم صورة وهي

 أنت فاستهل الصورة األولى االستهاللية، بـ ]" ميت  -العشرية السوداء-تاريخنا،

  بتقديم صورته يبدأ األولى الوهلة ومن ؛ حيث109الخشب "[ بين مكانك فاختر

 ال حيث مباشرة إلى لغة الموت، انتباهنا إلثارة  -انزياح -الجملة عناصر في وتأخير

 مدى و الكالم فائدة تختلف  "أنت  ميت وقولك ميت أنت فقولك " يستوي التعبيران

 التي االستهالل براعة من يعد فهذا 110 [ "ميت أنت"الشاعر] يقول عندما تأثيرها،

لتتبع الصور المتتالية وصوال به إلى الصورة الكلية، خاصة وهو يوظف  القارئ تشد

ن لهذه الصورة، ألن  ضمير المخاطب]أنت[ مما يجعل القارئ يحس وكأنه جزء مكو 

تحويل غير المنظور إلى منظور  «الشعر في حقيقة األمر له القدرة السحرية على 

حويل الكلمات إلى أضوء باهرة يجدد ألوانها المثيرة كلما تجدد إليها حي وعلى ت

 .111»النظر

                                                
 .49، ص:1محمد علي الكندي: الرمز والقناع، في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديدة، لبنان، ط  107
 .59ص: ، 2001 ،الجزائريين الكتاب اتحاد منشورات السهو، كتاب من آيات عالق: فاتح 108
 .59ص:، م،ن 109
 .59ص:،، م،ن 110
، 1985عبدهللا محمد الغذامي: الخطيئة والتكفير، النادي األدبي والثقافي، المملكة العربية السعودية، 111

 .122ص:
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 عداد في فأنت حي بأنك زعمت إن و حتى واسترسل الشاعر قائال: فأنت

بمجرد  يمثل دورة الحياة ألن الذي ال الخشب مع قيمتك لك، قيمة ال ألنه الموتى

 انفصاله عن الشجرة األم، هو ميت ال محالة.

بين الراوي  -الزمكانية–الصورة الثانية: تعمل على إيجاد نوع العالقة الظرفية 

 جثة أو] للطريق[، جثة يكون الشعري والشخصية، وتعمق داللة الفكرة األولى ] قد

 ترامي  عن كنايات وهذه كلها ،112 للنهر[ ]جثة للشجر[ أو ]جثة أو للشعاب[،

 مكانك... مكان؛ فاختر كل في األموات

الصورة الثالثة: ترسم حركة الشخصية في تطور رمزي هام من تطورات 

 وقت ال بنيتها داخل الصورة الكلية التي تسير نحو التكامل والصيرورة. ]ألنه

 مجاز شكل في الجزئية الصورة هذه صاغ فالشاعر 113 للطين[ وقت ال للروح،

 اآلن وهو طين، من ألنه خلق لإلنسان المكون األول العنصر هو فالطين مرسل

 114للروح[  وقت الخشب ]فال يرمى كما الوطن بقاع كل في مرمي له قيمة ال كالطين

 أهين حيث كرامته، اإلنسان فقد 115 للطين [ وقت لعزته ] وال اإلنسان فقد عن كناية

 .ميتا وأهين حيا

وتكشف الصورة الرابعة عن طاقات أسطورية تستمد رؤيتها من مصادر دينية، 

أسطورية، من أجل االرتفاع واالرتقاء بحساسية التشكيل الصوري إلى أعلى رمزية 

هابيل[  يقتل قابيل  الدم [ ،] زمان درجة ممكنة نحو البناء العام للصورة الكلية. ] هذا

 بروزا الكلية الصورة تزداد الجزئية الصورة ، وفي هذه116 الووس[ يقتل أوديب ،]

 هذا يحدث إنما عادلة، أو قضية تحرر أجل نم ليس والقتل  الموت بهذا واتضاحا،

داللة  الظلم واألنانية، على داللة فيها وهابيل قابيل قصة استعمال ألن جورا و ظلما

 القيم. غياب على داللة ، الفتن على

تظهر في الصورة الخامسة ممكنات متفتحة على فضاء أوسع، تجعل من 

تاح ما هو صيغة درامية، تتعامل مع كل مالصورة الكلية مجاالا الحتواء األشياء في 

على  للضعيف قدرة ال فإنه الضعيف على حربه أعلن قد القوي كنتيجة مادام

 هابيل مقام يحبذ واحتجب [ فهو جثة إلى يوجه قائال: ] فاهرب فالشاعر المواجهة،

 لقتل،ا كثرة رؤية عن تحجبك لك راحة  مظلوم وأنت موتك في ألن قابيل، مقام على

 .الظلم في الوقوع عن تحجبك

                                                
 .59ص: ، 2001 الجزائريين، الكتاب اتحاد منشورات السهو، كتاب من آيات  :عالق فاتح 112
 .59ص:،، م،ن 113
 .59ص:،، م،ن 114
 .59ص:،، م،ن 115
 .59ص:، م،ن 116
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ة تساهم هذه الصور في تالحمها وتآزرها في إرساء معالم الصورة الشعري

ل الكلية في القصيدة، حيث يتدخل المنطق الشعري في الصور المتالحقة من خال

 حركة رياضية تدور بين السبب والنتيجة.

رة كاملة وحين فالصور في هذه القصيدة ال تعطي قيمتها الحقيقة إال داخل الصو

لشاعر تنفرد كل صورة بمفردها، تسقط قيمتها وتنخفض وتيرتها الشعرية؛ وعليه فا

المصور حين يربط بين األشياء يثير العواطف األخالقية والمعاني الفكرية، فالصورة 

 .117منهج فوق المنطق لبيان حقائق األشياء

يب القاتل وعمقت الصورة الشعرية الكلية الصورة األسطورية، صورة أود

ألبيه والمتزوج من أمه، وإذا كانت اآللهة تحكمت بقانون الجبرية في تسيير مصير 

 «أوديب، فإن الشاعر أخرجها من هذه النظرة، وأعطها فسحة اإلرادة الذاتية؛ حيث 

تكشف هذه الصورة بهاجسها الرمزي األسطوري عن الواقع، فتعريه وتنزع عنه 

 \االجتماعية \االقتصادية \والحياة بمختلف ُصعدها )السياسيةأقنعة الفصول واإلنسان 

فالقصيدة إذا؛ تصنع صورها من تفاعل عناصرها المكونة لها. وهذا يعني  118.»...

ا من خالل اللغة، فالعالقات  أن العناصر ال قيمة لها في ذاتها، وإنما في توظيفها فنيا

 يد.اللغوية تحول المادة األولى وتعيد تشكيلها من جد

تكثيفية  هي فالشعرية «التكثيف، هي الصورة وظيفة أن كوهن جان وعليه يرى

الحياد  من تعبر إنها .شكله تغير وإنما المعنى محتوى تغير ال الشعرية والكلمة اللغة،

البنيوية  الناحية من فهي اثنين، ملمحين للصورة أن التحليل ويكشف التكثيف، إلى

كانت  ؛ فإذا119»تتكثف لكي شمولية إذن إنها تكثيفية، الوظيفية الناحية ومن شمولية،

 للشعرية. تكثيف الشعرية الصورة فإن  للغة، تكثيفا الشعرية

ن شبكة الصور المتتالية والمتعددة بمجموعها، التشكيلي والدالل ي تكو 

يان كوالرمزي، الصورة الكلية ذات النمط البنائي الكلي، فهي وفق هذه الرؤية 

ا ممؤلف من شبكة من المكونات والتفاصيل والجزئيات، التي عادة تشكيلي كلي 

 تكون مرشحة لبناء المشهد العام في القصيدة.

 الصورة الومضة. -

يمكننا النظر إلى شكل القصيدة المعاصرة في تنوع بنائها، على أنه التركيبة 

في  « المادية أو البناء الشكلي الذي يحد المعنى الداخلي داخل إطاره أو سياجه،

                                                
ينظر: مصطفى أبو شوارب: جماليات النص الشعري ــ قراءة في أمالي القالي ــ، دار الوفاء لدنيا الطبعة  117

 .107، ص:2005والنشر، اإلسكندرية، 
 .61، ص:2009غالية خوجية: أسرار البياض الشعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 118
 القاهرة، للثقافة، األعلى المجلس درويش، أحمد:ترجمة الشعرية، العليا، النظرية اللغة جون: جون كوهن 119

 145 ص: ، 1995
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محافظة منه على المحتوى النظري للمضمون، والعالقة االندماجية بين المضمون 

 120.»والشكل في الفن

وال نعدم الحالة الشعورية ونوازعها التي تتطلب فضاءات وأشكال شعرية  

وهي تعبر في ذلك وقبل كل شيء عن معنى  جديدة تستجيب لنوازع الشاعر ورؤاه،

أعماق الصورة ويحتاج إلى وعي جمالي وتشكيلي خفي وإيحاء دفين يحتشد في 

 121 وشعري كبير، كي يتمكن من فك مغاليقها والوصول إلى مبتغاها.

قصيدة الومضة أو الهاجس أو التوقيعة هي القصيدة القصيرة المختزلة  

القصيدة البالغة في القصر، حتى لتكون الجملة  «والمكتنزة بالتكثيف الداللي، وهي

  122.»الواحدة قصيدة

اد اقتصبتتميز الصورة الشعرية الومضة بأنها تقدم فكرة أو انطباعا أو صورة 

ريد تي تشديد محاولة بذلك أن تحيط بكل القضايا الفنية والموضوعية والداللية ال

 الصورة التعبير عنها.

تنهض الصورة الشعرية الومضة في إطار فعلها الشعري المكثف على فعالية 

و القانون المركزي الذي يكمن وراء شعرية النص، بل إن التخييل الشعري، إذ ه

شعرية الكالم تنحدر أساسا منه وتنتج عنه، إن التخييل هنا هو فعل الشعر الجوهري 

 .123على مستوى الصورة خصوصا

إعادة تنسيق عناصر الصورة بما يتماشى  «وهنا تظهر براعة الشاعر في 

بعد في الواقع العياني المرصود، وعما وذبذبته الشعورية وبشكل مختلف عما لها من 

فضال على أنه في السياق ذاته  يشتغل برعاية حركة  124 »تحمله من داللة لغوية 

عبر انعكاس المرايا على شبكة «الصور ودورانها التشكيلي في طبقات النص، 

، بغية خلق فضاء شعري محتشد 125 »الوحدات والمنظومات والرؤى والحقول

المعبر عن جوهر التجربة، كما أنها تعتمد على أعلى درجات باإلبداع الجمالي 

التكثيف واالختزال اللفظي، إذ تستهدف الوصول بالصورة إلى حالة من االقتصاد 

اللغوي الذي ينتهي إلى شعرية عالية، مثلما سنالحظ في هذه الصورة الشعرية التي 

                                                
 ، 04عمر الدقاق: ما بعد القراءة األولى، الحداثة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي، مجلة فصول، المجلد  120

 .123، ص:1984، القاهرة، 04العدد
 .160، ص:1972العودة، بيروت، أدونيس: زمن الشعر، دار ينظر:   121
محمد الصالح خرفي: التجريب الفني في النص الشعري الجزائري المعاصر، الممكن والمستحيل، مجلة   122

 .22، ص:2005-2004مارس: -أكتوبر 3-2الناص، جامعة جيجل، العدد 
، 1النشر، بيروت، طمحمد لطفي اليوسفي: كتاب المتاهات والتالشي، المؤسسة العربية للدراسات و ينظر:  123

 .54، ص: 2005
 .05، ص:1984، بغداد، 9، السنة8مجيد عبد الحميد ناجي: الصورة الشعرية، مجلة األقالم، العدد  124
، 2003، 1صابر عبيد: مرايا التخييل الشعري، دار الكتاب الحديث، دار جدارا للكتاب العالمي، إربد، ط  125
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 شهد، في ملصقةتحتشد فيها عناصر التشكيل الصوري في نقطة واحدة مصورة للم

 :الوطن في السياسي التردي إليه وصل عما تنبئ ]أمنية[ التي

 بَطَّاالا  َماُدْمتَ  :ل ي قَالَ 

ْنيَا ف ي أَْمل كُ  َوالَ  يف الدُّ  َرغ 

ي َمْسَكن ي يف أَْرَجاءُ ...اليَْوم  ص   الرَّ

ْزباا َشكَّْلتُ  أَنَّن ي لَوْ  يَْمنَعُن ي الَّذ ي َما  ح 

ثْلَ   النَّاس   ُكّل   م 

 .العََدد   َمْوفُورَ 

ا  يَْوم   ف ي أَْصبَْحتُ  ُربََّما يما   !126ل ْلبَلَد   َزع 

خر تتألف الصورة الشعرية للشاعر من فضاء حواري بين الذات الشاعرة واآل

ي ور فالماثل في جوهر الصورة في قوله] قال لي[، وتعتمد الصورة على أربعة محا

 دون رغيف(( الذي يعمل على وصف\لبطل التشكيل، المحور األول يتمثل في))ا

 \كنالموقف الشعري المملوء باألسى والغبن، والمحور الثاني يتمثل في ))المس

الرصيف(( الذي يعمل على وصف المكان الحالي، والمحور الثالث يتمثل في 

وال ))تشكيل حزب(( برغبة صنع الفراغ الموازي لفراغي المحورين السابقين، وص

 رابع الذي تكتمل به فصول الصورة وينتهي وضعها بـ )) زعيمإلى المحور ال

ي عببرالبالد((، على  النحو الذي تسير فيه المحاور األربعة للصورة في سياق ت

وطن ، ي الفوداللي واحد ينتهي إلى األوضاع المزرية التي آل إليها الحراك السياسي 

 مي ساخر.ورسم صورة كاريكاتورية لمن يريد الرئاسة، بأسلوب تهك
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 قضايا وظواهر فنية ومعنوية.          07المحاضرة:
 

ر ابتداءا أننا سنقصر هذه المحاضرة على دراسة  أهم  هر لظواانستطيع أن  نقر 

ذه هالفنية والمعنوية، التي ظهرت في مجموعة أشعار المحدثين ، لنعرف طبيعة 

ن معار البنية الفنية من حيث ظهور الوحدتين: العضوية والموضوعي ة في هذه األش

ن ميدية، لتقلابنية الفنية للقصيدة العربية جهة، ومن حيث عالقة هاتَين الوحدتَين بال

 جهة أخرى. 

 لغة الشعر:ــــ 

ا  ا عاما ال شك في أن الطابع الفردي للغة الشعرية، ينأى بها عن اللغة بوصفها شأنا

ا من الحيوية والخصوصية الذاتية، ويشترط استوفر في الكلمة الشعرية  ويكسبها دفقا

عقلي، وإيحاء خيالي، وصوت خالص.  : محتوى(127)اشتمالها على ثالثة عناصر

وتؤدي هذه العناصر مجتمعة وظيفة الخصوصية الفردية للغة الشعر، تلك 

الخصوصية التي تجعل هذه اللغة عصية على الترجمة، واحتمال ترجمتها يفقدها كل 

ما لها من خصوصية وعمق فنيين، ألن شعرية القصيدة تنعدم عند ترجمتها لتصبح 

اءة الشعر بصورة نثرية بعد الترجمة تنأى به عن طبيعة الشعر، بل نثرية، وإعادة قر

في هذه  -إن الحكم على شعرية القصيدة بعد ترجمتها غير صحيح فكأن المتلقي

 يترجم القصيدة إلى نثر ثم يحاول تذوق جمالها الفني. -الحالة

وظيفية  ذلك أن لغة الشعر يترابط فيها المستويان: الصوتي والداللي لتكون "بنية 

ال يمكن فهم عنصر منها خارج نظامها المتكامل،... وبينما تقوم جميع عناصر اللغة 

ا وقيمة مميزة  النثرية بوظيفتها التوصيلية، تكتسب في لغة الشعر استقالالا خاصا

. مع (128)وتجنح إلى استبعاد عنصر اآللية كاشفة عن نوع خاص من الداللة الشعرية"

ليست في الوزن والقافية إنما في العناصر المتماسكة التي  أن شعرية اللغة في الشعر
                                                

 )127( .34, p.1953nd edition, Newyork.  2. Stauffer (D. A). The nature of Poetry 

 .121م ، 1987، بغداد، 3صالح فضل، نظرية البنائية في النقد األدبي، دار الشؤون الثقافية، ط )128( 
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ا جمالياا صادراا عن تلك الخصوصية الفردية في  يمنحها الوزن والقافية بعداا صوتيا

 .(129)إنتاج اللغة التي بها صار الشاعر شاعراا 

ا، وتعبر  ويؤكد استوفر على فردية لغة الشعر، ألنها تمثل صنيع الذات الشاعرة فنيا

وتكشف عن تفردها أسلوبياا، ومن هنا كانت القصيدة بنية شعرية ال نثرية، ومن هنا  عنها

فهو يرى ترجمة الشعر مستحيلة، ألننا ال نستطيع أن ننقل القصيدة إلى صورة نثرية في 

. لذلك "فإنه كلما كانت (130)لغتها نفسها، فكيف عند نقلها )ترجمتها( إلى لغة أخرى

ا، دون أن تتلف، فتلخيص القصيدة  القصيدة )شعرية( قل إمكان التفكير فيها نثريا

ا بجوهر الفن"  .(131)وصياغتها نثراا يعد جهالا تاما

 عمق التجربة الشعرية )أصالتها(:-

تصدر خصوصية التجربة الشعرية عن إحساس متفرد ومميز لفهم الواقع، 

ا. وتكشف اللغة اإلشارية عن عمق التجربة  من  أكثرومحاولة التعبير عنه شعريا

ا إيح ا التفصيالت الكثيرة، ألن إشارية اللغة الشعرية تكسبها بعداا رمزيا  .ائيا

مر بها  (132)وينظر استوفر للشعر على أنه صياغة فنية مميزة لتجربة بشرية

الشاعر، "وليس في الحياة كلها أمر يمكن أن تعتبره تجربة لها قيمتها الذاتية، التي 

تقع عليه الحواس، وكل ما يمس العاطفة وكل ما ينفعل تعلو بها على سواها بل كل ما 

وهو مصدر من مصادر التجربة، ومن هنا تعددت  (133)به األديب، هو مادة فنه"

التجارب الشعرية وتنوعت، إذ هناك: تجربة ذاتية وتجربة شخصية وتجربة جمالية 

 وتجربة وطنية وهكذا.

