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                                                                                                                                                                       مقدمة                                                                                                                        
تزخر الحياة األدبية الجزائرية ك"السكفية" خصكصا بالعديد مف الشعراء الذيف ذاع   

صيتيـ، كانتشرت دكاكينيـ ، خاصة مع ما أفرزت الحداثة مف مفاىيـ كمعطيات أثرت عمى 
حا لمجميع؛ كتردد مسار اإلبداع الشعرم، حتى تكىـ الكثيركف أف الشعر يمكف أف يككف متا

بينيـ مصطمح "الرؤيا الشعرية" الذم صار يمكح بو كؿ مف ىب كدب مانحا نفسو الشرعية 
 لمكتابة الشعرية.  

أحدث ىذا الكضع صراعات داخمية كخارجية سكاء عمى مستكل النقاد أـ عمى مستكل      
خطيرة في تحديد المفاىيـ كضبطيا؛  اتالشعراء، ذلؾ الصراع الذم كشؼ عف اضطراب

 خاصة مع الكافد الغربي الذم بالكاد يناسب المكركث العربي بتاريخو النقدم كالذكقي .
كرغـ تعدد الدراسات حكؿ قضايا الشعر المعاصر بما يحممو مف مصطمحات كتحكالت؛     

بدؿ أف يككف إال أف ذلؾ لـ يضؼ سكل تعدد المناىج كالمدارس، كتزايد في االلتباس، ك 
الشعر معالجا لمقضايا اإلنسانية عمى اختالفيا كتنكعيا، تركز االىتماـ عميو بشكؿ عممي 

 يفتقد إلى ركح الشعر العربية العريقة. 
غير أف مف الشعراء مف تجاكز تمؾ الصراعات، كاستمر في النظر إلى القصيدة باعتبارىا    

غير آبو بالتحكالت التي تصيبيا مادامت رؤيا شعرية تنصؼ الشاعر عطاء كالقارئ إرضاء 
 قادرة  عمى حمؿ الرؤيا. 

أبحر" كأنمكذج  ركمف ىؤالء برز لنا الشاعر "بشير المثردم" عبر ديكانو "إلى النص...   
لمشاعر العربي المثقؼ ذم الرؤيا الشعرية ، كالذم يحمؿ قضايا كىمكـ الكطف كاإلنسانية، 

ناطقة، ككانت لو  شكؿ ىك اآلخر شخصية مستقمةعرم، كيلينعكس ذلؾ عمى عطائو الش
 السمعة العطرة في األكساط األدبية كالنقدية كالثقافية.    

؛ يقؼ ديكاف "إلى كمع التحدم الذم تفرضو الحداثة عمى مستكل القصيدة المعاصرة    
 النص...ر أبحر" أماـ القارئ بخمفياتو كآرائو تجاه الحداثة كتجمياتيا؛ التي ال تعترؼ
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 أماـ إشكالية مفادىا:أنفسنا نجد لبالقصيدة إال في ظؿ الرؤيا الشعرية، 
 ؟أبحرر تتجمى الرؤيا الشعرية في ديوان إلى النص...إلى أي مدى         

 "أبحرر الرؤيا الشعرية في ديوان إلى النص..." مكسكما بػ مكضكع دراستنا جاء كمف ىنا   
 " .لمشاعر بشير المثردي

 التساؤالت التالية:أماـ  نقؼحيث 
لمشعر عمكما كلمقصيدة المعاصرة  مف ثكرات في التنظير النقدما الذم يجرم عمى جبية   

 ؟خصكصا تحت سمطة الحداثة
 ح عنيا؟فصما ىي الرؤيا الشعرية، كىؿ يمكف ضبط مفيكـ ليا ، كقكاعد ت  

أف يساير الحداثة ، كيكسك ديكانو بالرؤيا  استطاع الشاعر بشير المثردمإلى أم حد 
 الشعرية؟ كما الطريقة المثمى التي يمكف أف نستعيف بيا في سبيؿ الكشؼ عف ذلؾ؟ 

 ككيؼ اشتغؿ الشاعر عمى نسقي الثابت كالمتحكؿ؟
مرتبطا بقضية جكىرية لما يسمى بالتجديد في الشعر تكمف أىمية المكضكع في ككنو     

طالت الشعر العربي عمكما كالجزائرم؛ كما يتبع ذلؾ التي الحديث، أال كىي الرؤيا الشعرية، 
 مف تنظيرات كصراعات مف شأنيا أف تكجو الشاعر مف حيث يدرم أك ال يدرم .

رتباؾ الذم كسـ الحداثة ذلؾ االضطراب كاالأما سبب اختيار ىذا المكضكع فتمثؿ في     
كما أفرزتو مف مصطمحات كالرؤيا الشعرية كالقصيدة كالمعاصرة كغيرىا، مع تعدد كجيات 

 النظر في تمؾ المسائؿ إلى حد التناقض .
أبحر" لنسقط عميو تمؾ الرؤية، فمسمعتو الجمية ، ر أما سبب اختيارنا لديكاف "إلى النص...  

الىتمامات، كالذم اشتير بحممو لقضايا اإلنسانية كلسمعة صاحبو الذم كاف متعدد ا
 كاألخالقية في كاقعنا المعاصر. 

رىاصات النزاع في  مىكاف ىدفنا مف دراسة ىذا المكضكع، الكقكؼ عف قرب ع    خمفيات كا 
ككذا  ،حداثة كتأثيرىا عمى القصيدة المعاصرة كتحكالتيااألكساط الثقافية في ما يتعمؽ بال
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قيقة الرؤيا الشعرية التي أحدثت ىذه الزعزعة عمى مستكل اإلبداع عاب حيمحاكلة است
أبحر" في الجماؿ ر الشعرم خصكصا، ناىيؾ عف سعينا لتأكيد تفرد ديكاف "إلى النص...

 . كالرؤل الشعرية
منيا ما كاف كالتي كقفنا عمى الكثير مف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع كفي سبيؿ ذلؾ      

 عاما، كمنيا ما كاف خاصا . 
"غالي شكرم" في كتابو "شعرنا الحديث... فمف الدراسات التي تناكلتو بشكؿ عاـ نجد     

 إلى أيف؟" حيث تطرؽ إلى مختمؼ القضايا المتعمقة بالحداثة كالرؤيا الشعرية .
الماستر في األدب  كمف ناحية الدراسات الخاصة، نجد مذكرة نياية الدراسة لنيؿ شيادة  

"البناء الفني في شعر البشير المثردم ديكاف بعنكاف: نقد حديث كمعاصرالعربي تخصص 
-2018بف عمارة الشيماء كبف عمارة سارة، " تيف" لمطالبأبحر أنمكذجا رإلى النص...

البنية اإليقاعية كالصكرة الشعرية كالحقكؿ الداللية في الديكاف ضمف  تعالجحيث  ـ،2019
ف استعممت الخطكات اإلجرائية في بياف جماليات ؛ غير أف ثالثة فصكؿ  ىذه الدراسة كا 

البناء الفني في الديكاف إال أنيا لـ تركز عمى الرؤيا الشعرية، خاصة ضمف آليات نظرية 
 . التمقي
الرؤيا الشعرية كتجمياتيا في القصيدة العربية الدراسة لتسمط الضكء كمف ىنا تأتي ىذه     

 .  أبحر" كعبر آليات نظرية التمقير المعاصرة مف خالؿ ديكاف "إلى النص...
 المناسب لعرض النظريات،بعض إجراءات المنيج السيميائي استعنا بكفي سبيؿ ذلؾ      

 .مختمؼ المصادر كمعالجة مختمؼ قضايا الدراسة، مف خالؿ استقراء
 ، كخاتمة.فيمقدمة، مدخال، كفصم ىيكؿ خطة البحث؛ التي تتضمفلنا ليتشكؿ    
أما المدخؿ، فتطرقنا فيو إلى إرىاصات الحداثة العربية، النقد العربي كالحداثة، ثـ نقد    

 الشعر كمكضكع لمحداثة، كتأثير الحداثة في الشعر العربي.
 "، كتضمف مبحثيف؛الرؤيا الشعرية في القصيدة المعاصرةالفصؿ األكؿ بعنكاف: "ككاف  
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القصيدة المعاصرة اليكية ، كالثاني حكؿ الرؤيا الشعرية مقاربات مفاىيميةاألكؿ حكؿ  
 .كالتحكالت

 "أبحر،قراءة في الرؤيا الشعريةر ديوان إلى النص...ثـ جاء الفصؿ الثاني بعنكاف:" 
 بمبحثيو؛  
كذلؾ عبر آليات نظرية  "في الرؤيا الشعرية مف خالؿ الديكاف قراءة" ك"الديكاف"نبذة عف 

 .التمقي
 ثـ خاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات.  

مذكرة نياية الدراسة لنيؿ شيادة الماستر في األدب ىذا كقد استعنا في الجانب التطبيقي ب    
قراءة كفؽ آليات  "قصيدة خمكة يكسفية لمزبير دردكخبعنكاف: دراسات نقديةالعربي تخصص 

حكرية طيب كجميمة طيب، مف إشراؼ الدكتكر/رابح ممكؾ، كمية اآلداب " تيف" لمطالبالتمقي
 ـ،2016-2015كالمغات، جامعة البكيرة. 

ر في المسألة، كما تفرزه مف يمف المشكالت التي كاجيتنا؛ كثرة المراجع كالتنظ    
كآليات تجمية الرؤيا الشعرية، ناىيؾ  مصطمحات خاصة كمتشابكة، مع كثرة التأصيؿ لمناىج

 النقد المكجو لكؿ منيج.     
 مع الظركؼ الطارئة التي عانينا منيا ، سيما الحادث.    
لمشعر كالشاعر كالديكاف عف التقصير في حقكـ،  ناكمف ىنا نستغؿ المناسبة لنكجو اعتذار    

ف كاف عزاؤنا أف تميـ ىذه  كقصكر جيدنا عف منح ىذا الديكاف الثرم حقو مف الدراسة، كا 
 ستكماؿ مسيرتنا.الالدراسة غيرنا 

ىذا البحث لـ يكف ليتـ لكال تكفيؽ مف اهلل، ثـ التعاكف الكبير مف الشاعر "بشير المثردم"   
كحسف  "الدكتور نعيم قعر المثرد"ساتذة الكراـ، ككذا صبر األستاذ المشرؼ كالزمالء كاأل
 تكجييو لنا؛ 

 .فميـ منا جزيؿ الشكر كالعرفاف
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أصبحت صفات الشاعر الكبير كالشاعرة األكلى كشاعر العرب كشاعر المستقبؿ...     
ألقابا تكزع بال رادع كبال معيار، إذ انمحت العالمات الفارقة لغياب المالمح األساسية لتشكؿ 
صابتيا بنكع مف الفصاـ، األمر الذم يشير  اليكية بعد االنتكاسات التي أصابت األمة، كا 

 ؛ فإلى أم مدل تصدؽ تمؾ االتيامات؟.  1ـ إلى الحداثةبأصبع االتيا

 :إرىاصات الحداثة العربيةأوال/
منتصػػػػػػػػؼ القػػػػػػػػرف التاسػػػػػػػػع عشػػػػػػػػر، كتتالػػػػػػػػت حمقاتيػػػػػػػػا بزغػػػػػػػػت شػػػػػػػػمس الحداثػػػػػػػػة فػػػػػػػػي        

أيامنػػػػػػػا األخيػػػػػػػرة مػػػػػػػف القػػػػػػػرف العشػػػػػػػريف، حيػػػػػػػث كثػػػػػػػر  التحديثيػػػػػػػة منػػػػػػػذ ذلػػػػػػػػؾ الكقػػػػػػػػت حتػػػػػػػػى
ف انصػػػػػػػبت ىػػػػػػػذه اآلراء عمػػػػػػػى أنيػػػػػػػا تنػػػػػػػكيرات  ؛حكليػػػػػػػا الحػػػػػػػديث عنيػػػػػػػػا كاختمػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػرأم كا 

عمػػػػػػى دفعػػػػػػات حسػػػػػػب زمنيتيػػػػػػا التػػػػػػي تغطػػػػػػي سػػػػػػنكات قاربػػػػػػت  غربيػػػػػػة حاكلنػػػػػػػا أف نتجرعيػػػػػػػا
 ،أثٌػػػػػرت اجتماعيػػػػػػان  ،مػػػػػا عصػػػػػؼ مػػػػػػف ريػػػػػاح عمػػػػػى ىػػػػػذه األرض مصػػػػػػكرة ،المئػػػػػة كالخمسػػػػػيف

ماديػػػػػػػة لعػػػػػػػب االقتصػػػػػػػاد كالثػػػػػػػركة الطبيعيػػػػػػػة فييػػػػػػػا عكامػػػػػػػؿ لفػػػػػػػػرض  كنتجػػػػػػػػت عػػػػػػػػف تحػػػػػػػػكالت
نتيجػػػػة تقػػػػدميا العممػػػػي اليائػػػػؿ، يقابػػػػؿ ذلػػػػؾ تخمػػػػؼ حضػػػػارم يظيػػػػر فػػػػػي  ارة الغربيػػػػػةالحضػػػػػ

 ككانت محصػػػػػػمة ذلػػػػػػؾ الصػػػػػػنيع أف فقػػػػػػد،كاسػػػػػتالب الحريػػػػػة كاإلحسػػػػػاس بالغربػػػػػة فقػػػػػػر الفكػػػػػػر
 المػػػػػػػكاطف العربػػػػػػػي ثقتػػػػػػػو بػػػػػػػالمطركح فػػػػػػػي السػػػػػػػاحة لككنػػػػػػػو فقيػػػػػػػران يعػػػػػػػكزه الصػػػػػػػدؽ كىػػػػػػػك أكؿ

 .2ما يطمبو في قضية التحديث
 ثانيا/النقد العربي والحداثة:

إف انتشار لفظ "الحداثة" في كاقعنا، يظير مف خالؿ مكاقؼ مختمفة كمتناقضة، بيف     
بريؽ ليا عند بعض الناس، كعتمة عند آخريف، كبيف نفكر أك إقباؿ كتأييد أك إنكار؛ مرد 

المعنى مف ظالؿ ذلؾ إلى أسباب كثيرة، كالتأثر بالمعنى المغكم لمحداثة، كما يرافؽ ىذا 
مشرقة جعمت البعض يعتبره السعي إلى الجديد المفيد لألمة في كاقعيا كمسيرتيا، بينما يرل 

                                                           
ينظر؛ محمد عالء الديف عبد المكلى: كىـ الحداثة مفيكمات قصيدة النثر نمكذجا ، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، )دت(،  1

 . 14 -8ص
 6ص، 2005ينظر؛ عبد العزيز إبراىيـ: شعرية الحداثة، منشكرات إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ط،  2
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آخركف أف ال عالقة ليا بالمعنى المغكم بعد أف حددت معناىا حركات أدبية كفكرية كفمسفية، 
تتبدؿ بو ناىيؾ عف ضغط الكاقع في ىذا المجتمع أك ذلؾ ضغطا تتنكع بو ألكاف ىذا المفظ ك 

 1 معالمو.
 كليذا فإف النقد العربي المعاصر يشد عميو تياراف نقيضاف:     
األكؿ ىك االنغالؽ في البنية الفكرية السمفية حيث األنماط الفكرية جاىزة، مما قد ينتفي -

 معو الحرية في اإلبداع كالمعاصرة.
الذاتي، كسمخ الفكر عف أصكلو الثاني: ىك التحرر مف البنية السمفية في اتجاه التغييب -

كاألخذ بالكافد الغريب، كىك تحرر شكمي يفرض االنقياد كالتبعية كالضياع كاالنفصاـ في 
 2التفكير كالمكقؼ، فتنتفي معيا أيضا الحرية في امتالؾ الذات كينكنة كصيركرة.

 ثالثا/نقد الشعر كموضوع لمحداثة
العربي المعاصر، كما يمثؿ المكضكع  يحتؿ الشعر مكانة خاصة في النقد األدبي     

األكثر إشكالية كحرارة في مكضكع الحداثة؛ نظرا ألىمية الشعر التاريخية في الذكؽ الجمالي 
العربي، كعمى الرغـ مف أف الكعي الجمالي يشكؿ األساس الذم انطمقت منو الحداثة في 

المعاصر في إجابتو عما ىك الشعر العربي ، إال أنو بقي ثانكيا بالنسبة إلى النقد األدبي 
أساسي في ىذه الحداثة، التي لـ يكف ليا أف تتعمؽ كتتبمكر لكال ذلؾ النقد الذم كانت قضية 

 . 3التحديث الشعرم إحدل قضاياه األساسية
كمما يزيد األمر تشابكا كتعقدا، ككف الشعر الحديث "شعر مقركء" يتيح لمقارئ التأمؿ     

 ثمف الشفاىية عمى الكتابية؛ انتقاال أحد انتقؿب كال ينظـ ، كالتفكر فيو، كىك شعر يكت

                                                           
: تقكيـ نظرية الحداثة مكقؼ األدب اإلسالمي منيا، دار النحكم لمنشر مينظر؛ عدناف عمي رضا النحك   1

 21ـ،  ص 1994-ىػ1414، 2كالتكزيع،الرياض،  ط
، 1عساؼ: دراسات تطبيقية في الفكر النقدم األدبي محكرىا الرؤية كالرؤيا، دار الفكر المبناني، بيركت، ط ساسيف ينظر؛2

 .11ص ، 1991
ينظر؛ سعد الديف كميب: كعي الحداثة، دراسة جمالية في الحداثة الشعرية، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،ط،  3

 .25، ص7، ص1997
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تغييرات كبيرة في الشعر؛ فقد اختمؼ نمط التمقي كاإلبداع، كأصبح الشاعر يكتب كالمتمقي 
يقرأ، كبعد أف كاف الشعر مكجيا غالبا إلى األذف، صار مكجيا إلى العيف، كبعد أف كانت 

لقراءة تككف المعاكدة كالمراجعة، كمف ىنا ماؿ الشعر الكسيمة السماع، صارت القراءة، كمع ا
 .1إلى اليمس ، كانعطؼ نحك العمؽ كدخؿ في الصعكبة كالغمكض كالتعقيد

تتجمى صعكبة عمؿ الناقد؛ إذ يتطمب األمر ذكاء كحساسية كثقافة كأفقا  أيضا كمف ىنا      
ح ىفكة عركضية، ناىيؾ كاسعا، كال ينتيي عممو عند تصكيب لفظ أك تقكيـ عبارة أك تصحي

عف النظرة الفنية الكاسعة مف خالؿ التأمؿ في تجربة الشاعر كالتجاكب معو ، كمعرفة مدل 
تكفيقو في أداء تمؾ التجربة، كمدل مكاءمة األداء لمتجربة، مف ثـ النظر في عناصر 
الصياغة مف أخيمة كمعاف كمكسيقى ككحدة ، بؿ كفحص تمؾ العناصر بالرجكع إلى 

ي لتعرؼ مدل استقالؿ الشاعر كأصالتو كأمانتو كبعده عف التقميد كالمحاكاة أك الماض
االنتياب كغيرىا، كىك في سبيؿ ذلؾ ال غنى لو عف معكنة السيككلكجيا كتعرؼ أثر 
شخصية الشاعر في شعره مف الكجية المكضكعية أك األسمكبية ، كال ينتيي األمر عند ذلؾ 

 .2كضكع كاليدؼبؿ يتعداه إلى تقدير أىمية الم
 رابعا/تأثير الحداثة في الشعر العربي   

أشبو بػ"الصناعة" ، كظؿ ىذا المفيـك سائدا حتى  الشعر عف العرب قديما كاف    
خمسينيات القرف العشريف تقريبا، إذ ظيرت محاكالت لكسر مفيـك الشعر التقميدم، كتـ 

مى المغة معتبريف أنيا بحاجة عرض مفاىيـ جديدة عمى يد عدد مف الركاد، ركز معظميـ ع
إلى إعادة تطكيع، بما يسمح ليـ بالتعبير عف خمجات نفكسيـ كتأمالت عقكليـ، فتقكؿ بذلؾ 
الحداثة في شعرىا ما لـ يقمو التقميد فيو، كىي بذلؾ تمثؿ إبداعا بؿ كرؤيا جديدة، ليتحكؿ 

                                                           
قراءات في الشعر العربي الحديث، منشكرات جامعة حمب، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، ينظر؛ أحمد زياد محبؾ:  1

 .15ـ، ص 2008-ىػ1428مديرية الكتب كالمطبكعات، ط
، 2ينظر؛ مصطفى عبد المطيؼ السحرتي: الشعر المعاصر عمى ضكء النقد الحديث، مطبكعات تيامة، جدة، ط 2

 .244.ص1984-ىػ1404
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عر مع الحداثة، الشعر مف النظـ إلى التعبير عف حاؿ نفسية خاصة، كتغير مفيـك الش
 1كاتسع ليستكعب الحياة الجديدة بكؿ ما فييا.

كالشعر في الحقيقة ال يحد كال يعرؼ، كمف الصعب الكصكؿ إلى تعريؼ جامع مانع       
بداع كتجاكز لو قاطع لو ، بؿ قد يككف مف الخطأ البحث  عف أم تعريؼ، ككنو حالة خمؽ كا 
الشعر الحديث متكافرة في الشعر القديـ ، فما معنى  لما ىك مستقر، فإذا كانت معظـ تقانات

الحداثة؟ كبـ يختمؼ الشعر الحديث عف القديـ؟ ىؿ ألف الشعر الحديث يتخذ مف تمؾ 
التقانات كسائؿ ال أدكات، أم إنيا تدخؿ في نسيج القصيدة المعاصرة ، كتصبح جزءا منيا، 

كأف الشاعر المعاصر يممح كال  يحمؿ التجربة كينقميا ، ال يشرحيا أك يصكرىا؟ ؛ خاصة
يصرح كيكمئ كال يشير، كترل الثقافة في عمؽ النص، كال تظير فيو بارزة، باإلضافة إلى ما 

 .2يحبط النص مف غمكض شفيؼ
إف البحث عف ما يجعؿ اإلبداع الشعرم المعاصر مختمفا عف نظيره الكالسيكي، كالذم     

دة أنساؽ)النسؽ المكسيقي، النسؽ األسطكرم، بدكره يمثؿ جكىر الحداثة؛ يمكف حصره في ع
 . 3النسؽ الصكرم، كالنسؽ الرؤيكم(

كىي أنساؽ سادت في النقد المعاصر ، حيث اىتـ كؿ نسؽ بأحد جكانب الحداثة،      
ف كاف النسؽ الرؤيكم يذىب إلى أف ما  كجعؿ منو جكىريا بالنسبة إلى الجكانب األخرل، كا 

مف أكال في الرؤيا كما تمنحو لمقصيدة مف نقمة عمى ىك جكىرم في شعر الحداثة يك
 4المستكيات الفنية أك الشكمية، جاعمة منيا كائنا مستقال لو حضكره الخاص.

                                                           
 .29-27، ص 2020سقاؿ: الحداثة كما بعدىا في الشعر العربي المعاصر، ) د ـ(، ط، ينظر؛ ديزيره  1
 . 31ينظر؛ أحمد زياد محبؾ: قراءات في الشعر العربي الحديث، مصدر سابؽ، ص  2
 .11سعد الديف كميب: كعي الحداثة، مصدر سابؽ، ص 3
ءات في الشعر العربي الحديث، مصدر سابؽ، أحمد زياد محبؾ: قرا، ينظر أيضا؛ 19-17ينظر ؛ المصدر نفسو، ص  4

 . 10ص



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 الرؤيا الشعرية 

 في القصيدة المعاصرة

 



 

 
 

 
تحت تأثير الحداثة في الشعر العربي خصكصا، كمع ظيكر محاكالت لمفاىيـ جديدة    

لمشعر العربي المعاصر  ؛ كما يتبع ذلؾ مف انعكاسات عمى القصيدة الحداثية؛ فيؿ لمرؤيا 
 الشعرية عالقة  بالقصيدة المعاصرة؟     

 ىذا ما نحاول التعرف عميو من خالل المبحثين التاليين:

 
 الرؤيا الشعرية مقاربات مفاىيميةالمبحث األول: 

 .مفيوم الرؤيا-أوال
 مفيوم الشعرية-ثانيا
 في ظالل الرؤيا الشعرية -لثاثا

 القصيدة المعاصرة اليوية والتحوالت ثاني:المبحث ال
 مفيوم القصيدة المعاصرة -أوال
 سمات القصيدة العربية المعاصرة -انياث
 القصيدة العربية المعاصرة في  الظواىر الفنية -الثاث
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 مقاربات مفاىيمية الرؤيا الشعريةالمبحث األول: 
، كالتي الرؤيا الشعرية مف المصطمحات المتصمة بمشركع الحداثة عمى ىالميتو  كضبابيتو  

أحدثت جدال كبيرا عمى مستكل الساحة األدبية، سيما الشعراء، كعمى الرغـ مف حداثة 
المصطمح، إال أنو يتردد بشكؿ كاضح في الكتابات األدبية كالنقدية المعاصرة، مما يستدعي 

 الكقكؼ عمى أىـ مقارباتو المفاىيمية ، كإجابة عف تساؤؿ: ما ىي الرؤيا الشعرية؟
 لرؤيامفيوم ا-أوال
مفيػػػػػػػػـك الرؤيػػػػػػػػا شػػػػػػػػاع اسػػػػػػػػتعمالو مػػػػػػػػع انتشػػػػػػػػار الشػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػي الحػػػػػػػػديث؛ كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػف     

المفػػػػػػاىيـ الجديػػػػػػدة التػػػػػػي دخمػػػػػػت أدبنػػػػػػا بعػػػػػػد الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة، كعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف 
 .1مركر عقكد عمى تداكلو بيف النقاد ما يزاؿ يشكبو الغمكض كااللتباس 

  ،"الشػػػػػعرية االرؤيػػػػػ"مػػػػػدخال ميمػػػػا لفيػػػػػـ مصػػػػطمح يشػػػػكؿ "  االتعريػػػػؼ المغػػػػػكم لمفػػػػظ " رؤيػػػػػ   
: مػػػػػادة  -فصػػػػؿ الػػػػراء الميممػػػػة–كبػػػػالعكدة إلػػػػى المعػػػػاجـ العربيػػػػػة ؛ نجػػػػد فػػػػي لسػػػػاف العػػػػػرب 

مػػػػػع التمييػػػػػز بينيػػػػػا كبػػػػػيف الرؤيػػػػػة :"الرؤيػػػػػة بػػػػػالعيف  2رأم:  " الرؤيػػػػػا مػػػػػا رأيتػػػػػو فػػػػػي منامػػػػػؾ" 
ابػػػػػػػف سػػػػػػػيده :  تتعػػػػػػػدل إلػػػػػػػى مفعػػػػػػػكؿ كاحػػػػػػػد، كبمعنػػػػػػػى العمػػػػػػػـ تتعػػػػػػػدل إلػػػػػػػى مفعػػػػػػػكليف. كقػػػػػػػاؿ

 .  3الرؤية النظر بالعيف كالقمب" 
،  غيػػػػر  أنػػػػو كرد 4كيكافػػػػؽ معنػػػػى الرؤيػػػػا فػػػػي لسػػػػاف العػػػػرب مػػػػا جػػػػاء فػػػػي تػػػػاج العػػػػركس   

 ي،دراؾ المرئػػػػػػإ" ) الرؤيػػػػػػة ( بالضػػػػػػـ : 1حيػػػػػػثة تػػػػػػاج العػػػػػػركس "تفصػػػػػػيؿ معنػػػػػػى الرؤيػػػػػػفػػػػػػي 
 :  قكل النفس ببحس ،كذلؾ أضرب

                                                           
الٌسنة  كزارة الثقافة في الجميكرية السكرية العربية، الٌرؤية كالٌشعر العربي الحديث، مجمة المعرفة،: إسماعيؿ دندمينظر؛  1

 .144ص: .  1991ديسمبر، /كانكف أكؿ ،339الثالثكف، العدد: 
 . 297/ 14 ت،دت.بيرك ابف منظكر: لساف العرب ، دار صادر ،  2
 .14/191المصدر نفسو.  3

ينظر؛محمد مرتضى الحسيني الزبيدم: تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ : عبد الصبكر شاىيف، المجمس  4
 . 38/106ـ. 2001-ىػ1/1422الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، ط
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 ...ىي الحاسة كما يجرل مجراىا  ي) النطر بالعيف ( الت :كؿألا
 .ف زيدا منطمؽأنحك أرل  ،بالكىـ كالتخيؿ ي:كالثان

 .48األنفاؿ: چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ :بالتفكر نحك :كالثالث

  چڎ ڎ ڌ ڌ ڈڈ چ:كعمػػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى ،أم بالعقػػػػػػػؿ :)بالقمػػػػػػػػب( :)ك( الرابػػػػػػػع

لػػػػػػػى إ مرأل إذا عػػػػػػػد :كقػػػػػػػاؿ الراغػػػػػػػب الػػػػػػػنجـ...چ ڑ ڇ ڇ ڍڍچ عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾالػػػػػػػنجـ، ك 
ذا عػػػػػػد ،مفعػػػػػػكليف اقتضػػػػػػى معنػػػػػػى العمػػػػػػـ لػػػػػػى إ ماقتضػػػػػػى معنػػػػػػى النظػػػػػػر المػػػػػػؤد ػ إلػػػػػػىبػػػػػػ مكا 

 .."  االعتبار
كمػػػػا نجػػػػد ىػػػػذا التمييػػػػز فػػػػي المعػػػػاجـ الحديثػػػػة كػػػػالمعجـ الفمسػػػػفي كجػػػػاء فيػػػػو: "الرؤيػػػػا مػػػػا     

، كجمعػػػػو رؤل. كقػػػػد يطمػػػػؽ لفػػػػظ الػػػػرؤل عمػػػػى أحػػػػالـ اليقظػػػػة... كالفػػػػرؽ بػػػػيف  يػػػػرل فػػػػي النػػػػـك
، عمػػػػى حػػػػيف أف الرؤيػػػػة مختصػػػػة  الرؤيػػػػا كالرؤيػػػػة، أف الرؤيػػػػا مختصػػػػة بمػػػػا يكػػػػكف فػػػػي النػػػػـك

  2بما يككف في اليقظة. فالرؤيا بالخياؿ، كالرؤية بالعيف، كالرأم بالقمب..."
كعمػػػػػػػػى الػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػركؽ المغكيػػػػػػػػة كالفمسػػػػػػػػفية بػػػػػػػػيف الرؤيػػػػػػػػا كالرؤيػػػػػػػػة، فػػػػػػػػإف دالالت     

 "الرؤيا" تأتي مرتبطة بالحمـ. 
كفػػػػػػي الفكػػػػػػر النقػػػػػػدم ؛ تحػػػػػػدث الكثيػػػػػػر مػػػػػػف النقػػػػػػاد كالشػػػػػػعراء العػػػػػػرب المعاصػػػػػػريف عػػػػػػف     

يػػػػػـك صػػػػػدرت مجمػػػػػة شػػػػػعر،  1957الرؤيػػػػػا فػػػػػي فتػػػػػرات زمنيػػػػػة مختمفػػػػػة ؛ ابتػػػػػداء مػػػػػف عػػػػػاـ 
كمػػػػػف خػػػػػالؿ تتبػػػػػع مختمػػػػػؼ الدراسػػػػػات كالبحػػػػػػكث التػػػػػي أسػػػػػيـ فييػػػػػا الميتمػػػػػكف بنقػػػػػد شػػػػػػعرنا 

 ليشاع في المعاني التالية:   3الحديث كدرسو،فإنو يالحظ تطكرا في استعمالو

                                                                                                                                                                                     
 . 103-38/102المصدر نفسو.  1
 . 604/ 1. 1982الفمسفي باأللفاظ العربية كاإلنجميزية كالالتينية،دار الكتاب المبناني،بيركت،ط: جميؿ صميبا:المعجـ2
  148-147، مصدر سابؽ. صالٌرؤية كالٌشعر العربي الحديث: إسماعيؿ دندم ينظر؛  3
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: حيػػػػػػث الرؤيػػػػػػا محمقػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػماء الركمانسػػػػػػية؛ غيػػػػػػر مرتبطػػػػػػة 1التيػػػػػػكيـ الرمانسػػػػػػي-1   
 2بالكاقع ؛ يتجمى ذلؾ في غمبة الميكعة العاطفية عمى شعر الحركة الركمانتية.