سم مظاهر التجربة الشعرية، وتسهم الصورة الفنية على تعدد أساليب أدائها في ر

ا بالعمق، بقدر اتصاف اإلحساس بها ومعايشتها  ويأتي تعبيرها الشعري متصفا

باألصالة وبقدر التفرد األسلوبي لتعبيرها الشعري، كونها تمثل "الصورة الكاملة، 

النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من األمور، تفكيراا ينم 

عوره وإحساسه، وفيها يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي وإخالص فني، ال عن عمق ش

إلى مجرد مهارته في صياغة القول.. ليعبث بالحقائق أو يجاري شعور اآلخرين، 

لينال رضاهم، بل إنه ليغذي شاعريته بجميع األفكار النبيلة ودواعي اإليثار التي 

ة وتشف عن جمال الطبيعة تنبعث عن الدوافع المقدسة، وأصول المروءة النبيل

                                                

 )129( .Perquad Book Itd. 1973. p.27 Turner. Turner, Stylistics. London. 

 )130( .22P.. D.A. Stauffer, The Nature of Poetry 

عز الدين إسماعيل، األسس الجمالية في النقد العربي: عرض وتفسير ومقارنة، دار الشؤون الثقافية العامة،  )131( 

 .352، 1986، بغداد، 3ط

 )132( .72D.A. Stuffer, The Nature of Poetry, p.  
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ومن هنا فالتجربة الشعرية خصوصية ذاتية فردية وهذه الخصوصية  (134)والنفس"

هي التي تكشف عن أصالتها وعمقها، ذلك العمق الذي يرى استوفر أن الشعر 

 .(135)الحقيقي يبزغ منه

 أصالة العاطفة:-

ا، يقتضي ذكاء  كيل لتش حاداا توقد العاطفة اإلنسانية لحظة التعبير عنها شعريا

فرد أسلوب شعري معبر عنها، بالشكل الذي تتبين فيه أصالة العاطفة في خالل ت

ن جهة مشعر األسلوب وقد يظهر دور الذكاء في الشعر تشكيالا لالتجاه التعليمي في ال

سهم ة( تالنظر الثاقب لألشياء المتعامل بها أو معها، ولكن صفة )العاطفة الجياش

هو ما ع. ولية اللغة الشعرية عبر تشكيل بناء جمالي مؤثر وممتكثيراا في إظهار جما

ا.  يجعل الشعر مفيداا وممتعا

 للغةوهذا الفهم يكشف عن أن أصالة العاطفة والذكاء الفطري في اإلحساس با

ري والتعامل بها ومعها هما المصدران الرئيسان لتكوين مقومات األسلوب الشع

 المميز.

ال بالجانب العقلي اتصاله بالجانب العاطفي، وعلى أن النص الشعري متصل 

ا، قبل إبداعه، على أنه يحقق للمتلقي وجوداا  ا فتوضع له غاية محددة مسبقا  . كريا

 المنحى الحسي للشعر:-

و هنما إال يكشف الشعر عن المنحى العقلي أو العاطفي للطبيعة اإلنسانية فقط 

ا وبالجانب الحسي أو  ديه المنحى الملموس، الذي يؤمتصل بالعقل والعاطفة معا

 توفرالتعبير الشعري، وهو ما ذهب إليه استوفر حين عد المنحى الحسي عنصراا ي

 عليه الشعر بوصفه جزءاا من طبيعته الجمالية.

ار ألفكاولما كانت المادة التي يصدُر عنها تصور الشاعر حسية، ووظيفتها جعل 

ي المتعة، على أن الصورة التحاصلة في ذهن المتلقي، على نحو من السهولة و

لتي ية ايؤديها الشعر، ال تتطابق مباشرة مع األشياء المصورة، فإن األداة الصوت

ه يتكون منها الشعر، ال تكون هي األخرى مطابقة لألصل الذي تصوره، كون هذ

صعيد  على المادة الصوتية متصفة بالثبات في حين تتسم الموجودات المباشرة بالتغير

ن ما كاوبالقدر الذي تنأى فيه عن التطابق، فهي توحي لكل متلق بشيء ربالواقع. 

ؤدي يمختلفاا عما تشي به لسواه، على وفق تعدد قراءات المتلقين، األمر الذي 

 الختالف في تلقي الصورة الشعرية.

                                                

، الفجالة، القاهرة، 1النقد األدبي الحديث، د.محيي غنيمي هالل، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط )134( 

 .363م.، 1977

 )135( .113P. D.A. Stuffer. The Nature of Poetry. 
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وقد أشار مؤلفو البالغة العامة إلى أن أهم ما يميز الخطاب األدبي ومنه الشعر، 

ا، إنما انقطاع وظيف ته المرجعية، حين ال يرجع بنا إلى شيء، وال يبلغنا أمراا خارجيا

هو يبلغ ذاته التي هي المرجع والمنقول في الوقت نفسه. ولما كف النص عن أن 

ا، فإنه غدا هو نفسه قائالا ومقوالا  ا أو نفيا  .(136)يقول شيئاا عن شيء إثباتا

ا  واقع ك ال، يبدع نصاا يصور ذلفالشاعر حين يعمل على إعادة تمثل الواقع شعريا

سية حمع  الشعري الملموس، كما يراه هو، ورؤيته الشعرية ال يشترط فيها أن تتطابق

ا، ولكنه كذلك  ليس ذلك الواقع، ومن هنا كان المعنى يتخلق في أساليب متعددة شعريا

 في التعبير الشعري.

وعواطفه، يتم التعبير ( ألن أفكار الشاعر concreteفالشعر عند استوفر حسي )

عنها بألفاظ حسية، تعبيرها الشعري عن الموجودات الحسية يتم في خالل الصورة 

ا   .(137)الموحية فنيا

 التعقيد:-

يتحدد مفهوم التعقيد عند استوفر في أن القصيدة التي يسيطر فيها الشكل الفني أو 

ا  بناء الصورة الفنية على الفكرة أو المفهوم، بالشكل الذي يتحدد فيه المفهوم واضحا

ا على العقل  فإن قصيدة كهذه تتصف بالبعد عن التعقيد وبالغنائية، أما إذا كان صعبا

ا في وحدات أو مقاطع متعددة لنص شعري،  استيعاب المفهوم وتطلب األمر نظراا ثاقبا

ألجل تصور منظم تكون فيه وحدات القصيدة أو مقاطعها مفهوم ذلك النص أو 

. وهكذا يرى استوفر التعقيد عنصراا في (138)دة كهذه تتصف بالتعقيدالقصيدة فإن قصي

طبيعة القصيدة الطويلة أو العمل الشعري الضخم، كما في ملحمة اإللياذة، وسائر 

 .(139)الشعر الملحمي

 عري،ثم إن التعقيد سمة سلوكية وعقلية في الشاعر، وصفة فنية في النص الش

ا  ا د أس، كما أن بعض القصائد تتصف بالتعقيفبعض الشعراء متصف بالتعقيد سلوكيا لوبا

ا في بنائها.  شعريا

وعندما تتحدد في القصيدة، الوحدة المفردة التي يشتغل عليها وعي الشاعر، من 

بدء القصيدة إلى ختامها فإن بنيتها الفنية تكون بعيدة عن التعقيد التصافها بالقصر. 

نبغي على الوعي اإلنساني أن يتفرس أما إذا اشتغل بناء القصيدة بوحدات متعددة، ي

ا إلى أن يلم بها، ألن بنيتها الفنية مركبة فإنها تتصف بالطول الذي يراه  بها مليا

                                                

 .112. ، 1982، ليبيا 2عبد السالم المسدي، األسلوبية واألسلوب، ، الدار العربية للكتاب، ط )136( 
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ا في اتصاف النص الشعري بالتعقيد.  استوفر عامالا مساعداا رئيسا

لمركبة اكار وهذا يعني أن العاطفة العالية التي تشي بها القصيدة القصيرة، واألف

في  بها القصيدة الطويلة الضخمة، هما ما يشيران إلى عدم التعقيد التي توحي

 القصيدة الغنائية، واتصاف القصيدة الطويلة بالتعقيد.

 اإليقاع:-

ي أي لزمنلما كان الشعر بنية تركيبية، فإن اإليقاع الزم فيه إلظهار تركيبه ا

اسب لتناني أي ااالمتداد المنسق في الزمان لبنية الخطاب اللغوية، وتركيبة المك

لتي االجمالي لبنية الخطاب الداللية. لذلك كانت أعمق القصائد شعرية هي تلك 

 تتناسب فيها الحركات اإليقاعية الموحية مع الحركات الداللية.

وقد أشار أرسطو إلى وسائل المحاكاة في الشعر وهي: الوزن واإليقاع واللفظ 

يز الشعر. كون الصوت مادة الشعر والنغم ألن المحاكاة بالصوت هي أبرز ما يم

 .(140)األولى

ا  وهناك فرق بين الوزن واإليقاع، فالوزن هو مجموع التفعيالت التي تؤلف بيتا

ا أي أنه بنية مجردة. أما اإليقاع فهو وحدة نغمية تتكرر على نحو  ا معينا شعريا

، (141)مخصوص في الشعر أو في الكالم، أي أنه تلوين صوتي صادر عن الكالم

إليقاع يشتمل على الوزن، وليس العكس، كما أنه قد يكون في النثر فيتصف فا

بالجمالية الفنية، كما في بعض المظاهر البديعة في البالغة العربية بينما الوزن قد 

يكون في الشعر وال يضفي عليه شعرية، ألن "الوحدة األساسية في اإليقاع ليست 

ت وجود مستقل، وهي ال توجد إال بحسب التفعيلة، وإنما البيت كله، ليس للتفعيال

ومن هنا كان كل ارتباط بين أصوات الكالم ال يضيع  (142)عالقتها بكامل القصيدة"

شعرية خاصة وال يحقق شعراا، إال إذا حقق نظامه اإليقاعي المميز، وقد ذكر لورد 

ا فلتأكيده  سورث "أن األثر الممتع لإليقاع ثالثي: عقلي وجمالي ونفسي. أما عقليا

ا في العمل، وأما جمالياا   فإنه يخلق جواا من حالة المستمر، أن هناك نظاماا ودقة وهدفا

ا من الوجود الممتلئ، في حالة شبه واعية على  التأمل الخيالي الذي يضفي نوعا

ا فإن حياتنا إيقاعية: المشي والنوم والشهيق والزفير  الموضوع كله، وأما نفسيا

 .(143)وانقباض القلب وانبساطه"

                                                

 )140( .15-8P.. Roger Fowler Essays on Style and Language 
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هي تلك التي  وقد أوضح استوفر أن األبيات التي تحفل بالمعنى وتتصف بالعمق

يتحقق فيها اإليقاع الفني الموحي، فال غرابة أن يكون اإليقاع قانون الشعرية األبرز 

 (؛144)وما ينبغي أن تتصف به
 لغريبة،ااجآت فالعملية اإلبداعية الحداثية، بوصفها بنية لغوية قائمة على منطق المف 

 ميعجالذات على  والتكاثف الد اللي المعق د، واإليقاع الدرامي المشحون بعذاب

ٍ عل ا على أسراره، متأب  ليسير، انفتاح ى االالمستويات الحياتية، تَُكِوُن لنا عالما كتوما

دا على القوالب الجاهزة، واألدوات اإلجرائية القديمة العاجزة.  متمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغموض. وظاهرة الجديد المصطلح         08المحاضرة:

 

نة المصطلحية المتجس دة في يالحظ المتلقي لمسار  الحركية الشعرية، أن المدو 

مستويات التنظير ضمن فضاء نقد النقد لراهن القصيدة العربية، قد تشك لت في إطار 

لت بتوليد المصطلح في إطار من محفزات  فوضى فكرية وإيديولوجية، عج 

لنقاد الذين األنتيليجنسا المؤدلجة، سواء عند رواد التحديث في الشعر العربي أو ا

 145ألزموا أنفسهم بسياقات االلتزام تارة، واإللزام تارة أخرى.

                                                

 )144( .37-23Pp. . D.A.Stauffer. The Nature of Poetry 
المقارن،نحو منهج عنكبوتي تفاعلي، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ينظر: عز الدين المناصرة، علم التناص  145
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 صناعة المصطلح في الشعر العربي الحديث. -

يمكن تقسيم بعض مصطلحات الشعر العربي الحديث إلى قسمين أساسين متالزمين، 

إلى بحكم الوظيفة األدائية للمصطلح عندما يصل إلى مستوى اإلشباع الداللي. فينتقل 

هذا المتن يتقدم كثيرا »مستوى التأسيس تم التجاوز داخل المتن اإلبداعي ذاته؛ كون 

في ربط العالقة بين الممارسة الشعرية العربية ومثيالتها في غير العالم العربي، 

وفق قوانين لها ثراؤها العلني و السري في آن. إال أنه يتسرب بين شقوق الممارسة 

، مستحضرا بطريقة أو بأخرى انبثاق الشعر المحدث الذي النصية العربية القديمة

سكن الفعل الشعري العربي، وقاد النص، كما قاد الشاعر والقارئ معا، نحو شعلته 

 146«.السيدة

لقد التصقت فوضى التشكيل المصطلحي في الشعرية العربية بمستويات اإلبداع 

إلبداعي في المجتمع العربي والتلقي في الوقت نفسه، فكلما اقترب المتخيل الفكري وا

إلى تفعيل المتشاكالت الثقافية، كما انبثقت لديه القدرة على الخلق الفوضوي لجملة 

 من الوسائط اللغوية التي يستعملها في استثمار تلك المتشكالت الثقافية. 

تمظهرت تلك األبعاد النظرية لصناعة المصطلح في الشعرية العربية الحديثة 

.147ى إلى العصرية المطلقة والتي توشك أن تنفصل عن التراث"من خالل" الدعو

  

  ظاهرة الغموض في الشعر. -

ا  ا أو حديثا يث ، حالغموض مشكلة بحد ذاتها ترتبط بالشعر العربي سواء كان قديما

وبذلك  كثر،يصبح البيت الشعري الغامض قابالا للنقاش والحوار كلما تعمق ت بالبحث أ

ا  ذ أشكاالا متعددة فمرة يكون مستقالا، ومتعمداا، وأخرى يكون عارضا في  جاء يتخ 

 مناسبة معينة بعدة أشكال وهي: 

دام الستخايٌقصد بها استخدام الشعراء لمفردات وتراكيب نادرة  األلفاظ الغريبة: -

ظ على لفاعادةا، ال في اللغة اليومية وال قصائد الشعراء المعاصرين وتعمل هذه األ

وضع حاجز بين الشاعر والقارئ على حد سواء فينشأ الغموض، فيبدأ القارئ 

 بالمعاناة من الغموض النسبي.

ا في  عسف في الصياغة:الت  - تتعدد أشكال التعسف وتتفاوت بالرغم من اتفاقها جميعا

مخالفة القواعد النحوية والمنطقية المتداولة بين الناس، وتعتبر من األصول في اللغة 

العربية التي ينتهجها األدباء والشعراء في نتاجهم بشكل عام باستثناء ما شد ونشر، أو 

د في مخالفة القواعد  ، التعقيداللغوية أو عجز عنها، ومن أبرز أشكال التعسف تعم 

                                                
 ،3الشعر المعاصر،دار توبقال للنشر، ط  3محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياته وابداالتها، الجزء  146
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ويشار به إلى قدرة المتكلم على أخذ القارئ إلى طريق متشعب للمذاهب النحوية 

والشعرية للوصول في نهاية المطاف إلى المعنى المرجو فهمه، باإلضافة إلى التقديم 

 الضمائر وغيرهم.والتأخير في ترتيب األلفاظ في الجملة، واإلبهام في مراجع 

 الشعر العربي المعاصر : بين الغموض وسوء الفهم -

الحداثة تبقى ذلك الملكوت الذي يطمح الكل إلى االنعتاق من خالله من الحدود 

المفروضة من طرف المجتمع، وهي: "ذلك الوعي الجديد بمتغيرات الحياة، 

من هيمنة والمستجدات الحضارية واالنسالخ من أغالل الماضي واالنعتاق 

األسالف، ليست ظاهرة مقصورة على فئة أو طائفة أو جنس بعينه، بل هي 

استجابة حضارية للقفز على الثوابت وتأكيد مبدأ استقاللية العقل اإلنساني تجاه 

والحداثة حين ارتباطها بالشعر خلصت إلى تبني 148التجارب الفنية السابقة."

الواضحة والغامضة، وهي تجعل  الموقف الثائر الذي يجوب كل أشكال التعبير

من القارئ المتلقي صاحب التجربة الثانية بعد الكتابة األولى التي خطها المبدع. 

لذلك فالشاعر يتغيا المبالغة في التعابير التي يصيرها جزءا من التشكالت 

والتشكيالت الفنية. أي أنه يجعل من عدم وضوح مراده في شعره مجاال خصبا 

 امينه، في انتظار التعليق عليها من لدن المتلقي.لسريان وتدفق مض

 الشعر والبحث في الالمعقول: -

لعل أول من يمكن أن نستشهد به في هذا المجال، هو الشاعر والناقد العربي  

الكبير علي أحمد سعيد أدونيس الذي استطاع أن يحدث نقلة في ميدان الشعر 

ر":" لعل خير ما نعرف به الشعر والنقد المرتبط به. يقول في مؤلفه "زمن الشع

الجديد هو أنه رؤيا.. والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة، هي إذن 

تغيير في نظام األشياء وفي نظام النظر إليها. هكذا يبدو الشعر الجديد أول ما يبدو 

فمن مميزات الشعر الجديد  149 تمردا على األشكال والطرق الشعرية القديمة."

الحداثي الخروج عن المألوف، والطابع الذي يثبت هذا التحول ال يمكنه إال أن 

 يتنزه عن المعقول القولي وينتبه إلى ما هو في زمرة الحقول المعرفية االمتناهية.

عند التأمل في حقيقة هذا القول وباقي األقوال التي تسير نفس المسير، نالحظ 

باستخالصه،إذ ال   ح الذي سبق أن قمناأن التحديد المعرفي لها يتناسب والطر

محالة أن السير غير العادي للشعر يتوج في نهاية المطاف بالصبغة الجمالية التي 

والشيء نفسه يحتاج لمزيد من التدبر،  تشعر القارئ بالتيه وراء المعاني واأللفاظ؛

ث أو مبدأ اإلرجاء في نقس السياق السابق. وليس ثمة مبرر آخر من وراء البح

                                                
عبد هللا احمد المهنا: الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة، مجلة عالم الفكر،  -148

 .5 -، ص1988، 3 -، العدد19 المجلد
النشر من القراءة إلى التنظير، إعداد وتقديم،د. أبو بكر العزاوي، شركة  –محمد مفتاح: النص  -149

 .9 -، ص1،2000 -والتوزيع المدارس، ط
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عن الدالالت إال الغوص في ذاتية المبدع لعيش التجربة ذاتها والوصول إلى 

 المبتغى.

إن التنافر داخل بنية النص الشعري يثير فينا:" مسألة الفهم، مسألة الوضوح 

والغموض، والحق أن ليس من الضروري لكي نستمتع بالشعر أن ندرك معناه 

دنا هذه المتعة، ذلك أن الغموض هو إدراكا شامال، بل لعل مثل هذا اإلدراك يفق

قوام الرغبة بالمعرفة، ولذلك هو قيام الشعر، إال أن الغموض يفقد هذه الخاصية 

 150 حين يتحول إلى أحاج وتعميات."

 تتأسس على اللبنات التالية:   الكفاءة في الشعر: -

، وحيدةلغة القصيدة تكون عنصرا أساسيا في كفاءة الهيكل، فهي أداته ال 1-

 ولذلك ينبغي أن تحتوي على كل ما تحتاج إليه لتكون مفهومة.

أن التفاصيل ونعني بها التشبيهات واالستعارات والصور التي يستعملها  -2

 151الشاعر في القصيدة ينبغي أن تكون واضحة في حدود القصيدة.
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 مفهوم األسطورة في الشعر العربي المعاصر. -

                                                
 .21 -ص  1978، 2أدونيس: زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط -150

 
 .237 -، ص1981، 6 -نازك المالئكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، طينظر: 151
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مز مي ز البنية الش عرية المعاصرة، وسمة من سمات النص الش عري المعاصر،  يعد الر 

وهذه الس مة من مظاهر الت جديد والتي يقصد بها " فن التعبير عن األفكار والعواطف، 

بشرحها من خالل مقارنات صريحة وبصور ملموسة، ليس بوصفها مباشرة وال 

ولكن بالت لميح إلى ما يمكن أن تكون عليه صورة الواقع المناسب لهذه األفكار 

والعواطف، وذلك بإعادة خلقها في ذهن القارئ من خالل استخدام رموز غير 

، أي: تبتعد عن كل ما هو محسوس، غير أنه يجوبها الغموض، فتوحي 152"مشروحة

رة دون توضيح، ويبقى المتلقي من يبحث في تلك اإليحاءات التي يستجليها بالفك

الش اعر من صور طبيعية أو شخصيات تاريخية أو دينية يجس دها في أعماله في حلة 

إبداعية جميلة، فال يستطيع الش اعر العربي المعاصر االستغناء عنها حيث أنه "ال 

مز المنوط بالحدسترقى الل غة إلى التعبير عنها إال عن طري ، 153"ق اإليحاء بالر 

مز بدافع وعيه بتاريخه اإلنساني والقومي، وكذا  ويهتدي الش اعر إلى توظيف الر 

ال قيمة » وعيه بدوره في هذه الحياة، الذي ال يستطيع التعبير عنه بالل غة العادية، ألن 

ي تلقيناها من الخارج، لها في ألفاظها إال مما تثيره هذه األلفاظ من الص ور الذ هنية الت

وعلى هذا األساس ال تصبح الل غة وسيلة لنقل المعاني المحدودة أو الصور المرسومة 

، أي: الش اعر ينتهج الش اعر استراتيجية 154«األبعاد، إنما تصبح وسيلة لإليحاء

مز إما كلمة أو عبارة أو  لتحويل الرؤية في النص الش عري إلى رؤيا، فيكون هذا الر 

ع أنماطه ودالالته من سياق آلخر.صورة،   وقد تتنو 

  مفهوم األسطورة في الشعر العربي المعاصر. -

لقد نشأت األسطورة في البداية نوعاا من محاولة تفسير الظواهر الغريبة التي وقف  

ا عن تفسيرها ، واألسطورة في اللغة العربية مشتقة من الجذر 155اإلنسان القديم عاجزا

اللغة الكثير من المعاني منها ما يكتبه اإلنسان، ومنها األباطيل سط ر، ولها في 

، وقد وردت في القرآن 156واألكاذيب التي يُقال للواحدة منها أسطورة والجمع أساطير

ْعنَا لَْو الكريم بهذا المعنى كما في قوله تعالى:  ْم آيَاتُنَا قَالُوا قَْد َسم  }َوإ ذَا تُتْلَٰى َعلَْيه 

ذَا نََشاُء لَقُلْ  ثَْل َهٰ ل ينَ  ۙ  نَا م  يُر اأْلَوَّ ذَا إ الَّ أََساط   . 157{إ ْن َهٰ

فهي إذاا قصص غير حقيقية تحكي عن شخصيات خيالية لها قوى خارقة، أو تحكي  

غ قصور عقله  عن مواقف ال أصل لها ولكن  اإلنسان قد فس رها على نحو خارق ليسو 

نت عند الناس معتقدات ارتبطت بمجموعة من  عن إدراكها، وقد دخلت الدين وكو 

                                                
 .26ص  ،القاهرة للثقافة، األعلى المجلس بيطار هدية جمعة، الصورة الشعرية عند خليل حاوي، -152
 .64، صم،ن153
 .64، صم،ن154
الجزائر:منشورات جامعة أبو  -سنوسي لخضر، توظيف األسطورة في الشعر العربي المعاصر، تلمسان   155

ف98بكر بلقايد، ص   .. بتصر 
ف364 - 363ابن منظور، لسان العرب، ص  .  156  .. بتصر 
 .31سورة األنفال، آية:  157
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، ومع ظهور الشعر العربي 158العبادات لآللهة الخرافية التي كانوا يعتقدون وجودها

ن أدخلوا األساطير إلى الشعر العربي لما في ذلك من  الحديث وجد بعض الشعراء مم 

قدرة على التعبير عن القضايا العامة التي ال يستطيع التعبير عنها مباشرة، كالظلم 

االستبداد والتفرقة االجتماعية والفقر والمرض والحرمان والمعاناة وغيرها من و

  159 األمور التي كانت حاضرة بقوة في المجتمعات العربية.

 تحوالت توظيف األسطورة في الشعر العربي الحديث - 

الت توظيف األسطورة في الشعر العربي الحديث تتمث ل في ثالثة    وانبجإن  تحو 

الت الداللة الهي: االنز الت البنية الشعرية، وتحو  ة، شعريياح األسطوري، وتحو 

 وتفصيلها كما يأتي:

إن  المقصود باالنزياح األسطوري هو مصطلح نقدي  يعني  االنزياح األسطوري - 

تعديل األديب أو الشاعر لألسطورة األصلية وتكييفها كما يشاء بما يالئم قصده في 

لتعديل هو اختالف المجتمعات بين القديم والحديث، ففي شعره أو نثره، وسبب هذا ا

البداية كان الشعراء يستخدمون الرموز األسطوري ة ذاتها من دون تحوير أو تعديل، 

ى  ولكن بعد أن أتقن الشعراء منطق األسطورة فإن  عملهم في األسطورة أخذ منحا

 160 أتقنها اإلنسان. جديداا يتناسب ومتطلبات العصر الحديث والمعارف الجديدة التي

األسطورة أشبه ما تكون بإعادة هيكلي ة الواقع لتبني قوانينه كما يالئمها وفق رؤيٍة 

ض الحدود الفاصلة بين ما هو واقعي وما هو فوق الواقعي"، ويمكن فهم  "تقو 

  161 االنزياح من خالل فهم ثالثة مصطلحات، تفصيلها فيما يأتي:

لتي ترد في نص معي ن وقد تكون تامة وصريحة أو : ويُقصد به اإلشارات التجليا -

ا، ويكون التجلي من خالل عدة تقنيات هي:  162 مبهمة أو قد تكون جزئية أيضا

ل ما يواجه القارئ، ومن خالله يعب ر الشاعر عن العنوان: - ظيفة الو والعنوان أو 

  ه النص.تجا الداللية والجمالية للنص، ويشكل العنوان بداية الداللة األولية للقارئ

لنص اتيٌّ لدٌ ذوهي عبارةٌ أو كلمةٌ تتكرر في النص بوتيرة معي نة، وهي مول الالزمة: -

 من حيث كونها حلقة الوصل بين أجزاء القصيدة الشعرية.

واء ويقصد بالتناص حضور بعض النصوص التراثية أو غير التراثية س التناص:  -

 كانت شعرية أم غير ذلك في نص واحد. 

وهي من التقنيات األكثر شيوعاا في الشعر، ولها مفهومان قديم  الصورة البالغية: -

وحديث، فالقديم يقتصر على االستعارة والكناية والتشبيه والمجاز ونحو ذلك، وأما 

                                                
 ب. 109ـ104، ص األسطورة في الشعر العربي المعاصرسنوسي لخضر، توظيف   158
 .113ن، م، ص،   159
رفعت عبد هللا حمد المرايات، تحوالت التوظيف األسطوري في الشعر العربي الحديث، األردن:منشورات   160

 .43جامعة مؤتة، ص
 بتصرف. 119ـ118ن، م، ص  161
 ـ بتصرف.52ن، م، ص،  162
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الجديد فيأخذ بعين االعتبار المفاهيم الجديدة التي طرأت على الشعر الحديث فيضيف 

 سطورية وغيرها.الصورة الذهنية والرمزية واأل

ر، مباش وهو أن يجعل الشاعر لقصيدته بُعدَين: مباشر وغير الخلفية األسطورية: -

 ويمثل باشرفالمباشر هو المعنى القريب إلى الواقع الذي يحيا فيه الشاعر، وغير الم

ان ستويالخلفية األسطورية التي قصد إليها الشاعر في قصيدته، وهذا يجعل للنص م

 وعميق.  من الفهم: سطحي

وري، ألسطوهو أن يربط الشاعر بين البناء الفني وصياغة العنصر ا البناء الفني: -

 ويتخذ البناء الفني ثالث حاالت هي: صريح أو تام. جزئي. مضمر أو مبهم. 

: ويقصد بها قابلية تشكيل األسطورة وفقاا لُرؤى الشاعر وفلسفته، ولها المطاوعة -

 163أشكال عديدة منها:

عنصر ن الويقصد بها إبراز الشاعر وجوه التشابه والتماثل بي به والتماثل:التشا -

األسطوري من حيث األسماء واألبطال والمواقف والحاالت واألحداث، وبين 

 ـ العنصر األدبي كاألسماء واإليحاءات الرمزية

طوري وهو إحداث فُروق من الشاعر بين العنصر األس التشوهات والتغييرات:ــــ 

 الموظَّف وبين العنصر األدبي المربوط معه. 

 ناسب: ويُقصد به تغليف النص الشعري بهالة من الغموض تالغموض وتعدد الرؤى -

 غموض األسطورة المستعملة في هذا النص.

ج بالعنصر ويُقصد به اإلضاءة على مجمل القصيدة من خالل الز اإلشعاع: - 

، وإرخاء ظالله على مجمل النص وإظهار الخلفية  األسطوري في العمل كامالا

  األسطورية للقارئ.

لقد أد ى لجوء الشعراء إلى األسطورة واالستقاء من معينها  تحوالت البنية الشعرية: -

إلى ظهور تحوالت نوعية في بنية القصيدة العربية الحديثة، ومن ذلك العالقة بين 

المرسل والمتلقي، والتحول في اللغة والتحول في الداللة الشعرية والتحول في النظام 

شعري، وهذا ما يجعل القصيدة اإليقاعي والهندسي للقصيدة والتحول في الخطاب ال

الحداثية لها خصوصية معينة تجعلها تنحاز للواقع من خالل تفاعلها مع التراث 

اإلنساني؛ فهي وإن أفادت من التراثين العربي واإلسالمي فإن ها تتوسل إلى ذلك من 

، ومن األمثلة على تحوالت البنية الشعرية ما قاله 164خالل تراث األمم األخرى

  الجدارية:درويش في 

 ال شيء يوِجعني علي باب القيامةِ  

 ال الزمان وال العواطف 

 ال أِحس  بخف ِة األشياء أو ثِقِل الهواجس  
                                                

 ـ بتصرف.53ينظر: ن، م، ص،  163
 15، ص9199عبود، النظرية األدبية والنقد األسطوري، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط،  حنا  164
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 لم أجد أحدا ألسأل:

 أين )أي ني( اآلن؟  

 أين مدينة الموتى

 165وأين أنا؟  

لقد طرأت تحوالت على بنية القصيدة العربية أدت إلى  تحوالت الداللة الشعرية -

لة الهيكل الموروث لها، فأصبح لكل قصيدة شكلها الجديد وال سي ما بعد أن أفادت خلخ

من معطيات الحداثة في تغيير طريقة بنائها، وحين تخرج القصيدة عن بنيتها التقليدية 

فإن ه ينبغي للداللة أن تخضع لمنطق التحول والتغيير، وهذا األمر يتطلب من المتلقي 

ة لكي يتمكن من فك ما استغلق من الشفرة الداللية أن يكون عنده أدوات نقدي

  166الجديدة

لقد كان لألسطورة في الشعر العربي تأثير األسطورة في الشعر العربي الحديث  -

ها  الحديث آثار إيجابية وأخرى سلبية من خالل استعمال الشعراء لها، وتلخيص أهم 

 167 فيما يأتي:

الت والدال راماة نحو مساحات واسعة مليئة بالددفع القصيدة العربي اآلثار اإليجابية: -

ة ستعارر االالغامضة واإليحاء الداللي، وقد نقلت األسطورةُ القصيدةَ العربية من طو

ه ستعماللى اوغيرها إلى توظيف األسطورة داخل القصيدة توظيفاا فنياا يندفع الشاعر إ

 من خالل إعادة تشكيل األسطورة بما يوافق رؤيته الخاصة. 

ا كثي إن  إفراط الشعراء في استعمال األسطورة ورموزها جعل اآلثار السلبية: - را

ا من رموز األساطير من غير أن يكو الك ن هنمنهم يحشد في قصيدته أو قصائده كثيرا

 داعٍ لها سوى إبراز مقدرة الشاعر الثقافية ونحو ذلك. 

 جماليات األسطورة في الشعر العربي المعاصر. -

في الشعر العربي كثير من الجماليات التي أضفتها على القصيدة العربية لألسطورة  

: تضفي األسطورة على النص شيئاا من الغرابة 168 الحديثة، ومن تلك الجماليات:

اء الشعر الحديث الذين يحبون أن  الغرابة والغموض، وهذا من أكثر األمور جذباا لقر 

اح  دمج عدة أزمنة ليس فيه مباشرة. يكون النص الشعري حمال أوجه ذا غموض بو 

تسهم األسطورة في استحضار أكثر من زمن تاريخي واحد في  في نص واحد:

القصيدة، وذلك من خالل استعمال الرموز التاريخية األسطورية في أكثر من زمن 

                                                
 .87ص.1980وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد،  .محمود درويش، الديوان، الجدارية  165
 فراس السواح، األسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية، دار عالء الدين للنشر  166

 13، ص2001، 2والتوزيع والترجمة، دمشق، ط
 15ن، م، ص  167
 152، ص9199حنا عبود، النظرية األدبية والنقد األسطوري، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط،   168
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وعند أكثر من ثقافة، كأن يستعمل الشاعر أسطورة إغريقية ويسقطها على واقعه 

 ه الثقافة. العربي البعيد عن هذ

ا فيه سيزيف أو عشتار الثقافة وزيادة الوعي: - موز أو تأو  فعندما يقرأ القارئ نصًّ

إن ه م  فنحو ذلك من األساطير فإن ه سيبحث عن أساس هذه األسطورة وقصتها، ومن ثَ 

ا أكثر على فهم النصوص الشعرية الحديثة والمعاصرة.   يصبح قادرا

األسطورة يبتعد عن أهم مساوىء القصيدة وهي إن النص الشعري حين يستخدم 

التقريرية والتسجيلية المباشرة ويصبح الواقع رؤى رمزية متعددة األبعاد حيث 

لقد استخدمت األسطورة كأداة فنية ، ويمتزج الواقعي بالمتخيل والحلم بالحقيقة

الية وفكرية لتكثيف داللة القصيدة في الشعر العربي وإعطائها أبعاد إنسانية وجم

باإلضافة إلى طاقتها الرمزية؛ وعليه فإن توظيف األسطورة في النص الشعري هو 

عملية خالقة تشكل بنيات جمالية جديدة تضع األسطورة في إطارها الفني 

 والحضاري بمنأى عن إطارها التاريخي والمرجعي.
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 الشعر المعاصر.المنهج األسطوري في               10المحاضرة:
 

يوظ ف الش اعر المعاصر األسطورة ليكشف عن القيم التاريخية التي يجهلها 

" األصل في  البعض، ليعيد لنا بعض أسرار الن شأة اإلنسانية القديمة، على اعتبار أن

ونظرا لما  ،169الش عر أن يخلق من اإلنسان أسطورة، في حين يرسم الن ثر صورته"

الت اريخ ومن هنا تأتي القيمة المثالية للت اريخ، ولبعده دور في "لألسطورة من 

، حيث يستثمر الش اعر العالمات الت اريخية في أعماله، 170"األخالقي بصورة أوسع

ن عمله حدثا أسطوريا أو شخصية أسطورية، وذلك بهدف استدعاء مضمونها  فيضم 

طاقات التعبير  ، فالل غة الش عرية تتكئ على األسطورة  لتمنحهاوفكرتها ال غير

مهمة الش عراء ومنتج األساطير مهمة صعبة وشاق ة ألنها تتطلب لغة  "وجماليته، ألن 

 .171"خاصة قادرة على اختزال الفعل اإلنساني

لد عن هذا الت وظيف بعض الغموض لدى المتلقي في فهم الن ص  ولكن يتو 

جهدا معمقا في ذلك، الش عري مالم يكن ملما باألسطورة المجسدة في الن ص، فيبذل 

حيث "يزداد الغموض عمقا وثراء باستخدام األسطورة في الش عر الحديث، وبذلك 

يتحقق االعتناء األخصب للمتلقي، وهو يضاعف مجهوده اللتقاط األبعاد اإلنسانية 

والحضارية والفكرية والواقعية، ويقوي حضورها، ويرفع من قدرتها التعبيرية، إذ 

، 172"فسية والوجدانية والفكرية من أجل صنع الرؤيا الشعريةيوصل اشتراكاته الن  

أي: الش اعر في توظيفه للص ورة األسطورية يستحضر تجربة فكرية، تستلزم البنية 

الن فسية والفكرية للش اعر والمتلقي في آن واحد، كما يتحتم عليه أن يحيا داخل 

 األسطورة ويستوعب جميع أبعادها.