كفػػػػػي ذلػػػػػؾ يقػػػػػكؿ عبػػػػػد الكىػػػػػاب البيػػػػػاتي: "...كػػػػػاف أدبيػػػػػـ ثػػػػػكرة عاطفيػػػػػة ركمانسػػػػػية أكثػػػػػر    
 .3منو تعبيرا عف كالدة الجيؿ الجديد، مف خالؿ األزمات كسنكات العذاب"

كيػػػػػػػرفض أدكنػػػػػػػيس ىػػػػػػػذا اإلدعػػػػػػػاء؛ فحسػػػػػػػب نظػػػػػػػره؛ االسػػػػػػػتعانة بالخيػػػػػػػاؿ كالحمػػػػػػػـ كالرؤيػػػػػػػا    
قػػػػع ، بػػػػؿ لكػػػػي يعػػػػانؽ كاقعػػػػو اآلخػػػػر )كال خػػػػارج الكا بخػػػػر لكػػػػي يغيػػػػآليسػػػػت بحثػػػػا عػػػػف كاقػػػػع 

 4يعانقو إال بياجس تغيير الكاقع كتغيير الحياة(.
كفػػػػػي ذلػػػػػؾ يقػػػػػكؿ أدكنػػػػػيس:  5الكشػػػػػؼ كالحػػػػػدس كالنفػػػػػاذ إلػػػػػى أعمػػػػػاؽ الكاقػػػػػع كأسػػػػػراره:-2    

"...الطريػػػػػػؽ التػػػػػػي أرسػػػػػػميا ، كأحػػػػػػاكؿ أف أرسػػػػػػخيا فػػػػػػي الشػػػػػػعر العربػػػػػػي، حدسػػػػػػية، إشػػػػػػراقية 
كؿ فػػػػػػػي فػػػػػػػيض الحيػػػػػػػاة كغناىػػػػػػػا، فػػػػػػػي تفجػػػػػػػر ممكناتيػػػػػػػا رؤياكيػػػػػػة. كىػػػػػػػي تبحػػػػػػػث عػػػػػػػف الحمػػػػػػػ

 6 كتنكعيا.."
: كفػػػػػػي ىػػػػػػذا يقػػػػػػكؿ عبػػػػػػد المحسػػػػػػف طػػػػػػو 7تصػػػػػػكر المسػػػػػػتقبؿ كاستشػػػػػػرافو كالتنبػػػػػػؤ بػػػػػػو-3    

بػػػػػػػدر: "...كأف ىػػػػػػػذه الرؤيػػػػػػػا تكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف إدراؾ األديػػػػػػػب لعالقػػػػػػػات الكاقػػػػػػػع، كمػػػػػػػا تتضػػػػػػػمف 
ف رؤيػػػػػػة األديػػػػػػب تخيمػػػػػػو لمصػػػػػػكرة التػػػػػػي ينبغػػػػػػي أف تسػػػػػػكد ىػػػػػػذه العالقػػػػػػات فػػػػػػي المسػػػػػػتقبؿ، كأ

كممػػػػػػا كانػػػػػػت أكثػػػػػػر عمقػػػػػػا كحساسػػػػػػية كذكػػػػػػاء كممػػػػػػا كانػػػػػػت أقػػػػػػدر عمػػػػػػى كشػػػػػػؼ القػػػػػػكل التػػػػػػي 
تعػػػػكؽ حركػػػػة الكاقػػػػع كتقيػػػػر إنسػػػػانية اإلنسػػػػاف، كمػػػػا أنيػػػػا تصػػػػبح أقػػػػدر عمػػػػى تخيػػػػؿ طبيعػػػػة 

                                                           
 .148المصدر نفسو. صينظر؛  1
 .25. ص1987: 1افية العامة، بغداد، طينظر؛ محي الديف صبحي: الرؤيا في شعر البياتي، دار الشؤكف الثق 2

 .4، العدد الثالث، آذار )مارس(. ص1966: تجربتي الشعرية، مجمة اآلداب، السنة الرابعة عشرة عبد الكىاب البياتي 3
 .120. ص 1979، 3ينظر؛ أدكنيس)عمي أحمد سعيد(: مقدمة لمشعر العربي، دار العكدة بيركت، ط 4
 . 049ص   ، مصدر سابؽ.الٌرؤية كالٌشعر العربي الحديث: إسماعيؿ دندمينظر؛  5
، العدد الثالث، آذار )مارس(. 1966أدكنيس: خكاطر حكؿ تجربتي الشعرية، مجمة اآلداب، السنة الرابعة عشرة  6

 . 195ص
 . 051ص ، المصدر السابؽ.الٌرؤية كالٌشعر العربي الحديث: إسماعيؿ دندمينظر؛  7
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، فمػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػكعي العميػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػالكاقع  1المسػػػػػػػػتقبؿ الػػػػػػػػذم يحقػػػػػػػػؽ ل نسػػػػػػػػاف إنسػػػػػػػػانيتو." 
حيػػػػػث يػػػػػرل بػػػػػدر شػػػػػاكر السػػػػػياب أف  ؛إلػػػػػى حػػػػػد النبػػػػػكءةتتكػػػػػكف معرفػػػػػة تستشػػػػػرؼ المسػػػػػتقبؿ 
يقػػػػػػكؿ:  إذ، فالشػػػػػػاعر ينبغػػػػػػي أف يكػػػػػػكف نبيػػػػػػا ذا رؤيػػػػػػا  االشػػػػػػاعر يجػػػػػػب أف ال  يكػػػػػػكف ناظمػػػػػػ

لمػػػػا كجػػػػدتي أقػػػػرب إلػػػػى صػػػػكرتو مػػػػف الصػػػػكرة التٌػػػػي الحػػػػديث، لػػػػك أردت أف أتمثٌػػػػؿ الشػػػػاعر "
كىػػػػػػك يبصػػػػػػر الخطايػػػػػػا  ،كقػػػػػػد افترسػػػػػػت عينيػػػػػػو رؤيػػػػػػاه ،انطبعػػػػػػت فػػػػػػي ذىنػػػػػػي لمقػػػػػػٌديس يكحٌنػػػػػػا

 . 2"السبع تيطبؽ عمى العالـ كأٌنيا أخطبكط ىائؿ
: فالشػػػػػاعر مفكػػػػػر كمثقػػػػػؼ كبيػػػػػر ؛ كالرؤيػػػػػا بيػػػػػذا المعنػػػػػى 3كجيػػػػػة نظػػػػػر فػػػػػي الحيػػػػػاة-4    

 ،تػػػػػزاد اقترابػػػػػا مػػػػػف الكاقػػػػػع؛ فيػػػػػي تعميػػػػػؽ لمحػػػػػة أك تقػػػػػديـ نظػػػػػرة شػػػػػاممة كمكقػػػػػؼ مػػػػػف الحيػػػػػاة
مثػػػػػػػالي بأفضػػػػػػػؿ شػػػػػػػكؿ جمػػػػػػػالي  يفسػػػػػػر الماضػػػػػػػي كيشػػػػػػػمؿ المسػػػػػػػتقبؿ، كىػػػػػػػي تقػػػػػػػديـ نمػػػػػػػكذج

   4كبحدكد الكماؿ.
كفػػػػػػػي اإلبػػػػػػػداع: كفػػػػػػػي ىػػػػػػػذا يقػػػػػػػكؿ  5أداة كمػػػػػػػنيج فنػػػػػػػي لصػػػػػػػياغة الشػػػػػػػعر الحػػػػػػػديث-5     

مػػػػػػف الكػػػػػػكف كمػػػػػػو ، ليػػػػػػذا كػػػػػػاف مكضػػػػػػكعو  ((مكقػػػػػػؼ))غػػػػػػالي شػػػػػػكرم: "...الشػػػػػػعر الحػػػػػػديث 
كليػػػػػػػذا أيضػػػػػػػا كانػػػػػػػت أداتػػػػػػػو الكحيػػػػػػػدة ىػػػػػػػي  ، ((كضػػػػػػػع اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الكجػػػػػػػكد))الكحيػػػػػػػد

تعيػػػػػػد صػػػػػػياغة العػػػػػػالـ عمػػػػػػى نحػػػػػػك جديػػػػػػد. كأصػػػػػػبحت كظيفػػػػػػة الشػػػػػػعر ىػػػػػػي التػػػػػػي  ((الرؤيػػػػػػا))
، كىػػػػػػي بػػػػػػذلؾ تعػػػػػػد الجنػػػػػػاح 6الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف عػػػػػػالـ يظػػػػػػؿ أبػػػػػػدا فػػػػػػي حاجػػػػػػة إلػػػػػػى الكشػػػػػػؼ..."

الثػػػػػاني المنػػػػػاظر لمصػػػػػنعة التػػػػػي تغػػػػػذم عممياتيػػػػػا بػػػػػالنكر كالكضػػػػػكح، كترطػػػػػب أدكات عمميػػػػػا 

                                                           
 16-15)د ت( . ص 3الرؤية كاألداة نجيب محفكظ، دار المعارؼ، القاىرة، طعبد المحسف طو بدر:  1
 .  111. ص 1957، صيؼ 03، مجمة شعر، العدد قاليا خالؿ أمسية خميس شعر، أخبار كقضايا 2

 .052ص ، مصدر سابؽ.الٌرؤية كالٌشعر العربي الحديث: إسماعيؿ دندمينظر؛  3
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ى تمػػػػػؾ الرؤيػػػػػا مػػػػػف غنػػػػػى ؛ كغنػػػػػ 1كتزكدىػػػػػا بالقػػػػػدر الكػػػػػافي مػػػػػف المػػػػػاء الشػػػػػعرم المطمػػػػػكب
 .2صاحبيا أم بقدرتو عمى االبتكار ؛ )كالرؤيا إذف إبداع(

       
مػػػػػػػػرداؼ لػػػػػػػػألدب كالشػػػػػػػػعر الحػػػػػػػػديث؛ باعتبػػػػػػػػار أف األدب )لػػػػػػػػيس تقميػػػػػػػػدا لمطبيعػػػػػػػػة، -6     

كلػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػو مرجعيػػػػػػػػػة كاقعيػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػك حمػػػػػػػػػـ اإلنسػػػػػػػػػاف، كالتصػػػػػػػػػكر الػػػػػػػػػداخمي لرغباتػػػػػػػػػو 
؛ كىػػػػػػػػػك 4شػػػػػػػػػاممة كمسػػػػػػػػػتقبمية عػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػاة اعتبػػػػػػػػػار أف األدب يقػػػػػػػػػدـ نظػػػػػػػػػرةب، ك 3كمخاكفػػػػػػػػػو(

تقفػػػػػز  رؤيعععععا، معتبػػػػػرا إيػػػػػاه حػػػػػديثال الشععععععر جعػػػػػؿ مػػػػػف أدكنػػػػػيس ينظػػػػػر إلػػػػػى التصػػػػػكر الػػػػػذم
؛  5بالشػػػػػاعر خػػػػػارج المفػػػػػاىيـ السػػػػػائدة، كتجعػػػػػؿ منػػػػػو متفػػػػػردا كمتميػػػػػزا فػػػػػي الخمػػػػػؽ كاإلبػػػػػداع

ة كىػػػػػذه الرؤيػػػػػػة الخاصػػػػػة نتيجػػػػػػ؛ لألشػػػػػػياء فالمغػػػػػة كالصػػػػػكرة كاإليقػػػػػػاع نتيجػػػػػة لرؤيػػػػػػػة خاصػػػػػػة
  إال تجسػػػػػػيد  كاإليقػػػػػػاع كالصػػػػػػكرة المغكيػػػػػػة العالقػػػػػػػات مػػػػػػا؛ ك  عالقػػػػػػة خاصػػػػػػة بأشػػػػػػياء العػػػػػػػالـ

   6العالقة ذاتيا. ليذه
يشػػػػػار إلػػػػػى أف مػػػػػف النقػػػػػاد العػػػػػرب المعاصػػػػػريف مػػػػػف يميػػػػػزكف بػػػػػيف الرؤيػػػػػا كالرؤيػػػػػة؛ إذ       

يقػػػػػكؿ أدكنػػػػػيس فػػػػػي ىػػػػػذا الصػػػػػدد: "كالفػػػػػرؽ بػػػػػيف رؤيػػػػػة الشػػػػػيء بعػػػػػيف الحػػػػػس كرؤيتػػػػػو بعػػػػػيف 
القمػػػػػب، ىػػػػػك أف الرائػػػػػي بالرؤيػػػػػة األكلػػػػػى إذا نظػػػػػر إلػػػػػى الشػػػػػيء الخػػػػػارجي يػػػػػراه ثابتػػػػػا عمػػػػػى 

                                                           
 .8. ص2011-ىػ 1432ؤيا ، دار نينكل، دمشؽ، ط: ينظر؛ محمد صابر عبيد: التشكيؿ الشعرم الصنعة كالر  1
الحداثة،دار صدمة -3: الثابت كالمتحكؿ بحث في االتباع كاالبداع عند العرب،)عمي أحمد سعيد(يسدكنينظر؛ أ 2

 .167ص .1978، 1العكدة،بيركت،ط
 
3
 .19،ص1990، 1عمي جعفر العالؽ: في حداثة النص الشعرم دراسة نقدية، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط 

4
 . 22ينظر؛ محي الديف صبحي: الرؤيا في شعر البياتي، مصدر سابؽ، ص 

عبد . كينظر أيضا؛ 9، ص1986-ىػ1406، 5فكر، بيركت، طينظر؛ أدكنيس)عمي أحمد سعيد(: زمف الشعر، دار ال 5
 ينظر أيضا:. 277. ص2010، 1القادر الغزالي: الشعرية العربية التاريخية كالرىانات، دار الحكار، الالذقية، سكريا، ط

 .85ص .1996خيرة حمر العيف: جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، ط
6
. 2005ينظر؛ فاتح عالؽ:مفيـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ط،  

 . 116-115ص
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الرؤيػػػػػة الثانيػػػػػة فػػػػػإذا نظػػػػػر إليػػػػػو يػػػػػراه ال يسػػػػػتقر عمػػػػػى صػػػػػكرة كاحػػػػػدة ال تتغيػػػػػر، أمػػػػػا الرائػػػػػي ب
ف بقػػػػػػي جػػػػػػكىره ثابتػػػػػػا" نمػػػػػػا يتغيػػػػػػر مظيػػػػػػره كا   بصػػػػػػرية اعتياديػػػػػػةعنػػػػػػده لرؤيػػػػػػة فا  1حػػػػػػاؿ ، كا 

 حركية متغيرة.استبصارية فيي داخمية الرؤيا أما  خارجية ثابتة،
كيػػػػػػرل جػػػػػػابر عصػػػػػػفكر أف الرؤيػػػػػػة تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى الحػػػػػػكاس كالنظػػػػػػر العقمػػػػػػي فػػػػػػي حػػػػػػيف      

"...حيػػػػػػػث يتشػػػػػػػكؿ الػػػػػػػرأم أك الرؤيػػػػػػػة التػػػػػػػي ىػػػػػػػي   قػػػػػػػاؿ: إذترتكػػػػػػػز الرؤيػػػػػػػا عمػػػػػػػى الحػػػػػػػدس؛ 
كجيػػػػة نظػػػػر بػػػػأكثر مػػػػف معنػػػػى عمػػػػى أسػػػػاس مػػػػف إدراؾ العقػػػػؿ كفطنتػػػػو، كأصػػػػؼ األخيػػػػرة ، 

ى العقػػػػػؿ المنطقػػػػػي ، بػػػػػؿ عمػػػػػى الحػػػػػدس ألنيػػػػػا ال تعتمػػػػػد عمػػػػػ (العرفانيػػػػػة)الرؤيػػػػػا، بالحدسػػػػػية 
تجميػػػػات لمكشػػػػؼ  ((الرؤيػػػػا))كالكشػػػػؼ بمعنػػػػاه الصػػػػكفي إلػػػػى حػػػػاؿ مػػػػف االتحػػػػاد، يجعػػػػؿ مػػػػف 

 2في كؿ معانيو كأحكالو..."
كقريبػػػػػػا مػػػػػػف ىػػػػػػذا المعنػػػػػػى يػػػػػػذىب محمػػػػػػد جمػػػػػػاؿ بػػػػػػاركت فػػػػػػي التمييػػػػػػز بينيمػػػػػػا عمػػػػػػى      

بينمػػػػػا الرؤيػػػػػة مرتبطػػػػػة  اعتبػػػػػار أف الرؤيػػػػػا حمػػػػػـ كالحمػػػػػـ عػػػػػالـ تخييػػػػػؿ مػػػػػرتبط بعػػػػػالـ الرمػػػػػكز
بػػػػػالكاقع، حيػػػػػث قػػػػػاؿ: "..كالرؤيػػػػػة بمعنػػػػػى الرؤيػػػػػة الفكريػػػػػة كالسياسػػػػػية كاإليديكلكجيػػػػػة لمكاقػػػػػع. 
كفػػػػي حػػػػيف يمركػػػػػز المفيػػػػـك األكؿ التجربػػػػة الشػػػػػعرية فػػػػي األعمػػػػاؽ الداخميػػػػػة لمػػػػذات كيقربيػػػػػا 

ف عػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػمػػػػػػػػف تجربػػػػػػػػة االنخطػػػػػػػػاؼ كاإلشػػػػػػػػراؽ الػػػػػػػػداخمي، فػػػػػػػػإف المفيػػػػػػػػـك الثػػػػػػػػاني يقربيػػػػػػػػا 
 .3ج"الخار 
كمػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػرل ىنػػػػػاؾ مػػػػػف يػػػػػرل أف الرؤيػػػػػا باعتبارىػػػػػا مسػػػػػكغا لكجػػػػػكد الحداثػػػػػة؛ فػػػػػإف     

الشػػػػػػػعر الكالسػػػػػػػيكي ىػػػػػػػك فػػػػػػػي المقػػػػػػػاـ األكؿ شػػػػػػػعر رؤيػػػػػػػة، ال شػػػػػػػعر رؤيػػػػػػػا؛ كيؤكػػػػػػػد غػػػػػػػالي 

                                                           
 . 168ص مصدر سابؽ.  صدمة الحداثة،-3أدكنيس: الثابت كالمتحكؿ بحث في االتباع كاالبداع عند العرب،  1
: 1في الشعر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طجابر عصفكر: رؤل العالـ عف تأسيس الحداثة العربية  2

 .6. ص2008
 . 49. ص مصدر سابؽخيرة حمر العيف: جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي،نقال عف  3
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 -إذا شػػػػئنا الدقػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر كالتػػػػأريخ -شػػػػكرم عمػػػػى ذلػػػػؾ بقكلػػػػو: "...بػػػػؿ إف كممػػػػة الرؤيػػػػا
 1الشعر الحديث..."ال تنطبؽ أبعادىا إال عمى ىذا 

فػػػػػػي حػػػػػػيف يػػػػػػرل محمػػػػػػد عػػػػػػالء الػػػػػػديف عبػػػػػػد المػػػػػػكلى أف التفريػػػػػػؽ بػػػػػػيف الرؤيػػػػػػا كالرؤيػػػػػػة      
سػػػػػػاىـ إلػػػػػػى حػػػػػػد كبيػػػػػػر فػػػػػػي خمػػػػػػؽ بمبمػػػػػػة كلغػػػػػػك ال طائػػػػػػؿ منيمػػػػػػا ، كيقتػػػػػػرح تحطػػػػػػيـ الجػػػػػػدار 

ذلػػػػػػؾ بقكلػػػػػػو: "...ألف الشػػػػػػعر أساسػػػػػػا يػػػػػػدمج الػػػػػػداللتيف  ارؤيػػػػػػة مبػػػػػػرر الرؤيػػػػػػا ك الالػػػػػػكىمي بػػػػػػيف 
ا فػػػػي لحظػػػػة مػػػػف الصػػػػعب التفكيػػػػر فييػػػػا بالفػػػػارؽ بينيمػػػػا. كنحػػػػف عنػػػػدما معػػػػا كيعتمػػػػد عمييمػػػػ

نسػػػػػػأؿ باحثػػػػػػا مختصػػػػػػا بػػػػػػػ)المستقبميات( عػػػػػػف )رؤيتػػػػػػو( لممسػػػػػػتقبؿ؛ فإننػػػػػػا نكػػػػػػكف طمبػػػػػػا منػػػػػػو 
ينيضػػػػػػػاف معػػػػػػػا فػػػػػػػي التعبيػػػػػػػر عػػػػػػػف مػػػػػػػدلكؿ  إذا يمػػػػػػػاف؛  2ضػػػػػػػمنا تقػػػػػػػديـ )رؤيػػػػػػػاه( كػػػػػػػذلؾ.."

ا بػػػػػػػالقيـ الجماليػػػػػػػة متشػػػػػػػابؾ كاحػػػػػػػد، يخػػػػػػػتص العمػػػػػػػؿ الشػػػػػػػعرم كمػػػػػػػو، كيانػػػػػػػا حسػػػػػػػيا ، عػػػػػػػامر 
 3كاإلبداعية، كتكجيا فكريا ككجدانيا كنفسيا يتشظى في طكايا النص الشعرم.

كعميػػػػػػػػو؛ فػػػػػػػػإف مصػػػػػػػػطمح الرؤيػػػػػػػػا مصػػػػػػػػطمح غػػػػػػػػامض يتػػػػػػػػأرجح معنػػػػػػػػاه بػػػػػػػػيف الحسػػػػػػػػي       
كالمجػػػػػرد، بػػػػػيف الحمػػػػػـ كالتنبػػػػػؤ، تختمػػػػػؼ معانيػػػػػو كتتشػػػػػعب بحسػػػػػب مرجعيػػػػػة الناقػػػػػد كمنيجػػػػػو 

نظرتػػػػػػو لمحيػػػػػػاة كالكجػػػػػػكد ، كال يكجػػػػػػد مػػػػػػا يمنػػػػػػع مػػػػػػف أف كعمقػػػػػػو فػػػػػػي التجربػػػػػػة اإلنسػػػػػػانية ، ك 
 جمع بيف مختمؼ معانيو المغكية كالفمسفية كاألدبية، سكاء كمفظ رؤيا أـ لفظ رؤية. ن
 

 مفيوم الشعرية-ثانيا
، عمى الرغـ مف ككنو في الدراسات األدبية كالنقدية المعاصرةكثيرا  "الشعريةلفظ "يتردد       

 كالمفيـك . يعاني أزمة في المصطمح

                                                           
1
 . 13، مصدر سابؽ، ص غالي شكرم: شعرنا الحديث..إلى أيف..؟ 

 . 150محمد عالء الديف عبد المكلى: كىـ الحداثة مفيكمات قصيدة النثر نمكذجا، مصدر سابؽ. ص  2
3
 . 20-19عمي جعفر العالؽ: في حداثة النص الشعرم، مصدر سابؽ.صينظر؛  
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بالعكدة ؛ 1الشعرية بكصفيا مصدرا صناعيا لـ يكف لو كجكد في التراث العربي القديـ     
حسب معجـ مقاييس المغة فإف "الشيف كالعيف كالراء، أصالف ؛ ك إلى جذره المغكم "شعر"

... مىـو كاألصؿ قكليـ شعرت بالشيء إذا  معركفاف يدؿ أحدىما عمى ثبات كاآلخر عمى ًعٍمـو كعى
"الشعر منظكـ القكؿ، غمب عميو لشرفو بالكزف ، كذا في لساف العرب، ك  2"عممتو كفطنت لو

الشعر القريض المحدكد بعالمات ال يجاكزىا، كالجمع أشعار  :األزىرمكقاؿ … كالقافية
كسيٌميى كشعير أجاد الشعر... … يعمـ أم كقائمو شاعر، ألنو يشعر بما ال يشعر بو غيره

 .  3"شاعرنا لفطنتو
تدؿ عمى "العمـ"  انجد أف معانييإذا؛ بالنظر إلى المعنى المغكم لجذر كممة "الشعرية"؛      

 . " كاإلجادة ك"الفطنة
، فإف الشعرية )       ( مصطمح قديـ حديث في Poeticsأما مف جانب المصطمح كالمفيـك

( )فف الشعر( Περὶ ποιητικῆςنبثاؽ لو إلى أرسطك حيف سمى كتابو)الكقت ذاتو، كيعكد أكؿ ا
 .4أك )في الشعرية( كما ىك شائع اآلف في النقد الغربي

إف الشعرية منذ تأسيسيا عمى يد أرسطك كانت تعني )نظرية اإلبداع الفني عف طريؽ      
غامضا غير قابؿ الكالـ ، إلى درجة أف النية أصبحت تتجو نحك اعتبار اإلبداع ليس سرا 

                                                           
لمكتاب،  ينظر؛ محمكد الضبع: غكاية التجريب حركة الشعرية العربية في مطمع األلفية الثالثة، الييئة المصرية العامة 1

 .19. ص2015القاىرة، ط 
- 3/193أحمد بف فارس بف زكريا:معجـ مقاييس المغة،تحقيؽ كضبط:عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، )د ت(  2

194 . 
 .4/410ابف منظكر: لساف العرب، مصدر سابؽ.  3
4
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لمتبسيط كلكنو جممة مف االختيارات، مف بيف العديد مف االحتماالت، أك تركيبة طرائؽ قابمة 
 .1(لمتحميؿ، أك تأليؼ أشكاؿ تنتج معنى..

ذا كاف كاحدان مف أىداؼ أرسطك التمييز بيف: أنكاع األدب المختمفة، ليبيف ك        ا 
فإف الشعرية  ؛يختص بيا كؿ منيا مف دكف اآلخرالخصائص المشتركة بينيا كالمسائؿ التي 

دراسة ك ىي االسـ الذم يعٌبر عف الدراسة النظرية الكاشفة عف خصائص الفف الشعرم، 
تمتاز بككنيا ترٌكز عمى الرسالة المغكية  كاألدب مف حيث خصائصو كالكشؼ عف قكانينو، 

أىدافيا بكسائؿ العمـ مف حيث ، كأنيا تتكسؿ لتحقيؽ  كال تكٌجو اىتماميا إلى مؤلؼ الرسالة
 2ككنيا تريد االبتعاد عف األحكاـ الجاىزة كاآلراء االنطباعية. 

، الغربيةالشعرية في النقد العربي الحديث تسمية كمفيكمان تأثرا بنظريات الشعرية  بإثارة  
المعاصريف، غدا مكضكع الشعرية المكضكع األثير لدل النقاد ك  الكثيركف التنظير ليا؛حاكؿ 

 . 3فاىتمكا بو عارضيف رؤاىـ في ىذا المكضكع، كألفكا الكتب التي تشرحو كتكضحو
كعمى الرغـ مف محاكالت االستيراد الثقافي التي مرت بيا الشعرية منذ ىيمنة الركمانسية     

 الغربية، كمع مختمؼ التحكالت الطارئة؛ غير أنو ال يمكف لمنظريات النقدية الكاردة أف تكشؼ
أك تحدد مالمحيا، في ظؿ تنكع مفاىيـ ىذا المصطمح مف خالؿ الترجمة، إذ لـ يتفؽ النقاد 

ف في ترجماتيـ عمى مصطمح كاحد، بغض النظر عف المبررات المنيجية ك العرب الحداثي
؛ تمؾ الترجمات المتباينة كالمتعددة أسيمت في تصعيد أزمة مفيكمو، لتجعؿ 4ليذا االختالؼ

                                                           
1
بداالتيا النصية،دار الحامد لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف،ط  ، 1ينظر؛مشرم بف خميفة:الشعرية العربية مرجعياتيا كا 

 .219،ص1998.ينظر أيضا؛جابر عصفكر:نظريات معاصرة،الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط 27.ص2011-ىػ1432

 . 99-98ص . 1999مرشد الزبيدم : اتجاىات نقد الشعر العربي في العراؽ، اتحاد الكتاب العرب، ط ينظر؛  2
 . 98؛ المصدر نفسو، ص ينظر 3
. 17-13حسف ناظـ:مفاىيـ الشعرية،مصدر سابؽ، ص ك ،15،مصدر سابؽ. صمحمكد الضبع: غكاية التجريبينظر؛  4
، 1يكسؼ كغميسي: إشكالية المصطمح في الخطاب النقدم العربي الجديد، الدار العربية لمعمـك ناشرك، بيركت، طك 

بداالتيا النصية، مصدر سابؽ. 308-281ـ، ص2008ىػ 1429 . ك مشرم بف خميفة: الشعرية العربية مرجعياتيا كا 
 .31-30ص
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 يا عصيا.منو مفيكما زئبق
كبما أف عممية تشكيؿ المفيكمات عممية معقدة، ال تبدأ كتنتيي عند المفيـك ذاتو، فإف       

 ، مف ذلؾ أف الشعرية:1جانبية مف شأنيا أف تثرم المفيـك كتعمؿ عمى تشكمو اثمة أمكر 
ليػػػػػػػا ارتبػػػػػػػاط بالشػػػػػػػعر مػػػػػػػف حيػػػػػػػث الكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى ماىيتػػػػػػػو كضػػػػػػػبط القػػػػػػػكانيف التػػػػػػػي -     

بحػػػػػكث الشػػػػػعرية العربيػػػػػة المحدثػػػػػة تمتػػػػػد باتسػػػػػاؽ فػػػػػي شػػػػػعبتيف متػػػػػكازيتيف حتػػػػػى أف  تحكمػػػػػو،
متػػػػػداخمتيف ؛ بػػػػػيف مجمكعػػػػػة تػػػػػأمالت كأنسػػػػػاؽ نظريػػػػػة عػػػػػف مفػػػػػاىيـ الشػػػػػعر كجػػػػػكىره، كبػػػػػيف 

 .2التحميالت األلسنية لبعض النماذج اإلبداعية الفائقة
تبحػػػػػث أيضػػػػػا عػػػػػف نظػػػػػاـ يحػػػػػاكؿ العقػػػػػؿ اسػػػػػتنباطو مػػػػػف أجػػػػػؿ الكشػػػػػؼ عػػػػػف قػػػػػكانيف -     

 ة؛ محاكلػػػػػػة كضػػػػػػع نظريػػػػػػة عامػػػػػػة كمجػػػػػػردالخطػػػػػػاب األدبػػػػػػي فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف الشػػػػػػعر كالنثػػػػػػر
انطالقيػػػػا مػػػػف الػػػػنص ذاتػػػػو باعتبػػػػاره بنيػػػػة  كمحياثػػػػة لػػػػألدب بكصػػػػفو فنػػػػا لفظيػػػػا؛ مػػػػف خػػػػالؿ

ثػػػػػػراء لمجاليػػػػػػا، فػػػػػػالنص أبكػػػػػػـ  متفتحػػػػػػة، كبػػػػػػذلؾ اكتسػػػػػػبت تعدديػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػتننباط القػػػػػػكانيف كا 
عػػػػػػف باحػػػػػػث آخػػػػػػر، ممػػػػػػا يجعػػػػػػؿ لمػػػػػػنص كػػػػػػؿ باحػػػػػػث طرائقػػػػػػو التػػػػػػي تختمػػػػػػؼ مكالسػػػػػػتنطاقو ف

 .  3استنطاقات عدة ال استناطقا كاحدا 
فعػػػػػػػؿ متغيػػػػػػػر بتغيػػػػػػػر الحالػػػػػػػة اإلبداعيػػػػػػػة أك الحركػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية بعامػػػػػػػة؛ حيػػػػػػػث يػػػػػػػرل -     

محمػػػػػكد الضػػػػػبع أف : "... مالمػػػػػح الشػػػػػعرية قػػػػػد تختمػػػػػؼ مػػػػػف سػػػػػيادة حركػػػػػة مػػػػػا إلػػػػػى سػػػػػيادة 
م إف قربػػػػػا أك بعػػػػػدا عػػػػػف أخػػػػػرل، كمػػػػػف ثػػػػػـ فػػػػػإف كػػػػػؿ حركػػػػػة جديػػػػػدة تػػػػػأتي بمنطقيػػػػػا الشػػػػػعر 

 4المفيـك السابؽ ليا..." 

                                                           
-ىػ1430، 1إلبداع الشعرم، منشكرات االختالؼ، الجزائر، طينظر؛ عبد اهلل العشي: أسئمة الشعرية بحث في آلية ا 1

 .115ـ، ص 2009

 . 11، ص 1995: 1دار اآلداب ، بيركت، طينظر؛ صالح فضؿ: أساليب الشعرية المعاصرة،  2
بداالتيا النصية، المصدر السابؽ، ص  3 . ك ينظر؛ حسف ناظـ: 31ينظر؛ مشرم بف خميفة: الشعرية العربية مرجعياتيا كا 
 . 33 ، كص9اىيـ شعرية، مصدر سابؽ. صمف
 .23صمحمكد الضبع: غكاية التجريب، مصدر سابؽ،  4
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ليػػػػػػا ارتبػػػػػػاط بمفيػػػػػػـك األدبيػػػػػػة ؛ حيػػػػػػث إنيػػػػػػا تبحػػػػػػث فػػػػػػي العمػػػػػػؿ األدبػػػػػػي عػػػػػػف بنيتػػػػػػو -     
التػػػػػػي تفسػػػػػػر كظيفتػػػػػػو األدبيػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػكء بنيػػػػػػة أكبػػػػػػر كأشػػػػػػمؿ ىػػػػػػي بنيػػػػػػة ))األدبيػػػػػػة(( التػػػػػػي 

متميػػػػػػزة عمييػػػػػػا؛ تشػػػػػػكؿ البنيػػػػػػة األساسػػػػػػية أك التحتيػػػػػػة لألعمػػػػػػاؿ األدبيػػػػػػة كتتػػػػػػرؾ بصػػػػػػماتيا ال
 1فيي بذلؾ تعنى بتمؾ الخصائص المجردة التي تصنع تفرد الحدث األدبي.

غيرىػػػػػػا ممػػػػػػا ك  السػػػػػػيميائيةسػػػػػػمكبية ك كالمسػػػػػػانيات كاأل عمػػػػػػـك المغػػػػػػة مختمػػػػػػؼب ليػػػػػا ارتبػػػػػػاط-    
 .2اإلبداعالعناصر الجمالية التي تخمؽ لو دكر في 

مػػػػػػػف إدراؾ العالقػػػػػػػات التػػػػػػػي بػػػػػػػيف مككناتػػػػػػػو  تتجمػػػػػػػى فػػػػػػػي تجسػػػػػػػدات الػػػػػػػنص كمنطمقػػػػػػػو-    
عمػػػػػى صػػػػػعيد الدالليػػػػػة كالتركيبيػػػػػة كالصػػػػػكتية كغيرىػػػػػا، كىػػػػػي تمثػػػػػؿ بػػػػػذلؾ حركػػػػػة اسػػػػػتقطابية 
تحقػػػػػػػؽ بنيػػػػػػػة مػػػػػػػف الثنائيػػػػػػػات الضػػػػػػػدية عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل التجربػػػػػػػة كالمغػػػػػػػة كاإليقػػػػػػػاع كالصػػػػػػػكت 

 3كالداللة. 
كمػػػػػػف الصػػػػػػعب العربػػػػػػي خصكصػػػػػػا، النقػػػػػػد شػػػػػػغمت الشػػػػػػعرية الفكػػػػػػر النقػػػػػػدم فػػػػػػي العػػػػػػالـ، ك   

الػػػػػػزعـ بػػػػػػالفيـ النيػػػػػػائي ليػػػػػػا؛ أك حتػػػػػػى محاكلػػػػػػة كضػػػػػػعيا فػػػػػػي إطػػػػػػار معػػػػػػيف، بسػػػػػػبب تنػػػػػػكع 
ف اتفقػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػيء منيػػػػػػػػػا إال أف  مفاىيميػػػػػػػػػا، كخضػػػػػػػػػكعيا لمنػػػػػػػػػاىج مختمفػػػػػػػػػة؛ فالنقػػػػػػػػػاد كا 
الخػػػػػالؼ بيػػػػػنيـ يزيػػػػػد بمجػػػػػرد التكسػػػػػع فييػػػػػا ، كتأخػػػػػذ فػػػػػي التعقػػػػػد كااللتبػػػػػاس كممػػػػػا تعاظمػػػػػت 

ف كانػػػػػت تظيػػػػػر مزايػػػػػا ىػػػػػذه ك العػػػػػـز عمػػػػػى تأصػػػػػيميا؛  كىػػػػػي  ادالعنايػػػػػة بػػػػػالتنظير ليػػػػػا كاشػػػػػتد ا 
المرحمػػػػػة فإنيػػػػػا تبػػػػػرز أيضػػػػػا عيكبيػػػػػا ، كسػػػػػكاء أكانػػػػػت "الشػػػػػعرية" عممػػػػػا أـ نظريػػػػػة أـ منيجػػػػػا 
أـ رؤيػػػػػا، فإنيػػػػػا تعبػػػػػر عػػػػػف سػػػػػعي دؤكب إلرسػػػػػاء قكاعػػػػػد النقػػػػػد األدبػػػػػي عمػػػػػى أسػػػػػس عمميػػػػػة 

                                                           
، 2003، 1لكنجماف،الجيزة،مصر، ط-ة المصرية العالمية لمنشرينظر؛نبيؿ راغب:مكسكعة النظريات األدبية،الشرك 1

عصفكر:نظريات معاصرة، . كينظر أيضا؛ جابر 17. كينظر؛حسف ناظـ:مفاىيـ شعرية،مصدر سابؽ.ص380-379ص
 .224-223مصدر سابؽ، ص 

مرشد  كينظر:.  16 -13، ص 1987، 1ينظر؛ كماؿ أبك ديب: في الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، بيركت، ط  2
 .38-37، مصدر سابؽ، صالزبيدم : اتجاىات نقد الشعر العربي في العراؽ

بداالتيا النينظر؛ مشرم بف خميفة: الشعرية العربية مرجعياتيا  3  .33صية، مصدر سابؽ، صكا 
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مجػػػػػاؿ النقػػػػػػد دقيقػػػػػة كمقننػػػػػة ، مػػػػػػف شػػػػػأنيا أف تكصػػػػػػد البػػػػػاب فػػػػػػي كجػػػػػو كػػػػػػؿ مػػػػػف يظػػػػػػف أف 
   1مباح لكؿ مف يتكىـ نفسو ناقدا.

إلػػػػػػى ذلػػػػػػؾ الحػػػػػػيف؛ ككمػػػػػػا يقػػػػػػكؿ حسػػػػػػف نػػػػػػاظـ : "....فسػػػػػػيككف مػػػػػػف األجػػػػػػدل جماليػػػػػػا أف    
نعػػػػػػد الشػػػػػػعرية قضػػػػػػية مسػػػػػػككتا عنيػػػػػػا لكػػػػػػي نفػػػػػػتح فػػػػػػي النيايػػػػػػة أفقػػػػػػا جديػػػػػػدا لالستكشػػػػػػاؼ، 

 2كندٌشف أرضية بكرا ال تحدىا أية حدكد تعسفية تكبح حيكيتيا".
 

 ل الرؤيا الشعرية في ظال -ثالثا
إف التبػػػػػػػػايف فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػبط مفيػػػػػػػػـك لمصػػػػػػػػطمح الرؤيػػػػػػػػا كمصػػػػػػػػطمح الشػػػػػػػػعرية، يػػػػػػػػنعكس       

بشػػػػػػكؿ مباشػػػػػػر عمػػػػػػى مفيػػػػػػـك المركػػػػػػب "الرؤيػػػػػػا الشػػػػػػعرية"، خاصػػػػػػة مػػػػػػع اعتبػػػػػػار "الشػػػػػػعرية" 
صػػػػفة؛ لتتجمػػػػى صػػػػعكبة حصػػػػر مفيػػػػـك ليػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ تجػػػػاكزه إلػػػػى التطػػػػرؽ لمػػػػا يحػػػػيط بػػػػو 

 انعكاسػػػػػػات؛ أك االكتفػػػػػػاء فػػػػػػي كثيػػػػػػر مػػػػػػف األحيػػػػػػافمػػػػػف خصػػػػػػائص كتجميػػػػػػات كمػػػػػػا لػػػػػػو مػػػػػػف 
باالقتصػػػػػػار عمػػػػػػى لفػػػػػػظ الرؤيػػػػػػا مػػػػػػف منطمػػػػػػؽ الػػػػػػتالـز المضػػػػػػمر بينػػػػػػو كبػػػػػػيف الشػػػػػػعرية عمػػػػػػى 

 اعتبار أنيما يمثالف مظير التجديد في الشعر العربي الحديث.
يشػػػػػػار إلػػػػػػى أنػػػػػػو يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى الرؤيػػػػػػا الشػػػػػػعرية أسػػػػػػماء مختمفػػػػػػة : التصػػػػػػكر، التمثػػػػػػؿ،      

أم أنيػػػػػا  كىػػػػػي بػػػػػذلؾ مسػػػػػعى يسػػػػػتيدؼ الشػػػػػاعر ال القصػػػػػيدة، 3، المعرفػػػػػة،اإلدراؾ، الػػػػػكعي
تعنػػػػػى بتجديػػػػػد الشػػػػػاعر أكال: كعيػػػػػا، كثقافػػػػػة، كذائقػػػػػة، كنظػػػػػرة إلػػػػػى الحيػػػػػاة كالعػػػػػالـ، قبػػػػػؿ أف 

   4تعنى بتجديد النص.
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يػػػػػػػا خميػػػػػػؿ حػػػػػػػاكم بقكلػػػػػػػو: "...ىػػػػػػي نػػػػػػػكع مػػػػػػف المعرفػػػػػػػة التػػػػػػػي كبنػػػػػػاء عمػػػػػػػى  ذلػػػػػػؾ عرف     
بالظػػػػػاىر المحسػػػػػكس كتنػػػػػافس الفمسػػػػػفة كتتغمػػػػػب عمييػػػػػا فػػػػػي تتخطػػػػػى نطػػػػػاؽ العمػػػػػـ المحػػػػػدكد 

مجػػػػػاؿ الكشػػػػػؼ كالخمػػػػػؽ كالبنػػػػػاء. كىػػػػػي سػػػػػمة الشػػػػػاعر األصػػػػػيؿ الػػػػػذم ال تممػػػػػح كراء نتاجػػػػػو 
شػػػػػػبحا مػػػػػػف أشػػػػػػباح أسػػػػػػالفو أك معاصػػػػػػريو، سػػػػػػكاء أكػػػػػػانكا عربػػػػػػا أـ غػػػػػػربييف، كبكممػػػػػػة ىػػػػػػي 

تػػػػػاج القػػػػػدرة اليائمػػػػػة التػػػػػي يجػػػػػب أف يتصػػػػػؼ بيػػػػػا الشػػػػػاعر عمػػػػػى صػػػػػير مػػػػػا يسػػػػػتمده مػػػػػف ن
اآلخػػػػػريف. كطبعػػػػػو بنظرتػػػػػو الخاصػػػػػة إلػػػػػى الكجػػػػػكد كطريقتػػػػػو فػػػػػي التعبيػػػػػر. أضػػػػػؼ إلػػػػػى ذلػػػػػؾ 
أف الصػػػػػير شػػػػػرط ضػػػػػمني لتحقيػػػػػؽ الكحػػػػػدة العضػػػػػكية كالتطػػػػػكر العضػػػػػكم فػػػػػي كػػػػػؿ قصػػػػػيدة 

 .1مف قصائد الشاعر كفي نتاجو بأكممو"
ذلػػػػػػؾ أف الشػػػػػػاعر يػػػػػػرل مػػػػػػا ال يػػػػػػراه اآلخػػػػػػركف ، عػػػػػػف عالقػػػػػػات تبػػػػػػدك لمعقػػػػػػؿ العػػػػػػادم       
قضػػػػػة ؛ فحػػػػػيف يقػػػػػيـ الشػػػػػاعر عالقػػػػػة بػػػػػيف "الميػػػػػؿ كالبيػػػػػاض"؛ فالرؤيػػػػػا الشػػػػػعرية تمنحػػػػػػو متنا

داللػػػػػػػة أخػػػػػػػرل كال تػػػػػػػرل فييػػػػػػػا أم تنػػػػػػػاقض، فالشػػػػػػػاعر رأل الميػػػػػػػؿ كػػػػػػػذلؾ فكصػػػػػػػفو؛ فالرؤيػػػػػػػا 
الشػػػػعرية ىنػػػػا كشػػػػؼ؛ ككنيػػػػا نظػػػػرة تػػػػزيح الكاقػػػػع إلػػػػى مػػػػا كراءه، جاعمػػػػة مػػػػف الشػػػػعر مجمػػػػال 

لمقػػػػدرة عمػػػػى الكشػػػػؼ بفػػػػتح العيػػػػكف عمػػػػى مػػػػا بػػػػالغمكض، كالشػػػػاعر ينبغػػػػي أف يمتمػػػػؾ ىػػػػذه ا
نظػػػػػػرا ألف  2فػػػػػي األشػػػػػػياء كاألمػػػػػػاكف كاألشػػػػػػخاص مػػػػػػف أبعػػػػػاد لػػػػػػـ تكػػػػػػف معركفػػػػػػة كال مألكفػػػػػػة؛

الشػػػػعرية ال تػػػػدرؾ العػػػػالـ كمػػػػا ىػػػػك ؛ بػػػػؿ تصػػػػير الكاقػػػػع كتحكلػػػػو إلػػػػى إيقػػػػاع، كتحػػػػكؿ  االرؤيػػػػ
الحػػػػػػػػدث إلػػػػػػػػى رمػػػػػػػػز ، كمػػػػػػػػا تحػػػػػػػػكؿ أشػػػػػػػػياء العػػػػػػػػالـ العاديػػػػػػػػة مػػػػػػػػثال إلػػػػػػػػى أشػػػػػػػػياء سػػػػػػػػحرية 

 .3سطكريةأ
عمػػػػػػى أف الرؤيػػػػػػا الشػػػػػػعرية لشػػػػػػاعر مػػػػػػا ليسػػػػػػت إنجػػػػػػازا ىينػػػػػػا ؛ ككنيػػػػػػا ال تكتمػػػػػػؿ إال إذا     

انبثقػػػػػػػت عػػػػػػػف ىػػػػػػػـ مركػػػػػػػزم ممػػػػػػػزكج بعػػػػػػػذاب المعانػػػػػػػاة كعػػػػػػػذاب المعرفػػػػػػػة؛ يسػػػػػػػتقطب طاقتػػػػػػػو 
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الركحيػػػػة كنشػػػػاطو الحسػػػػي، بحيػػػػث تمقػػػػي بظميػػػػػا عمػػػػى ميػػػػارات الشػػػػاعر الكتابيػػػػة، كتػػػػػنعكس 
   1تو الشعرية بطابعيا.عمى أشكالو التعبيرية كتطبع لغ

عمػػػػػػػى البنيػػػػػػػة ك  انعكاسػػػػػػػيا عمػػػػػػػى التجربػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية؛صػػػػػػػالح فضػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى  كقػػػػػػػد أشػػػػػػػار     
؛ حيػػػػػث قػػػػػاؿ: "...كتشػػػػػير تصػػػػػٌب فػػػػػي بنيػػػػػة الػػػػػنص الشػػػػػعرم كأسػػػػػمكبو إذ النصػػػػػية الجماليػػػػػة،

إلػػػػػػػى مػػػػػػػا يمكػػػػػػػف لنػػػػػػػا تعريفػػػػػػػو بصػػػػػػػفة عامػػػػػػػة عمػػػػػػػى أنػػػػػػػو تضػػػػػػػافر مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف التقنيػػػػػػػات 
التعبيريػػػػػػػػػة المتصػػػػػػػػػمة بػػػػػػػػػبعض المسػػػػػػػػػتكيات المغكيػػػػػػػػػة، خاصػػػػػػػػػة النحكيػػػػػػػػػة، كطػػػػػػػػػرؽ التميػػػػػػػػػز 
الشػػػػػػػعرم المعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى القنػػػػػػػاع كاألمثكلػػػػػػػة الكميػػػػػػػة، كأنػػػػػػػكع الصػػػػػػػكر كأنسػػػػػػػاؽ تشػػػػػػػكيالتيا، 

منظػػػػػكر متماسػػػػػؾ فػػػػػي الػػػػػنص، بمػػػػػا يجعػػػػػؿ الرؤيػػػػػا ىػػػػػي  تضػػػػػافر كػػػػػؿ تمػػػػػؾ العكامػػػػػؿ لتكػػػػػكيف
 .2العنصر المييمف عمى جميع إجراءاتيا التعبيرية كالمكجو الستراتيجياتيا الداللية" 

تؤسػػػػػػػس كبػػػػػػػذلؾ تمثػػػػػػػؿ القصػػػػػػػيدة الكيػػػػػػػاف المػػػػػػػادم لمرؤيػػػػػػػا الشػػػػػػػعرية ، ضػػػػػػػمف ثالثيػػػػػػػة      
أنيػػػػػا تحمػػػػػؿ جػػػػػزء ؛ غيرىػػػػػا 3لرؤيػػػػػا شػػػػػعرية تشػػػػػمؿ فػػػػػي فاعميتيػػػػػا: الشػػػػػاعر، كالػػػػػنص كالعػػػػػالـ

مػػػػػف رؤيػػػػػا الشػػػػػاعر، كتبقػػػػػى األجػػػػػزاء األخػػػػػرل راسػػػػػبة فػػػػػي المسػػػػػتكيات غيػػػػػر اإلدراكيػػػػػة مػػػػػف 
العقػػػػػػػػؿ، بحيػػػػػػػػػث يمكػػػػػػػػػف الكشػػػػػػػػػؼ عنيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػي البنيػػػػػػػػػة كاألسػػػػػػػػػمكب كالصػػػػػػػػػكر، كفػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػة 
المجازيػػػػػة، لػػػػػذلؾ تتركػػػػػز كظيفػػػػػة النقػػػػػد فػػػػػي إعػػػػػادة تركيػػػػػب رؤيػػػػػا الشػػػػػاعر مػػػػػف خػػػػػالؿ تكػػػػػكف 

ميػػػػػػػة لمشػػػػػػػاعر، فيػػػػػػػي إذا تمتػػػػػػػد عبػػػػػػػر أعمػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػاعر الػػػػػػػرؤل الجزئيػػػػػػػة المؤلفػػػػػػػة لمػػػػػػػرؤل الك
 4المبدع كميا.