ومن الواضح أن الفنانين يتفاوتون في مقدار هذا فالش اعر المعاصر يتجه على   

الغوص، فمنهم من يصل إلى األعماق ومنهم من يبقى على السطح، كل على قدر 

ا في كل مرة،  موهبته وعبقريته بل واستعداده للغوص. وقد ال يكون النجاح حليفا

ض أعماله الفنية، وخاب في بعضها فهناك من الفنانين من بلغ هذه األعماق في بع

ا، وهو  ا ونفسياا خاصا االخر، والعكس. ألن ذلك مطلب عسير يتطلب استعداداا روحيا

ا. ولنا في كبار الفنانين والشعراء الصوفيين والرمزيين من أمثال  ما ال يتوفر دائما

                                                
جان بول سارتر، ما األدب.؟، تر: محمد غنيمي هالل، مطبعة نهضة مصرللطبع والنشر، الفجالة، القاهرة،  -169

 .38صم، 1952، 1ط
ص  م0162، جامعة بسكرة، ،9مجلة قراءات، العددحنان بومالي، األسطورة والشعر العربي المعاصر،  -170

351. 
سنوسي لخضر، توظيف األسطورة في الشعر العربي المعاصر، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد،  -171

 .66م، ص2010/2011تلمسان، 
 .592ص  ،القاهرة للثقافة، األعلى خليل حاوي، المجلس بيطار هدية جمعة، الصورة الشعرية عند -172
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( 1867ـ 1821محي الدين بن عربي وابن الفارض وأبو العالء المعري وبودلير )

 ( خير مثال على ذلك. 1898ـ 1842( وماالرميه )1891ـ 1845رامبو )و

يبدو أن التقارب الشديد بين األسطورة والشعر من حيث اللغة والوظيفة، كما 

ا، ناتج من األرضية الواحدة أو المتشابهة التي ينطلق منها كل من الشعراء  رأينا سابقا

ولديهما موهبة أساسية واحدة هي ومبدع األساطير، فهما ))يعيشان في عالم واحد، 

ا دون أن يمنحاه حياة داخلية،  القدرة على التشخيص، وال يستطيعان أن يتأمال شيئا

ا(( متميزاا، وكأنهما ينفثان في األشياء من روحيهما فيهبونها القدرة  (173)وشكالا إنسانيا

في على اإلفصاح عن نفسها. ونعتقد أنه بغير هذا النفث أو البقية من السحر 

األسطورة والشعر، فإنهما يكف ان عن أن يكونا فناا عظيماا، ألن من طبيعة الفن 

ا. وبقدر ما يشع هذا  ا عاديا ا من السحر وإال أصبح كالما األصلية أن يكون فيه شيئا

السحر في العمل الفني، تكون عظمته وقيمته، بل وتأثيره في النفوس واألرواح. 

ا. وربما هذا ما جعل بعضهم، كما أش ا قويا ا، يربط بين الفن والسحر ربطا  رنا سابقا

ا  تلك  ، هوإن ما يربط الشاعر المعاصر باألساطير والتراث الشعبي القديم عموما

ثيل، التموالسمات الفنية التي تتمتع بها هذه األساطير ومنها القدرة على التشخيص 

ة لبيانير امات والصوومنح الحياة لألشياء الجامدة، واستخدامها الظالل السحرية للكل

قادرة ة الالقادرة على اإلحاطة والكشف، أضف إلى ذلك، هذه الطاقة الخيالية الجامح

 على ارتياد عالم الطبيعة واإلنسان. 

تبني الحقيقة التي تعلن  (174)إلى جانب هذا فاألسطورة ))ضرب من الشعر((

تاد على حد تعبير عنها بطريقتها الخاصة التي هي فوق مستوى التعبير اللغوي المع

فهي، بعبارة أوضح، ذات طبيعة لغوية خاصة ال نجدها في  (175)كلود ليفي ستراوس

تعبير لغوي آخر، سوى الشعر، وأعني التعبير المجازي عن الحياة والوجود. فهذه 

 المجازية في الرؤية والتعبير هي القاسم المشترك بين األسطورة والشعر. 

( 1945ـ 1874) Ernst Cassirerوهذا شبيه بما أشار إليه إرنست كاسيرر 

حينما رأى أن األسطورة تتضمن عنصراا من الخلق وهي ذات قرابة وثيقة بالشعر، 

ا، وهي ليست لغة استطرادية كثيفة التصوير، كما قد  ا أصليا لكونهما شكالا رمزيا

. ويذهب كاسيرر (176)م عند فرويديتبادر إلى بعض األذهان، بل هي أشبه بلغة األحال

إلى أبعد من ذلك حينما يتبنى الرأي القائل بأن الشعر الحديث تحدر من األسطورة 

                                                
أرنست كاسيرر: فلسفة الحضارة اإلنسانية أو مقال في اإلنسان، ترجمة إحسان عباس، دار األندلس  )173(

 .266ص  1961بيروت 
شر هـ. فرانكفورت وآخرون: ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا المؤسسة العربية للدراسات والن )174(

 .19ص 1980، 2بيروت ط
 . 230ص  م،ن، )175(
 ،2ط العربي، الرائد دار بيروت، ،ينظر: ك. ك. راثقين: األسطورة، ترجمة جعفر صادق الخليلي  )176(

 .122ص  م1987
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بعد عمليات من التطور البطيء، وأن عقل الشاعر ما يزال أساساا عقل صانع 

 . (177)لألساطير

نها أو قد ينطبق هذا االفتراض على القصائد والمالحم الشعرية القديمة، العربية م

األجنبية، لكنه ال ينطبق على الشعر كله. ومن ثم فالمسألة ليست مسألة تطور أو 

، بقدر ما هي مسألة (178)انتقال من منهج عقلي إلى منهج رمزي، كما يعتقد البعض

إبداع وطبيعة، فالتشابه الحاصل بين الشعر واألسطورة يعود، في رأينا، إلى الطبيعة 

 لغة وخياالا. الواحدة التي تجمع بينهما 

لتي انحة فعلى مستوى اللغة نجد كل منهما يعتمد على تلك اللغة التصويرية المج

اء ألشيتوحي بالحقيقة وال تقبض عليها. وهي لغة الشعور أو الذات في إحساسها با

 سائلعلى نحو غامض. أما الخيال، فهو أداة التشكيل األولى فيهما، ومكتشف الو

ة تجربالمشاعر من صور ولغة ورموز وإيقاعات، ويصوغ الالفنية لتجسيد األفكار و

 النفسية في إطارها الخاص وشكلها المالئم. 

ا من هذا التصور الجديد لعالقة الشعر باألسطورة يمكننا القول إن  وانطالقا

األسطورة بطبيعتها تلك وبواعثها ومكوناتها، رؤى شعرية عميقة، وصل بها اإلنسان 

أفكاره ومشاعره. ولهذا نجد في كثير من األحيان ))أن الموقف  األول إلى التعبير عن

درامي، ألنه موقف صراع دائم بين  (179)األسطوري في صميمه موقف شعري((

 الخير والشر. وهذا الصراع في حقيقة األمر هو جوهر كل فن عظيم. 

ا أو خياالا ال معنى له، كما قد يعتقد البعض، بل  نطوقمهي  ليست األسطورة وهما

 ذ منالنفس اإلنسانية، مثلها مثل الشعر، تنشأ من حاجات إنسانية وروحية، تتخ

ا   السحر  مناإليحاء والرمز بنية لها، وتجنح كالشعر، إلى أن تخلع على التجربة نوعا

 والرهبة. 

وربما لهذا السبب قال شليكل ))األسطورة والشعر شيء واحد ال انفصال 

ر واحد )الذات(، وينتسبان إلى أسرة رمزية ، فهما ينبعان من مصد(180)بينهما((

واحدة هي التكوين الرمزي واللغة الرمزية، ويؤديان وظيفة واحدة هي التطهير 

الروحي والتعبير عن مكنونات النفس. ومن هنا كانت حياة ومصير كل منهما متعلقة 

ة باآلخر، ))فاألسطورة أساس ال غنى للشعر عنه... والشعر أساس ال غنى لألسطور

                                                
. 451ينظر: أرنست كاسيرر: فلسفة الحضارة اإلنسانية أو مقال في اإلنسان، ترجمة إحسان عباس ص  )177(

لتي رمزية(( اال اللقراءة هذه األشكال )األسطورة، الشعر، الدين، اللغة( يقترح علينا كاسيرر ))فلسفة األشك

شكال م بها األي تقوساسية للوظيفة التهي برأيه ال تلغي القراءات السابقة ولكنها تكملها، وتبقي األهمية األ

 الرمزية.
ينظر: عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( دار العودة  )178(

 .224ص 1981، 3بيروت ط

 .41، ص 1975أنس داود: األسطورة في الشعر العربي الحديث، دار الجيل القاهرة  )179( 

 .93اثقين: األسطورة، ترجمة جعفر صادق الخليلي ص ينظر: ك. ك. ر )180( 
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 ، ووجود أحدهما يعني حتماا وجود اآلخر والعكس صحيح. (181)عنه((

ارك ويبدو أن الذين ال يفرقون بين الشعر واألسطورة، من أمثال: شليكل وم

 شورر وإيريك فروم، ينطلقون من تصور فلسفي أساسه أن األسطورة أم الفنون

ق على ومصدرها الخصيب، وهو تصور صحيح، لكنه غير عام، بمعنى أنه ينطب

 نت عند، كاالفنون القديمة بما في ذلك الشعر، لكون هذه الفنون، كما سبق وأن أشرنا

ا معان نشأتها ذات صلة قوية باألساطير والمعتقدات السحرية. لكن هذه الفنون سر

ور انفصلت عن األسطورة، كما انفصلت هذه األخيرة بدورها عن الدين، بسبب تط

ير أن هذه الفنون، والشعر منها على وجه المجتمعات البشرية وتحضرها. غ

ما الخصوص، ظل يحتفظ بهذه العالقة فيحن  إلى األسطورة من حين إلى آخر، كل

ر معاصشعر بطغيان المادة وتدهور العالقات على نحو ما نجد في شعرنا العربي ال

 وغيره من أشعار األمم والحضارات. 

يل المثال ـ فهم ينطلقون من أما الذين يفرقون بينهما ـ هربرت ريد على سب

تصور آخر مفاده أن ))األسطورة تحيا بالمجاز، وهذا يمكن إيصاله بالرموز اللفظية 

ألية لغة... إال أن الشعر يحيا بفضل لغته، فجوهره مرتبط بتلك اللغة وال يمكن 

. وعلى الرغم مما في هذا الكالم من صحة، إال أنه يفتقر إلى الدقة في (182)ترجمته((

م طبيعة العالقة بين الشعر واألسطورة من حيث التعبير اللغوي. فهو صحيح إذا فه

، (183)نظرنا إلى األسطورة على أنها مرض من أمراض اللغة كما سماه ماكس موللر

ونظرنا إلى المجاز على أنه افتقار اللغة إلى القدرة على إيجاد المعنى، أما إذا نظرنا 

عبير الشعري واألسطوري على حد سواء، فإننا إلى المجاز على أنه األصل في الت

سندرك أن العالقة بين الشعر واألسطورة عالقته متينة وقوية تكشف عنها المجازات 

 والرموز المستخدمة فيهما. 

وعلى الرغم من هذا الخالف بين الباحثين حول عالقة األسطورة باألدب بعامة 

غلب هؤالء تكمن في أن األسطورة تلتقي والشعر بخاصة، فإن النتيجة التي انتهى إليها أ

مع الشعر واألحالم في كونها المفتاح الوحيد المتبقي في حضارتنا الذي من شأنه أن 

يميط اللثام عن أسرار اللغة الرمزية، تلك اللغة التي ما لبثت أن نسيتها البشرية قبل أن 

د تعبير إريك تتمكن من االرتقاء بها إلى حيز الكالم االصطالحي الجامع على ح

. لكن هذا النسيان ال يعني استحالة قراءة األساطير، فهناك العديد من (184)فروم

                                                

 .93ص  م،ن )181( 
 .96ص  م،ن، )182(
ينظر: يوري سوكولوق: الفولكلور قضاياه وتاريخه، ترجمة حلمي شعراوي وعبد الحميد حواس الهيئة  )183(

 .73ص  1971المصرية العامة للتأليف والنشر 
األحالم والحكايات واألساطير(، ترجمة حسن قبيسي، : اللغة المنسية )مدخل إلى فهم إريك فروم)184(

 .22ص  1995، 1المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ط
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المحاوالت التي استطاعت أن تلج إلى بحر هذه اللغة وتكشف عن أسرارها، بفضل علم 

اللغة المقارن وعلم النفس اللغوي واللسانيات واألنثروبولوجيا اللغوية وغيرها من 

 العلوم اللغوية واإلنسانية األخرى. 

سطورة مثالا ال تروي أحداثاا جرت في الماضي وانتهت، وإنما تروي كذلك فاأل

ا ال تتحول إلى ماض أبداا. ففعل الخلق الذي تم  في األزمنة المقدسة، يتجدد في  أحداثا

كل عام ويجدد معه الكون وحياة اإلنسان. وإله الخصب )تموز( الذي قتل ثم بعث إلى 

الطبيعة وتتابع الفصول، وصراع )بعل( مع  الحياة، موجود على الدوام في دورة

الوحش، هو صراع دائم بين قوى الخير وقوى الشر. وحتى تلك األساطير التي 

ا تاريخية مضت كأسطورة الطوفان أو )الدمار الشامل(، فهي في  (185)تروي أحداثا

ب من حولها،  ر األرض وخر  الواقع ال تخفي اهتمامها بالمستقبل، فالطوفان الذي دم 

ذير دائم من أن غضب اآللهة وانتقامها قد يصيب اإلنسان في أي وقت من تح

 األوقات. 

شياء ن األومن هنا يمكننا القول إن هم  األسطورة والشعر ال يكمن في التعبير ع

ج النماذولدة العارضة، المنتهية في الزمان والمكان، وإنما في التعبير عن القيم الخا

تمد هذا أن كالا من الشاعر وصانع األسطورة يس الكبرى في حياة البشر، ومعنى

ذه هخبراته ورموزه من الحياة النفسية والفكرية للنوع البشري. والمعروف عن 

الحياة،ـ أنها غنية بالصور والخياالت والرموز، وهي تضرب في أرض خصبة، 

ر غواعميقة الجذور والمتاهات واألغوار. وبقدر ما يكون غوص الفنان في هذه األ

ا من طبيعة الفن، ومن طبيعة هذه النماذجو بر ذي يعتاال المتاهات، يكون أصيالا وقريبا

 أساس توحيد تجربتنا األدبية وتكاملها. 

 

 معمارية الشعر المعاصر.                   11 المحاضرة:

 

يل تشك من أكثر صفات البنية التكوينية لمعمارية القصيدة المعاصرة اإليقاع، في

ي فلية األولى لبنية النص اإلبداعي كونه من بين جميع العناصر الجما األساسيات

الشعر بقته العمل األدبي، هو أول ما يدخل ميدان الفعل، وإذا ما نظرنا إليه في عال

 خاصة فإنه يعد قوة الشعر األساسية وطاقته األساسية.

ا من أسالفهم له ذه الظاهرة ويمكن القول أن الشعراء المعاصرين كانوا أكثر وعيا

البالغة الخطورة واألهمية، التي أصبحت تحدد جزءاا كبيراا من مصير القصيدة 

المعاصرة، إذ استفادوا "من عصرهم وما فيه من خيرات جمالية فوعوا جيداا معنى 

                                                
حول هذه األسطورة ينظر: فراس السواح: مغامرة العقل األولى دراسة في األسطورة. سوريا. أرض  )185(

 وما بعدها.  153ص 1996، 11الرافدين، دار عالء الدين دمشق ط
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التناظر والتناغم واالنسجام والتناسب واإليقاع والتنافر والنشوز والتناقض، فصقل 

ا يعطي هذا الوعي إحساسهم وهذب ط ا رائعا باعهم ومكنهم من تنظيم قصائدهم تنظيما

الكلمات وإيحاءاتها داللة كبرى، فيفصح هذا التنظيم للكلمات في القصيدة عن 

مقابالت ومتناقضات ووجوه نشوز في الواقع االجتماعي والنفسي والروحي 

الجديد  والطبعي، مما جعل القصيدة بنية رمزية قائمة على تنظيم لفظي، وهذا االتجاه

جعل الشاعر موجها بإيقاع مسيطر يطلب تشكيله وألزم الشاعر أن يخضع الكلمات 

لمطالب هذا التشكيل فأصبحت تشكيالت الكلمات هي التي تخلق القصائد وليست 

ا، والعناية بالكلمات وضمها إلى بعض ومعرفة مدى تأثير  األغراض كما كان سابقا

عام يحتم معرفة القيم الموسيقية للكلمات ودور كل كلمة باألخرى لنصل إلى اإليقاع ال

، بوصف (186)الصوت في كل منها وتأثيره فال نقتصر على العمل الوظيفي للكلمة"

أن العمل الوظيفي للكلمة هو عمل نثري في المقام األول، ألن اللغة إذا اكتفت بالدور 

ا قائماا على الوقائع والحقائق نقال يقترب  الوظيفي المقدر لها فإنها تمارس فعالا نثريا

 من الحرفية.