 

                                                           
1
 .34ينظر؛ عمي جعفر العالؽ: في حداثة النص الشعرم، مصدر سابؽ، ص  

 .111، ص مصدر سابؽ صالح فضؿ: أساليب الشعرية المعاصرة، 2
3
 . 19، ص 13ص  سابؽ،المصدر المي جعفر العالؽ: في حداثة النص الشعرم، ينظر؛ ع 

عمي جعفر العالؽ: في كينظر؛ . 31-30ينظر؛ محي الديف صبحي: الرؤيا في شعر البياتي، مصدر سابؽ، ص  4
 . 25، ص سابؽالمصدر الحداثة النص الشعرم، 
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فالرؤيػػػػػػا الشػػػػػػعرية ىػػػػػػي العنصػػػػػػر الػػػػػػذم يصػػػػػػنع الشػػػػػػعر كالػػػػػػذم يػػػػػػتحكـ فػػػػػػي األفكػػػػػػار       
كفػػػػػػي المغػػػػػػة، ذلػػػػػػؾ أف الشػػػػػػعر ال تصػػػػػػنعو األفكػػػػػػار كحػػػػػػدىا كال الكممػػػػػػات كحػػػػػػدىا، بػػػػػػؿ نمػػػػػػط 

كػػػػػػػار أك المغػػػػػػػة، كالقػػػػػػػدرة اإلدراؾ الػػػػػػػذم يػػػػػػػدرؾ بػػػػػػػو الشػػػػػػػاعر الكاقػػػػػػػع أك المكضػػػػػػػكعات أك األف
عمػػػػػى اكتشػػػػػاؼ البعػػػػػد المجػػػػػازم فػػػػػي المػػػػػادة المصػػػػػمتة، كالنظػػػػػر الثاقػػػػػب الػػػػػذم يػػػػػرل الكجػػػػػو 

 .1القابع في الظؿ أك في العتمة، فترل األبعاد كميا مممكءة بالمعنى
يمكػػػػػػف فصػػػػػػؿ فائػػػػػػدتيا عػػػػػػف  ال ينفصػػػػػػؿ مبناىػػػػػػا عػػػػػػف مضػػػػػػمكنيا، كال الرؤيػػػػػػا الشػػػػػػعريةك     

كليػػػػػػػذا الػػػػػػػنص ؛ الشػػػػػػػعرم ذاتػػػػػػػو فيػػػػػػػػي الػػػػػػػػنص ؛أك تجزئتيػػػػػػػا متعتيػػػػػػػا، كال يمكػػػػػػػف اختصػػػػػػػارىا
طريقػػػػة خاصػػػػة مػػػػف التعبيػػػػر عػػػػف  كقػػػػع عمػػػػى النفػػػػكس كسػػػػمطاف عمػػػػى القمػػػػكب مػػػػف حيػػػػث ىػػػػك

 .2رؤيا خاصة
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 . 94، مصدر سابؽ، ص اع الشعرمينظر؛ عبد اهلل العشي: أسئمة الشعرية بحث في آلية اإلبد 

 . 311:مفيـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر، مصدر سابؽ، ص فاتح عالؽينظر؛  2
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 القصيدة المعاصرة اليوية والتحوالت: ثانيالمبحث ال

المعاصرة مركب يستثير في الذىف سؤاليف ميميف أكليما عف معنى القصيدة  القصيدة    
كثانييما عف معنى المعاصرة؛ كتتبع مسار القصيدة كفؽ مفيكـ المعاصرة يسحبنا في دكائر 

 ؛ فإلى أم مدل يبمغ ىذا التشابؾ؟ كىؿ مف الممكف أف نتعرؼ عمييا؟متشعبة كمتشابكة 
 أوال/مفيوم القصيدة المعاصرة

القصػػػػػػػيدة لغػػػػػػػة اشػػػػػػػتقاؽ مػػػػػػػف جػػػػػػػذر) ؽ ص د( المػػػػػػػرتبط بمعنػػػػػػػى االسػػػػػػػتقامة كالتنقػػػػػػػيح      
 .   1كالتيذيب كاالعتزاـ كالنيكض نحك الشيء

متشػػػػػػعبا، مػػػػػػف حيػػػػػػث ارتباطيػػػػػػا بمفيػػػػػػـك الشػػػػػػعر، يعػػػػػػد مفيػػػػػػـك القصػػػػػػيدة طرحػػػػػػا بينمػػػػػػا       
فكثيػػػػػػرا مػػػػػػا يعرفيػػػػػػا النقػػػػػػاد مػػػػػػف حيػػػػػػث أرادكا تعريػػػػػػؼ الشػػػػػػعر ، مػػػػػػع صػػػػػػعكبة الفصػػػػػػؿ بػػػػػػيف 

ف اتفقػػػػػكا عمػػػػػى ككنيػػػػػا تمثػػػػػػؿ صػػػػػكرة ل بػػػػػداع الشػػػػػعرم؛ ناىيػػػػػؾ عػػػػػػف ا لشػػػػػعر كالقصػػػػػيدة ، كا 
مى؛ فيعتبػػػػػػػر الػػػػػػػكزف كالقافيػػػػػػػة أنػػػػػػػو يػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المفيػػػػػػػـك معػػػػػػػايير مختمفػػػػػػػة عنػػػػػػػد القػػػػػػػدا

، كمػػػػػػنيـ مػػػػػػف يضػػػػػػيؼ معيػػػػػػارا آخػػػػػػر كقػػػػػػكة 2ف فػػػػػػي مفيكميػػػػػػا عنػػػػػػدىـاف ضػػػػػػركريمصػػػػػػطمحا
عيػػػػػار الطػػػػػكؿ كالقصػػػػػر مػػػػػف حيػػػػػث ، كآخػػػػػركف يحتكمػػػػػكف إلػػػػػى م3التػػػػػأثير فػػػػػي نفػػػػػس المتمقػػػػػي

كػػػػػػاف مفيػػػػػػـك الشػػػػػػعر قػػػػػػديما ممحػػػػػػكرا حػػػػػػكؿ البيػػػػػػت بشػػػػػػطريو، ككانػػػػػػت  لمػػػػػػا 4عػػػػػػدد األبيػػػػػػات

                                                           
 . 355-3/353ينظر؛ ابف منظكر: لساف العرب،  1
، 1ينظر؛ محمكد إبراىيـ الضبع: قصيدة النثر كتحكالت الشعرية العربية، الييئة العامة لقصكر الثقافة، القاىرة، ط 2

 .39كص  30، ص 2003
ينظر؛ محمد أحمد بف طباطا العمكم: عيار الشعر، شرح كتحقيؽ: عباس عبد الستار، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،  3
 .22-21ىػ، ص1426 -ـ2005،  2ط
. كينظر أيضا؛ جبكر عبد النكر: المعجـ األدبي، دار العمـ 3/355ينظر؛ ابف منظكر: لساف العرب، المصدر السابؽ،  4

 . 213. ص 1984، 2لممالييف، بيركت، ط
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القصػػػػػيدة بالنتيجػػػػػة عبػػػػػارة عػػػػػف ذلػػػػػؾ التػػػػػراكـ المضػػػػػطرد لألبيػػػػػات كالعناصػػػػػر الشػػػػػعرية التػػػػػي 
 .  1تنغمؽ عمييا

 ، كىػػػػػػك مػػػػػػا2مفيػػػػػػـك الشػػػػػػعر لػػػػػػدل العػػػػػػرب أكسػػػػػػع ممػػػػػػا نعتقػػػػػػده أك نعرفػػػػػػو عػػػػػػنيـثػػػػػػـ إف     
يسػػػػػػػمح لنػػػػػػػا بػػػػػػػالظف أف تحػػػػػػػكالت القصػػػػػػػيدة العربيػػػػػػػة  فػػػػػػػي عصػػػػػػػرنا الحاضػػػػػػػر مػػػػػػػا ىػػػػػػػي إال 

ف  تحػػػػػكالت طبيعيػػػػػة لمفػػػػػاىيـ الشػػػػػعر راسػػػػػخة فػػػػػي قريحػػػػػة  إال أنيػػػػػالػػػػػـ يػػػػػرد ذكرىػػػػػا كتابػػػػػة، كا 
، تمػػػػػػػؾ التحػػػػػػػكالت فػػػػػػػي المضػػػػػػػمكف المرتبطػػػػػػػة بتحػػػػػػػكالت 3العربػػػػػػػي يعرفيػػػػػػػا بػػػػػػػالفطرة كالغريػػػػػػػزة

كالت عمػػػػػى مسػػػػػتكل الشػػػػػكؿ؛ كانتقمػػػػػت عمػػػػػى اجتماعيػػػػػة كسياسػػػػػية كثقافيػػػػػة سػػػػػحبت معيػػػػػا تحػػػػػ
المسػػػػػتكل اإليقػػػػػاعي مػػػػػف المػػػػػكزكف المقفػػػػػى، إلػػػػػى المكشػػػػػحات، فالشػػػػػعر المرسػػػػػؿ، ثػػػػػـ الشػػػػػعر 

 4التفعيمي فالشعر ذم اإليقاع الكيفي أك ما يسمى بقصيدة النثر.
مفيػػػػػػػػـك القصػػػػػػػػيدة فػػػػػػػػي االعتبػػػػػػػػار الشػػػػػػػػعرم كلػػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػػيس مػػػػػػػػف المفػػػػػػػػاجئ أف يتغيػػػػػػػػر      

 .5ى التحرر مف القيكد، كالذم يطغى عميو سحر العكلمةالمعاصر الذم يميؿ إل
ىػػػػذا يعنػػػػي أنػػػػو مػػػػف الصػػػػعب القػػػػبض عمػػػػى جميػػػػع نمػػػػاذج القصػػػػائد السػػػػابحة فػػػػي المػػػػد     

اليائػػػػػؿ ل نتػػػػػاج المعاصػػػػػر، الػػػػػذم يظػػػػػؿ جانػػػػػب ميػػػػػـ منػػػػػو قائمػػػػػا دائمػػػػػا فػػػػػي طػػػػػكره األكلػػػػػي 
ة كاسػػػػػػػعة مػػػػػػػف لمتجريػػػػػػػب، كمػػػػػػػع االعتػػػػػػػراؼ بتعدديػػػػػػػة األنمػػػػػػػاط الشػػػػػػػعرية كبالنتيجػػػػػػػة بتعدديػػػػػػػ

نمػػػػػػػاذج البينػػػػػػػى بحسػػػػػػػب اخػػػػػػػتالؼ مفيكمػػػػػػػات الشػػػػػػػعراء كالمراحػػػػػػػؿ التػػػػػػػي تػػػػػػػؤثر فػػػػػػػي التطػػػػػػػكر 
 التجريبي لكؿ منيـ، فإف اإلمساؾ بمفيـك لمقصيدة يظؿ بعيد المناؿ.

                                                           
ـ، 1986 -ىػ1406، 2كماؿ خير بؾ: حركية الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، بيركت، طينظر؛  1

 .349ص
ينظر؛ عثماف مكافي: في نظرية األدب مف قضايا الشعر كالنثر في النقد العربي القديـ، دار المعرفة الجامعية،  2

 . 36 -1/17، 2000االسكندرية، ط، 
 . 86ينظر؛ محمكد إبراىيـ الضبع: قصيدة النثر كتحكالت الشعرية العربية، مصدر سابؽ، ص  3
 .35كة الشعرية العربية في مطمع األلفية الثالثة، مصدر سابؽ، صينظر؛ محمكد الضبع: غكاية التجريب حر  4
 . 214ينظر؛ جبكر عبد النكر: المعجـ األدبي، المصدر نفسو، ص  5
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لمعمػػػػػػـ؛ فالمعاصػػػػػػرة تاريخيػػػػػػا تسػػػػػػتكعب كػػػػػػؿ مػػػػػػا ظيػػػػػػر خػػػػػػالؿ جيػػػػػػؿ كاحػػػػػػد.. كالجيػػػػػػؿ      
كمصػػػػػػطمح -لكػػػػػف المعاصػػػػػرة أدبيػػػػػا ثمػػػػػث قػػػػػرف مػػػػػػف الزمػػػػػاف تقريبػػػػػا،-فػػػػػي المتكسػػػػػط–عمػػػػػره 
يبػػػػػػػدع أدبػػػػػػػػو بأحػػػػػػػدث األسػػػػػػػػاليب الفنيػػػػػػػة، التػػػػػػػػي  -أك األديػػػػػػػػب–تعنػػػػػػػػي أف الشػػػػػػػاعر -نقػػػػػػػدم

تكصػػػػؿ إلييػػػػا العصػػػػر؛  كالعصػػػػر لػػػػيس مقصػػػػكدا بػػػػو ىنػػػػا الكاقػػػػع المحمػػػػي الػػػػذم يعػػػػيش فيػػػػو 
نمػػػػػا عميػػػػػو أف يكاكػػػػػب سػػػػػمات التجديػػػػػد الجمػػػػػالي، التػػػػػي تظيػػػػػر فػػػػػي األدب  األديػػػػػب فقػػػػػط، كا 

إلػػػػػػػى أف يكػػػػػػػكف كاحػػػػػػػدا مػػػػػػػف  -جػػػػػػػادا–ألف األدب العربػػػػػػػي اليػػػػػػػـك يطمػػػػػػػح العػػػػػػػالمي أيضػػػػػػػا؛ 
 .  1أعضاء جكقة األدب العالمي.. كأف يعزؼ في إطار السمفكنية العالمية

كلعػػػػػػػؿ مػػػػػػػف المفيػػػػػػػد فػػػػػػػي تحديػػػػػػػد مفيػػػػػػػـك القصػػػػػػػيدة المعاصػػػػػػػرة أف نتعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى أىػػػػػػػـ     
 السمات التي تميزىا.

 المعاصرةالعربية القصيدة  سمات/ثانيا 
تحػػػػت تػػػػػأثير الحداثػػػػػة كالػػػػػدعكة إلػػػػػى إعػػػػػادة النظػػػػر فػػػػػي مفيػػػػػـك الشػػػػػعر؛ فػػػػػإف اسػػػػػتراتيجية     

تؤكػػػػػد أف القصػػػػػيدة فػػػػػي الشػػػػػعر المعاصػػػػػر أصػػػػػبحت ىػػػػػي ؛ التحػػػػػكؿ فػػػػػي الشػػػػػعر المعاصػػػػػر 
ذا كانػػػػػػػػت القصػػػػػػػػيدة المعاصػػػػػػػػرة تختمػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف القصػػػػػػػػيدة  2المييمنػػػػػػػػة بػػػػػػػػدال مػػػػػػػػف البيػػػػػػػػت ، كا 

مات التػػػػػي تحػػػػػدد انتسػػػػػاب قصػػػػػيدة عربيػػػػػة التقميديػػػػػة، فيػػػػػذا يسػػػػػتدعي الكقػػػػػكؼ عنػػػػػد أىػػػػػـ السػػػػػ
 .3لمشعر العربي المعاصر

 كمف بيف السمات التي تتصؼ بيا القصيدة العربية المعاصرة ما يمي:       

                                                           
، 2000، 1طو كادم: جماليات القصيدة المعاصرة، الشركة المصرية العالمية لمنشر، لكنجماف، الجيزة، مصر، طينظر؛  1

 . 15 -14الشعرية المعاصرة، مصدر سابؽ، ص ينظر؛ صالح فضؿ: أساليب  . ك2ص 
بداالتيا النصية، مصدر سابؽ، ص 2  . 156ينظر؛مشرم بف خميفة:الشعرية العربية مرجعياتيا كا 
بداالتيا  3 ، 2001، 2.التقميدية، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، ط1ينظر؛محمد بنيس: الشعر العربي الحديث بنياتو كا 

 . 39ص 
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أنيػػػػػا لػػػػػـ تعػػػػػد مجػػػػػرد أداة إلزجػػػػػاء كقػػػػػت الفػػػػػراغ، أك تصػػػػػكير المشػػػػػاعر كاألحاسػػػػػيس،  -1  
ة فػػػػػػػػي سػػػػػػػػبيؿ بػػػػػػػػؿ أصػػػػػػػػبحت كحػػػػػػػػدة متكاممػػػػػػػػة تمثػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػاة الشػػػػػػػػاعر كمغامراتػػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػػاني

 1استكشاؼ الحقيقة أك مجمكعة الحقائؽ الجكىرية.
مضػػػػػػمكف القصػػػػػػيدة الحديثػػػػػػة يشػػػػػػترط فيػػػػػػو أف تكػػػػػػكف تجربػػػػػػة شػػػػػػعرية يعيشػػػػػػيا الشػػػػػػاعر  -2 

كيؤدييػػػػا تأديػػػػة حيػػػػة صػػػػادقة قكيػػػػة سػػػػكاء أكانػػػػت تجربػػػػة كجدانيػػػػة باطنيػػػػة أـ انفعاليػػػػة منبثقػػػػة 
 .2بالعالـ الخارجي عف مشيد طبيعي أـ إحساس استكلى عمى الشاعر عند اتصالو

كالشػػػػػػػػاعر الصػػػػػػػػادؽ ىػػػػػػػػك الػػػػػػػػذم تنطبػػػػػػػػع انفعاالتػػػػػػػػو كعكاطفػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى تجربتػػػػػػػػو الشػػػػػػػػعرية    
كتتمػػػػػكف ىػػػػػذه التجربػػػػػة بػػػػػألكاف ىػػػػػذه االنفعػػػػػاالت كالعكاطػػػػػؼ كتصػػػػػطبغ بصػػػػػبغتيا، فيبػػػػػدك ىػػػػػذا 
كاضػػػػػحا فػػػػػي كػػػػػؿ عنصػػػػػر مػػػػػف عناصػػػػػر قصػػػػػيدتو سػػػػػكاء أكػػػػػاف لفظػػػػػا أـ فكػػػػػرة، أـ صػػػػػكرة أـ 

االنفعػػػػػاالت ليسػػػػػت غريزيػػػػػة إنمػػػػػا ىػػػػػي تػػػػػأثيرات قػػػػػد حكلػػػػػت إلػػػػػى ؛ عمػػػػػى أف تمػػػػػؾ 3مكسػػػػػيقى
 .4أفكار بفعؿ الكعي

عػػػػػػػػدـ تجػػػػػػػػاكز التجربػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعرية القديمػػػػػػػػة ، بػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػػا؛ إذ تشػػػػػػػػكؿ قضػػػػػػػػية -3 
)التػػػػػػراث( تحػػػػػػديا حقيقيػػػػػػا عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل المكقػػػػػػؼ الفكػػػػػػرم كالتشػػػػػػكيؿ الجمػػػػػػالي أمػػػػػػاـ شػػػػػػعراء 

عػػػػد أحػػػػد العكامػػػػؿ الميمػػػػة التػػػػي تكشػػػػؼ كػػػػؿ جيػػػػؿ، ذلػػػػؾ أف الفيػػػػـ الصػػػػحيح لشػػػػعر التػػػػراث ي
 .  5عف مدل حرص المعاصر عمى تحقيؽ معنى المعاصرة

                                                           
 ،د.ت،3ماعيؿ: الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ، دار الفكر العربي، بيركت، طعز الديف إس 1

 .283 -282ص 
 . 53. ص 1977ينظر؛ محمد الحميكم: مباحث كدراسات أدبية ، الشركة التكنسية لمتكزيع، تكنس، ط  2
 . 51-2/50 مصدر سابؽ ي النقد العربي الحديث،ينظر؛ عثماف مكافي: في نظرية األدب مف قضايا الشعر كالنثر ف 3
، 2ينظر؛ السعيد الكرقي: لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية ، دار المعارؼ، القاىرة، ط 4

 .63. ص 1983
القصيدة . كينظر؛ بف عمي خمؼ اهلل: سمات 61طو كادم: جماليات القصيدة المعاصرة، مصدر سابؽ، ص ينظر؛  5

 .152-151، ص 2010، ديسمبر 02المعاصرة، مجمة المعيار، منشكرات المركز الجامعي ، تيسمسيمت، الجزائر، العدد:
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ذلػػػػػؾ التػػػػػراث بمػػػػػا يمثمػػػػػو مػػػػػف ذاكػػػػػرة اإلنسػػػػػاف الكاعيػػػػػة لماضػػػػػيو، يشػػػػػكؿ تحػػػػػديا لمػػػػػكعي      
الثقػػػػػػافي العػػػػػػاـ، كلمػػػػػػكعي الشػػػػػػعرم المعاصػػػػػػر؛ لػػػػػػذا فػػػػػػإف التعامػػػػػػؿ معػػػػػػو ينبػػػػػػع مػػػػػػف مكقػػػػػػؼ 

مسػػػػػبؽ، ككنتػػػػػو الػػػػػذات بقػػػػػدر معػػػػػيف ، كسػػػػػاىمت  محػػػػػدد مبنػػػػػي عمػػػػػى كعػػػػػي جمػػػػػالي كثقػػػػػافي
   1العالقات اإلنسانية..( في تككينو.-العصر–عكامؿ أخرل )المجتمع 

كعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف حركػػػػػػات العكلمػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػاىمت بشػػػػػػكؿ أك بػػػػػػ خر فػػػػػػي التحػػػػػػكالت     
التػػػػػػي طػػػػػػرأت عمػػػػػػى القصػػػػػػيدة العربيػػػػػػة شػػػػػػكال كمضػػػػػػمكنا، إال أنيػػػػػػا حافظػػػػػػت عمػػػػػػى مالمػػػػػػح 

ىكيتيػػػػػا؛  تمػػػػػؾ اليكيػػػػػة التػػػػػي يعجػػػػػز النقػػػػػد الغربػػػػػي عػػػػػف تبيانيػػػػػا، فارقػػػػػة تمثمػػػػػت فػػػػػي عمػػػػػؽ 
الرتباطػػػػػو ببيئػػػػػات ليػػػػػا كعييػػػػػا الثقػػػػػافي كآليػػػػػات إنتػػػػػاج كجماليػػػػػات تمقػػػػػي تختمػػػػػؼ عػػػػػف البيئػػػػػة 

 -خارجيػػػػػػػا–العربيػػػػػػػة، كمػػػػػػػف اإلجحػػػػػػػاؼ نكرانيػػػػػػػا، كلػػػػػػػـ تػػػػػػػزؿ المجتمعػػػػػػػات ميمػػػػػػػا تحضػػػػػػػرت 
مكازيػػػػػة كامنػػػػػة تخػػػػػرج تحمػػػػػؿ جيناتيػػػػػا الكراثيػػػػػة المنتميػػػػػة إلػػػػػى األصػػػػػؿ، مػػػػػا يشػػػػػكؿ حضػػػػػارة 

 .2إلى الكجكد مف خالؿ القصيدة
لػػػػػػػف يتطػػػػػػػكر ": "سػػػػػػػيرج بييػػػػػػػو"معاصػػػػػػػر الفرنسػػػػػػػي الشػػػػػػػاعر القػػػػػػػكؿ كفػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد ي    

الشػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػي مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ تماىيػػػػػػػػو مػػػػػػػػع الشػػػػػػػػعر الغربػػػػػػػػي، كتمثػػػػػػػػؿ تجاربػػػػػػػػو كاكتسػػػػػػػػاب 
 ف يعػػػػػػكد إلػػػػػػى الثػػػػػػركة اليائمػػػػػػة المكجػػػػػػكدة فػػػػػػي الشػػػػػػعر الجػػػػػػاىمي برؤيػػػػػػاأف عميػػػػػػو إمالمحػػػػػػو، 

       3." تفجر المدل بيف المكتكب كالمركم
القصػػػػػػيدة المعاصػػػػػػرة ال تكتفػػػػػػي باالتكػػػػػػاء عمػػػػػػى التقاليػػػػػػد الشػػػػػػعرية المكركثػػػػػػة ، بػػػػػػؿ إنيػػػػػػا -4 

تسػػػػػتعير مػػػػػف الفنػػػػػكف األخػػػػػرل أدكاتيػػػػػا كتقنياتيػػػػػا الفنيػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػاعد عمػػػػػى تجسػػػػػيد الرؤيػػػػػا 
   4الشعرية المعاصرة بما فييا مف تركيب كتعقيد.

                                                           
 . 368، ص 2002، 1ينظر؛رمضاف الصباغ:في نقدالشعرالعربي المعاصردراسة جمالية،دارالكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ط1
 .16-15الشعرية العربية في مطمع األلفية الثالثة، مصدر سابؽ، ص ينظر؛ محمكد الضبع: غكاية التجريب حركة 2
، صحيفة الجزيرة، المممكة عالء الديف السيد:دراسة:ظكاىر فنية في لغة الشعر الحديث، جاؾ صبرم شماسنقال عف:  3

 . 11. ص 1999يكليك 19ىػ، 1420ربيع اآلخر 6، االثنيف:9790العربية السعكدية، العدد:
 . 26-24ص ـ،2002-ق1423، 4عشرم زايد:عف بناء القصيدة العربية الحديثة،مكتبة ابف سينا،القاىرة،طعمي  ينظر؛ 4
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القصػػػػػػػػيدة المعاصػػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػي خالصػػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػارؼ كخبػػػػػػػػػرات كتجػػػػػػػػارب سػػػػػػػػػابقة، كليسػػػػػػػػػت  -5
. كالشػػػػػاعر المعاصػػػػػر يجػػػػػد نفسػػػػػو محتاجػػػػػا إلػػػػػى 1منفصػػػػػمة عػػػػػف الزمػػػػػاف كالمكػػػػػاف كالتجربػػػػػة

التعبيػػػػػػر عػػػػػػف كػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ حتػػػػػػى يػػػػػػتخمص مػػػػػػف القكالػػػػػػب الشػػػػػػكمية كالصػػػػػػناعية، كلػػػػػػذلؾ فيػػػػػػي 
مػػػػػػؿ معنػػػػػػى كاحػػػػػػدا ؛ كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ فالقصػػػػػػيدة المعاصػػػػػػرة ال تح2تركػػػػػػز أكثػػػػػػر عمػػػػػػى المضػػػػػػمكف

تممػػػػػػػػػح  ،متفقػػػػػػػػا عميػػػػػػػػو؛ نظػػػػػػػػػرا لككنيػػػػػػػػا تقػػػػػػػػدـ مضػػػػػػػػػامينيا بطريقػػػػػػػػة إيحائيػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػرة
بالمشػػػػػاعر كاألفكػػػػػار كاألحاسػػػػػيس كال تسػػػػػمييا، ممػػػػػا يجعػػػػػؿ كػػػػػؿ قػػػػػارئ يخػػػػػرج بحصػػػػػيمة لػػػػػـ 

  3مختمفة عف حصيمة غيره مف القراء.
شػػػػػعرية؛ بػػػػػؿ ارتكازىػػػػػا عمػػػػػى الرؤيػػػػػا الالمعاصػػػػػرة مػػػػػف السػػػػػمات اإلبداعيػػػػػة لمقصػػػػػيدة  -6    

إف مصػػػػػير القصػػػػػيدة يعتمػػػػػد عمييػػػػػا، إذ ال يمكػػػػػف لمفكػػػػػرة أف تصػػػػػبح صػػػػػالحة لمشػػػػػعر إال إذا 
عبػػػػػػرت مطيػػػػػػر الرؤيػػػػػػا فتخصػػػػػػمت مػػػػػػف نثريتيػػػػػػا، كتحكلػػػػػػت إلػػػػػػى كػػػػػػائف منسػػػػػػجـ مػػػػػػع منطػػػػػػؽ 
الرؤيػػػػا متسػػػػجد فػػػػي صػػػػكرة شػػػػعرية، بمغتيػػػػا الجماليػػػػة االسػػػػتثنائية، التػػػػي تسػػػػعى إلػػػػى إحػػػػداث 

 4تشكيش مقصكد في قامكس المغة.
الكحػػػػػػػدة العضػػػػػػػكية، تمثػػػػػػػؿ أبػػػػػػػرز سػػػػػػػمات القصػػػػػػػيدة المعاصػػػػػػػرة، مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تػػػػػػػرابط -7   

األلفػػػػػاظ كالصػػػػػكر كالتنغػػػػػيـ، لمتعبيػػػػػر عمػػػػػا فػػػػػي القصػػػػػيدة مػػػػػف انفعػػػػػاالت كعكاطػػػػػؼ كأفكػػػػػار ، 
كصػػػػػػػدؽ فػػػػػػػي حركػػػػػػػة الػػػػػػػنفس داخػػػػػػػؿ األشػػػػػػػياء، كاسػػػػػػػتيعاب فػػػػػػػي الرؤيػػػػػػػا الشػػػػػػػعرية، بصػػػػػػػكرة 

 .5دة كمختمؼ مككناتيايتجمى فييا التكازف كاالنسجاـ بيف أجزاء القصي
                                                           

 . 83ينظر؛ عبد اهلل العشي: أسئمة الشعرية بحث في آلية اإلبداع الشعرم، مصدر سابؽ، ص 1
بداالتيا النصية، مصدر سابؽ، ص  2  .148ينظر؛مشرم بف خميفة:الشعرية العربية مرجعياتيا كا 
 . 36-35ينظر؛ عمي عشرم زايد: عف بناء القصيدة العربية الحديثة، مصدر سابؽ،  3
بداالتيا النصية، 4 . كينظر أيضا؛ يكسؼ 95سابؽ ، ص المصدر الينظر؛مشرم بف خميفة:الشعرية العربية مرجعياتيا كا 

 . 314 -313كغميسي: إشكالية المصطمح في الخطاب النقدم العربي الجديد، مصدر سابؽ، ص 
كينظر أيضا؛ عزيز لعكايشي:مظاىر اإلبداع  .61ينظر؛ محمد الحميكم: مباحث كدراسات أدبية ، مصدر سابؽ، ص 5

ؿ درجة الماجستير، إشراؼ: سعد الديف الجيزاكم، معيد اآلداب كالثقافة الفني في شعر أبي القاسـ الشابي، رسالة مقدمة لني
 .38ـ، ص 1980-ىػ 1390العربية، جامعة قسنطينة، 



الفصل األول............................................الرؤيا الشعرية في القصيدة 
 المعاصرة

 

29 
 

القصػػػػػػػػيدة المعاصػػػػػػػػرة اكتسػػػػػػػػبت بعػػػػػػػػض طبيعتيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الرؤيػػػػػػػػا الشػػػػػػػػعرية التػػػػػػػػي أزالػػػػػػػػت     
الفػػػػػكارؽ بػػػػػيف الشػػػػػكؿ كالمضػػػػػمكف باعتبارىمػػػػػا مككنػػػػػا لمتجربػػػػػة الشػػػػػعرية، بػػػػػؿ يتػػػػػداخؿ الشػػػػػكؿ 
كالمحتػػػػػكل بشػػػػػكؿ متماسػػػػػؾ كمتػػػػػكازف عمػػػػػى نحػػػػػك ال يمكػػػػػف معػػػػػو تصػػػػػكر كػػػػػؿ منيمػػػػػا عمػػػػػى 

دة المعاصػػػػػػػػػػرة بعضػػػػػػػػػػيا اآلخػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف طبيعػػػػػػػػػػة التقنيػػػػػػػػػػات ، كمػػػػػػػػػػا اكتسػػػػػػػػػػبت القصػػػػػػػػػػي1حػػػػػػػػػػدة
 . 2المستخدمة في بنائيا كطريقة تكظيؼ الشاعر ليا

 
 
 
 الظواىر الفنية في القصيدة العربية المعاصرة/ثالثا 

تظيػػػػػػػر مالمػػػػػػػح لظكاىرىػػػػػػػا مػػػػػػػع تمػػػػػػػؾ السػػػػػػػمات المميػػػػػػػزة لمقصػػػػػػػيدة العربيػػػػػػػة المعاصػػػػػػػرة،    
الفنيػػػػػة التػػػػػي تجعػػػػػؿ منيػػػػػا قصػػػػػيدة تنػػػػػبض بػػػػػركح عصػػػػػرىا؛ مختمفػػػػػة عمػػػػػا كانػػػػػت عميػػػػػو مػػػػػف 

 مستكيات مختمفة عمى النحك التالي: كفؽقبؿ، 
 : عمى مستوى المغة الشعرية-1

، 3إف دخػػػػػكؿ الشػػػػػعر مػػػػػف خػػػػػالؿ لغتػػػػػو يبػػػػػدك أقػػػػػرب مػػػػػدخؿ يقػػػػػكد إلػػػػػى جػػػػػكىر الشػػػػػعر      
كػػػػػؿ عمػػػػػؿ فنػػػػػي يسػػػػػتخدـ الكممػػػػػة أداة لمتعبيػػػػػر، ىػػػػػي أكؿ  فالمغػػػػػة ىػػػػػي الظػػػػػاىرة األكلػػػػػى فػػػػػي

كىكػػػػػػػذا حػػػػػػػاكؿ ، 4شػػػػػػػيء يصػػػػػػػادفنا، كلػػػػػػػـ ييٍعػػػػػػػرؼ الشػػػػػػػعر إال يػػػػػػػـك أدرؾ قػػػػػػػكة السػػػػػػػحر فييػػػػػػػا
الشػػػػػػػػاعر المعاصػػػػػػػػر أف يعيػػػػػػػػد لمشػػػػػػػػعر كتجربػػػػػػػػة لغػػػػػػػػة ، رصػػػػػػػػيدا مػػػػػػػػف الطاقػػػػػػػػات السػػػػػػػػحرية 

                                                           
 .366، ص 1974، 3ينظر؛ عزالديف إسماعيؿ: األسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، بيركت، ط 1
 .20، صالمصدر السابؽينظر؛ عمي عشرم زايد: عف بناء القصيدة العربية الحديثة، 2
أحمد دركيش: مقدمة الطبعة الثانية مف ترجمتو لػ: النظرية الشعرية بناء لغة الشعر المغة العميا: جكف ككيف، دار غريب  3

 .22، ص 2000لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط، 
 .173اعيؿ: الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ، مصدر سابؽ، ص ينظر؛ عز الديف إسم 4
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م يخػػػػػػدر يسػػػػػػتعيد كظيفتػػػػػػو التأثيريػػػػػػة البدائيػػػػػػة كظيفػػػػػػة السػػػػػػاحر الػػػػػػذ الكامنػػػػػػة فػػػػػػي المغػػػػػػة، كأف
 .1بسحره المشاعر

كالمغػػػػػػة فػػػػػػي القصػػػػػػيدة لغػػػػػػة مختػػػػػػارة راقيػػػػػػة تعبػػػػػػر عػػػػػػف عمػػػػػػؽ التجربػػػػػػة الذاتيػػػػػػة، فالشػػػػػػعر    
ف كػػػػػاف يتجػػػػػو إلػػػػػى المجمػػػػػكع فإنمػػػػػا يتجػػػػػو مػػػػػف خػػػػػالؿ تفاعػػػػػؿ الػػػػػذات معػػػػػو، كىػػػػػك  فػػػػػردم؛ كا 
يسػػػػػتنفد فػػػػػي الكممػػػػػات طاقاتيػػػػػا التصػػػػػكيرية كاإليمائيػػػػػة كالمكسػػػػػيقية فػػػػػي نقمػػػػػو الخبػػػػػرة الجديػػػػػدة 

 2لمقارئ.
الشػػػػاعر المعاصػػػػر يحػػػػس بالكممػػػػة عمػػػػى أنيػػػػا مجػػػػرد لفػػػػظ صػػػػكتي ذم داللػػػػة كلػػػػـ يعػػػػد      

كمعنػػػػى، بػػػػؿ صػػػػػارت الكممػػػػة تجسػػػػيما حيػػػػػا لمكجػػػػكد، بفضػػػػؿ االلتحػػػػػاـ بػػػػيف المغػػػػة كالتجربػػػػػة؛ 
الػػػػػػذم يسػػػػػػتنفد جيػػػػػػد الشػػػػػػاعر المعاصػػػػػػر كيشػػػػػػكؿ القػػػػػػدر األكبػػػػػػر مػػػػػػف معاناتػػػػػػو لمغػػػػػػة؛ فكػػػػػػؿ 

ه التجربػػػػة اإلنسػػػػانية، كلكػػػػؿ منيػػػػا طعميػػػػا كممػػػػة ىػػػػي قطعػػػػة مػػػػف الكجػػػػكد أك كجػػػػو مػػػػف كجػػػػك 
 3كمذاقيا الخاص.

كلػػػػػػػػيس مكضػػػػػػػػكع خػػػػػػػػالؼ أف القصػػػػػػػػيدة مكضػػػػػػػػكع لغػػػػػػػػكم مػػػػػػػػف نػػػػػػػػكع خػػػػػػػػاص يعالجػػػػػػػػو      
يسػػػػػػتيدؼ التعبيػػػػػػر السػػػػػػياقيف المعجمػػػػػػي كالنثػػػػػػرم، عػػػػػػف الشػػػػػػاعر بتكظيػػػػػػؼ متميػػػػػػز يختمػػػػػػؼ 

ثارتيػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػد اآلخػػػػػػػػػػػريف ليؤكػػػػػػػػػػػد كظيفتيػػػػػػػػػػػا الجماليػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػف األحاسػػػػػػػػػػػيس كاالتجاىػػػػػػػػػػػات كا 
نمػػػػػا فيمػػػػػا تحممػػػػػو ف، 4االنفعاليػػػػػة القيمػػػػػة الجماليػػػػػة كالشػػػػػعرية ال تكمػػػػػف فػػػػػي المفػػػػػردات بػػػػػذاتيا كا 

مػػػػف فػػػػيض إيحػػػػائي، كفيمػػػػا تنشػػػػئو مػػػػف عالقػػػػات كمػػػػا تتمتػػػػع بػػػػو مػػػػف إشػػػػعاع داللػػػػي؛ فالمغػػػػة 
الشػػػػػػػػعرية خالقػػػػػػػػة؛ تتضػػػػػػػػمف فػػػػػػػػي عمقيػػػػػػػػا طاقػػػػػػػػات حيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قػػػػػػػػكة االنػػػػػػػػدفاع ، كالكشػػػػػػػػؼ 

                                                           
1
، 1ينظر؛ عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر العربي الحديث، دار الفكر العربي، القاىرة، ط 

 .160ـ، ص 2011ىػ 1423

2
 .135ينظر؛ رمضاف الصباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، مصدر سابؽ، ص  

 .182-180ينظر؛ عز الديف إسماعيؿ: الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ، مصدر سابؽ، ص  3
-ىػ2013، 1ف، األردف، طمحمد راضي جعفر: االغتراب في الشعر العربي المعاصر، دار المعتز، عماينظر؛  4
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ينبغػػػػي ليػػػػا أف تصػػػػؿ إلػػػػى معػػػػاف خاصػػػػة بشػػػػيء ؛ ذلػػػػؾ أف لغػػػػة الشػػػػعر لغػػػػة فنيػػػػة 1كالفعػػػػؿ
مػػػػػػػػف الرمػػػػػػػػز كاإليمػػػػػػػػاءة أك اإلشػػػػػػػػارة أك الممحػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػا فيػػػػػػػػي لغػػػػػػػػة ذات خصكصػػػػػػػػية 

ف كػػػػاف ىنػػػػاؾ اخػػػػتالؼ بينيمػػػػا،  ولغكيػػػػة، كالشػػػػعر قديمػػػػ االختالؼ فػػػػكحديثػػػػو يتطمػػػػب ىػػػػذا كا 
مػػػػػف غيػػػػػر شػػػػػؾ عائػػػػػد إلػػػػػى أف الرمػػػػػز أك اإليمػػػػػاءة أك اإلشػػػػػارة تختمػػػػػؼ لػػػػػدل القػػػػػدماء عنيػػػػػا 

 .   2 أصحاب الشعر الجديد في عصرنا لدل
كال جػػػػػػػداؿ فػػػػػػػي أف لكػػػػػػػؿ عصػػػػػػػر لغػػػػػػػة تختمػػػػػػػؼ عػػػػػػػف لغػػػػػػػة الجيػػػػػػػؿ السػػػػػػػابؽ، كأسػػػػػػػمكبا       

متباينػػػػػا، كتركيػػػػػب جمػػػػػؿ تمميػػػػػو الحضػػػػػارة المعاصػػػػػرة كأسػػػػػمكبا كتابيػػػػػا تفرضػػػػػو أسػػػػػاليب البيػػػػػاف 
الجديػػػػػػدة، كأف المغػػػػػػة العربيػػػػػػة قطعػػػػػػت مراحػػػػػػؿ حضػػػػػػارية كفكريػػػػػػة لػػػػػػـ تقطعيػػػػػػا غيرىػػػػػػا مػػػػػػف 

تطػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػي التراكيػػػػػػػػػب كاألسػػػػػػػػػاليب المغػػػػػػػػػات ؛ مػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػكؿ العمػػػػػػػػػر كاسػػػػػػػػػتمرار التجػػػػػػػػػدد كال
،  كالشػػػػػػعراء المعاصػػػػػػركف عمػػػػػػى كعػػػػػػي كػػػػػػاؼ بػػػػػػذلؾ ، فقػػػػػػد أدركػػػػػػكا أف الكشػػػػػػؼ 3كالمعػػػػػػاني

عػػػػػػف الجكانػػػػػػب الجديػػػػػػدة فػػػػػػي الحيػػػػػػاة يسػػػػػػتتبع بالضػػػػػػركرة الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف لغػػػػػػة جديػػػػػػدة، فمكػػػػػػؿ 
تجربػػػػػة لغتيػػػػػا أك منيجػػػػػا جديػػػػػدا فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع المغػػػػػة، ال يختمػػػػػؼ عنيػػػػػا مػػػػػف حيػػػػػث ىػػػػػي 

ختمػػػػػػػؼ مػػػػػػػف حيػػػػػػػث العالقػػػػػػػة بػػػػػػػالظركؼ المعاشػػػػػػػية الراىنػػػػػػػة كاألفكػػػػػػػار لغػػػػػػػة مجػػػػػػػردة، إنمػػػػػػػا ي
كالتصػػػػػػػكرات كاآلراء حػػػػػػػكؿ المشػػػػػػػػكالت كالقضػػػػػػػايا المعاصػػػػػػػرة ، ككػػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يمثػػػػػػػؿ الجكانػػػػػػػػب 

 .4الركحية كالمادية في الحياة المعاصرة
ىػػػػػي خػػػػػركج عػػػػػف المغػػػػػة ك صػػػػػارت المغػػػػػة الشػػػػػعرية تتمثػػػػػؿ فػػػػػي شػػػػػتى صػػػػػكر االنزيػػػػػاح، ف    

باالنزياحػػػػػػػػػات التركيبػػػػػػػػػة ك الدالليػػػػػػػػػة،  تكتسػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػابع الشػػػػػػػػػػاعرية، إذ )المعياريػػػػػػػػػػة(النمطيػػػػػػػػػة
تشػػػػػػػػكيميا مػػػػػػػػف جديػػػػػػػػد لتبػػػػػػػػرز بمختمػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػكر اإليحائيػػػػػػػػة  فيػػػػػػػػي ىػػػػػػػػدـ المغػػػػػػػػة ك إعػػػػػػػػادة
                                                           

 .90-89ص مصدر سابؽ، خيرة حمر العيف: جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي،ينظر؛  1
 .3ابراىيـ السامرائي: في لغة الشعر، دار الفكر لمنشر كالتكزيع ، عماف، )د، ت( ، ص  2
، 1ينظر؛ يكسؼ عز الديف: التجديد في الشعر الحديث بكاعثو النفسية كجذكره الفكرية، النادم األدبي الثقافي، جدة، ط 3

 .226ـ، ص 1986-ىػ1406
 . 175-174ينظر؛ عز الديف إسماعيؿ: الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ، مصدر سابؽ، ص  4
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ك الخصكصػػػػػػػػػية، فتخػػػػػػػػػرج األلفػػػػػػػػػاظ عػػػػػػػػػف دالالتيػػػػػػػػػا المعجميػػػػػػػػػة  كالمجازيػػػػػػػػػة لتحقػػػػػػػػػؽ التفػػػػػػػػػرد
 . 1لتتجمى فييا صكر اإليحاء

ذات كظيفػػػػػة تعبيريػػػػػة أك جماليػػػػػة، تنقػػػػػؿ  الشػػػػػعريةظػػػػػؿ الرؤيػػػػػا لػػػػػـ تعػػػػػد المغػػػػػة فػػػػػي بػػػػػؿ      
أك تصػػػػػػؼ أك تػػػػػػؤثر أك تتخػػػػػػذ أداة خارجيػػػػػػة أك قنطػػػػػػرة لعبػػػػػػكر الفكػػػػػػر إلػػػػػػى العػػػػػػالـ أك عبػػػػػػكر 
العػػػػػػػالـ إلػػػػػػػى الفكػػػػػػػر، بػػػػػػػؿ صػػػػػػػارت كسػػػػػػػيمة لكشػػػػػػػؼ الحقػػػػػػػائؽ كخمػػػػػػػؽ المعػػػػػػػاني كالػػػػػػػدالالت، 

عػػػػػػادة إنتػػػػػػاج انزياحػػػػػػات تركيبيػػػػػػة مػػػػػػع قامػػػػػػة عالقػػػػػػات جديػػػػػػدة بػػػػػػيف مككنػػػػػػات الجممػػػػػػة كا  مػػػػػػا  كا 
يترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػركج عػػػػػف المػػػػػألكؼ كتطػػػػػكير لممعجػػػػػـ الشػػػػػعرم، مػػػػػف ثػػػػػـ، انبثقػػػػػت 
أشػػػػػػػكاؿ جديػػػػػػػدة مػػػػػػػف التراكيػػػػػػػب كالصػػػػػػػكر كالعبػػػػػػػارات كالمعػػػػػػػاني التػػػػػػػي اسػػػػػػػتخرج بيػػػػػػػا شػػػػػػػعر 

 .2الرؤيا كؿ اإلمكانات كالطاقات المتجددة كالكامنة في المغة
 الصورة الموسيقية :عمى مستوى -2

كانػػػػت صػػػػياغة الشػػػػعر العربػػػػي منػػػػذ القػػػػديـ فػػػػي كػػػػالـ ذم تكقيػػػػع مكسػػػػيقي ككحػػػػدة فػػػػي      
،  ككػػػػػاف القػػػػػدماء مػػػػػف عممػػػػػاء العربيػػػػػة ال يػػػػػركف فػػػػػي الشػػػػػعر 3الػػػػػنظـ تشػػػػػد مػػػػػف أزر المعنػػػػػى

أمػػػػرا جديػػػػدا يميػػػػزه مػػػػف النثػػػػر إال مػػػػا يشػػػػتمؿ عميػػػػو مػػػػف األكزاف كالقػػػػكافي، ثػػػػـ بػػػػدأ النقػػػػاد فػػػػي 
عر أمػػػػػكرا أخػػػػػرل يعبػػػػػركف عنيػػػػا بالصػػػػػكر كاألخيمػػػػػة حينػػػػػا العصػػػػكر المتػػػػػأخرة يػػػػػركف فػػػػػي الشػػػػ

كيصػػػػػػفكنيا بالعاطفػػػػػػة كاالنفعػػػػػػاؿ النفسػػػػػػي حينػػػػػػا آخػػػػػػر؛ إال أنيػػػػػػـ فػػػػػػي آخػػػػػػر األمػػػػػػر يمجػػػػػػأكف 
إلػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػكرة الشػػػػػػػػػعر مػػػػػػػػػف أكزاف كقػػػػػػػػػكاؼ، كيػػػػػػػػػركف فييػػػػػػػػػا الخاصػػػػػػػػػية الكاضػػػػػػػػػحة التػػػػػػػػػي ال 

لػػػػػػػى مكسػػػػػػػيقى الشػػػػػػػعر فيركنيػػػػػػػا تزيػػػػػػػد مػػػػػػػف انتباىنػػػػػػػا كتضػػػػػػػف ي غمػػػػػػػكض فييػػػػػػػا كال إبيػػػػػػػاـ ، كا 

                                                           
عممية محكمة فصمية تصدر عف مخبر  مجمةمغة الشعرية المفيـك كالخصائص، مجمة مقاليد، أحمد حاجػي: مصطمح ال 1

 .91، ص 2015، ديسمبر 09النقد كمصطمحاتو بكمية اآلداب ك المغات بجامعة كرقمة، العدد

: رؤية الذات الكاصفة في شعر بيناـ عطااهلل، أسئمة الذات الشعرية في نصكص بيناـ عطا ينظر؛ لؤم ذنكف الحاصكد 2
، 1، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طمعاينة كمنتخبات، إعداد كمشاركة كتقديـ: بشير إبراىيـ سكادماهلل: 

 .77ىػ، ص 1437-ـ2016

 .435، ص 1997، 1ضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، طمحمد غنيمي ىالؿ: النقد األدبي الحديث، دار ني 3
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عمػػػػػى الكممػػػػػات حيػػػػػاة فػػػػػكؽ حياتيػػػػػا ، كتجعمنػػػػػا نحػػػػػس بمعانيػػػػػو بشػػػػػكؿ ييػػػػػب الكػػػػػالـ مظيػػػػػرا 
، فالمكسػػػػػػػيقى ىػػػػػػػي لغػػػػػػػة الشػػػػػػػعر التػػػػػػػي تضػػػػػػػبط اإليقػػػػػػػاع 1مػػػػػػػف مظػػػػػػػاىر العظمػػػػػػػة كالجػػػػػػػالؿ

 .2كتحفظ جماؿ الفف فيو
كالمكسػػػػػػيقى إضػػػػػػافة إلػػػػػػى ككنيػػػػػػا الفػػػػػػارؽ الجػػػػػػكىرم الػػػػػػذم يميػػػػػػز الشػػػػػػعر عػػػػػػف النثػػػػػػر،      

صػػػػػػػػره، كأداة يسػػػػػػػػتخدميا الشػػػػػػػػاعر فػػػػػػػػي بنػػػػػػػػاء قصػػػػػػػػيدتو ، فيػػػػػػػػي عنصػػػػػػػػر أساسػػػػػػػػي مػػػػػػػػف عنا
ككسػػػػيمة مػػػػف أقػػػػكل كسػػػػائؿ اإليحػػػػاء سػػػػمطانا عمػػػػى الػػػػنفس، كأقػػػػدرىا عمػػػػى التعبيػػػػر عمػػػػى مػػػػا 

   3ىك عميؽ كخفي في النفس. 
، إذ يمثػػػػػػؿ 4تمػػػػػػؾ المكسػػػػػػيقى التػػػػػػي تتشػػػػػػكؿ مػػػػػػف تعػػػػػػاكف كانسػػػػػػجاـ بػػػػػػيف الػػػػػػكزف كاإليقػػػػػػاع    

تكقػػػػػع عمػػػػػى نحػػػػػك مػػػػػا فػػػػػي الكػػػػػالـ أك البيػػػػػت اإليقػػػػػاع فييػػػػػا كحػػػػػدة مػػػػػف نغمػػػػػة تتكػػػػػرر بشػػػػػكؿ م
كمقابمػػػػػػػة الحركػػػػػػػات كالسػػػػػػػكنات فػػػػػػػي التفعميػػػػػػػة بنظيرتيػػػػػػػا فػػػػػػػي الكممػػػػػػػات فػػػػػػػي البيػػػػػػػت، كىػػػػػػػك 
يختمػػػػؼ عػػػػػف الػػػػػكزف باعتبػػػػػاره مجمػػػػػكع التفعػػػػػيالت التػػػػػي يتػػػػػألؼ منيػػػػػا البيػػػػػت، إذ كػػػػػاف البيػػػػػت 

يػػػػا فػػػػي ىػػػػك الكحػػػػدة المكسػػػػيقية لمقصػػػػيدة العربيػػػػة التػػػػي كػػػػاف يراعػػػػى فييػػػػا المسػػػػاكاة بػػػػيف أبيات
 .5اإليقاع كالكزف بعامة

كاإليقػػػػاع يكػػػػكف مكسػػػػيقيا بمػػػػا يحدثػػػػو مػػػػف نغػػػػـ صػػػػكتي محبػػػػب إلػػػػى الػػػػنفس ، ىػػػػك مشػػػػتؽ    
، كيكػػػػػكف لفظيػػػػػا  مػػػػػف التكقيػػػػػع أم الضػػػػػرب المػػػػػنظـ عمػػػػػى آلػػػػػة أك غيرىػػػػػا كفػػػػػؽ نظػػػػػاـ معمػػػػػـك
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بمػػػػػػا يحدثػػػػػػو مػػػػػػف مكسػػػػػػيقى لفظيػػػػػػة يحػػػػػػدثيا التجػػػػػػاكز لصػػػػػػيغ صػػػػػػرفية كاحػػػػػػدة، أك نغػػػػػػـ فػػػػػػي 
 1النغـ أيا كانت صكرتو يعتمد عمى التكرار.الكالـ ، كىذا 

الشػػػػػعر المعاصػػػػػر عػػػػػف مكسػػػػػيقى الػػػػػكزف كالقافيػػػػػة الالزمػػػػػة لكػػػػػؿ شػػػػػعر اسػػػػػتعاض كقػػػػػد      
بمػػػػا أسػػػػمكه بالمكسػػػػيقى الداخميػػػػة، كىػػػػي أشػػػػبو مػػػػا تكػػػػكف بػػػػالتكافؽ كاالنسػػػػجاـ فػػػػي أجػػػػزاء أيػػػػة 
ر سػػػػػػػػػمفكنية مكسػػػػػػػػػيقية ، مػػػػػػػػػف منطمػػػػػػػػػؽ أف القصػػػػػػػػػيدة يجػػػػػػػػػب أف تسػػػػػػػػػاير انفعػػػػػػػػػاالت الشػػػػػػػػػاع

كأحكالػػػػػػػو العاطفيػػػػػػػة كالنفسػػػػػػػية صػػػػػػػعكدا كنػػػػػػػزكال، كقػػػػػػػكة كخفكتػػػػػػػا ، خالفػػػػػػػا لمكسػػػػػػػيقى الشػػػػػػػعر 
التقميػػػػػػػدم التػػػػػػػي تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى الػػػػػػػرنيف كالتػػػػػػػرنيـ المكحػػػػػػػد أك اإليقاعػػػػػػػات التػػػػػػػي تكافػػػػػػػؽ جميػػػػػػػع 

 .2أجزاء القصيدة المقامة عمى الكزف المكحد كالقافية الكاحدة
مجػػػػػػرد محاكػػػػػػاة لفعػػػػػػؿ سػػػػػػبؽ حدكثػػػػػػو أك لػػػػػػـ تعػػػػػػد  العربيػػػػػػة المعاصػػػػػػرة القصػػػػػػيدةكألف         

نسػػػػػػاني متعػػػػػػدد الػػػػػػدرجات كاألطػػػػػػكار إممكػػػػػػف الحػػػػػػدكث ، بػػػػػػؿ صػػػػػػارت تعبيػػػػػػرا عػػػػػػف انفعػػػػػػاؿ 
حيػػػػػػث انشػػػػػػغمت القصػػػػػػيدة ؛ 3تعػػػػػػددت األصػػػػػػكات الشػػػػػػعرية داخػػػػػػؿ القصػػػػػػيدةقػػػػػػد كمتبػػػػػػايف ، ف

المعاصػػػػرة عمػػػػى العمػػػػؿ فػػػػي حيػػػػز إيقػػػػاع داخمػػػػي كآخػػػػر خػػػػارجي، حػػػػيف ثػػػػارت عمػػػػى الشػػػػكؿ 
ت إيقاعػػػػا جديػػػػدا يتكلػػػػد عػػػػف نظػػػػاـ الحركػػػػات كالعالقػػػػات كلكنيػػػػا ظمػػػػت الشػػػػعرم القػػػػديـ كخمقػػػػ

منشػػػػػكدة إلػػػػػى اإليقػػػػػاع القػػػػػديـ فكظفتػػػػػو ، كاسػػػػػتخدمت التفعيمػػػػػة الخميميػػػػػة ، كاعتنػػػػػت بالقافيػػػػػة، 
 .4كعممت عمى تنكيعيا دكف أف نغفؿ بقاء الشاعر في إطار الشعرية العربية القديمة

نػػػػػػػاه تكػػػػػػػكيف نغمػػػػػػػي جديػػػػػػػد فػػػػػػػي بيئػػػػػػػة غيػػػػػػػر أف االبتعػػػػػػػاد عػػػػػػػف عػػػػػػػركض الفراىيػػػػػػػدم مع     
مكسػػػػػيقية جديػػػػػدة، كىػػػػػي تػػػػػنجح فػػػػػي حػػػػػاؿ بعثػػػػػت ىػػػػػذه المكسػػػػػيقى المتعػػػػػة كالمػػػػػذة أك الشػػػػػقاء 
ال فإنيػػػػػػػا سػػػػػػػتككف مجػػػػػػػرد فكضػػػػػػػى نغميػػػػػػػة  أك األلػػػػػػػـ فػػػػػػػي الػػػػػػػنفس ، كحركػػػػػػػت األحاسػػػػػػػيس، كا 
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تجػػػػر إلػػػػى النشػػػػاز المرفػػػػكض فنيػػػػا كتخػػػػرج الفػػػػف إلػػػػى آفػػػػاؽ أخػػػػرل، كتفػػػػتح الطريػػػػؽ لػػػػدعكل 
مياجمػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػالة الفنيػػػػػػػػػة كالمتعػػػػػػػػػة الجماليػػػػػػػػػة؛ لقصػػػػػػػػػكرىـ عػػػػػػػػػف فيميػػػػػػػػػا تجديػػػػػػػػػد كاذبػػػػػػػػػة ل

 .1كلفقدانيـ عمؽ الفكر كجزالة المفظ كاإلعجاب بالتافو مف أدب الغرب المترجـ
كمػػػػػا أف إىمػػػػػاؿ القافيػػػػػة أك الػػػػػكزف ال يجعػػػػػؿ مػػػػػف القصػػػػػيدة شػػػػػعرا حػػػػػديثا لمجػػػػػرد تحررىػػػػػا     

يمارسػػػػو كينػػػػتج عميػػػػو؛ كىػػػػك لػػػػيس قيػػػػدا ؛ إذ ال تقػػػػـك المشػػػػكمة فػػػػي الػػػػكزف بػػػػؿ فػػػػيمف 2الشػػػػكمي
بحػػػػد ذاتػػػػػو ، فمػػػػػا يحػػػػػدد ذلػػػػػؾ ىػػػػػك شػػػػكؿ عالقػػػػػة الشػػػػػاعر معػػػػػو، كدرجػػػػػة التعػػػػػاطي الحسػػػػػاس 
مػػػػػػع شػػػػػػركطو، فعنػػػػػػدما يختػػػػػػار اإلنسػػػػػػاف الكتابػػػػػػة بمغػػػػػػة مػػػػػػا ، فيػػػػػػك يسػػػػػػمـ ضػػػػػػمنا بضػػػػػػركرة 
الخضػػػػػكع لقػػػػػكانيف لغػػػػػة ىػػػػػذه الكتابػػػػػة، إنػػػػػو يشػػػػػبو التعاقػػػػػد المضػػػػػمر، فإيقػػػػػاع المغػػػػػة ال يعتقمػػػػػو 

ف بقػػػػػػدر مػػػػػػا يسػػػػػػمح باكتشػػػػػػافو فػػػػػػي صػػػػػػمة داخميػػػػػػة حميمػػػػػػة بػػػػػػيف المغػػػػػػة كحركػػػػػػة الػػػػػػنفس الػػػػػػكز 
كتمكجػػػػػػات الػػػػػػذات الداخميػػػػػػة كىػػػػػػي فػػػػػػي صػػػػػػدد صػػػػػػياغة تجربتيػػػػػػا عبػػػػػػر المغػػػػػػة، كمػػػػػػا يمكػػػػػػف 
يقاعػػػػات األشػػػػياء فػػػػي داخميػػػػػا،  اكتشػػػػاؼ اإليقػػػػاع فػػػػي تعػػػػايش مسػػػػتمر كفعػػػػػؿ بػػػػيف المبػػػػدع كا 

ميمػػػػػة المبػػػػػدعيف العظمػػػػػاء  كال أحػػػػػد يقػػػػػؼ ضػػػػػد ضػػػػػركرة كحتميػػػػػة تطػػػػػكير المغػػػػػة كلكػػػػػف تمػػػػػؾ
شػػػػػػػاعة الحيكيػػػػػػػة الدائمػػػػػػػة فييػػػػػػػا كاسػػػػػػػتنطاؽ  الػػػػػػػذيف تككػػػػػػػؿ إلػػػػػػػييـ األمػػػػػػػة لغتيػػػػػػػا إلنعاشػػػػػػػيا كا 

 .3المكسيقى الفطرية التي فييا
ذا كانػػػػػػػػػػت القصػػػػػػػػػػيدة القديمػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػد أكلػػػػػػػػػػت اىتمامػػػػػػػػػػا بالغػػػػػػػػػػا بالجانػػػػػػػػػػب       المكسػػػػػػػػػػيقي  كا 