 بنية اللغة الشعرية اإليقاعية. -

إن اللغة الشعرية تبدأ فعاليتها اإلبداعية في القصيدة حين تبدأ من نقطة الصفر هذه، إذ 

يتجلى اإليقاع في عنصرها "وإن كان بصورة أقل من الوزن في طريقة إدراكها، لما 

ومفاهيم وصور ومقاربات تشتت التركيز  يالبس الصوت اللغوي من دالالت ورموز

الصوتي وإيقاعيته المتجلية، وإن كانت بدورها تنبع منه وتتوالد في إيقاعات جديدة 

ا وخفاء وتجريدا" ، ويجب أن يكون استثمار العنصر الصوتي في (187)أكثر اتساعا

بناء إيقاع القصيدة أكبر من مجرد اعتماد الصوتية الصرف في األصوات اللغوية، 

ا لتقليل صكي ال ينتج عن ذلك تشكيل إيقاعية خارجية جاءت الق يدة الحرة أساسا

االهتمام بها والتعويض عنها بإيقاعية داخلية تتناسب والتطورات الهائلة التي حصلت 

في البنى األساسية للحضارة واإلنسان، فـ "كلما ابتعد النص الشعري عن مظاهر 

ي واللغوي كان تمظهر اإليقاع أقل وفرصة الصوت وموسيقاه على المستويين الوزن

انسرابه في مظاهر أخرى غير صوتية صريحة أو خالصة كانت أكبر وأوضح، 

وأبلغ دليل على هذه القضية تطور القصيدة العربية ومراحل تحولها الموسيقي من 

الوزن إلى الموشحات إلى الرباعيات إلى شعر التفعيلة فالشعر الحر فقصيدة النثر أو 

ثيرة.. كل ذلك بسبب تداخل مظاهر إيقاعية أخرى غير صوتية في النص الشعري الن

كالقصة والرواية والمسرح والفنون التشكيلية والسينما إلى آخره، مما أدى باإليقاع 

الصوتي الصريح لالنسراب في مظاهر إيقاعية تتصل بتلك الفنون واالنفتاح عليها 

                                                
 .021الزرقاء  -1985 -1عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري، مكتبة المنار، ط (186)
 .531، بغداد: 1989-1علوي الهاشمي، قراءة نقدية في قصيدة حياة، دار الشؤون الثقافية العامة، ط (187)
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ا في النص الشعري الحديث خاصة في لتوليد إيقاع فني أشمل وأكثر تعقيداا  وتشابكا

قصيدة النثر التي تجسد أعلى مرحلة في قانون التناسب العكسي بين المظهر الصوتي 

 .(188)لإليقاع ومظاهره األخرى"

هذا يعني أن االحتفاء بصوتية المفردات لم يعد مظهراا معبراا عن مفهوم اإليقاع بدقة، 

بيرة من العناصر تشكل في تداخلها بل أصبح عنصراا واحداا من مجموعة ك

وامتزاجها هذا المفهوم، وأصبح إيقاع اللغة بمفهومه الشمولي الواسع هو األكثر 

أهمية في موسيقى الشعر الحر" ومن حسن حظ الشاعر العربي أن اللغة العربية ذات 

إيقاع موسيقي رفيع وشامل، وذلك ألن اإلعراب أحد سمات اللغة العربية األساسية 

ه فيها أهمية عضوية إذ بدونه تتعطل اللغة. ووظيفة اإلعراب منصبة بالدرجة ول

األولى على أواخر الكلمات، فيه تتحدد المعاني، ولو استعرضنا حاالت الكلمات 

ا لهالنا عددها وتنوعها. واإلعراب مرتبط  العربية فيما تنتهي به أواخرها إعرابا

ا كامالا بالمعنى، وهذا ربط للفكر  -عندئذ–باإليقاع الفني للكلمات، فيحصل  ارتباطا

ضربان من اإليقاع في كل كلمة أحدهما ذهني واآلخر فني. وهذا من شأنه أن يجعل 

ا مؤثراا في ذهن المتلقي" ، إذ تغادر سياقها الداللي المباشر (189)للكلمات وقعا نفسيا

 تفهمها األذن باكتسابها حساسية جديدة تجعل من اإليقاع بالمعنى العميق لغة ثانية ال

. ألن هذه (190)وحدها وإنما يفهمها قبل األذن والحواس الوعي الحاضر والغائب"

اللغة الثانية ليست وليدة عنصر أو عنصرين، إنها وليدة مجموعة كبيرة من العناصر 

المتداخلة مع البنية الداللية المتمثلة في الفكرة الشعرية التي تنهض عليها القصيدة 

 كما يقول غوته. (191)ود لفكرة شعرية فنية حية دون إيقاع"بوصف أن "ال وج

وسيقي ام موينتمي اإليقاع إلى نمط األفعال اإلبداعية المبتكرة التي ال يحكمها نظ

زني مهيمن، فهو ال يجري على نسق واحد حتى وإن ارتبط أكثر من إيقاع بنظام و

في  تقدمز الشعري المواحد، وهذه الصفة هي التي تمنح القصيدة قابلية على اإلنجا

 ضوء قدرات الشاعر اإلبداعية في هذا المجال.

بر وتحتاج هذه الروابط إلى قدرات شعرية متفوقة بإمكانها أن تظهر وضوحا أك

ر لخواص العالقة بين اإليقاعين، من أجل أن ترفد القصيدة بقوة حضورية أكب

 ماذجنن أن يقدموا وفاعلية أوسع في التأثير والكشف، إذ يمكن للشعراء المجيدي

ى أخر إيقاعية خاصة بهم تجاوز القوالب العامة، نبرية كانت أو كمية إلى رسائل

 صوتية وصرفية وداللية، تشكل في مجموعها ما يسمى بالتماسك النصي .

                                                
 .153نفسه:  (188)
 -7198-1دار الطليعة ، ط -شعرية معاصرةمقاربات تشريحية لنصوص  -عبد هللا الغذامي، تشريح النص (189)

 .107بيروت: 
 111بيروت: 1982 -2دار العودة، ط -دراسات في األدب العربي الحديث -ة اإلبداعيخالدة سعيد، حرك (190)
 .47الزرقاء:  -1985 -1مكتبة المنار، ط ،عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري(191)



55 

 

بين  موذجيفالقصيدة إذن بإيقاعها، واإليقاع بتفرده عبر أحداث هذا التماسك الن

ع إليقاما يعطيها جدة كاملة يجعل من فاعلية اقدرات الصوت وظالل الداللة، ب

 فيها فاعلية ابتكارية.

 نظام اإليقاع: -

ا، ما يزال يفتقد في طروحات الكثير من النقاد إلى الدقة  إن اإليقاع بوصفه نظاما

ا في القريب العاجل لما  ا مرموقا والشمول والتحديد، ويبدو أنه لن يكتسب وضوحا

عن اختالف وتباين النظر النقدي فيه، وال بد من يحيطه من غموض مفهومي ناتج 

ا أكبر أن ندرك أن الظاهرة  أجل تحقيق مقاربة جديدة تولي هذه القضية اهتماما

بع من التراث ناإليقاعية ليست وليدة الشعر الحديث أو متمخضة عنه، بل أنها "ت

أن أي تغيير الشعبي كله ومن البنية اإليقاعية الجوهرية للشعر ضمن الثقافة كلها. و

يطرأ على عالقة من عالقات البنية اإليقاعية يرتبط بمجموع العالقات المكونة ضمن 

هذه البنية، وينبع من شروط تخص البنية الكلية ال العالقة الجزئية. هكذا يكون اإليقاع 

الشعري جسداا واحداا أو بنية واحدة من العالقات األساسية. وتكون أي ظاهرة ضمنه 

يعة هذه العالقات وفاعلة فيها في الوقت نفسه، أي أن البنية اإليقاعية محكومة بطب

تخضع لجدلية أساسية هي التي تمنحها خصائصها وتحكم تطوراتها وتغيراتها 

 .(192)والتحوالت التي تخضع لها"

ا من أسالفهم لهذه الظاهرة البالغة  ويمكن القول أن الشعراء المحدثين كانوا أكثر وعيا

همية، التي أصبحت تحدد جزءاا كبيراا من مصير القصيدة المعاصرة، الخطورة واأل

إذ استفادوا "من عصرهم وما فيه من خيرات جمالية فوعوا جيداا معنى التناظر 

والتناغم واالنسجام والتناسب واإليقاع والتنافر والنشوز والتناقض، فصقل هذا الوعي 

ا يعطي الكلمات إحساسهم وهذب طباعهم ومكنهم من تنظيم قصائدهم ت ا رائعا نظيما

وإيحاءاتها داللة كبرى، فيفصح هذا التنظيم للكلمات في القصيدة عن مقابالت 

ومتناقضات ووجوه نشوز في الواقع االجتماعي والنفسي والروحي والطبعي، مما 

جعل القصيدة بنية رمزية قائمة على تنظيم لفظي، وهذا االتجاه الجديد جعل الشاعر 

مسيطر يطلب تشكيله وألزم الشاعر أن يخضع الكلمات لمطالب هذا  موجها بإيقاع

التشكيل فأصبحت تشكيالت الكلمات هي التي تخلق القصائد وليست األغراض كما 

ا، والعناية بالكلمات وضمها إلى بعض ومعرفة مدى تأثير كل كلمة  كان سابقا

للكلمات ودور الصوت باألخرى لنصل إلى اإليقاع العام يحتم معرفة القيم الموسيقية 

، بوصف أن العمل (193)في كل منها وتأثيره فال نقتصر على العمل الوظيفي للكلمة"

الوظيفي للكلمة هو عمل نثري في المقام األول، ألن اللغة إذا اكتفت بالدور الوظيفي 
                                                

 .102-101كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي:  (192)
 .102 صعبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري،  (193)
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ا على الوقائع والحقائق نقال يقترب من  ا قائما المقدر لها فإنها تمارس فعالا نثريا

 .الحرفية

 اإليقاع والوزن: -

على عنصرين  -ضمن ما تقوم به -تقوم القصيدة الحديثة في تشكيل بنيتها الموسيقية

أساسيين هما اإليقاع والوزن، إذ يكمل أحدهما اآلخر في تناسب وتالحم شديدين 

ا بالوزن  ا بين ما يعرف اصطالحا ا دقيقا وما يدعى فنيا  meter"على أن ثمة فارقا

ولكي يتضح هذا الفارق ينبغي أن نميز بين الصوت باعتباره  Rhythmباإليقاع 

وحدة نوعية مستقلة، والصوت باعتباره حدثا ينطقه المتكلم بطريقة خاصة، وفي 

ظروف لغوية وواقعية خاصة، ففي الحالة األولى ينظر إلى طبيعة الصوت من حيث 

ر إلى خصائصه النسبية هو الم أو ميم، أو ضمة أو فتحة مثالا، وفي الحالة الثانية ينظ

ا، ومداه طوالا وقصراا، ونبره قوة  relationalوالسياقية  كدرجته علوا وانخفاضا

ا، وتردده في التركيب اللغوي قلة وكثرة، وتلك خصائص نلحظ فيها طريقة  وضعفا

النطق بالصوت، إضافة إلى السياق الذي ورد فيه، والنسق اللغوي الذي تضمنه مع 

ن المقصود تحديداا باإليقاع هو وحدة النغمة التي تتكرر على . بمعنى أ(194)غيره"

نحو ما في الكالم أو في البيت، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في 

فقرتين أو أكثر من فقر الكالم أو في أبيات القصيدة وقد يتوافر اإليقاع في 

ا "النسيج الذي يتألف من التوقعات (195)النثر" واإلشباعات أو خيبة الظن ، وهو أيضا

ا لوضع (196)أو المفاجأة التي يولدها سياق المقطع" . واإليقاع بوصفه تكرارا دوريا

ا في تشكيل بنية القصيدة، فهو فضالا عن "وظيفته كوسيلة  يمكن أن يلعب دوراا ثنائيا

ا. فتشابه عناصر مختلفة جداا أو  –للقياس  اختالف  -بالعكس–يلعب دوراا دالليا

متشابهة جداا، يمكن أن يزداد تأكده من خالل تواجدها في مواضع وزنية عناصر 

متطابقة. إن اإليقاع كيان نصي معارض للوزن الذي هو نظامي. فاإليقاع هو المتغير 

 والوزن هو الثابت.

 بنية رمزية األصوات:  -

ا ن ا سيجييستعين الشعر بالموسيقى الكالمية من أجل أن يحقق في القصيدة تماسكا ا

ل يصل بها إلى تشكيل صفات النوع، ومن دون ذلك تفقد صفة النوع وتتشكل داخ

 إطار نوعي إبداعي آخر.

                                                
الكويت،  -1990-28محمد فتوح أحمد، مقال )ظاهرة اإليقاع في الخطاب الشعري(، مجلة البيان، العدد  (194)

 )نقالا عن(: 

Warren Rwellek, Thory of literature, London, 1954, p.160. 
 .50عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري: (195)
 .50نفسه:  (196)
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والقصيدة في استعانتها بالموسيقى الكالمية إنما تستعين "بأقوى الطرق اإليحائية ألن 

، وتقوم (197)الموسيقى طريق السمو باألرواح والتعبير عمل يعجز التعبير عنه"

بدور بالغ األهمية بوصفها المادة األولى لتأليف أشكال هذه األصوات في ذلك 

الموسيقى بما يمتلكه كل صوت من صفات خاصة مستقلة، وبما يترشح من تجاوز 

 .(198)صوتين مختلفين من "صفات جديدة تظهر في أحدهما. أو تظهر في كليهما"

، عن (199)وكذلك ما يحققه التوافق الصوتي من وحدة حقيقية يفرضها على الفكر

طريق صميمية العالقة القائمة بين الصوت والمعنى، إذ "ال يمكن أن يوجد أي معنى 

، فالكلمات التي هي عبارة عن مجموعات صوتية تقوم (200)بدون صوت يعبر عنه"

على بناء مزدوج إنما هي أصوات "تعتبر رموزاا للمعاني، وهي أيضاا رموز للمعاني 

ا، وأنت ال تستطيع أن  تستعملها بالصفة الثانية، أي أنك ال تستطيع أن تعتبر أصواتا

ا دون  تستعمل الجرس دون المعنى، وال تستطيع كذلك أن تغير الصوت تغييراا ماديا

، كما ال يمكن للصوت أن يوجد معزوالا عن (201)أن تغير المعنى. وباألحرى تفقده"

المجردة، المؤثرات األخرى التي تعزز دوره وتمنحه قدرة على التحرر من سلبيته 

فحين يكون الصوت واللون والشكل كل مع اآلخر في وحدة موسيقية كما يقول ييتس 

ا واحداا، وشكالا واحداا، وتثير انفعاالا يصدر  ا واحداا، ولونا ا تصبح صوتا "فإنها جميعا

بحكم اندماج الصفات (202)عن مثيرات عديدة متميزة، ولكنه رغم ذلك انفعال واحد

يسهم أخيراا بالتفاعل مع التجربة في نتاج معنى، إذ أن كل  وتوحدها في تشكيل واحد

األعمال األدبية الفنية هي قبل كل شيء وأي شيء "سلسلة من األصوات ينبعث عنها 

بوساطة الرموز التي تثوي في هذه األصوات وتحيل على دالالت  (203)المعنى"

وات وآثارها، معينة. فالشعر ليس "هو المجال الوحيد الذي تخلق فيه رموز األص

وإنما هو المنطقة التي تتحول فيها العالقة بين الصوت والمعنى من عالقة خفية إلى 

، إلى الدرجة التي (204)عالقة جلية وتتمظهر بالطريقة الملموسة جداا واألكثر قوة"

تستطيع فيها الكلمة المؤلفة من مجموعة متنوعة من األصوات" أن تحمل ظالالا 

                                                
 .86، عمان: 6198، 1مجد محمد الباكثير البرازي، في النقد األدبي الحديث، مكتبة الرسالة الحديثة، ط (197)
 .73إبراهيم السامرائي، في لغة الشعر، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان:  (198)
جورج سانتانا، اإلحساس بالجمال، ترجمة: د. محمد مصطفى بدوي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة:  (199)

194. 
ثقافية العامة، كلود ليفي شتراوس، األسطورة والمعنى، ترجمة وتقديم: د. شاكر عبد الحميد، دار الشؤون ال (200)

 .75، بغداد: 1986، 1ط
، بيروت: 1963ارشيبال ملكيش، الشعر والتجربة، ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي، دار اليقظة العربية،  (201)

 .229، وانظر: الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة: 38
 .341، القاهرة: 8197، 2محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط (202)
 .205أوستن وارين ورينيه ويليك، نظرية األدب:  (203)
، 1988، 1رومان ياكوبسن، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، ط (204)

 .54المغرب: 
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 .(205)دفعة واحدة"مختلفة من المعنى 

أما من حيث رمزية الصوت وداللته الكامنة فإنها ال تظهر إال من خالل حدث 

ا للحركة والفعل والحدث  ا حيا وحركة، وإذا كانت النفس اإلنسانية بوصفها ميدانا

خاضعة لتأثير الصوت بنحو أو بآخر "فما هذا التأثير إال ألن الصوت في حد ذاته 

 .(206)يحمل في طياته معنى"

 اإليقاع وحركية القصيدة: -

تعتمد القصيدة المعاصرة في تشكيل هيكلها العام على التناسب في وضع حيواتها 

وعناصرها المكونة بين الثبات والتحول. ومن وضع الثبات إلى التحول وبالعكس 

تنشأ حركة القصيدة، وتقوم هذه الحركة بصياغة شكل اإليقاع في القصيدة وتحدد 

فـ "إذا كان اإليقاع صفة مالزمة لكل عمل شعري، إذ ال يستطيع مساراته فيها، 

الشعر أن يقدم نفسه دون إيقاعية لها ثوابتها، فإن اإليقاع يتبع مبدئياا حركة القصيدة 

، (207)ويتشكل بوصفه أحد عناصرها بروزاا، لذلك ال قاعدة مسبقة إليقاع القصيدة"

قوم عليه القصيدة الذي يفرض ألن ذلك يرجع إلى طبيعة النظام الحركي الذي ت

 إيقاعها الخاص المميز.