رة المبنيػػػػػػػة عمػػػػػػػى لعركضػػػػػػػي كجعمتػػػػػػػو ركيػػػػػػػزة رئيسػػػػػػػة ليػػػػػػػا، فػػػػػػػإف الكتابػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية المعاصػػػػػػػا
 سػػػػػػساإلبداعيػػػػػػة، قػػػػػػد انصػػػػػػبٌ اىتماميػػػػػػا أكثػػػػػػر بالجانػػػػػػب اإليقػػػػػػاعي   المؤ  الرؤيػػػػػػا بمفاىيميػػػػػػا

   تيا.عمى كقع الداللة كسيركر 
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يتشػػػػػػػكؿ اإليقػػػػػػػاع الػػػػػػػداللي الرؤيػػػػػػػاكم مػػػػػػػف جممػػػػػػػة خاليػػػػػػػا كمشػػػػػػػاىد متجػػػػػػػاكرة، تتضػػػػػػػافر     
العامػػػػة التػػػػي يريػػػػد  كتػػػػتالحـ فيمػػػػا بينيػػػػا قصػػػػد الكصػػػػكؿ إلػػػػى جػػػػكىر الداللػػػػة النيائيػػػػة كالرؤيػػػػا

يمعػػػػػػػب فييػػػػػػػا عنصػػػػػػػر  الشػػػػػػػاعر أف يبسػػػػػػػطيا فػػػػػػػي نصػػػػػػػو، كفػػػػػػػؽ عالئػػػػػػػؽ بنيكيػػػػػػػة خاصػػػػػػػة،
 .  1التمميح كاإليحاء دكرا كبيرا في التأسيس ليا

 عمى مستوى الصورة الشعرية -3 
لػػػػـ تعػػػػػد القصػػػػػيدة تركيبػػػػػا يضػػػػـ شػػػػػتاتا مػػػػػف التشػػػػػبييات كاالسػػػػتعارات، إنمػػػػػا نظػػػػػاـ مػػػػػف       

الصػػػػػػفات المتنػػػػػافرة تنطػػػػػكم عمػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػف العالقػػػػػات ، ليػػػػػػا التػػػػػكازف كاالنسػػػػػجاـ بػػػػػيف 
نسػػػػػجاـ صػػػػػمة قكيػػػػػة بالشػػػػػاعر كاألفكػػػػػار ، كبالتػػػػػالي فػػػػػإف السػػػػػبيؿ إلػػػػػى الكشػػػػػؼ عػػػػػف ىػػػػػذا اال

ىػػػػػػػك تكليػػػػػػػد ))الصػػػػػػػكرة(( التػػػػػػػي ))تعػػػػػػػيش ضػػػػػػػمف عالقػػػػػػػات((، كىػػػػػػػذه العالقػػػػػػػات ىػػػػػػػي التػػػػػػػي 
ركات حسػػػػػػية، تضػػػػػػيء األجػػػػػػكاء النفسػػػػػػية كالكجدانيػػػػػػة لمشػػػػػػاعر كتحكليػػػػػػا فيمػػػػػػا بعػػػػػػد إلػػػػػػى مػػػػػػد

   2.بعد أف كانت في عالـ التجريد أك العكس
اتجيػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػكرة الشػػػػػػػػػعرية إلػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػتغناء عػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػالـ الحسػػػػػػػػػية المحػػػػػػػػػدكدة ، ف     

كاالنشػػػػغاؿ ببنػػػػاء كجػػػػكد فنػػػػي مسػػػػتقؿ ، يسػػػػتمد كجػػػػكده مػػػػف عناصػػػػر القػػػػكة الشػػػػعرية نفسػػػػيا، 
د العالقػػػػػات بػػػػػيف ال مػػػػػف عناصػػػػػر الكاقػػػػػع الحسػػػػػية؛ فمػػػػػـ يعػػػػػد الخيػػػػػاؿ الشػػػػػعرم يقتنػػػػػع بإيجػػػػػا

المكجػػػػػػػكدات بػػػػػػػأف يتمقػػػػػػػى مصػػػػػػػادر صػػػػػػػكره مػػػػػػػف الخػػػػػػػارج؛ بػػػػػػػؿ أصػػػػػػػر أف يخمقيػػػػػػػا بنفسػػػػػػػو، 
كأصػػػػػحبت الصػػػػػكرة الشػػػػػعرية بالتػػػػػالي صػػػػػكرة تمػػػػػكج بػػػػػاأللكاف كاألضػػػػػكاء كاألصػػػػػكات كالػػػػػرؤل 

 .3المختطمة كالمتداخمة

                                                           
يحي سعدكني: الرؤيا كاإليقاع الداللي في الشعر الجزائرم المعاصر، مجمة إشكاالت في المغة كاألدب، المركز الجامعي  1

 237، ص2019، سنة05، عدد08لتامنغست، الجزائر، مجمد 
 .94شي:مظاىر اإلبداع الفني في شعر أبي القاسـ الشابي، مصدر سابؽ، ص عزيز لعكاي 2
3
 .145 -144؛ مصدر سابؽ، ص ينظر؛ السعيد الكرقي: لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية  
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ىذا يعني دخكؿ عناصر جديدة في التشكيؿ الصكرم ، فضال عف األنكاع البالغية     
األخرل كالمجاز الذم يكشؼ عف المعنى الكامف كراء المفظ فيشحنو بطاقة إيحائية كبيرة 

 . 1مانحا الشاعر حرية يتصرؼ مف خالليا في خمؽ أخيمتو كرؤاه
فني أساسي في إطار إبياـ العالقات كالصكرة الشعرية في القصيدة المعاصرة عنصر    

المغكية ، يرجع ذلؾ إلى طبيعة الصكرة الحديثة الصادرة عف معايير كمرجعيات تحد مف 
انزياحيا الداللي الذم ينحرؼ بالمفردات عف دالالتيا التكاضعية إلى داللة أخرل مستعينا 

لى أف الخياؿ بطرائؽ لغكية عدة كاإليحاء، التشبيو، االستعارة، محكال الكالـ إل ى شعر، كا 
ال يقـك عمى استدعاء عناصر مت لفة أك محققة لتناغـ ظاىر يكضح  –باعتباره أداة ليا -

الداللة، بؿ يقـك عمى جمع جزئيات متنافرة، كالبحث عف رابط بينيا يمثؿ عممية عسيرة 
 .2تتسبب في اإلبياـ كالغمكض

تأكيد المعنى سكاء مف خالؿ ألغراض تزيينية كل الصكرة كبعد أف كاف استخداـ    
االستعارة كالتشبيو، فقد أكجدت لنفسيا في القصيدة المعاصرة منطقا آخر يحكـ تركيبيا، 
لما عممت عمى إسقاط المكازاة بيف المشبو كالمشبو بو أك بيف المستعار كالمستعار منو، 

مكانية تكليد كاتجيت إلى تكظيؼ كافة الصياغات العربية، بشكؿ فتح المجاؿ كاسعا أماـ إ
الصكر الشعرية ، كترؾ الباب مفتكحا ل يحاء، كتحركت طرائقيا الجديدة لتكتسب القدرة 
عمى اإليياـ بالحقيقة كاستثارة البحث عنيا، كمف ىذه الجية دخؿ الغمكض عمى القصيدة 
المعاصرة ، ال باعتباره مشكمة في قدرة الشاعر عمى اإليضاح، بؿ كنتيجة لتغير أسمكب 

 . 3تبعا لتغير عالقة الشاعر مع األشياء الشعر

                                                           
 .177-175ص مصدر سابؽ، ينظر؛ محمد راضي جعفر: االغتراب في الشعر العربي المعاصر، 1
ـ، 2010-ىػ1431، 1ىدية جمعة البيطار: الصكرة الشعرية عند خميؿ حاكم، دار الكتب الكطنية، أبك ظبي، طينظر؛  2

 .149ص  مصدر سابؽ،ينظر؛ عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر العربي الحديث،  .264ص 
3
 . 197، ص 195ص  مصدر سابؽ، العربي الحديث،ينظر؛عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر  
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ىذا الغمكض ليس نتيجة عبث بالعالقات المنطقية بيف عناصر الكجكد فحسب؛ بؿ       
ىك كسيمة الشاعر يستخدميا عف كعي لتقكية الجانب اإليحائي في الصكرة؛ كالذم يحسو 
القارئ دكف أف يفيمو فيما دقيقا، كنكع مف مشاركة القارئ لمشاعر في عممية االكتشاؼ 

خطر الممؿ، كلف يبقى لمقارئ ما يكتشفو كيشعره بمتعة كاإلبداع؛ ألف في الكضكح 
ف أصبح ظاىرة كاضحة في القصيدة المعاصرة ال يمكف  1اكتشافو ، غير أف الغمكض كا 

أف يككف مجرد رغبة مف الشاعر في إرضاء ذاتو عف طريؽ إغاظة المتمقي بكضعو في 
 . 2إطار مف الطالسـ التي تتحدل الفيـ

الشعرية في النقد الحديث؛ فإنيا تظؿ دائما أساسيا الخياؿ كميما اختمفت الصكرة    
بتمؾ القكة التركيبية السحرية التي تشيع نغما كركحا يمزج كيصير الممكات  الناسج ليا،

الذم يجسد التجربة بكؿ ذلؾ الخياؿ  3إحداىا باألخرل، كالذم يمثؿ سر تميز الشاعر،
مف الكشؼ الباطني ، كىذا ال يقـك بو األداء أبعادىا كألكانيا ، كحينئذ يصبح الشعر نكعا 

نما يقـك بو ذلؾ الترابط بيف الجمؿ كالتراكيب في  المألكؼ لمكممات كالمفردات نفسيا كا 
تناسؽ معيف؛ كالذم يصكغيا في حالتي اإلنتاج كالتمقي، فال تأتي لتأكيد المعنى في نفس 

اكتسبت أىميتيا في بناء  المؤلؼ أك المتمقي بقدر ما تقدـ مفاجأة كدىشة، كمف ىنا
القصيدة المعاصرة، خاصة بعد أف أصبحت حالة شعرية تنبع مف أعماقيا المعاني 
المكحاة مف الشاعر كالمتخيمة مف القارئ، عبر السياؽ الكمي لمتجربة الشعرية التي 

 . 4تستطيع أف تفيض عمى خفايا النص الشعرم 

                                                           
 .83-82ينظر؛ عمي عشرم زايد:عف بناء القصيدة العربية الحديثة، مصدر سابؽ، ص  1
 . 188ينظر؛ عز الديف إسماعيؿ: الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ، مصدر سابؽ، ص  2
3
 .179-177ص مصدر سابؽ، ينظر؛ محمد راضي جعفر: االغتراب في الشعر العربي المعاصر،  

عبد ، كينظر أيضا ؛ 95عزيز لعكايشي:مظاىر اإلبداع الفني في شعر أبي القاسـ الشابي، مصدر سابؽ، ص ينظر؛  4
 . 198، ص 193ص مصدر سابؽ،  العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر العربي الحديث، 
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مى التخييؿ بإظيار الصالت بيف األشياء كربما اعتمدت الصكرة الشعرية المعاصرة ع     
كالحقائؽ، الذم يقكـ عمى التشبييات كالكنايات كاالستعارات مف خالؿ مفيكميف 
بارزيف)التشخيص كالتجسيـ( كتذىب بيما بعيدا عف تأكيد المعنى عبر المكازاة بيف الحالة 

األشياء ليكسكىا  المخيمة كعناصر التخييؿ، كبذلؾ يأتي التخييؿ ليعيد تعريؼ الحاالت أك
أشكاال جديدة تبعدىا عف المألكؼ، كىك بذلؾ يأتي باعتباره كعيا متعمقا في األشياء 

 1كالعالـ كذلؾ مف أجؿ القبض عمى جكىرىما كحقائقيما.
 كقد استمدت القصيدة المعاصرة في صكرىا أكثر مف مصدر، بدء بػ:      

، كنحصؿ عميو 2ع تحت تأثير الحكاسباعتباره إشارة حسية مجازية لشيء ال يق الرمز:-1
باندماج مستكييف؛ مستكل األشياء أك الصكر الحسية التي تؤخذ قالبا لمرمز، كمستكل 

؛ كىك بذلؾ لو ارتباط مباشر بالتجربة الشعكرية التي 3الحاالت المعنكية المرمكز إلييا
رة بظاىرة حيث لمرمز عالقة مباش 4يعانييا الشاعر كالتي تمنح األشياء مغزل خاصا؛

الغمكض التي تميزت بيا القصيدة المعاصرة؛ فيك حجب لممباشرة كاستخداـ بديؿ عف 
الشيء أك المكضكع المعبر عنو بمقتضى التشاكؿ المجازم باإليحاء كباإلشارة، كتقديـ 
لمعالـ كاألشياء في ثكب جديد يختمؼ عف معرفتنا المباشرة لو؛ ليحكؿ التجربة الشعرية 

يفتيا التقريرية إلى كظيفة نفسية تسعى إلى القبض عمى حركة كاقع  المعاصرة مف كظ

                                                           
، ص 200ص  مصدر سابؽ،الغمكض في الشعر العربي الحديث، ظاىرة ينظر؛ عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي:  1

  .121؛ مصدر سابؽ، صينظر؛ السعيد الكرقي: لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية  . ك202
 .105بناء القصيدة العربية الحديثة، مصدر سابؽ، ص عمي عشرم زايد:عف 2
 . 40، ص1984،  3ينظر؛ محمد فتكح أحمد: الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارؼ، القاىرة، ط 3
 .198عز الديف إسماعيؿ: الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ،مصدر سابؽ، ص  4
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يتشظى باستمرار، كحقائؽ تنحؿ كتتشكؿ بنا عمى التكازنات التي يفرضيا الكاقع السياسي 
 .1كاالجتماعي كاالقتصادم كالثقافي

 2باعتبارىا الشكؿ الرئيس الذم تتجمى فيو ركاسب الالشعكر الجماعي؛ األسطورة؛-2  
تعدد تعريفاتيا إال أنيا تمتقي في ككنيا تعبير يحمؿ سمات محددة عف اإلنساف كمع 

كالكجكد كزمرة مف الرمكز القادرة عمى بعث مجمكعة مف الخبرات القديمة إلى محيط 
، كذلؾ مف أجؿ اصطياد التجارب الحية التي تساعد عمى تقديـ رؤل عميقة عف 3الشعكر

 تجارب، بفتحيا آفاؽ التفكير أماـ العقؿ البشرم.الحياة كتزيد مف تعميقيا في تمؾ ال
كىي تخفي معنى آخر تحت المعنى الظاىر، كلكؿ حكاية معنى كىدؼ، كالقصد منيا    

تترجـ السمكؾ عند جماعة معينة، كتنتمي بالتالي إلى العنصر ىي إستثارة العجب، ك 
 4بعمقيا. المقدس الذم تككنت حكلو ىذه الجماعة، كتتمكف مف خيالنا ككجداننا

كألنيا تعبير رمزم يختزف كعيا كثيفا كيحتاج إلى عممية تأكيؿ معمقة، كلغة شعرية   
محممة بأحالـ باطنية كخمجات غامضة كاتجاىات ال شعكرية؛ تكمف عالقتيا بالغمكض، 

 . 5كباستخداميا في القصيدة المعاصرة أضفت بعدا جماليا فنيا، كآخر كظيفيا يعمؽ الرؤيا
 إف الرمز كاألسطكرة كسيمتاف كليسا غايتيف في ذاتييما، كرجكع الشػاعرفػ) لمعمـ؛     

 إلييما ال يككف إال مف خالؿ التجربة الشعرية. فالشعر ليس حشدان لألسػاطير أك
نما ىك رؤيا قبؿ كؿ شيء. كىك عندما يستدعي أسطكرة قديمة إن مػا  الرمكز، كا 

 ة أك تنظيـ تجربة أك نقػؿ خػاصيأخذ منيا ما يمكف أف يعينو عمى تجسيد فكر 

                                                           
-210ص  المصدر السابؽ، ينظر؛ عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر العربي الحديث،  1

212. 
 . 314، صالمصدر السابؽينظر؛ محمد فتكح أحمد: الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر ،  2
 .213سابؽ، ص المصدر الينظر؛ عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر العربي الحديث،  3
 .345ينظر؛ رمضاف الصباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، مصدر سابؽ، ص  4
 .214ينظر؛ عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر العربي الحديث، مصدر سابؽ، ص 5
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 إلى عاـ أك غير ذلؾ. فالشاعر يتصرؼ في الرمز أك األسػطكرة بحسػب مػا
 تتطمبو تجربتو الشعرية كما يخمؽ أساطيره كرمكزه الخاصة بو. أما إذا أصػبح

 1(طبيعتو الشعرية. سردان لمرمكز كاألساطير فقد
تركيبة كجدانية تنتمي إلى عالـ الداخؿ  اـإف أكؿ ما نمحظو ىنا ىك أننا أم الذات؛-3    

أكثر مف انتمائيا إلى الكاقع، إنيا صكرة داخمية تتجو إلى تنسيؽ الكجكد الخارجي ، كفقا 
لممشاعر الذاتية الداخمية؛ فقد اصطبغت الصكرة الشعرية بأساس مكقؼ الشاعر مف 

أكثر مف اعتماده عمى الكجكد ، ىذا المكقؼ الذم اعتمد فيو الشاعر عمى ثقافتو الخاصة 
 تجاربو المباشرة. 

لقد أدرؾ الشاعر المعاصر أف عالمو ال يعطيو أنماطا كاضحة لالستجابة كليذا فيك     
مضطر إلى أف يفكر كيشعر في حدكد ذاتو،  في ظؿ مناخ حضارم يطبع عمى القمؽ 

ضح ، كالحيرة ، يجعؿ الشاعر المعاصر منقسما عمى نفسو؛ عاجزا عف اتخاذ مكقؼ كا
حريصا عمى الداخؿ أكثر مف حرصو عمى العالقات الخارجية، لتككف استجاباتو الفردية 

 2السبيؿ الكحيد لمخالص.
كاعتماد الشاعر المعاصر عمى ثقافتو الخاصة في بناء صكره الشعرية جعمو يفضؿ     

لذم عجز الكاقع األسطكرم الغني برمكزه االنفعالية كأحساسيو البكر عمى الكاقع الخارجي ا
عف أف يمده بمكاقؼ كاضحة لالستجابة؛ لذلؾ نجده يسعى لخمؽ كجكد مستقؿ عف ذاتو 
متخذا لو اسما يتحدث مف خاللو ليضفي عمى صكتو نبرة مكضكعية شبو محايدة، فنرل 
صكتاف مختمفاف لشخصيف مختمفيف يت زراف خالؿ قصيدة تدعـ كال الصكتيف ليككف 

ا، يحاكؿ مف خاللو الشاعر خمؽ بؤرة تكتر في القناع تمازج الصكتيف مع بعضيم
القصيدة مف خالؿ استدعاء شخصية ما تاريخية كانت أـ أسطكرية أـ دينية أـ غيرىا ، 

                                                           
 .271صفاتح عالؽ:مفيـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر، مصدر سابؽ،  1
 .147 -146ينظر؛ السعيد الكرقي: لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية ؛ مصدر سابؽ، ص  2
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متخفيا كمتسترا خمفيا تنطؽ بمسانو، معبرا مف خالليا عف أسئمتو كىكاجسو كتأمالتو، 
اؽ؛ مما يجعؿ القصيدة األمر الذم يتيح لو العديد مف اإلمكانيات كيفتح لو مختمؼ اآلف

متعددة الركافد متسعة الرؤل تنأل عف السقكط تحت ىيمنة العكاطؼ المباشرة كالمشاعر 
 . 1التمقائية

؛ فالصكرة الشعرية ذات أىمية بالغة في القصيدة العربية المعاصرة كعنصر مف إذف     
اإليحائية ترتفع  عناصر تككينيا كبيا يتفاضؿ الشعراء كيمتازكف ، كبقدر ثرائيا بالطاقة

قيمتيا الشعرية؛ كرغـ اختالفيا بيف عصر كعصر إال أنيا في القصيدة المعاصرة تنزع 
كت مكقفا أـ حالة نفسية أـ حإلى الصكرة الدقيقة التي تظؿ متصمة بالحقيقة كالكاقع سكاء 

عمى ثالثة كىي في ظؿ الرؤيا الشعرية تتجسد عبر المغة كالعاطفة كالخياؿ ، 2فكرة
 مستكيات:

المستكل الحسي المباشر : تصكير ألشياء كما ىي في الكاقع بعيدا عف الزخرفة -1
 كالصنعة التقميدية المبتذلة.

 المستكل االستعارم : التفاعؿ مع الكاقع الخارجي تفاعال مجازيا.-2
المستكل الرمزم كاألسطكرم : التعبير بمنطؽ يتخطى كؿ حدكد الحس كالعقؿ في -3

 .3اء كالكعي بياإدراؾ األشي
كعميػػػػو؛ فالتجربػػػػة الشػػػػعرية فػػػػي أساسػػػػيا تجربػػػػة لغػػػػة؛ فالشػػػػعر ىػػػػك االسػػػػتخداـ الفنػػػػي        

لمطاقػػػػػات الحسػػػػػية كالعقميػػػػػة كالنفسػػػػػية كالصػػػػػكتية لمغػػػػػة، كلغػػػػػة الشػػػػػعر ىػػػػػي الكجػػػػػكد الشػػػػػعرم 
 الذم يتحقؽ في المغة انفعاال كصكتا مكسيقيا كفكرا...

                                                           
. 243-240ص ، مصدر سابؽ عبد العميـ محمد إسماعيؿ عمي: ظاىرة الغمكض في الشعر العربي الحديث، ينظر؛  1
 .344مصدر سابؽ، ص  المعاصر دراسة جمالية،ينظر؛ رمضاف الصباغ: في نقد الشعر العربي ك 

. ينظر أيضا؛ عمي عشرم زايد:عف بناء القصيدة العربية  63ينظر؛ محمد الحميكم: مباحث كدراسات أدبية ، ص  2
  .87مصدر سابؽ، صالحديثة، 

 .77لؤم ذنكف الحاصكد: رؤية الذات الكاصفة في شعر بيناـ عطااهلل، مصدر سابؽ، ص  3
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كالصػػػػػػػػػػكرة الشػػػػػػػػػػعرية بمككناتيػػػػػػػػػػا كأبعادىػػػػػػػػػػا جانػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف المغػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعرية، كالصػػػػػػػػػػكرة     
يقاعاتيػػػػػػا كأطرىػػػػػػا التركيبيػػػػػػة كالتشػػػػػػكيمية جانػػػػػػب مػػػػػػف المغػػػػػػة الشػػػػػػعرية،  المكسػػػػػػيقية بأنغاميػػػػػػا كا 

 جانب مف المغة الشعرية. -عمى أم نحك كاف–كالتجربة البشرية كمكقؼ إنساني 
مػػػػػؿ لػػػػػدينا الكجػػػػػكد الشػػػػػعرم الػػػػػذم نطمػػػػػؽ عميػػػػػو كمػػػػػف مجمػػػػػكع ىػػػػػذه الجكانػػػػػب الثالثػػػػػة يكت  

  1القصيدة الشعرية.
كميػػػػػة سػػػػكاء اسػػػػػتعانت بصػػػػكر بيانيػػػػػة أـ  القصػػػػيدة مػػػػػف حيػػػػث ىػػػػػي عمػػػػؿ فنػػػػػػي صػػػػػكرةك      

صػػػػكر  كىػػػػي ليسػػػػت مجػػػػرد ؛أـ لػػػػـ تسػػػػتعف بيػػػػا رمزيػػػػة أـ أسػػػػطكرية أـ كسػػػػائؿ أخػػػػرل لغكيػػػػػة
ي أف يػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي حسػػػػػػػابو ، كالحكػػػػػػػـ عمييػػػػػػػا ينبغػػػػػػػدكف تجربػػػػػػػػة أك رؤيػػػػػػػػا ىػػػػػػػاتػػػػػػػكزع فػػػػػػػي ثنايا

المضػػػػػػػمكف كالشػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف حيػػػػػػػث التجربػػػػػػػة مادتيػػػػػػػا الشػػػػػػػعكرية كأدكاتيػػػػػػػا، األلفػػػػػػػاظ كالصػػػػػػػكرة 
 كالمكسيقى.

الشػػػػعر رؤيػػػػا ألف   ؛مػػػػف ربػػػػط الصػػػػكرة باإليقػػػػاع كبنظػػػػاـ الػػػػنص الشػػػػعرم كمٌػػػػو البػػػػد ثػػػػـ     
 فالقصػػػػػيدة كػػػػػؿ متكامػػػػػؿ، عػػػػػػالـ خػػػػػػاص ؛أف يكػػػػػكف شػػػػػكالن لغكيػػػػػان أك صػػػػػكرة أك إيقاعػػػػػان  قبػػػػػػؿ

 .2قائـ بذاتو لػو طبيعتو الخاصة
 
 
 
 

                                                           
 .01السعيد الكرقي: لغة الشعر العربي الحديث مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية ،مصدر سابؽ. ص 1

محمد ظر أيضا . ين278-277ينظر؛ فاتح عالؽ:مفيـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر، مصدر سابؽ، ص 2
 . 66. ص مصدر سابؽالحميكم: مباحث كدراسات أدبية ، 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 ديوان إلى النص...ر أبحر

 الرؤيا الشعريةقراءة في 



 

 

تمثل آليات نظرية التمقي إحدى أىم المنجزات في إطار قراءة النص الشعري،     
تطبيقا عمى ديوان "إلى  ؛واستنطاق الرؤى الشعرية منو، فكيف تسمح تمك اآلليات بذلك

 النص...ر أبحر" لمشاعر بشير المثردي؟
 ىذا ما نحاول التعرف عميو من خالل المبحثين التاليين:  

 

 المبحث األول: نبذة عن ديوان إلى النص...ر أبحر
 / التعريف بصاحب الديوانأوال
 / البطاقة الفنية لمديوانثانيا
 محتوى الديوان ا/ثالث

 قالوا عن الشاعر بشير المثردي وديوانو رابعا/
 

 أبحرر الشعرية من خالل ديوان إلى النص... قراءة في الرؤياالثاني :  المبحث
 أفق التوقع /أوال

 ثانيا/التناص 
 ثالثا/الفجوات

 رابعا/القارئ الضمني
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 ديوان "إلى النص...ر أبحر"المبحث األول/ نبذة عن 
نبحػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا المبحػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػديكاف كصػػػػػػػػػاحبو، كنسػػػػػػػػػمح ألنفسػػػػػػػػػنا       

بممارسػػػػػة الفضػػػػػكؿ حػػػػػكؿ شخصػػػػػية الػػػػػديكاف كالشػػػػػاعر، كخطػػػػػكة أكلػػػػػى لقػػػػػراءة ىػػػػػذه التجربػػػػػة 
 الشعرية الفريدة، في سبيؿ الكشؼ عف ما يميز شعريتيا كيفصح عف رؤاىا . 

 1التعريف بصاحب الديوانأوال:    
، ابػػػػػػف مدينػػػػػػة كادم سػػػػػػكؼ، فػػػػػػي الجنػػػػػػكب الشػػػػػػرقي الشػػػػػػاعر المؤلػػػػػػؼ بشػػػػػػير المثػػػػػػردم      

عمػػػػػػػى شػػػػػػػيادة الميسػػػػػػػانس فػػػػػػػي ، حاصػػػػػػػؿ ـ بػػػػػػػالكادم1975مػػػػػػػف مكاليػػػػػػػد سػػػػػػػبتمبرالجزائػػػػػػػرم؛ 
 . ، كيشغؿ منصب مفتش بالماليةدابيا عف جامعة الكادمآك  ةالعربي ةالمغ
ي مختمػػػػؼ األركػػػػاف كىػػػػك مػػػػف الشخصػػػػيات الحركيػػػػة الناشػػػػطة التػػػػي ليػػػػا أثػػػػر كبصػػػػمة فػػػػ    

، كىػػػػػك ناشػػػػػط سػػػػػابقا فػػػػػي اتحػػػػػاد الكتػػػػػاب الجزائػػػػػرييف اعضػػػػػك اإلبداعيػػػػػة كالثقافيػػػػػة؛ فقػػػػػد كػػػػػاف 
 ةنػػػػػادم الخيػػػػػاـ لمدراسػػػػػات األدبيػػػػػ فػػػػػي عضػػػػػك ، كبػػػػػداع إللمفكػػػػػر كا ةالكالئيػػػػػ ةالرابطػػػػػبضػػػػػك ع

 ، كالية الكادم، الجزائر. محمد األميف العمكدم ةبدار الثقاف
 2غر كصقمتيا دراستو لألدب العربي في الجامعة.بدأت عالقتو بالشعر منذ الص  

العديػػػػػد مػػػػػف النصػػػػػكص فػػػػػي مختمػػػػػؼ الجرائػػػػػد كالصػػػػػحؼ الكطنيػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػاعر كتػػػػػب      
الشػػػػػػػػػػرؽ  ،بدايػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػعينيات كجريػػػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػػػعب ، النصػػػػػػػػػػر، الشػػػػػػػػػػركؽ العربػػػػػػػػػػي ،الحيػػػػػػػػػػاة

بمختمػػػػػػؼ مشػػػػػػاركاتو  ةذاعيػػػػػػا جػػػػػػؿ الحصػػػػػػص األدبيػػػػػػإكاكػػػػػػب ، ك الجزائػػػػػػرم كصػػػػػػكت األحػػػػػػرار
أكاخػػػػػػػػر  ةبالقنػػػػػػػػاة األكلػػػػػػػػى عبػػػػػػػػر محطػػػػػػػػة قسػػػػػػػػنطين "بػػػػػػػػداعمرافػػػػػػػػئ اإل" عمػػػػػػػػى غػػػػػػػػرار حصػػػػػػػػة

عػػػػػػة إذاعبػػػػػػر كػػػػػػذا ك  "،مػػػػػػراد بػػػػػػككزازه"ك "الفػػػػػػاركؽ ةفضػػػػػػيم" ةتقػػػػػػديـ الشػػػػػػاعر  ، مػػػػػػفالتسػػػػػػعينيات
                                                           

 .2022جكاف  06رسالة إلكتركنية مف الشاعر "بشير المثردم" بتاريخ:تمت معالجة ىذه المعمكمات بناء عمى  1
يدعك إلدراج الشعر الشبابي المعاصر في المناىج الجامعية، جريدة النصر،  نكر اليدل طابي: الشاعر بشير المثردم 2

 . مكقع نت.2022جكاف  08. تاريخ االطالع، 2015أيمكؿ سبتمبر  18بتاريخ:
-22-18-09-2015-08/21428-34-10-09-08-nline.com/index.php/2014https://www.annasro

50-19 

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-08/21428-2015-09-18-22-19-50
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-08/21428-2015-09-18-22-19-50


أبحر قراءة في الرؤيا  ديوان إلى النص...ر...............................الفصل الثاني
 الشعرية

 

45 
 

"، مسػػػػػػعكد رتيمػػػػػػو" ذةلكػػػػػػؿ مػػػػػػف األسػػػػػػات ةالػػػػػػكادم فيمػػػػػػا بعػػػػػػد انطالقػػػػػػا مػػػػػػف الحصػػػػػػص األدبيػػػػػػ
 ".زىير عبد الجكاد" ك "سماعيؿ غربي"إف كالشاعري"، أنكر العايب"
" ، "ليمػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػعراء ةالتمفزيكنيػػػػػػػػػ ةدبيػػػػػػػػػألا ةفػػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػػ 2012شػػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػنة كمػػػػػػػػػا  

 ة. الجيكي ةمف طرؼ محطة كرقم ةكالمنظم
المحميػػػػػة  ةالعديػػػػػد مػػػػػف المشػػػػػاركات األدبيػػػػػة فػػػػػي الممتقيػػػػػات الفكريػػػػػة ك الثقافيػػػػػلمشػػػػػاعر       

 ، نذكر منيا:كالكطنية
األنشػػػػػكدة الترحيبيػػػػػة الرسػػػػػمية لمميرجػػػػػاف الػػػػػكطني لألنشػػػػػكدة المدرسػػػػػية فػػػػػي طبعتػػػػػو كاتػػػػػب - 

 .  بعنكاف "شمس بالدم 1996الثانية سنة
 ةبقصػػػػػر الثقافػػػػػ ةمحمػػػػػد األمػػػػػيف العمػػػػػكدم المنعقػػػػػد ةالفكريػػػػػ ةفػػػػػي النػػػػػدك  1999سػػػػػاىـ سػػػػػنة -

 .كأحد ممثمي الشعراء الشباب ةبالجزائر العاصم
فػػػػػػػي رسػػػػػػػـ ممحمػػػػػػػة الحصػػػػػػػار لجمعيػػػػػػػة المرايػػػػػػػا سػػػػػػػػػاىـ بنصكصػػػػػػػو مػػػػػػػع شػػػػػػػعراء آخػػػػػػػريف  -

 " عثماف بالي"ك التي كاف مف أبطاليا المرحـك  2004لمفنكف الدرامية بالكادم سنة 
تيػػػػػػػة " بالػػػػػػػديكاف الجمػػػػػػػاعي " آلػػػػػػػػ صػػػػػػػدرت لػػػػػػػو مجمكعػػػػػػػة شػػػػػػػعرية بعنػػػػػػػكاف " القمػػػػػػػـ كالمرايػػػػػػػا ا

 ،ؾمسػػػػػاءات لػػػػػػـ يسػػػػػػامرىا قمػػػػػر" عبػػػػػػر الػػػػػػديكاف المشػػػػػػتر " ،  2005سػػػػػابعيـ كجييػػػػػػا "سػػػػػػنة"ك
كمػػػػػػا ،  2007قبػػػػػػؿ أف تنفػػػػػػذ الكممػػػػػػات " الصػػػػػػادر عػػػػػػف دار الثقافػػػػػػة بكاليػػػػػػة الػػػػػػكادم سػػػػػػنة "

آت" صػػػػػػػدرت لػػػػػػػو مجمكعػػػػػػػة شػػػػػػػعرية ضػػػػػػػمف الػػػػػػػديكاف الشػػػػػػػعرم الجمػػػػػػػاعي " عػػػػػػػزؼ لفجػػػػػػػر 
 .  2007لؾ سنةذلمرابطة الكالئية لمفكر ك اإلبداع ك 

" "أشػػػػػػرعة الصػػػػػػمت ػالعمػػػػػػؿ المعنػػػػػػكف بػػػػػػ فػػػػػػي التقػػػػػػاطع الشػػػػػػعرم عبػػػػػػر 2011سػػػػػػاىـ سػػػػػػنة -
 "فتحي صحراكم" ذخراج األستاإمع عدة شعراء في تجربة محمية فريدة مف 

 " .سفر الذاكرة " شارؾ في التشكيؿ الشعرم الفني بعنكاف-
كاصػػػػػؿ مشػػػػػاركاتو ضػػػػػمف كػػػػػؿ  ةممسػػػػػرح ةكتجربػػػػػ ةكمػػػػػف عمػػػػػى ركػػػػػح التقاطعػػػػػات الشػػػػػعري-

كأيضػػػػػػػا "كػػػػػػػاف المكػػػػػػػاف ىنػػػػػػػا..." ضػػػػػػػمف 2013مػػػػػػػف العممػػػػػػػيف "تراتيػػػػػػػؿ لمقػػػػػػػاـ الػػػػػػػكرد "سػػػػػػػنة 
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 .   ةالنشاط االفتتاحي لممتقى الشعر الفصيح لمسنة الحالي
 ػفقػػػػػػػد كػػػػػػػاف مػػػػػػػف بػػػػػػػيف المػػػػػػػؤلفيف السػػػػػػػت لمكتػػػػػػػاب المعنػػػػػػػكف بػػػػػػػ ةػػػػػػػػأما فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػات النقديػػػػػػػ

تجميػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػعرم الجزائػػػػػػػػرم المعاصػػػػػػػػر..مقاربات متنكعػػػػػػػػو لمخطػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػعرم "
 ػ  2010بالكادم " الصادر عف مديرية الثقافو بالكادم سنة

لػػػػػػى الػػػػػػنص ....ر أبحػػػػػػر" عػػػػػػف دار الثقافػػػػػػة إديػػػػػػكاف فػػػػػػردم بعنػػػػػػػكاف ػػػػػػػػ " لمشػػػػػػاعر صػػػػػػدر    
مػػػػػػػػيف العمػػػػػػػػكدم كبمسػػػػػػػػاىمة عػػػػػػػػدة جمعيػػػػػػػػات ثقافيػػػػػػػػو محميػػػػػػػػو بػػػػػػػػالكادم ، مػػػػػػػػػام ألمحمػػػػػػػػد ا
2009  . 
 ةلمشػػػػاعر مخطكطػػػػاف قيػػػػد الطبػػػػع أحػػػػدىما يمثػػػػؿ تجربػػػػة أكلػػػػى فػػػػي الكتابػػػػة الشػػػػعري كمػػػػا    

 ".النبيارعمى شرفات ا" المكجية لمسرح الطفؿ بعنكاف
تذة كعػػػػػػف تجربػػػػػػة الكتابػػػػػػة لمطفػػػػػػؿ فقػػػػػػد كانػػػػػػت ثػػػػػػاني الخطػػػػػػكات رفقػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػف األسػػػػػػا     

فػػػػػي كتابػػػػػة  "األمػػػػػيف ديػػػػػو"كالمػػػػػكزع  "عمػػػػػي لعبيػػػػػدم"كالممحػػػػػف  "أحمػػػػػد نبيػػػػػؿ مسػػػػػعي"المخػػػػػرج 
اكػػػػػرة كطػػػػػف" ضػػػػػمف فعاليػػػػػات الميرجػػػػػاف الػػػػػكطني ذالكممػػػػػات كالسػػػػػيناريك كالحػػػػػكار ألكبيػػػػػرات "

" ابتدائيػػػػػػػة الشػػػػػػػييد مييػػػػػػػي محمػػػػػػػد بمحػػػػػػػاج " ذأداء تالميػػػػػػػ 2013لألنشػػػػػػػكدة المدرسػػػػػػػيو لسػػػػػػػنة
عبػػػػػر  ةكبػػػػػنفس المكعػػػػػد كالفرقػػػػػ ةمعػػػػػو فػػػػػي السػػػػػنة الحاليػػػػػ ةافتتاحػػػػػا كاختتامػػػػػا لتتكػػػػػرر التجربػػػػػ

السػػػػػػػػعيد " "،السػػػػػػػػعيد حريػػػػػػػػر"سػػػػػػػػيناريك كحػػػػػػػػكار تخمػػػػػػػػؿ أربعػػػػػػػػة أناشػػػػػػػػيد لكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػعراء 
 .  كاألخيرة بتكقيعو "صالح الديف باكيو" " ،المثردم

 شاعر العديد مف الجكائز نذكر منيا:ناؿ ال   
الجػػػػػػائزة الكالئيػػػػػػة األكلػػػػػػى فػػػػػػي الشػػػػػػعر فػػػػػػي المسػػػػػػابقة المنظمػػػػػػة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ الجمعيػػػػػػة  -   

كالجػػػػػػػػػػائزة الكطنيػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػذات ،  1994الكطنيػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػيف العمػػػػػػػػػػكدم سػػػػػػػػػنة 
   1997الجمعية سنة 

جػػػػػػائزة ) فػػػػػػارس الشػػػػػػعر ( مػػػػػػف طػػػػػػرؼ الجمعيػػػػػػة الكالئيػػػػػػة محمػػػػػػد العػػػػػػدكاني فػػػػػػي نػػػػػػدكتيا  -
 .  1998 المنعقدة سنة
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عمػػػػػػػى الجػػػػػػػائزة األكلػػػػػػػى ضػػػػػػػمف فعاليػػػػػػػات ممتقػػػػػػػى الشػػػػػػػعر الطالبػػػػػػػي  2010تحصػػػػػػػؿ سػػػػػػػنة -
 . بجامعة قاصدم مرباح بكرقمة

المسػػػػػػممة مػػػػػػف  "عمػػػػػػي معاشػػػػػػي لممبػػػػػػدعيف الشػػػػػػباب"عمػػػػػػى جػػػػػػائزة  2011حصػػػػػػؿ فػػػػػػي سػػػػػػنة-
 .  س الجميكريةطرؼ رئي

فػػػػػػاز ك ،  2012عمػػػػػؿ افتتػػػػػاحي لمممتقػػػػػى الػػػػػكطني الرابػػػػػع لمشػػػػػعر الفصػػػػػيح بػػػػػالكادم لسػػػػػنة -
 .  بالجائزة الثانية في المسابقة الكطنية لنفس الممتقى 

كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف المػػػػػػدف  ةكتيبػػػػػػاز  ةكالقالػػػػػػ ةلػػػػػػى النعامػػػػػػإلػػػػػػى سػػػػػػيدم بمعبػػػػػػاس إدرار أكمػػػػػػف      
ا عبػػػػػر مػػػػػا أتاحتػػػػػو األسػػػػػابيع الثقافيػػػػػة مػػػػػف تػػػػػرؾ الشػػػػػاعر بصػػػػػماتو مػػػػػؤثرا كمتػػػػػأثر  ة؛الجزائريػػػػػ

اعيػػػػػة كنػػػػدكات حققػػػػت فػػػػي مجمميػػػػػا فػػػػرص االطػػػػالع كاالكتشػػػػػاؼ إذكتابػػػػة كقػػػػراءة كحصػػػػص 
 .الثقافي المحمي فضال عف ىدؼ الحضكر

 ةاليادفػػػػ ةاألعمػػػػاؿ الفنيػػػػ تمػػػػؾم تركتػػػػو مثػػػػؿ ذكر ىػػػػك االنطبػػػػاع الجميػػػػؿ الػػػػذالجػػػػدير بالػػػػ    
التػػػػػي باتػػػػػت مدينػػػػػة  ةالممسػػػػػرح ةبداعيػػػػػاإل فػػػػػي نفػػػػػكس الكافػػػػػديف عمػػػػػى غػػػػػرار جػػػػػؿ األعمػػػػػاؿ

 .الكادم مقاما ليا كلممتمقي عمى حد سكاء
يالحػػػػػػػظ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػذه النبػػػػػػػذة عػػػػػػػف حيػػػػػػػاة الشػػػػػػػاعر "بشػػػػػػػير المثػػػػػػػردم" كمسػػػػػػػيرتو       

الفكريػػػػػػة كاألدبيػػػػػػة خصكصػػػػػػا، اىتمامػػػػػػو الكاضػػػػػػح بػػػػػػالجميكر المتمقػػػػػػي ، كبمشػػػػػػاركة أعمالػػػػػػو 
كالتمفزيػػػػػػػة، كعبػػػػػػػر مختمػػػػػػػؼ األمػػػػػػػاكف كالكاليػػػػػػػات ، أـ كرؤاه سػػػػػػػكاء عبػػػػػػػر المنافػػػػػػػذ اإلذاعيػػػػػػػة 

عبػػػػػػػػر المشػػػػػػػػاركات الثقافيػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػة، التػػػػػػػػي تمنحػػػػػػػػو خبػػػػػػػػرة خاصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التعامػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع 
 الجميكر، كفيـ احتياجاتو كاستنطاؽ آمالو كآالمو ، لتجعؿ منو شاعرا فنانا.

األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم مػػػػػػػف شػػػػػػػأنو أف يميمنػػػػػػػا الطريقػػػػػػػة األمثػػػػػػػؿ كالمػػػػػػػنيج المناسػػػػػػػب فػػػػػػػي سػػػػػػػبيؿ     
 استقراء ديكانو لمكقكؼ عمى الرؤيا الشعرية فيو.  
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 بطاقة الفنية لمديوانثانيا/ 
 شعرية ، إلى النص...ر أبحر.مجمكعة     العنوان:-1
 .مطبعة مزكار، الكادم، الجزائر دار النشر:-2
 .2009الطبعة األكلى،  عدد الطبعة وتاريخيا:-3
 الرقيؽ. مف القطع المتكسط ذم السمؾ حجم الديوان:-4
 سكاسي محمد. مصمم الغالف:-5
عمى خمفية زرقاء سماكية  دار النشر، كاسـ الكاتب، كعنكاف الديكاف :واجية الغالف-6

 أسفؿ "إلى النص....ر بمكف أسكد. أزرؽ سماكم بمكف  كتبت كممة "أبحر" يتخمميا بياض،
، كما لو عف الشعر احتكل صكرة لمشاعر بشير المثردم، كأبياتا الجية الخمفية لمغالف:-7

 تضمنت ذكر المساىميف في صدكر ىذا الديكاف.
 :المساىمون في صدور ىذا الديوان-8

 دار الثقافة محمد األميف العمكدم بالكادم-      
 الرابطة الكالئية لمفكر كاإلبداع بالكادم-      
 الجمعية الثقافية الكطنية محمد األميف العمكدم-      
 الكادم-الجمعية الثقافية لممركز الثقافي محمد ياجكر بقمار-      

 محجكب بمكؿ. تصفيف الديوان:-9
 .صفحة 84 عدد صفحات الديوان:-10
منيا قصائد  16نصا شعريا،  21تضمف الديكاف  عدد وأنواع القصائد في الديوان:-12

مكاضيع الحب كالحرب منيا قصائد حرة، تتراكح بيف الطكؿ كالقصر، عالجت  05عمكدية، 
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 كالثكرة كالنصر كاألخكة ككاليتـ كاإلنسانية كاالغتراب ، كالقضية العربية "فمسطيف"
تضمنت بعض القصائد ما يشير إلى زمف إبداعيا، كتضمف البعض اآلخر ىكامش سياقية 
كإىداء أك مدخؿ، بحيث يسعؼ القارئ عمى تمثؿ دالالت القصائد كاستيعاب خمفياتيا 

 .بشيء مف الكضكح أحيانا كالغمكض أحيانا أخرل المعرفية
إلى القصيدة  ابأسمكب عاطفي، قدـ الشاعر بشير المثردم ديكانو معتذر : مقدمة الديوان-13

 باسمو كباسـ الشعراء، مممحا عف رؤاه ، كأممو في الحرية كمستقبؿ أفضؿ.
1كة تكلد مع اإلنساف..(مشيرا إلى أف)الكتابة لـ تعد تجدم كمع ذلؾ يكتب ...ألف الكتابة مم

 

شمؿ الكالديف كاإلخكة ، قصيرا متعدداىداء ؛ جاء اإلر قصيدة ناعمة عباإلىداء: -14
 كاألصدقاء كاألحبة، كالشيداء كالفرح ، كالكبرياء كالنصر.

كبالتالي فإف مضمكف المقدمة كاإلىداء بكصفيما عتبة الديكاف، يمكف أف نممح منيما ما    
نسانية ككطنية كقكمية بو قصائد الديكاف مف ركح  يمكف أف تصطبغ ، مفعمة بصدؽ أسرية كا 
 .العاطفة كتكىجيا

عمى الرغـ مف أف الديكاف لـ يتضمف خاتمة مصرحا بيا ، إال أنو يمكننا أف   الخاتمة:-15
نعثر عمييا إما في آخر قصائد ىذا الديكاف "عمى مرمى فرح" ليبمغنا رسالتو المشبعة باألمؿ 
ما في القصيدة التي زينت خمفية الديكاف، عف الشعر ككظيفتو، مممحا إلى أنو ال  رغـ األلـ؛ كا 

 إف لـ يكف رؤيا. جدكل مف الشعر
 احتكل الديكاف فيرسا يضـ مختمؼ العناصر فيو، كعناكيف القصائد.الفيرس: -16  
بعنكاف كتب بشكؿ متقطع ، كحجـ متكسط رقيؽ كخفيؼ كبمكف مريح ، تتجمى أكلى    

مالمح الرؤيا الشعرية لمشاعر "بشير المثردم" المكتكب اسمو بالمكف األبيض، مف خالؿ 
ف جاز القكؿ المساىمة في استيدافو لمقار  ئ كدعكتو الضمنية إلى مشاركتو ىذا المكلكد ، كا 

                                                           
مصدر  نقال عف: نكر اليدل طابي: الشاعر بشير المثردم يدعك إلدراج الشعر الشبابي المعاصر في المناىج الجامعية، 1

 إلكتركني سابؽ.
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تربيتو، كبأسمكبو السيؿ البسيط المحتـر ، البعيد عف االبتذاؿ، استطاع أف يجذب لو مف 
  يشاركو الرؤيا .

 
 

 ثالثا/محتوى الديوان
 1 :والرؤيا يشاركنا الرؤيةبشير المثردي الشاعر 

أك أنػػػػؾ تقػػػػر بػػػػأف لػػػػو أبحػػػػر  ،، كأنػػػػت تبحػػػػر إلػػػػى ىػػػػذا الػػػػنص "أبحػػػػرإلػػػػى الػػػػنص...ر "     
كالبنػػػػػػاء المجيػػػػػػكؿ ، فػػػػػػي كػػػػػػؿ األحػػػػػػكاؿ أنػػػػػػت تفتقػػػػػػد حرفػػػػػػا (؛ أك أنػػػػػػؾ تػػػػػػؤمر ) بضػػػػػػـ التػػػػػػاء

تميػػػػػث كراءه بمسػػػػػػافات بينيػػػػػػة مضػػػػػػنية حتػػػػػػى يكتمػػػػػؿ مشػػػػػػيد العبػػػػػػارة ، كمػػػػػػ ؿ األمػػػػػػة الثمػػػػػػيف 
 .)النصر ( 

األحػػػػػػػػػداث كاألجػػػػػػػػػداث ، كعمػػػػػػػػػى  لكػػػػػػػػػف كتحػػػػػػػػػت أنقػػػػػػػػػاض الكاقػػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػي المتطػػػػػػػػػاير      
سػػػػػػتعراض ، أنقػػػػػػاض الميػػػػػػؼ األدبػػػػػػي المصػػػػػػدع بالتصػػػػػػفيؽ المصػػػػػػنع باإليقػػػػػػاع المستسػػػػػػمـ لال

المػػػػػنغـ الػػػػػكارؼ عمػػػػػى حسػػػػػاب الفعػػػػػؿ كالجػػػػػذب كالقطػػػػػؼ ، يبقػػػػػى الحػػػػػرؼ منفصػػػػػال بػػػػػاغتراب 
ألععف الم وحعععاء ثععم يععاء ثعععم نععون... لحظعععة فييععا اسععتكنت ..لعععم تعععد تكفعععي  مػػرة أخػػرل.. )
أ بالشععععر والشععععر ز ىعععرب الحعععرف فكعععدت أىععع...  فعععون مثممعععا ىعععي الجفعععونالحنعععين .. والج

 . 2(فنون ! 
لكػػػػػػػػف  "،ألػػػػػػػػؼ كالـ ػ"يحػػػػػػػػاكؿ الػػػػػػػػديكاف أف يمسػػػػػػػػؾ داللػػػػػػػػة التعريػػػػػػػػؼ تيكينػػػػػػػػا ، فيبػػػػػػػػدأ بػػػػػػػػ     

سػػػػػرعاف مػػػػػا يمتثػػػػػؿ التعريػػػػػؼ بػػػػػأدنى ىديػػػػػة تعصػػػػػؼ بجػػػػػدكل الكتابػػػػػة ، ذلػػػػػؾ أف المحظػػػػػة أك 
بأنانيتػػػػو أك يشػػػػرح صػػػػدر األمػػػػؿ كالتفػػػػاؤؿ لمكاتػػػػب الحػػػػيف الػػػػذم احتػػػػكل القصػػػػائد ، لػػػػـ يفمػػػػح 

                                                           
بشير المثردم ، ارتأينا أف نتطرؽ إلى محتكل الديكاف مف كجية نظر صاحبو، ككاف ذلؾ في لقاء إلكتركني مع الشاعر   1

 .ـ2022جكاف  07الثالثاء 

 . 1، ص 2009، مام 1بشير المثردم، مجمكعة شعرية، "إلى النص...أبحر"، مطبعة مزكار، الكادم، ط  2
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بػػػالحنيف بعػػػد استصػػػراخ  (أك المتمقػػػي بعػػػد ذلػػػؾ عمػػػى حػػػد سػػػكاء ، فكتبػػػت ) بضػػػـ الكػػػاؼ
كمػػػػػػػػا يكتبػػػػػػػػكف...أف يتكشػػػػػػػػحكا بػػػػػػػػالحيرة كالدىشػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػزف ، كالفػػػػػػػػرح المؤجػػػػػػػػؿ أك ( )النػػػػػػػػكف

، ممػػػػػػػا المخاتػػػػػػػؿ فػػػػػػػي أحسػػػػػػػف األحػػػػػػػكاؿ عبػػػػػػػر ثنايػػػػػػػا الػػػػػػػديكاف المثقػػػػػػػؿ بالقصػػػػػػػائد المعاتبػػػػػػػة 
 .اضطر الشاعر إلى أف يمأل رغبة الفراغ 

ىػػػػػػي إال كقػػػػػػع  عمػػػػػػى أف كػػػػػػـ الميػػػػػػؿ كاألحػػػػػػزاف المتعاقبػػػػػػة كتأريخيػػػػػػا كتشخيصػػػػػػيا ، مػػػػػػا     
كػػػػػكب مػػػػػاء عمػػػػػى بحػػػػػر تغمػػػػػي فيػػػػػو نػػػػػار الغكايػػػػػة اإلنسػػػػػانية كالظمػػػػػـ كاالسػػػػػتبداد الػػػػػذم يمتقفػػػػػو 

فسػػػػػػػػيا كعاطفيػػػػػػػػا، الطيبػػػػػػػػكف المسػػػػػػػػمكبة أراضػػػػػػػػييـ كىكيػػػػػػػػاتيـ كقمػػػػػػػػكبيـ جغرافيػػػػػػػػا كتاريخيػػػػػػػػا، ن
كتشػػػػػػخيص األحػػػػػػزاف كالبكائيػػػػػػات كالػػػػػػدمكع بكصػػػػػػفيا تأسيسػػػػػػا لفػػػػػػرح آت كمػػػػػػا أقرتيػػػػػػا فمسػػػػػػفة 
الشػػػػػػػاعر كىػػػػػػػك مشػػػػػػػفكع بػػػػػػػنيـ القنػػػػػػػاع، سػػػػػػػيما فػػػػػػػي المقطكعػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية المتربصػػػػػػػة خمػػػػػػػؼ 

)دمعععععععععوع دالل ودمعععععععععوع الغػػػػػػػػػالؼ الخػػػػػػػػػارجي لمػػػػػػػػػديكاف ، لػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػفع ألكؿ نػػػػػػػػػص يػػػػػػػػػذرؼ 
أف  -شػػػػػاء ربػػػػػي-الركػػػػػاـ ، إال مػػػػػف قطػػػػػة  كىػػػػػي تفقػػػػػد أىػػػػػال كخػػػػػال كأنسػػػػػا تحػػػػػت، 1الشعععععاعر 

يا الصػػػػػياينة ئتكػػػػػكف ليػػػػػا مصػػػػػبرا كمػػػػػالذ شػػػػػككل فػػػػػي حطػػػػػاـ حػػػػػرب غػػػػػزة التػػػػػي تمطػػػػػخ بػػػػػدما
تخاطػػػػػػػػب القطػػػػػػػػة مػػػػػػػػف فػػػػػػػػكؽ الركػػػػػػػػاـ حاممػػػػػػػػة أثػػػػػػػػكاب إخكتيػػػػػػػػا "دالؿ "اآلثمػػػػػػػػكف ، كىػػػػػػػػي أم 

صػػػػػػػارخة ) مػػػػػػػنيـ هلل...( فأصػػػػػػػبح المػػػػػػػتكمـ إنسػػػػػػػانا ، كالمخاطػػػػػػػب  كأخكاتيػػػػػػػا " غيػػػػػػػدا كأحمػػػػػػػد
مفارقػػػػػػػة تجمػػػػػػػت فييػػػػػػػا عبػػػػػػػث الضػػػػػػػمير اإلنسػػػػػػػاني األبكػػػػػػػـ األصػػػػػػػـ...عمى أف  قطػػػػػػػة ، كىػػػػػػػي

 .القطة بدت ككأنيا االحتكاء كمو
كىكػػػػػذا دارت رحػػػػػى الكتابػػػػػة عمػػػػػى إيقػػػػػاع عابػػػػػث بجػػػػػدكاىا أحيانػػػػػا ، كبإيقػػػػػاع آمػػػػػؿ حينػػػػػا      

 2" كععععم مميععععم أن نمحععععق الثععععوارا ففػػػػي قصػػػػيدة  ؛يػػػػد قصػػػػيرة كعينػػػػيف أبصػػػػر مػػػػف بصػػػػيرة  مذ
كىػػػػػك يتمايػػػػػػؿ كيتبختػػػػػػر بمػػػػػـك العركبػػػػػػة ك أىالييػػػػػػا ، كمػػػػػا ضػػػػػػيعتو مػػػػػػف  قػػػػػدح الشػػػػػػاعر نفسػػػػػػو

 اإذ نفععععتح الشاشععععات واألخبععععار )اكتفػػػػت بػػػػو مػػػػف فرجػػػػة نازفػػػػة ضػػػػاحكة بعػػػػد حػػػػيف تػػػػاريخ كمػػػػا
                                                           

 3و، صيقصد مف دمكع دالؿ كمني، المصدر نفس 1
 .23المصدر نفسو، ص  2
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كلػػػػـ يكتػػػػؼ فقػػػػط  ،1 نقتععععات  يضععععا أو نمععععوك حععععوارا....ونصععععوب التنديععععد مععععلء رماحنععععا 
لععععم أىععععم بصععععبابة )إن بػػػػدكر الشػػػػاعر البطػػػػؿ الػػػػذم يػػػػرفض فحسػػػػب، فػػػػرفض نفسػػػػو أيضػػػػا ..