إن حركة القصيدة "يجب أن تكون حركة الدفقات العاطفية والصور التي تفرض 

صيغها العامة، فليس هناك إذن قالب نغمي واحد يمكن أن نفرغ فيه قصيدة معينة، 

والواقع  ونظراا لخضوع هذه األخيرة في عملية اإلبداع لعالقة جدلية بين العالمة

ا  -المعبر عنه ا أم خارجيا ا داخليا فإن الشكل على العموم )واإليقاع  -سواء أكان واقعا

ا للتحول وبالتالي متغيراا  على الخصوص( ال يمكنه إال أن يكون انعكاسا

. ويتحدد شكل القصيدة من خالل العالقة القائمة بين اللغة بوصفها (208)ومتنوعاا"

ن جهة، وبين ما يوازيها من حركة النفس داخل كيان يدة مصكلمات أو مقاطع في الق

المبدع "فكلما قل عدد الكلمات بدا الشاعر بطيء الحركة، وكلما زاد عددها بدا سريع 

استعمل مقاطع قصيرة كان أكثر حركة، وكلما زاد من المقاطع كلما الحركة، كما أنه 

 . (209)الطويلة كان أكثر بطئاا"

وتتسم القصيدة المعاصرة بازدياد معدالت حركاتها الداخلية بازديادها معدالت تناميها 

وتعدد عناصرها المكونة وخصوبة تجاربها وتنوعها وتوزع كل ذلك على حقول 

دالالت النص، تلك الحقول التي لم تعد في النص الحديث منضدة ومفروزة على 

                                                
اعة والنشر، ف. أ. ماثيسن، ت. س اليوت الشاعر والناقد، ترجمة: د. إحسان عباس، مؤسسة فرانكلين للطب (205)

 .177نيويورك:  -، بيروت1965
 .17عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري: (206)
 .101بيروت  -1981-2الياس خوري، دراسات في نقد الشعر، دار ابن رشد، ط (207)
 .224: ن، م (208)
 .59عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري: (209)
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شابكة، بحيث يبدو النص كال معقداا قاعدة الموضوع المشترك، بل هي متداخلة، مت

ا  بنية النص لم تعد بنية األفكار المتوالية والمحافظة في تواليها  -وبالتالي غامضا

المترابطة على حدود بينها نسبية وواضحة، بل غدت بنية األفكار التي تمارس 

االعتداء المستمر وهدم الحدود وإسقاط الوضوح النسبي بينها.. تسري الدالالت في 

ا  ا عنها.. هكذا حين نقرأ عبارة أو مقطعا النص، تغور وتدعونا ألن نجول ببصرنا بحثا

تصلنا الداللة وال تصلنا. تصلنا ألنها حاضرة، وال تصلنا ألن حضورها يسري، 

 يغور، يغيب، وعلينا أن نراه في غيابه أو في إسرائه، في الظلمة التي تغيبه. 

 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالنزع                          12 المحاضرة:

 .الدرامية

 

ظهرت الدراما أول ما ظهرت لدى المسرحيين أو كتاب المسرح، وكان ذلك في 

العصر اإلغريقي، فقد كان للدراما مكانة مهمة في نفوس األدباء والشعراء في ذلك 

لحديثة، ومعاجم المصطلحات النقدية، واألدبية الوقت، وقد أمدتنا المصادر القديمة وا

بالكثير عن مفهوم الدراما، ونشأتها، وعناصرها، ومناطق قوتها، وضعفها، وتشابكها 

مع نصوص أخرى، ومعاييرها وأدواتها، وخصائصها المختلفة، ومن ثم فإن الدراما 

دة حسب تعريف أرسطو لها هي "محاكاة فعل نبيل تام له طول معلوم بلغة مزو

بألوان من التزيين، تختلف وفقا الختالف األجزاء، وهذه المحاكاة تتم بواسطة 

أشخاص يفعلون ال بواسطة الحكاية، وتثير الرحمة والخوف، فتؤدى إلى التطهير من 

 210هذه االنفعاالت"

وقد جاءت معظم المفاهيم الخاصة بالدراما معتمدة على ما قدمه أرسطو في كتابه 

أول من كتب عن الدراما وعالقتها باإلنسان ومحاكاتها لألفعال "فن الشعر"، ألنه 

النبيلة التي تنتج عن اإلنسان نفسه، فتنشغل بتطهير العالم من كل زيف وضغينة، 

منتصرا للحقيقة والمحبة والصدق، ومن ثم، فقد أشار الدكتور محمد حمدي إبراهيم 

كلمة إغريقية قديمة يرجع  (drama) في كتابه "نظرية الدراما" إلى أن: "الدراما

الذي كان يعني عند اإلغريق )الفعل( أو التصرف  dran اشتقاقها اللغوي إلى الفعل

أو السلوك اإلنساني بوجه خاص. ولقد كانت اللغة اإلغريقية التي اشتهرت وال تزال 

بغني مترادفاتها ودقة معانيها، واتصافها بالمنطقية واإليحاء الفني والفكري تتضمن 

 كلمات أخرى عديدة ذات معان قريبة من معنى الفعل اآلنف الذكر، مثل

tyncnaneın  ،الحدثpoiein  الصنع أو غير ذلك مما ال عالقة له بالمعنى الذي

                                                
 .18، ص 1953الشعر، ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي، دار النهضة المصرية، أرسطو: فن  210



60 

 

اتخذته كلمة الدراما، خصوصا منذ عصور ازدهار المسرح األثيني، ولكن اإلغريق 

للداللة على كل الفنون المتعلقة الفعل( بعينها ) dran لم يختاروا لالستخدام سوى كلمة

؛ فجاءت الدراما مرتكزة بشكل 211بالمسرح، حيث تتم المحاكاة عن طريق التمثيل"

كبير على الحركة والفعل والصراع بين الخير والشر، وعليه فإن الدراما إذن تعني 

الفعل، وال أقول الحدث ؛ ألن "الفعل صفة الصقة باإلنسان وحده، وألن ما يتحكم في 

فعل هو اإلرادة اإلنسانية وحدها أما الحدث فليس بالضرورة من أفعال البشر، وال ال

 من المختلفة، اإلنسانية األبعاد عن بعمقإنه تعبير ".212ناتجا عن إرادتهم اإلنسانية"

 من أو  ..وأسطورية تاريخية بأبعاد النص كاتشاح متعددة، استخدام تقنيات خالل

 وهو واحد صوت على مقتصرة تعدلم الحديثة  فالقصيدة  .(213تقنيةاألصوات خالل

 نظاما تحمل أصبحت كما مختلفة، أصواتا تحمل أصبحت الشاعر، وإنما صوت

 تثير مختلفة، داللية أبعادا تحمل أحداث إلى السارد يصوغه الشاعر قصصيا

 .والمشاعراإلنسانية االنفعاالت

 أقوالها، انتاج بإعادة أصواتها ويبرز يتماهى بالشخوص، "فالسارد / الشاعر

 مفاتيح، تأسيس في مفيدة المجردة وتبقى النظريات مختلفة، سردية أنماط بحسب

 وهو تعقيداا، األكثر الفعل هو األصعب، إنه التطبيق ويبقى المشتركة، اللغة وإيجاد

 على االتكاء مع الصغيرة، اإلشكاالت أو التفاصيل، فوق بالقفز يغري الذي النشاط

 .(214)" والمنهجية الثابتة الخطوات تعزز كلية رؤى

وفي إحالة إلى ملحمة الحياه، إعادة البوح اليومي الساذج في توليفة تصوغ واقعا 

إنسانيا مرا، لتكون الدراما فعال فاضحا، هادفا، ثائرا، موَجها وموِجها ، يحيل 

نزوع فطري إذ إن  السخرية إلى إبداع غاية في الشفافية؛ إن النزوع إلى الدراما هو

الشعر ينشأ غنائيا، ثم غنائيا مقيدا بحدث ثم يميل إلى الحكاية والسرد القصصي 

والملحمي، ثم يقترب من الدراما عقديا، فتتولد فيه جذور تعد النواة الدرامية 

 .(215)األولى

وإذا كانت الدراما بمرجعيتها اإلغريقية تعني العمل أو األداء، وهي تطلق على 

بالنظم كان أم بالشعر؛ ليؤدى على المسرح، ويكون قوامه الحوار، والفعل، التأليف 

                                                
، 1994محمد حمدي إبراهيم: نظرية الدراما اإلغريقية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان القاهرة،  211

 .8-7ص 
 .101م،ن ص   212

 .19م ص 1999إربد، سامح الرواشدة، فضاءات الشعرية، المركز القومي للبحوث والدراسات،  (213)

 الوطني، والتراث الثقافة ،1الخليجية. ط الرواية في واالنسان والزمان المكان محادين، جدلية الحميد (عبد214)

 .23ص، 2001والنشر  للدراسات العربية المؤسسة البحرين، دولة اإلعالم، وزارة

 .57: ص 1982بغداد، جالل الخياط، األصول الدرامية في الشعر العربي، دار الرشيد،  (215)
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، ولتكون عناصر الحوار والصراع واللغة والمشهد، (216)بمساعدة اإلشارة والمالبس 

هي عصبه الذي يلم شمله، إذا كان ذلك كله هو المادة الخام لبناء الشعر الدرامي، هل 

ريرة اإلرث الدرامي ؟ وبالتالي ال بد أن بمقدورنا أن نبرئ أي عمل إبداعي من ج

يصطبغ العمل اإلبداعي بصبغة درامية، حتى في ظل الحراك اإلبداعي للحدث 

المتنامي، الذي تذوب فيه الذات في إطارها الموضوعي، كون األنا ذات: متداخلة، 

وهناك فرق مضطربة، قلقة، تتداخل فيها ذوات ... طامحة، ساكنة، ثابتة، متحركة. 

ن الدراما والتراجيديا أو المسرحية المأساوية، فالتراجيديا: "مجموعة من األحداث بي

الجادة المترابطة على أساس سببي معقول ومحتمل الوقوع وتدور هذه األحداث حول 

شخص مأزوم )البطل( يصارع مصارعة ايجابية ضد قوى الهية أو اجتماعية أو 

السائد حزينا شجيا ولكن قد تلمع فيه نفسية ومن خالل تتابع األحداث يكون الجو 

ومضات سريعة جدا من الترويح الملهوى، وفى كثير من األحيان تختتم المسرحية 

 ، (217)بنهاية كارثية تتمثل فى موت البطل أو هزيمته الساحقة" 

لذلك نجد الشاعر يتكئ على المفارقة كتقنية إبداعية وهي تدل على وعي مقيم، 

يدرك من خالله األشياء المحيطة بمنظار أبعد مدى من محيطه الضيق اللصيق، 

تتمدد الحالة حينها؛ لتغدو أكثر انفتاحا، وتتعدد مآربها، وشخوصها، وتتفتق كينونتها، 

 objective“ت حول المعادل الموضوعي حالة من االندماج مع ما شيع من مقوال

”correlative  (218)فالقيمة هي التي نضعها من مشاعرنا، ال مشاعرنا بحد ذاتها. 

والشعر مشاركة وجدانية، وجمالية، ضمن إطار المشاركة الفاعلة، التي ترفد من 

 خالل اإلطالع على الثقافات اإلنسانية "فالعصر الحديث لم يعد يقنع بالشعر العفوي؛

ألن مثل هذا الشاعر لن يتجاوز "السطوح الظاهرة" مهما كانت موهبته 

وحسب مقولة "جان إف طاديي"فإن "كل قصيدة هي، في مستوى من  .(219)الشعرية"

 .(220)المستويات محكي في األصل ولكنها متدرجة في نسبة الحكي فيها" 

،  لذا (221)إن كل األنواع األدبية تصبو إلى الوصول لمستوى التعبير الدرامي 

انخرط الشاعر المعاصر في تكريس التجربة الدرامية، ليأخذ القصيدة في رحلة 

البحث عن الذات، مرورا بمرحلة القناع، والمونولوج متعدد األصوات، والمونتاج 

)الكوالج(، يقول فضل: "لعل أمل دنقل يكون نموذجا مبكرا لهؤالء المبدعين 

                                                

م: ص 1981 دبليو دوسين، الدراما والدرامي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنشر، بغداد، (216)

164. 

 .197ص  م:1985إبراهيم، حمادة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، القاهرة، دار المعارف،  (217)

 .76م: ص 1982القاهرة،  إبراهيم حماده، مقاالت في النقد، دار المعارف، (218)

 .22م: ص 1987التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل، دار هجر للنشر، القاهرة،  جابر قميحة، (219)

الشعبي المصري، مجلة الفنون الشعبية،  مارس الزمان واإلنسان في األدب -أحمد علي مرسي، يناير (220)

 .69-68م: ص 1987 ،28القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع 

 .239عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص  (221)
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جماعية تلك المتغيرات النوعية في المتخيل المحدثين الذين استوعبت أحاسيسهم ال

 .(222)الفني، واستطاعو أن يترجموا وعيهم إلى تقنيات"

 ع مالقد أصبح لشخصيات الكتابة أبعاد فكرية وشعورية متصارعة، بالتزامن م

ة لعب تؤديه األحداث من تطورات درامية تعتمالن معا في الجسم الشعري، وممارسة

م ورس ء متصال ومتفاعال ومشاركا، في صياغة األحداثتأجيل الحسم؛ ليبقى القاري

حيثياتها وتوصيل خطوطها واإلمساك بخيوطها؛ لتغدو الشخوص رموزا ألفكار 

 الشاعر، وليست مجرد حشوا ومأل لفراغات يتركها البناء البصري للكاتب. 

-و المعنى -characterization -ونقترب من المعنى اإلنجليزي 

impersonate -  أبعد بكثير من المصطلح وهو- personification-  الذي يعني

 .(223)نسبة صفات البشر الى األفكار المجردة 

 .استخدام القناع -

يرى خلدون الشمعة أن القناع: "أداة التلبس، والبس القناع ممثل يتلبس الشخصية 

، أما "إحسان عباس" فيرى أن القناع: "يمثل (224)التي يلعب دورها على المسرح" 

، (225)شخصية تاريخية في الغالب، يختفي الشاعر وراءها؛ ليعبر عن موقف يريده" 

وقد أدلى "البياتي" بدلوه قائال: "كان اختيار بعض شخصيات التاريخ واألسطورة 

والمدن واألنهار، وبعض كتب التراث للتعبير من خالل )قناع(، عن المحنة 

، ويقول "محسن أطميش": "إن قصيدة القناع تنتمي إلى (226)جتماعية والكونية" اال

، وذلك يؤكد أن الفن (227)األداء الدرامي؛ ألن الشاعر يتقمص شخصية ويتحدى بها" 

 . (228)كائن معقد وذو سمة متراكبة لتعدد المعاني والعالقات  -عموما   -

الحدث، فإن ذلك االستدعاء إن الشاعر حين يستدعي شخصية تاريخية بحجم 

يعني: أن تلك الشخصية أصبحت نقطة الجذب بالنسبة لألفعال والحركات، وفئة 

مستهدفة حين يرسم الشاعر لوحته الدرامية، وتغدو اإلطار الذي يستقطب جميع 

مكنونات الشاعر، تتبدى على جوانبه محنه  وهزائمه وحتى سقوطه الشخصي؛ 

                                                

األسلوب السينمائي في شعر أمل دنقل، مجموعة دراسات نقدية، المؤسسة العربية  صالح فضل، (222)

 .99م: ص 1996للدراسات والنشر، بيروت، 

 .206م:ص 1981لحديثة، مكتية دار العروبة، الكويت، علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية ا (223)

 خلدون الشمعة، الشمس والعتقاء )دراسة نقدية في المنهج والنظرية والتطبيق(، مطابع ألف باء، دمشق، (224)

 .201م: ص 1974

، 12شباط اتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلةعالم المعرفة، الكويت، العدد ،إحسان عباس (225)

 .154م: ص 1978

 .37م: ص 1978عبد الوهاب البياتي، تجربتي الشعرية، دار العودة، بيروت،  (226)

 .103م: ص 1982محسن أطميش، دير المالك، دار الرشيد، بغداد،  (227)

ألدب، ترجمة: محي الدين صبحي، مطبعة الطرابيشي، بيروت، رينيه ويليك: نظرية او أوستن دارين (228)

 .29ص 
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(، مسافة كافية تضمن للشاعر RECULDEFICTIONليحقق االبتعاد التخيلي )

عدم المواجهة المباشرة مع الحدث اليومي أو الواقع المعيش، حيث يشكل القناع 

والمعول هو على قدرة القناع على استدرار  عنصرا محوريا في تجربته الشعرية.

 نفوسنا. في الداخلي لللصوت ه من تحريشيثيربما  عواطفنا،

يرة؛ ة شه، يعالج هذا االختالل الحاصل باستدعاء شخصية ثائروالشاعر بهذه الكلمات

هدف ليقيم صراعا حاسما بين الخير والشر والحق والباطل والظالم والمظلوم، ب

 استنهاض الوعي في القارئ أو الرأي العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قضايا وظواهر معنوية.          13المحاضرة: 

ا لغوياا: -  القصيدة موضوعا

يعالجه  (229)يعد موضع خالف أن القصيدة "موضوع لغوي من نوع خاص"لم 

الشاعر بتوظيف متميز، يختلف جذرياا عن السياقين : المعجمي والنثري، وذلك يعني 

ال تُجترح إال بعد تحطيم األلفاظ، واستكناه دالالتها  (230)أن الشعر "لغة داخل اللغة"،

ا  -عبر الخوض في أعماق التجربة االنفعالية-وإعادة صياغتها  مولوداا جديداا مطابقا

                                                
 .128، ص1981، يوليو، 4محمود الربيعي، لغة الشعر المعاصر، م. فصول، ع(229)
ن كوهين، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، الدار وج(230)

 .129ص.، 1986البيضاء، الطبعة األولى، 
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لمواصفات المنتج الذاتية والموضوعية وبصورة أنساق تركيبيته وعاطفية مبتكرة. 

ستقيم "عالقات جديدة بين وبذلك تكون اللغة ))شعرية(( ألنها على وفق هذا التكوين 

 .(231) اإلنسان واألشياء، وبين األشياء واألشياء، وبين الكلمة والكلمة"

وألن وظيفة اللغة  (232)وبمعنى آخر فإنها تقدم ))صورة جديدة للحياة واإلنسان((

الشعرية ))تعبيرية جمالية انفعالية تستخدم للتعبير عن أحاسيس واتجاهات وإثارتها 

فإن تميزها عن اللغة اإلشارية تحصيل حاصل، ألن هذه األخيرة  (233)عند اآلخرين((

ا((. ا إنسانيا ا أو وجها ولذا كان ميدانها هو  (234)قاصرة ))عن أن تصف منظراا طبيعيا

 العلم، إلى جانب كونها لغة الحياة اليومية.

 المعجم الشعري. -

أو على لكل شاعر كبير لغة متفردة إن  على مستوى اللفظة أو على التركيب 

فحين  (235)مستوى البناء. ومنذ العصور األولى كان ))في كل شاعر مخترع لغة((.

جدد أبو تمام في لغته الشعرية أثار حفيظة النقاد وكان معظمهم لغويين ليس لهم 

فحاكموا الشعر على أساس الدالالت المعجمية،  (236)))بصر بالشعر ونقده((،

والتزامه بقواعد النحو والصرف. ولكن العصور األولى لم تفتقد واحداا مثل الخليل بن 

هـ( يقول عن الشعراء أنهم: ))أمراء الكالم يصرفونه أن ى 175أحمد الفراهيدي )ت 

ومن تصريف اللفظ شاءوا، ويجوز لهم ماال يجوز لغيرهم من إطالق المعنى وتقييده، 

وتعقيده، ومد المقصور، وقصر الممدود، والجمع بين لغاته، والتفريق بين صفاته. 

واستخراج ما كلت األلسن عن وصفه ونعته، واألذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون 

وبهذا يقترب الفراهيدي  (237)البعيد، ويبعدون القريب، ويحتج بهم وال يحتج عليهم((.

ن الموقف النقدي المعاصر الذي يؤكد أن ))اللغة فن  الشعر(( م -الذي سبق عصره-

لق كما يَخلق كل شيء يمر عليه (238)كما يقول بول فاليري . وما دامت ))األلفاظ تَخ 

فمن حق الشاعر أن تكون له لغته  (239)اصبع االستعمال في هذه الحياة المتغيرة((

 ت التأسيس الشعري.الخاصة التي تعبر بدقة عن تجاربه االنفعالية في لحظا
                                                

 .154، صم.1985 ،1ط اآلداب، دار بيروت، الشعر، سياسة أدونيس،(231)
 ن، م، نفس الصفحة. (232)
.، 1969مصطفى سويف، األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة، القاهرة، دار المعارف بمصر، (233)

 .282 -281ص
 .30ص د.ت. المصرية، األنجلو مكتبة بدوي، مصطفى ترجمة، والشعر، العلم ريتشاردز، آي. إي.(234)
 14ص م.1960 األول، كانون بيروت، شعر، مجلة دار مطبعة ، لن""   ،ديوان الحاج أنسي(235)
 .136،  م9801 ،2ط بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة جيلين، بين الشعر لغة السامرائي، إبراهيم(236)

 
 الكتب دار تونس، الخوجة، ابن الحبيب محمد وتحقيق: تقديم األدباء، وسراج البلغاء منهاج ، القرطاجني حازم(237)

 م.1987 ،2ط بيروت، م.طبعة1966 الشرقية،

 
 .473،  م1987 ،3ط بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار األدبي، النقد في البنائية نظرية فضل، صالح(238)
 7ص: م.1971 بيروت، العودة، دار ،2ط األول، المجلد ، شظايا ورماد ديوانمقدمة  المالئكة، نازك(239)
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ألن  (240)وال يتم تأسيس المعجم الشعري بمعزل عن ذوق الشاعر ومزاجه

استعمال مفردات معينة لدى شاعر معين يشير إلى أن حالة نفسية خاصة وراء هذا 

االستعمال، ولذلك كان لكل شاعر فنان معجمه الشعري وهو حصيلة تكوينه الثقافي، 

 ة التي تعبر عن معاناته.وقدرته الخاصة في التقاط المفرد

وفي معاجم شعرائنا الرواد خصوصيات كل منهم فالمعجم هو الشاعر نفسه، فما 

يميز معجم السياب هو جملة المشبه والمشبه به كما يرى عبد الجبار داود 

وهو بتعبير الدكتور جالل الخياط ملئ ))بأدوات التشبيه وأحرف  (241)البصري،

أي أن معجمه الشعري أقرب إلى  (242)ر لها((،النداء، وعكازات لغوية ال حص

التراث منه إلى األسلوب المعاصر، وهو شيء طبيعي، وال يعيب السياب، ألن 

))أكثر الكتاب أصالة إنما هو إلى حد بعيد راسب من األجيال السابقة، وبؤرة 

للتيارات المعاصرة، وثالثة أرباعه مكون من غير ذاته(( على حد تعبير 

الجملة عند نازك المالئكة ))لم تخرج عن قواعد التشكيل التقليدي و (243)النسون،

 .(244)للقصيدة فيما كان حراا وفيما لم يكن حرا((

وقامت على اختراق ))العالقات  (245)أما جملة البياتي فقد اتسمت "بالتركيز"

المألوفة بين الكلمات، ]والبحث[ عن النقيض والتضاد والالمعقول في تلك 

 .(246)العالقات((

ا، بل منه كما أن االستعارة هي أهم ما يميز جملة الحيدري فال تكاد تخلو قصيدة

ا تتسع لعدد كبير من االستعارات.  إن القصيدة الواحدة أحيانا

 ألن ما ندهاعوال بد من اإلشارة إلى أننا ونحن نسوق هذه العالقة ال نريد التوقف 

نص، بال أ، أن نمثل لما ذكرنايهم الباحث هو معجم االغتراب الشعري، ولذلك لم نش

 ة بلهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن معجم أي شاعر ال يقتصر على الجملة الشعري

 عية كاليقايقوم على البناء الفني للقصيدة حيث تشكل البنى اللغوية والتصويرية واإل

 ال يتجزأ، يعرف الشاعر من خاللها، كما تعرف قسمات وجهه.

بالغربة واالغتراب فقد توافر الباحث من خالله على أما معجم شعرائنا الخاص 

                                                
 مكتبة منشورات بيروت، الشوش، إبراهيم محمد ترجمة ونتذوقه، نفهمه كيف الشعر درو، اليزابيثينظر: (240)

 .87، .1961 منيمنة،
ينظر: عبد الجبار داود البصري، بدر شاكر السياب، رائد الشعر الحر، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، (241)

 .40م.، ص1986-هـ1406ة الثانية، الطبع

 
 .156ص ،م.1987 ،2ط العربي، الرائد دار بيروت، وتطور، مرحلة الحديث، العراقي الشعر الخياط، جالل(242)
 .407محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغة، ص(243)
 والتوزيع للنشر الربيعان شركة والشاعرة، الشعر في دراسات المالئكة، نازك الجامعات، أساتذة من نخبة(244)

 717صم.1985 ،1ط بالكويت،
 .17ص م.1989 ،2ط العامة، الثقافية الشؤون دار بغداد، الرماد، في النفخ لؤلؤة، الواحد عبد(245)
 .181ص ،2ط العربي، الرائد دار بيروت، وتطور، مرحلة الحديث، العراقي الشعر الخياط، الجالل(246)
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أمور هي: ألفاظ الغربة، وألفاظ الطبيعة، والتجسيد، وألفاظ الصوت وسوف أتطرق 

 لكل حالة بأمثلة محددة خشية اإلطالة.

يعرف االغتراب على ))أنه عملية صيرورية تتكون من ثالث  .االغتراب.

ا((. فالمرحلة األولى تتكون نتيجة لوضع الفرد في  (247)مراحل متصلة اتصاالا وثيقا

البناء االجتماعي، ويتدخل وعي الفرد لوضعه في تشكيل المرحلة الثانية، أما 

ا مغترباا على وفق الخيارات المتاحة  المرحلة الثالثة فتنعكس على تصرفه إنسانا

 (248)أمامه.

 ألفاظ الغربة: -

الغتراب والغربة، وما يتصل بهما من حفل معجم الرواد بكل األلفاظ التي تدل على ا

 -الشريد -الطريد -الوحيد -الكئيب -أوجاع المكابرة، وآالم المعاناة مثل: الرهيب

دم  -اليد البالية -الشقاء -األشباح -األسير -العبد -القبر -الهاوية -الحزين -الغريب

 -الشك -لمسجىالحلم ا -المهجور -مشلول -المالل -أحداق الذئاب -الالمكان -البائسين

وغيرها من األلفاظ والمفردات المشابهة والبديلة. ولم تسقط هذه األلفاظ من معاجم 

شعرائنا بزوال المؤثر الرومانسي بل استمرت بسبب الخيبات الفردية والجمعية التي 

ا ))إن ذلك المزاج الحزين كان مزاج  عاشوها أو تأثروا بظاللها. وإذا كان حقا

 : (249)العصر((

 ألفاظ الطبيعة. -

في كل شاعر مغترب نفس رومانسي هو "محور الذات الحالمة حين تلجأ إلى 

والطبيعة   (250)الهروب من قسوة واقع خارجي، يصبح احتماله.. أكثر من أن يطاق"

أحد مالذات شعرائنا الرواد في المرحلة األولى من اغترابهم في أقل تقدير، فربما 

الشاعر الحزين )بعيداا عن التعقيد  (251)كان )عالم الطبيعة البريئة مصدر راحة(

فحين ينقطع ما بين اإلنسان  (252)والتكلف والرياء الذي يالزم الحياة المادية(

مكان أو الزمان بالشاعر، يقيم هذا فضاءه في داخل ذاته، واإلنسان، وعندما يضيق ال

أو يقيمه خارجها في غابة، أو في كوخ، أو في ريف ناٍء، ولذلك فال غرابة إذا ما 

امتزجت "مشاعر القربى بين الشاعر وبين الطبيعة الريفية بمشاعر الغربة وينصهر 

                                                
 .106، ص 1978. تموز، 2المستقبل العربي، ع جلةركات، غربة المثقف العربي،  محليم ب(247)
 ينظر: ن، م،نفس الصفحة.  (248)
 سلسلة العامة، الثقافة مديرية واإلرشاد، الثقافة وزارة واإلنسان، الشاعر طه محمود علي المعداوي، أنور(249)

 .23، صم.1965 -هـ1385 دادبغ والتوزيع، للنشر الجمهورية دار شركة (،8الحديثة) الكتب
 .25ن، م، ص(250)
 81-80ص -1987، تموز، 7األقالم، ع جلةعناد غزوان، مواكب جبران، نص وتحليل، م(251)
 ن، م،نفس الصفحة.(252)
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لطبيعة إال صورة لحياتنا فليست ا (253)لديه الحنين والتمرد في بوتقة إبداعية واحدة"

 النفسية. 

ت من تفاووإن كان ي-لقد توافر معجم الشعراء الرواد على العديد من ألفاظ الطبيعة 

والبلبل،  كالفراش، والريح، والعشب، والنسيم، والعندليب، والهزار،-شاعر إلى آخر 

اض، الريووالبوم، والغراب، والورد، والزهر، والدفلى، والزنبق، والفل، والحقول، 

، والربيع، والشتاء، والخريف، والصيف، والصباح، والضحى، والليل، والمساء

 رها.وغي والسحر، والنخيل، والبحر، والنهر، والشاطئ، والنجوم، والقمر، والكواكب

 ألفاظ الصوت.  -

تفاوت إحساس الشعراء الرواد بأهمية ألفاظ الصوت مما أفضى إلى تفاوت في 

ا. ف ا في تفسيرها استعمالها نوعيا إذا كان "الصوت في الكلمة الشعرية يلعب دوراا هاما

فاألحرى باأللفاظ التي تدل على الصوت أن تلعب هذا الدور، ألنها  (254)ومضمونها"

فضالا عما تمنحه للقصيدة من تجسيد صوري، ورنين إيقاعي، فإنها تعكس عمق 

ا. ويتقدم السياب في هذا الميدان  تجربة الشاعر االنفعالية بتكثيف شعوري وداللي معا

لكلمة حينا وفي لفظها حينا على اآلخرين ألنه "ذو إحساس حاد بالصوت في معنى ا

 .(256)وربما كان ذلك ألنه "ذو مزاج حسي حاد" (255)آخر"

 التجسيد والتشخيص:  -

إلى جانب ما مر من عناصر المعجم الشعري فقد وجد الباحث أن الشعراء الرواد 

يكثرون من تبادل المحسوس والمعنوي، فيتحول المعنوي إلى محسوس قصد تجسيد 

لية واستكمال بناء الصورة الشعرية، والتأثير في المتلقي، فلم تجربة الشاعر االنفعا

 . (257)توجد اللغة إال "للتعبير والتوصيل والتأثير"

الشك أن مفهوم التجربة الحديثة بقضاياها المعنوية يطرح إشكالية جد 

مستعصية، ولكنها صميمية في اآلن نفسه،  وذلك ليس ألنها ذات كم  تراكمي فحسب 

بل ألنها حلمية شفيفة،  -ينبوعين ثريين : التراث، والوافد من الغربتنهل من –

وأيضا صوفية، تنبئية، متجددة دوما، وذات سيرورة حركية مشرئبة نحوالمستقبل، 

                                                
 .114 ص م،1984 بمصر، المعارف دار العربية، القصيدة واقع أحمد، فتوح محمد(253)
 الجماهير كتاب العامة، الثقافة مديرية اإلعالم، وزارة المعاصرة، الشعرية الرؤيا في الجنابي، نصيف أحمد(254)

 91ص. . د.ت الجمهورية، مطبعة للطباعة، الحرية دار (،8)
عبد الجبار داود البصري، بدر شاكر السياب، رائد الشعر الحر، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة (255)

 39م.، ص1986-هـ1406الثانية، 
 157ص م،8198 (،281) دراسات سلسلة واإلعالم، الثقافة وزارة للريح، ال للعاصفة اسماعيل، الدين محيي(256)
م.ص 9861خليل إبراهيم العطية، التركيب اللغوي في شعر السياب، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، (257)

145 
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ألنه ليس هناك شيء اسمه تجربة شعرية في وضع االنحدار االجتماعي، وإنما هنالك 

 الماضي الشعري المستعاد مع كل شاعر جديد.

 
 

 

 الشاعر والمدينة.                        14المحاضرة:

  

المدينة هي مسكن اإلنسان الطبيعي، وهي المكان اإلنسـاني األفضل المبني 

لسعادته، شأنها في ذلك  شأن كل تجمع بشري كالقرية أو البادية في أو ل األمر. ولقد 

يثا في مراحل متأخرة، أو كان تكونها تلقائيا بطيئا في المراحل األولى، ثم تقنيا حث

جدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم، أو جدوها لتناسب أذواقهم ومشاربهم، 

ولتساعدهم على العيش وتطمئنهم وتحميهم من العالم المناوئ ومن أنفسهم .ولذا 

مرافق  (258)شك لوها على مقاسهم وعبؤوها بما يستجيب لحاجات األجساد والنفوس من

ضرورية لضمان سيرورة حياتهم ،وإقامة مراسيم طقوسهم وحفالتهم، وكذا مرافق 

 ملهاتية ينف سون فيها عن مكبوتا تهم .

ة لها عن غيرها من المدن األخرى  فكان لكل مدينة شخصيتها وروحها المميز 

تبعا لتمييز عادات وتقاليد  وحاجيات ساكنيها ونشاطاتهم، وحتى موقعها الطبيعي 

انغالقا أو انفتاحا، ذلك ألن  ثمة مدنا " منفتحة على نهر أو على األفق ... وثمة مدنا 

قابعة في زوايا األودية، منغلقة كالمقرور في ظل بواباتها، أو منكمشة في حركة ذعر 

وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرا في النفوس  (259)أو منتشرة في ظل السهل البعيد"

أيضا، كما أن اإلنسان يطبع المكان الذي يوجد فيه بطابعه  حاسما   ويشك لها هو اآلخر

 (260)الخاص، ولذا " كثيرا ما يحدث التشابه بين اإلنسان والمكان الذي يسكنه "

 شعرية المدينة كتجربة إبداعية عربية أصيلة:  -

من  ، فماتمث ل قيمة المدينة في شعرنا المعاصر ظاهرة بارزة، ال يمكن تجاهلها

يجاب، و اإلإال وقد أدلى بدلوه فيها، واتخذ موقفا منها سواء بالسلب، أشاعر معاصر 

وسواء أكان الموقف واضحا أم غامضا، صريحا أم مبطن ا؛ كل بحسب تجربته. 

يقتها ه حقومهمتنا اآلن هي تتبع هذه المواقف ومحاولة استجالء خلفياتها ومعرفة كن

 وأوجه تمظهرها.

                                                
كمال خوري، منشورات  :المعاصر، ، ترمجموعة من المفكرين الفرنسيين، اإلنسان والمدينة في العالم -)258(

  5ص  1977وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق 

 .6م.ن، ص -)259( 

 م.ن.ص ن -)260( 
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ئرنا بالمدينة إلى تأثرهم بالغرب وبخاصة وال ضير أن يعزى سبب اهتمام شعا

ما دام صدق  - *فالتأثر واقع وباعتراف الشعراء بأنفسهم -الشاعر ت.س. اليوت 

التجربة متوافرا، وغنى اللغة وخصوصياتها ثابتا، وأصالة الطرح موجودة، وعمق 

 التعبير عن الواقع العربي وتفاعالته كائنا.

ابن  ر بغيره، وهوأمر مشروع، لم يكن إالفالشعر العربي المعاصر، مهما تأث

ع لواقابيئته؛ فلقد كانت له تجربته الخاصة، تلك التجربة التي تنطلق أساسا من 

د تبل   المعيش، برتابته المضجرة، وتكراره المضني، وأحداثه المعادة بصفة ثقيلة

دها لتصير عاجزة عن النفاذ إلى لب األشياء، ودواخل األمور كتفي ت، والحواس وتجم 

تها حافظبالسطحي العارض المانح لنفسه بسهولة. ويكمن تفردها وأصالتها أيضا في م

 على خصوصيتها، وخلقها لعالم متفرد. فهذه التجربة قد وعت عالمها وأدركت

انت كإذا فمأساويته التي تختلف في كثير من مناحيها عن مأساوية الحضارة الغربية. 

منحته  ا قد قدمت لشاعرها أشياء وسلبته أشياء،الحضارة الغربية وباألخص مدينته

خذت ط، أالرفاه المادي وسلبته السكن الروحي، فإن المدينة العربية، أخذت ولم تع

، -ابقانا سكما أشر–االطمئنان الروحي، ولم تعط إال االنكسارات والهزائم المتوالية 

ما ربية، كألونظيرتها ا إضافة إلى أن العالقات االجتماعية فيه أقل تعقيدا وتركيبا من

 ذلك ألنوخر، أن سرعة الزمن فيها أقل إيقاع، وبالتالي فإن إيقاع الحياة بطيء هو اآل

 أن تكونبد والمنجزات المادية أقل تطورا وتعقيدا،  وبالتالي فإن الصورة الشعرية ال

 أيضا أقل تعقيدا.

د مدينة، قوبسبب من ذلك اإلدراك، تكون تجربة شعرنا المعاصر مع عالم ال

 تمكنت من تأسيس فرادتها وخصوصيتها حين استطاعت استيعاب واقعها، وتعرية

ك ومن ع ذلمخباياه، وفضح أدرانه، وتجلية زيفه،  وكشفه لنا بكل تجلياته راسمة لنا 

زئياته ة لجخالله عالما حلميا، ال يمكنه أن يتحقق إال عن طريق تلك التعرية الراصد

ادة وفر فارقاته، بدهشة طفلية، توحي لنا بجد ة االكتشافالصغرى، والتفصيلية، وم

الحم قع والرؤية، وأصالة التشخيص، موفرة من خالل ذلك انسجاما رائعا ما بين الوا

ه، بواتوالسرد  والمباغتة؛ الواقع العربي بكل مظاهره، والحلم المستقبلي بكل ص

بد ع -العلى سبيل المث–والسرد الشعري والمباغتة الرؤياوية بكل طموحاتها. يقول 

لك ذباب الصبور في قصيدة الخروج طارحا من خاللها انخالعه عن مدينته، مبي نا أس

 صحو االنخالع فارا  إلى الصحراء وحيدا، عازما العيش في مدينة منيرة، مدينة

 وأضواء، يقول ما يلي:

                                                

 .1988، 3، ع 19الشعر العربي الحديث بين التقاليد والثورة، عالم الفكر، مج  ،محمد مصطفى بدوي ينظر:-* 
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 (261)أخرج من مدينتي، من موطني القديم

 : المدينة وصدمة المكان الثقافية -

 لمكانوما دامت دراستنا هذه تهدف أساسا إلى معرفة عالقة الذات الشاعرة با

ة، عالي( بصفة خاصة، بإعتباره وعاء حسيا يصب فيه الشاعر شحناته اإلنفالمديني)

ألكثر ور اولما كانت عالقة هذا األخير بذلك المكان، ذات طبيعة توت رية، فإن الشع

 ذات؛بروزا هنا، هو اإلحباط واإلنفصال، واإلحساس بالعجز  والتحجم وحقارة ال

 ي كل آنفاسه هذا المكان، والتي تصدم حو نتيجة لتلك المادية المفرطة التي يتميز بها

ة المادي دودهوتشعره بالثقل وتكبيل اإلرادة، وعرقلة االنطالق، وعندها يكره الشاعر ح

رة والنفسية، ويتبرم من سطوتها، يقول أدونيس مجسدا ذلك محاوال استشفاف صو

 للواقع أكثر رحابة : 

 ألني دم وألني لحم

 أحب حدودي وأكره

 يأني أحب حدود

 أال صورة من جديد

 (262)تصاغ لهذا الوجود

 وحالتئذ يصبح المكان وخاصة المعادي منه، ضرورة إنسانية، للعيش ضمنه

ها جذوربوالعمل على تحقيق الذات فيه، ولكن في اآلن نفسه مشكلة إنسانية، ضاربة 

ذي في أعماق الشعور، والفحة وجدان الشاعر قبل شغل تفكيره، نظرا للتحدي ال

 باستمرار، والتهديد الذي يلقاه.يواجهه 

يز حوتكبر المأساة عندما يجد الشاعر ذواألصول الريفية، نفسه متورطا في 

قول ء، تصناعي مطلق. كل ما فيه معاد للروح، طابعا إياها بالتفاهة والموت البطي

 الشاعرة ربيعة جلطي عن عبثية حياه وهموم اإلنسان في هذا المكان:

 وارعستغازل البنات في الش

 تدخن مثل جميع الرجال

 تحمل بطاقة تعريفك

 تشرب

 تقود جيوش الفتح

                                                

 235، ص 1972م الفارس القديم(، دار العودة، بيروت صالح عبد الصبور: األعمال الكاملة )ديوان أحال -)261( 

 وما بعدها.

 .105، ص1971، 2بيروت، ط–، دار العودة1أدونيس،  األثار الكاملة ، الجزء –)262( 
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 (263)تركض خلف سراديب المحار

. . (  .دران وعليه يمكننا القول إن التعبير بأُطر المكان على المدينة )شوارع، ج

ميم هو تعبير عن إشكالية حضارية صميمية ووجودية مؤلمة، تضرب بأطفالها في ص

ثر ح أكمادي لإلنسان المعاصر، فتتخلخل عالقته بالمكان، ويصبالواقع النفسي وال

، راحةمأسوية. وال مخلص للشاعر منه سوى ابتداع نقيضه، أعني مكان الهناءة وال

 الذات، رهبةمكان الشعر والحلم. وعليه فما المكان المديني سوى الفضاءات الداخلية ل

بقاء ي الاخلية لرغبة الذات، ففي حين أن المكان الشعري الحلمي، هو الفضاءات الد

حتجاج ة وإوعودة األمن واالستقرار واإلتزان الروحي؛ بإعتبار أن الشعر أداة مقاوم

 على كل ما هو معادي.

فالمدينة هي الحيز المكاني الذي هو حاضر للشاعر ومحتويا إياه، ولذا فهوينطبع 

لذي كان ماضيا بطابعه، ويتلون شعره بألوانه، في حين أن الريف هو المكان ا

ولوبسبيل التعشيش في  –دائم المثول في المتن الشعري  -أيضا  –للشاعر، لذلك فهو

الذاكرة، ذلك ألن اإلنسان تواق إلى حيث ال يوجد، أو كما يقول جان بيرجوف "ألننا 

 ، ونتوق إلى أمكنة ذكرياتنا.(264)نكون حيث ال نوجد"

أُطر المدينة وأطر الريف، تكثف ولعله بسبب من ذلك التعارض الهندسي ما بين 

الصراع في نفس الشاعر، وأصبحت حياته جحيما ال يطاق، ذلك ألن "تعارضا 

هندسيا بسيطا يصبح مشوبا بالعدائية. إن التعارض الشكلي ال يستطيع أن يظل 

ن شكال من (265)ساكنا" ، حيث أن "الطريقة التي تنظم بها الزمان والمكان تُكو 

، فتسوير (266)رء كما لوكان جزءا ال يتجزأ من األفراد"التواصل يخضع له الم

 –بالنسبة للشاعر ذي األصول الريفية –الحدائق وإحاطتها بالجدران العالية يعني 

يعني انعدامها، أو هويؤكد لديه الشعور باالستعباد، وهوالذي تعود على األفق الطليق 

المدينة التي ولج إليها الشعراء الالنهائي، والغيطان والحدائق الطبيعية المفتوحة، ففي 

لسبب ما، وبوصف اختالف نمطية استعمال المكان فيها عن الريف "أدت نماذج 

مختلفة تماما من استعمال المكان إلى توتر في العالقات غير منتظر، ومما الشك فيه 

أن  هذه اإلختالفات في السلوك المكاني . . . كانت تؤدي إلى عدم تفهم كبير وتجعل 

دمة الثقافية أكثر عنفا، لدرجة أنها كانت في أغلب األحيان سببا لبعض الص

كالقلق واإلكتئاب والخوف المِحبط ؛ ففي المكان تيه وضياع يحاصر  (267)األمراض"

                                                

 .63ص  1991، 1ربيعة جلطي ، ديوان شجر الكالم، منشورات السفير، مكناس المغرب، ط  -)263( 

غالب هلسا، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   :ترجمةغاستون باشالر : جماليات المكان،  -)264( 

 .192.ص 1984، 2والتوزيع، لبنان،ط

 م . ن، ص.ن. -)265( 

 ،1988، ربيع 2بسام بركة، العرب والفكر العالمي، ع:أدوار دهال : "البروكسيمياء" أو علم المكان، تر -)266( 

 .68مركز اإلنماء القومي، بيروت، ص 

 .لصفحةا ن، نفس ،م  -)267( 
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 الذات الشاعرة من كل جانب : 

 ضياع في األفق

 ضياع في المرايا

 (268)ظالل تتدحرج في األزقة

يق، والض فهذه )األزقة( التي ترمز إلى المكان الضيق، تُشِعر الذات باالختناق

اع يعتبر من أهم دوافع اإلبد –كتجربة وانفعال  –وبالتالي الخوف،  والخوف 

 ومحفزاته. 

 المكان وفاعلية اإلبداع : 

إذا كان الفن هو تلك الرحلة األثيرية لإلنسان، وانتقاله من الواقع الموضوعي 

–المحدود إلى عالم المطلق، وإدراكه لكينونة الوجود، عن طريق تخليقه لهذا الوجود 

نفسه وراءه وبالتالي تراجع محدودية الموضوعي إزاء هذا كله، إذا كان األمر كذلك، 

ينتقل من صورة  –هنا–فإن المكان يبقى دوما هو أصالة الفن  وعنوان انتمائه، ولكنه 

ذاتية،   وذاكرة فنية، لكونه يُدرك إدراكا ذاتيا،  –يرية حقيقة موضوعية إلى صورة غ

ويُعامل حدسيا وعندها يدخل مجال الوهم والخيال  والحلم، ليكون كملجأ أو كحل 

"للمبدع حين يريد الهروب، أو حين يعمد إلى عالم غريب عن واقعه، ليُسقط عليه 

ع يخفي المباشرة،  رؤاه التي يخشى معالجتها، وهنا يتحول المكان إلى رمز وقنا

، كما أنه قد يكون "تقنية يتجاوز بها (269)ويسمح لفكر المبدع أن يتسرب من خالله"

المبدع واقعه، فيصعد إلى السماء والفضاء، وقد ينزل على أعماق األرض والبحار، 

. يعالج الشاعر (270)ليثبت الرمز نفسه،   ويهرب، بل ينسرب من خالله أو ينقده"

 ي واقعيا سياسيا متعفنا، مستترا وراء قناع المكان، فيقول: الجزائري أحمد حمد

 ما زالت أجوب الشوارع

 ضيق شارع االستقالل

 (271)فسيحة ساحة الشهداء

فالشاعر هنا ال يهدف إلى تصوير فيزيقي لمكان واقعي، ولكنه يقصد إلى تجسيد 

التعبير عن ذلك  خيبة أمل ما بعد االستقالل، واألماني المحطمة فيه. ولكنه لم يلجأ إلى

بطريقة مباشرة، بل اتخذ المكان كوسيلة للتعبير عن هذا اإلحساس، فهوإذ يتراءى له 

شارع )الشهداء( الذين ضحوا من أجل هذا الوطن كثيرون، كما أن أمانيهم في عالم ما 

                                                

 . 87ص ص  1991، 1ربيعة جلطي ، ديوان شجر الكالم، منشورات السفير، مكناس المغرب، ط -)268( 

 . 28، ص 6مدحت الجيار : جماليات المكان في مسرح عبد الصبور، مجلة )ألف(، ع -)269( 

 .الصفحة م . ن، نفس -)270( 

 .21، ص 1980والتوزيع، الجزائر، أحمد حمدي ، قائمة المغضوب عليهم، الشركة الوطنية للنشر  -)271( 
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بعد االستقالل كانت كبيرة، ولكن كان شارع )االستقالل( ضيقا، ذلك ألنه لم يسع هذه 

ولم يتحقق فيه ما كان يصبوإليه هؤالء الشهداء. فهوهنا يقابل بين وضعين  األحالم،

سياسيين متناقضين وحالتين زمنيتين: الماضي الثوري بأحالمه وطموحاته 

كما –وتضحياته، والحاضر االستقاللي بخيباته وانحرافاته، ولكن ليس بصيغة مباشرة 

ا كان المكان كقناع أو رمز استطاع بل بالبعدين المكانين )ضي ق/فسيح(، وبهذ –ألمعنا

 الشاعر من خالله تغليف رؤيته، والسموبها، وُمدارة موقفه الرافض لهذا الوضع.

 المكان كمنبع لإلبداع: -

حاء استي يعتبر السياب من الشعراء المجيدين في هذا المجال فهوحينما يلجأ إلى

حاضر ان البينه وبين المكالمكان القديم )عامورة( بكل محتوياته المرفوضة، ليقابل 

ا )بغداد( ويُسقطه عليه، فإنما يريد أيضا تجسيد واقع حاِضري مرفوض سياسي

 واجتماعيا وأخالقيا:

 أهذه بغداد ؟

 ةيأم أن عامور

 (272)عادت فكان المعاد موتا

 لسفلي:لوي/افاألُطر المكانية التي يزدحم بها هذا المقطع، والمتنوعة ما بين الع

 رابي:المحيط(   و)الحضيض والعالء(، والسماوي/ والمائي/ والت)السماء وقرارة 

ارة )السماء، المحيط، الثرى(، والمفتوح المضيء/المغلق المظلم: )السماء، قر

ير عن لتعبا –دون السقوط في المباشرة–المحيط(، فهذه األبعاد المكانية كفلت للشاعر 

كل  يه الموت اإلنسان منرؤية مأساوية للحياة، وأبانت عن واقع مرعب يحاصر ف

جانب، وفي أي مكان يحل به، فما دام قد أصبح )الحضيض( و)العالء( سيان، 

نصرا نا عهو)الماء( و)الثرى( سواء، فالبد أن تكون الحياة كالفناء. فالمكان يمثل 

ي رك فضاغطا على الذات إلخراج ما في داخلها، وإسقاطه على المكان، كما أنه يح

ة سانيالذات ويبِين عن ما يراودها اتجاهه من مخاوف ليست إن الشاعر كوامن هذه

 كونية، كامنة في الالوعي البشري وتوهماته. –فقط، بل إنسانية 

 الخوف في المكان: -

يعاين المكان بشعور  –وبخاصة الوافد من الريف مؤخرا  –والشاعر المعاصر 

خوفي حاد، وربما ليس لهذا الخوف من مبررات واقعية إطالقا، وإنما قد يكون نتاج 

أو حصيلة جملة من التصورات   والتخيالت، والتوهمات والمعتقدات الساذجة في 

ال بها من ريفه البسيط. ذات الريفي عن عجائبية المدينة وغرابتها وطر افتها، أتى محمَّ

                                                

 .42،ص ن،م –)272( 



74 

 

ونعتقد أنها شعور إنساني طبيعي إزاء كل ما هو جديد وغير مألوف، هذا ما يجسده لنا 

 الشاعر صالح عبد الصبور في قوله: 

 قلبي المليء بالهموم المشبعة

 وروحي الخائفة المضطربة

 (273)ووحشة المدينة المكتئبة

جة و نتيجس والوساوس في األماكن الالمألوفة أففكرة الخوف هذه، تشكلت بالهوا

ي ، وه- كما سبق القول –لتلك التصورات المبهمة التي يحملها الريفي عن المدينة 

نة لمديفكرة أملتها الذات الساذجة وأطرتها باالختالل النفسي، حتى ألن أمكنة ا

ا باحت أشومعالمها كالشوارع، والجدران العالية، واألضواء الخاطفة للبصر، أضح

عة ن نزمخيفة، ومصدر إزعاج وقلق للذات، بل والشعور بالعدمية، وهذا كله ناتج ع

ل ي حافالخوف الالشعورية السالفة الذكر؛ فالخائف يرى أشباحا قائمة كما يراها 

ن ذلك ئا مالسالمة بالحقيقة، أو يسمع أصواتا كذلك، فإذا تدارك التميز والتعقل شي

 باه الواضمحلت تلك الصور والخياالت، ولكن ذلك االنت  جذب المتخيلة بالتنبيه 

 يحدث ألن الذات، الشاعرة هنا واقعة تحت صدمة واقع انفعالي مدهش وغريب،

مة ومخد ر ومخيف، ولذلك فحس الضياع والخوف يبقى مالزما لها، ما دامت مالز

يضاف  قع،والهذا المكان الذي تجهل معالمه، وما دامت غير ُمدِركة له كما هو في ال

 إليها تلك الالمباالة التي يقابَل بها الوافد من قبل أهل المدينة. 

ميمية الح ومقاربة شعر المدينة في رؤيته الحداثية، ال يمكن أن يغفل تلك الصلة

عمارة ت البين بناء القصيدة ومعمار المدينة،ومدى التداخل الحاصل بينهما.فإذا كان

دة لقصيواالنسجام واالكتفاء بالضروري، وكانت ا القديمة تتسم بالبساطة والوضوح

نزوح وال القديمة كل همها ينحصر في اإلبانة عن المعنى والتزام الوضوح والمكاشفة

ن األمر بل، فإلتقانحوالبساطة، واالفتتان باالنسجام والتناغم القائم على مبدأ التناظر وا

إذ أصبح  عكس من ذلك تماما،في العمارة الحديثة والقصيدة الحديثة، قد غدا على ال

 التداخل بين المكان والزمان والتعتيم ال لوني هو ديدنها.

 

 

 

 

 
                                                

 .502، ص1972، 1صالح عبد الصبور: األعمال الكاملة ، دار العودة، بيروت، ط -)273( 
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