البحعععععر العععععذي ...أشعععععتاقو أفأفقعععععو اإلبحعععععارا ....ال حعععععول لعععععي إال رمعععععاد قصعععععيدة ...ظعععععل 
،  2أنفاسععععيا كمتيمععععين تعثرا...والميععععل شععععق بربعيععععا أقمععععارا... ..الشععععموس بأسععععرىا محتععععارا 

اعػػػػػة اليػػػػػأس كحتػػػػػى إنكػػػػػار الػػػػػذات المريػػػػب فػػػػػي أقصػػػػػى مػػػػػ ؿ.. ) أشػػػػػاىد مػػػػػرة ظتسػػػػرم إذف ف
 .بي ..كأخرل كبعد ثانية تراني ضاحكا أليك ..!( طفال ..لييبا ينتيي صك 

إف استحضػػػػػار "محمػػػػػد الػػػػػدرة " الغائػػػػػب الجػػػػػامع لطفكلػػػػػة ميػػػػػدكرة عمػػػػػى كقػػػػػع أحضػػػػػاف       
دامعػػػػة صػػػػادقة ، أصػػػػبحت مشػػػػيدا يتعػػػػاطى معػػػػو حتػػػػى الشػػػػاعر فػػػػي لحظػػػػة نسػػػػياف عمرىػػػػا 
سػػػػػاعات مػػػػػف الفجيعػػػػػة بالضػػػػػحؾ عمػػػػػى أقػػػػػرب زمػػػػػف نكتػػػػػي مرصػػػػػكد بالصػػػػػدفة فػػػػػي حػػػػػارات 

 .ى الكجع الشارع ك تنفيس الجماعات المستديرة في يكمياتيا الشاطحة عم
كىكػػػػػػػػذا صػػػػػػػػار إيقػػػػػػػػاع الػػػػػػػػديكاف فػػػػػػػػي صػػػػػػػػراع مػػػػػػػػع الػػػػػػػػنص كالكاقػػػػػػػػع السػػػػػػػػارؽ لمنصػػػػػػػػر      

نتصػػػػار لمقصػػػػيدة كرمػػػػز الكالحريػػػػة، لكػػػػف الػػػػذم يػػػػدعك لمتجمػػػػي ىػػػػك إصػػػػرار الشػػػػاعر عمػػػػى ا
دراؾ الػػػػػػػػػكعي كالممارسػػػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكؼ ال محالػػػػػػػػػة تنصػػػػػػػػػؼ  لتعطيػػػػػػػػػؿ الغفمػػػػػػػػػة كا 

متفرقػػػػػػة تتيػػػػػػادل القصػػػػػػيدة ممتكيػػػػػػة عمػػػػػػى المشػػػػػػيد كتمحػػػػػػؽ بػػػػػػالحرؼ اليػػػػػػارب ، ففػػػػػػي نمػػػػػػاذج 
) إن كععععان ..الميعععععل سععععف صععععييميا ..فالشععععمس فعععععي  ةمكقفيػػػػا فتسػػػػتر نفسػػػػيا بعػػػػد التعريػػػػ

) ىععععي ذي القصععععيدة ال تععععرى لكننععععي ...إن سععععافرت كفػػػػي بػػػػكح آخػػػػر  3باتيععععا أنععععوارا...  نج
 .كغيرىا مف تربيت عمى كتؼ المعاناة  4... بعيونيا سأوقع

تفػػػػػػػاؤال مسػػػػػػػتعجال  5) عمعععععععى مرمعععععععى فعععععععر  ..  ػؿ كينتيػػػػػػػي بػػػػػػيسػػػػػػتنجد الػػػػػػػديكاف المػػػػػػػأمك     

                                                           
 .28-27المصدر نفسه، ص  1
 .30-29المصدر نفسو، ص  2
 .31المصدر نفسو، ص 3
 .80المصدر نفسو، ص  4
 .81المصدر نفسو، ص  5
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كتخفيفػػػػػػا ، لكػػػػػػف اليقػػػػػػيف الػػػػػػذم عصػػػػػػره التقػػػػػػديـ المكقػػػػػػع بقمػػػػػػـ الشػػػػػػاعر ، كىػػػػػػك يقػػػػػػيف ربػػػػػػاني 
مكفػػػػػػكؿ بالنيايػػػػػػات السػػػػػػعيدة لممكمػػػػػػكميف كالمعبئػػػػػػيف بالمأسػػػػػػاة الرتيبػػػػػػة العارمػػػػػػة ، ىػػػػػػك يقػػػػػػيف 

اؿ بعػػػػد لفتػػػػات انفػػػػراج مقتػػػػرف بالعزيمػػػػة كالتحػػػػذير ك العمػػػػؿ ك الػػػػكعي ، حتػػػػى يصػػػػدؽ مػػػػا قػػػػ
 -)...ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػك المشػػػػػػيد ، كلمػػػػػػزمف  :تحفػػػػػػؿ بػػػػػػالفرج كالحريػػػػػػة كالميػػػػػػراث الجميػػػػػػؿ كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ

 1....(لمف ال يعممكف بقية 
 

 رابعا/ قالوا عن الشاعر بشير المثردي وديوانو:
ف كاف إف مما يزيد الشاعر كالديكاف تعريفا، أف نقؼ عمى آراء         المختصيف حكليما؛ كا 

األمر يشكؿ شيادة لمتاريخ يظفر بيا الشاعر ، فيي بالنسبة ليذا البحث تمثؿ معينا كدليال 
 كمحفزا ألف نخكض بجرأة في مغامرة في عالـ الشاعر بشير المثردم كديكانو. 

           كنسجؿ ىنا شيادة كؿ مف الدكتكر "ميداني بف عمر" كالدكتكر" عمي مصباحي"    
 : 2يقول الدكتور "ميداني بن عمر"        
 تمتح شعرية بشير المثردم مف معيف تجربتو ليؤرخ كاقعو المغكم ما يسطره كجكده"       

 بشفافية كحس إنساني شديد الرىافة كاليشاشة . 
كيتغنى ، كيكتب حيف يفرح ،يكتب بشير حيف يحزف، فيبكي كيبكي )بفتح الباء كضميا(    

 حيف تيتز ركحو طربا فيشجي . 
بقدر ما يسحب قارئو مف ذراعو  ،ال يكغؿ كثيرا في أحراش المعاني المكحشة كأدغاليا      

كينساه كحده فييا كينسحب بخفر حيائو  ،إلى حدائؽ ركحو المشمسة المشرعة عمى الحياة
 اليادئ الجميؿ. 

ع يبحر في نصو منتصرا لشعرية ال بشير الشاعر المطبكع في غير كمفة كال تصن     
                                                           

 المصدر نفسو، مقدمة الديكاف. 1
 شاعر كأكاديمي جزائرم، أستاذ النقد بجامعة الكادم . 2
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تتعالى عف قارئيا كال تتعالـ عميو بقكة الفكرة، كال بكثافة حجب المجازات المعتمة، بقدر ما 
تقكؿ حياتيا، كتيمس في أذف مف ينصت لكجيبيا: اقرأ ىذا النص! لعمؾ عشت معي ىذه 

د معي ىنا إلى حمـ أف ابؾ معي قميال ىنا! كاعشؽ معي قميال ىنا! كاخم ، التجربة يكما ما 
بنبر شعرم جمالي نادر التكليؼ ال يدؿ إال عمى شعرية  ، نستعيد مجدا فقدناه معا يكما ما

 1".بشير المثردم المتميزة 
 

 : 2ويقول الدكتور عمي مصباحي
لقد كانت كال تزاؿ كستبقى لمكممة قدسيتيا ككقعيا في القمكب عمى مر العصكر ككر "     

الدىكر، كعمى ىذا النيج سار الشاعر "بشير المثردم" في ديكانو، فجاءت كممتو ممتزمة 
كقصيدتو ممتيبة نابعة مف أعماؽ كجداف مرىؼ الحس، نسمع داخميا أنيف الشعكب العربية، 

ي نزعة قكمية طافحة بمشاعر الحب كاأللـ، كىنا مكمف الشاعرية كتممس آماليـ كآالميـ ف
 كالجماؿ في الديكاف. 

لقد حكل ديكاف "بشير المثردم" منجما خصبا ثريا مف الكنكز النفسية المضمرة كراء معجـ    
لغكم ثرم ذم أبعاد استيمكلكجية كسكسيكلكجية كأيديكلكجية مخضبة مدبجة في حمة اسقيطية 

 رىا كقؿ مثيميا.شعرية عز نظي
فكاف ىنا الزما عمى الباحثيف كالنقاد التشمير عمى سكاعدىـ كحمؿ معاكليـ النقدية    

 .3كالتنقيب في ىذا المنجـ كاستخراج ىذه الكنكز التي ال أظف أف ينضب معينو كخيره"
 
 

                                                           
 .2022جكاف  08بف عمر، بتاريخ: مف الدكتكر ميداني إلكتركنية رسالة  1
 مختص في النقد األدبي المعاصر كميتـ بأسئمة الحداثة كما بعدىا. 2
 .2022جكاف  08رسالة كرقية مف الدكتكر عمي مصباحي، بتاريخ: 3



أبحر قراءة في الرؤيا  ديوان إلى النص...ر...............................الفصل الثاني
 الشعرية

 

55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قراءة في الرؤيا الشعرية من خالل ديوان إلى النص...ر أبحر/ ثانيالمبحث ال
 تتعدد مناىج قراءة الرؤيا ، كفي ىذا المبحث نتطرؽ إلى قراءة في الرؤيا الشعرية         

أبحر" عمى كفؽ آليات نظرية التمقي، كالتي تيتـ بالقارئ، ر مف خالؿ ديكاف "إلى النص...
كىي نكع جديد مف النقد األدبي يكجو اىتمامو نحك استجابة القارئ، كقد تضافرت مجمكعة 
مف العكامؿ عمى إخراج ىذه النظرية، لعؿ أىميا "حالة الفكضى كاالضطراب التي كانت 

تجاه قكانيف األدب كمناىجو التقميدية سائدة في نظريات األدب المعاصرة، كالسخط العاـ 
 السائدة. 

كتيدؼ ىذه النظرية إلى تجديد التاريخ األدبي كتفعيمو، كنقؿ مركز االىتماـ مف مبدع      
 .1العمؿ الفني كمف عممية إنشائو إلى المتمقي

لى خاصة أف الكتابة تأبى إال أف تككف قراءة في أكسع دالالتيا، انطالقا مف االرتداد إ     
دراكا؛ كىي  مبتدأ اإلنساف، كانتياء إلى تجسيد الكجكد تصكرا ، كتأمال، كتفكرا، كتعقال، كا 

قعا كغيبا، صكرة كمعنى ، في نظاـ لغكم، رؤيا خاصة لمعالـ في اتصبك إلى كضع العالـ ك 
                                                           

ينظر؛ مسمـ عبيد فندم الرشيدم: أفؽ التكقع عند المتمقي في ضكء النقد األدبي الحديث دراسة نظرية تطبيقية، مجمة  1
 .551ىػ ، ص 1439-ـ2017، 1، عدد1كمية البنات األزىرية، طيبة الجديدة، األقصر، مصر، مجمد 
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تعبير خاص؛ كىذا المنيج ينظر لمنص باعتباره ثمرة ناضجة مكتممة تخمقيا رؤيا متصمة 
كد مف خالؿ منظكر معقد يسكده إدراؾ عالقات التشابو كالتضاد بيف أشياء تعايف الكج

 .   1الكجكد عمى المستكل المعنكم كالمغكم
تتبايف كتتعدد سعة كعمقا مف قارئ إلى آخر كفقا لخبرة القارئ  مستكيات القراءةغير أف    

راءات يساكم عدد القرائية كألسمكبو في التعامؿ مع النص، حتى قيؿ إف ىناؾ عددا مف الق
القراء أنفسيـ، بؿ إف ىناؾ مف يذىب إلى أف القارئ الكاحد نفسو ، يقدـ لنا في كؿ مرة قراءة 

  2جديدة تختمؼ عف قراءاتو األكلى.
 كعميو ؛ ستككف قراءة الرؤيا في ديكاف "إلى النص...ر أبحر" عمى النحك التالي:     

 التناص-2أفؽ التكقع       -1
 القارئ الضمني-4    الفجكات    -3

يممؾ الشاعر كعيا جماليا لمعالـ، كيترجمو بالتعبير الجميؿ، كلمكشؼ عف ىذا إذ       
الكامف في النصكص اإلبداعية نستخدـ آليات كأدكات إجرائية كمعرفية تمكف  ؽالجماؿ العري

 3مف حيازة الشاعر لمعالـ جماليا.
ىمكمو كآلالمو كآمالو ، حيث يعد المتمقي بكصمة عر يعانؽ المتمقي ألنو يعبر عف افالش    

الشعر الجميؿ بكؿ تأثيراتو كسطكتو عمى النفكس كاألركاح كاألذىاف في كنؼ رؤيا شعرية 
 أبحر" لمشاعر "بشير المثردم" .ر كىك ما نممسو في ديكاف "إلى النص... ؛ لمككف كاإلنساف

                                                           
القراءة العربية، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، حبيب مكنسي: القراءة كالحداثة مقاربة الكائف كالممكف في ينظر؛  1

، 2006فكزم عيسى: النص الشعرم كآليات القراءة، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط، . ينظر أيضا؛182، ص2000ط، 
  .8ص 

، المركز ينظر؛ فاضؿ ثامر: المغة الثانية في إشكالية المنيج كالنظرية كالمصطمح في الخطاب النقدم العربي الحديث 2
 .49ص ، 1994، 1الثقافي العربي، بيركت، ط

المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، سمسمة عالـ المعرفة، ينظر؛ كىب أحمد ركمية: شعرنا القديـ كالنقد الجديد،  3
 .24، ص1996، مارس 207عدد الككيت ، 
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 أوال/أفق التوقع  

أفػػػػػؽ التكقػػػػػع مفيػػػػػـك جمػػػػػالي لػػػػػو دكر مػػػػػؤثر فػػػػػي عمميػػػػػة بنػػػػػاء العمػػػػػؿ الفنػػػػػي كاألدبػػػػػي،       
كفػػػػي نكعيػػػػة االسػػػػتقباؿ التػػػػي يمقاىػػػػا ذلػػػػؾ العمػػػػؿ انطالقػػػػا مػػػػف فكػػػػرة أف المتمقػػػػي يقبػػػػؿ عمػػػػى 
العمػػػػػؿ كىػػػػػك يتكقػػػػػع أك ينتظػػػػػر شػػػػػيئا ن مػػػػػا؛  كالعمػػػػػؿ األدبػػػػػي غالبػػػػػا مػػػػػا يحمػػػػػؿ إلػػػػػى القػػػػػارئ 

كؿ نسػػػػقا مػػػػف االنتظػػػػارات كالعالمػػػػات التػػػػي تترسػػػػب فػػػػي مجمكعػػػػة مػػػػف المعطيػػػػات التػػػػي تشػػػػ
العمػػػػػؿ األدبػػػػػي نتيجػػػػػة تػػػػػأثره بالنصػػػػػكص األخػػػػػرل التػػػػػي تنتمػػػػػي إلػػػػػى نفػػػػػس الجػػػػػنس األدبػػػػػي، 
ممػػػػا يخمػػػػؽ لػػػػدل جميػػػػكره نمطػػػػا معينػػػػا مػػػػف التمقػػػػي كيدفعػػػػو إلػػػػى استحضػػػػار تجربتػػػػو السػػػػابقة 

لمعنػػػػػػػى فالقػػػػػػػارئ عنػػػػػػده لػػػػػػـ يعػػػػػػػد طرفػػػػػػا مسػػػػػػتيمكا  ؛عػػػػػػف النصػػػػػػكص التػػػػػػػي سػػػػػػبؽ أف قرأىػػػػػػا
نما تحكؿ إلى عنصر فاعؿ إلى عممية إنتاج المعنى  .  1النص كقصديو المؤلؼ كا 

تناغمت الصكر الفنية كتماىت كىندست شبكتيا الداللية في ىذا الديكاف مف خالؿ         
عالـ الخياؿ الخالؽ ، كالمشيدية الفنية كالرؤيا المتكاممة عبر مضاميف الحزف كالسالـ 

                                                           
األكاديمية للدراسات  ، قراءة في المحايثة والتأويل ينظر؛ بن الدين بخولة: أفق التوقع، وخلق التماثل من الالتماثل 1

 .90، ص2108، جوان 21االجتماعية واإلنسانية،  قسم اآلداب واللغات، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  العدد 
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 كالثكرة كالنصر، التي سربمت حنايا ىذا الديكاف؛ إنيا متعة الخياؿ كالعقؿ.كالحب كاإلنساف 
المالحظ عند تسميط التصفح كالقراءة في ىذا الديكاف أف الشاعر "بشير المثردم" يرسؿ     

 صكره كرؤياه عمى نحك فيو مراكغة.
فيػػػػػػػك ينػػػػػػػاكر كيعمػػػػػػػد إلػػػػػػػى كسػػػػػػػر أفػػػػػػػؽ التكقػػػػػػػع فػػػػػػػي مػػػػػػػكاطف كثيػػػػػػػرة مػػػػػػػف ديكانػػػػػػػو؛ بػػػػػػػدء     
 التػػػػػػػيك باعتبػػػػػػاره المػػػػػػدخؿ كالعتبػػػػػػة األكلػػػػػػى التػػػػػػي تحػػػػػػدد خارطػػػػػػة القػػػػػػراءة كالتمقػػػػػػي،  العنكاف،بػػػػػػ

ذا مػػػػػػا ا  يتقدمػػػػػػو ذلػػػػػػؾ العنػػػػػػكاف، ك  يجػػػػػػرم التفػػػػػػاكض عمييػػػػػػا لكشػػػػػػؼ مخبػػػػػػكءات الػػػػػػنص الػػػػػػػذم
الحاجػػػػة  فإمفتاحػػػػا لػػػػو، كرأسػػػػا لجػػػػػسده، فػػػػ أك مػػػػف أجػػػػزاء الػػػػنص، عػػػػد العنػػػػكاف جػػػػزءا ميمػػػػػا

 1.لى فيـ المتمقي لمنصإيضاؼ ا فيمػ طالما كفػرت  باتت ممحة،  لى معرفتوإ
فػػػػالعنكاف عبػػػػارة عػػػػف رسػػػػالة، يتبادليػػػػا المرسػػػػؿ كالمرسػػػػؿ إليػػػػو، يسػػػػاىماف فػػػػي التكاصػػػػؿ     

المعرفػػػػػػػي كالجمػػػػػػػالي كالرؤيػػػػػػػكم، رسػػػػػػػالة مشػػػػػػػفرة لغكيػػػػػػػا، يفككيػػػػػػػا المتمقػػػػػػػي، كيؤكليػػػػػػػا بمغتػػػػػػػو 
 2الكاصفة كالماكرائية.

" مف حيث يقصد أك ال يقصد أف يجعؿ العنكاف عالمة كقد عمد الشاعر "بشير المثردم     
بؿ ذاكرة نصكصو متى سافر المتمقي عبر قارب المعاني ، كأدرؾ المقاصد كالدالالت 

 .أبحر"ر "إلى النص...حيث يعنكف الشاعر ديكانو :   3كغمرتو نشكة الفف كالجماؿ؛
إف المتمقي حينما يقرأ عبارة العنكاف تمؾ ، يتبادر إلى ذىنو أف الشاعر يقر بأنو امتطى       

 البحر ليصؿ إلى نصر ما في مكاف ما، كىذا ىك المتكقع األكؿ.
لكف إذا ما فكؾ بنية النصكص  كخاض غمارىا كأكغؿ في بنياتيا العميقة يخيب أفؽ  

 تكقعو.    
                                                           

التربكية، ضياء راضي الثامرم: العنكاف في الشعر العراقي المعاصر أنماطو ككظائفو، مجمة القادسية في اآلداب كالعمـك  1
 .13، ص 2010، 2عدد 9مجمد

ينظر؛ جميؿ حمداكم: السيمكطيقيا كالعنكنة، مجمة عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، مجمد  2
 .100، ص 1997، يناير/مارس3، العدد25

 .85، ص 2002، 1، طينظر؛ عمي جعفر عالؽ: الشعر كالتمقي)دراسة نقدية(، دار الشرؽ ، األردف، عماف 3
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بحر" تكشؼ دالالت متنكعة ؛ ىي دعكة الشاعر المتمقي أف يرل فبنية "إلى النص...ر أ   
النص ، كالشاعر يبحر فيو إبداعا كتجربة كمخاضا كمشقة ؛ فطريؽ اإلبداع األدبي كالشعرم 

بحار عمى قكؿ نزار قباني :   يحتاج إلى سفر كا 
بحار إلى اآلتي  أبا تماـ: إف الشعر في أعماقو سفر كا 

 ككشؼ ليس ينتظر...
 لدالالت أيضا: إلى النصر المبتكر أك المكسكر أك المشطكر، كيؼ سيبحر الشاعر؟كمف ا  

إنو النصر الذم ال يأتي خاصة، كصكرة لفظ "النصر" في العنكاف أتت مكسكرة الخاطر 
 مشطكرة إلى نصفيف "النص" "ر" .

يعد كمف الدالالت أف النص الشعرم لـ يعد سالحا مف أسمحة الكجكد اإلنساني، إذ لـ     
قادرا عمى تحقيؽ آماؿ الشعكب خاصة العربية منيا، كالتي تتجرع كيتجرع معيا الشاعر 

 "بشير المثردم" مر اليزائـ كاالنكسارات .
 ككأننا بالشاعر يضمر أنو سيخكف الشعر، فال شعر بال نصر كال نصر بال شعر.    
ط بمكف سماكم؛ يكشؼ ىذا ما حدثنا بو العنكاف كىك يسبح في غالؼ مف الحجـ المتكس    

 عمك المضاميف كسمك الشعر في كنؼ حمائـ بيضاء رسمت عمى كاجية الديكاف.
إنيا السالـ كالحب كعالـ السكينة مف مشقة الم سي كالمعاناة كاألحزاف، إنو النصر المأزر   

 مف السماء إذا الرحماف شاء.
  1........ ؟"أما نصكص الديكاف فتبكح لنا بقكؿ الشاعر:  مف قصيدة "..    
ىذه القصيدة اختارت النقاط كعالمة االستفياـ عنكانا ليا ؛ إنو جنكف الشاعر في     

 لحظات الكشؼ كالتجمي.
 ألف..

                                                           
 . 1، ص مصدر سابؽبشير المثردم، مجمكعة شعرية، "إلى النص...أبحر"،  1
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 الم وحاء
 ثم ياء
 ثم نون

 لحظة فييا استكنت
 لم تعد تكفي الحنين

 1والشجون؟
مف خالؿ ىذه السطكر يخيب أفؽ تكقع المتمقي ، فيك حيف يالحظ السطكر األربعة      

األكلى يبني أفؽ تكقعو؛ ككف ىذه السطكر تحيؿ إلى عطؼ الحركؼ "األلؼ ، الالـ، الحاء، 
غمؽ عميو كشؼ المعنى؛ غير أنو سرعاف ما ينكسر ىذا األفؽ؛ إذ بالشاعر نالنكف، كسي

فيا المككنة ليا ، كيفؾ لغزىا في السطكر الثالثة المكالية ؛ ك حر  لىإيقطع لحظة "الحيف" 
فالحيف "لحظة" لـ تعد تستكعب حنيف الشاعر كشجكنو ، فيتقطع المفظ فيو داللة االنكسار 

 كالضياع ، كداللة األفؽ المغاير المضمر.
 كىا ىك الشاعر "بشير المثردم" يشاكس أفؽ المتمقي في قصيدة "ىكية"     

 ت سوى شاعرأنا لس
 أبيع الحمم كالتاجر
 أبيع الدرب بالدرب
 أىيم في ىوى ربي

 2أرد الميل عن شمسي وعن شعبي وعن قمبي
في ىذه السطكر نقؼ عمى خيبة أفؽ؛ فالمتمقي يعتقد أف الشاعر يعرؼ بنفسو عمى أنو    

 شاعر، كلكف فجأة ينكسر أفؽ التكقع لديو؛ ليكتشؼ أف ىذه الجمؿ الشعرية تظير ىمكـ
                                                           

 . 1ص  المصدر نفسو، 1
 .7المصدر نفسو، ص  2
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حساسو بالذنب ؛ ألف شعره خائف لقضاياه  الشاعر كمتاعبو ك"الالجدكل" التي يعيشيا، كا 
 كتجاربو الشعكرية إزاء نفسو كشعبو ؛ فيك كالتاجر يبيع الحمـ كالدرب بالدرب . 

 إنيا لحظة ضعؼ كىكاف كخكر، فالشاعر "بشير المثردم" يريد الخالص كلكف...    
ز كجؿ ، كيؤدم رسالتو في الكجكد برد الظمـ كالظالـ عف يستدرؾ كيخمص بالتمسؾ باهلل ع

 نكر الحياة كالشعب كالقمب الميشـ. 
 كما تظير الخيبة في التكقع في قصيدة " كـ مميـ أف نمحؽ الثكار" إذ يقكؿ الشاعر:    

 قد ال  وقع الماء في أفق الردى           
 بيض  مائمي أمطارا تفحسب

 وتعود  زة بالحصار كميفة            
 1 رز العراء بصبرىا فرجارا                              

فحسب الخمفية الثقافية لممتمقي أف الماء ظير في األفؽ كالشاعر ينتظره، فسحب غمائمو    
 أمطارا.

كأف الشاعر في حاؿ ترقب سقكط المطر، كلكف سرعاف ما ينكسر أفؽ تكقعو فيذا الماء    
رمز الحياة كالعيش ميت ألنو يمكح مف أفؽ أك سماء المكت ؛ حتى خدع الشاعر فحسب أف 

 المطر رمز الحياة آت. 
 إال أف أفؽ تكقعو ىك نفسو كسر فما باؿ أفؽ تكقع المتمقي أك القارئ .    
 البيت الذم ىك مدخؿ أك مطمع القصيدة يعزز كسر التكقع فيو قكلو:  ىذا    

 وتعود  زة بالحصار كميفة              
  رز العراء بصبرىا فرجارا                              

فالماء أك الحياة لـ تأت لغزة المحاصرة ، بؿ أتى بدال عنيا العراء الذم عمؽ جرح    

                                                           
 .24-23المصدر نفسو، ص 1
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 ائرة. صبرىا كألميا بغرزة غ
كيبدك مف خالؿ ىذه المجمكعة الشعرية أف "كسر" أفؽ التكقع ال يخص المتمقي ، بؿ    

 الشاعر "بشير المثردم" أحدث االستثناء مف خالؿ خيبة أفؽ تكقعو كالمتمقي أيضا .
 فيا ىك يقكؿ مف قصيدة "شمس ال تغيب" : 

  ضب ...  ضب
 يختار في كل الثنايا
 ويرتدي كل العرب

 مات بطمقةوالطفل 
 ! في حضن أب...
 شكرا لكم

 أحييتموه شييدنا من بعده
 حينما أجسادكم رقصت

 1وىدىدىا الطرب 
لمكىمة األكلى الشاعر يشكر مف أطمؽ النار عمى طفؿ في حضف أبيو، كلكف عند يقظة      

القراءة ، يكسر أفؽ تكقع الشاعر كالمتمقي معا؛ إنو شكر الغضب كالثكرة كاالنتفاضة ؛ ال 
 شكر التينئة خاصة، كمف حكؿ الطفؿ مف عيٍرب يرقصكف كيطربكف .

 فما أجمؿ ىذه المراكغة الفكرية ألفؽ تكقعاتنا.     
 انظر أيضا قكؿ الشاعر:    
 و دا الرفاق كسمعة منسية                

 2من بيعيا تتضجر األسواق                            
                                                           

 .40المصدر نفسو، ص  1
 .44المصدر نفسو، ص  2
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كأنت تقبؿ عمى ىذا البيت بداية بكصفؾ "متمؽو" ، كحسب خمفياتؾ الثقافية ؛ تفيـ أف     
الرفاؽ ال قيمة ليـ، فيـ كالسمع غير المرغكب فييا؛ لكف سرعاف ما ينكسر أفؽ تكقعؾ 
ليحيؿ إلى أف الشاعر يأسؼ لضياع رفاقو كتبدؿ أخالقيـ كتبدد شيميـ في زمف ال يعرؼ 

 . معنى الرفقة الخيرة
كذا في ىذا البيت مف قصيدة "الحقيقة كالحمـ" نصاب بخيبة في التكقع؛ إذ يقكؿ الشاعر     

 "بشير المثردم": 
 1 دوِت معممَة الشوق بتِّ الشذى سابح إذ تسيحين عطرا

لمكىمة األكلى يتبادر إلى ذىف المتمقي أف الشاعر يخاطب امرأة بأنيا صارت تعمـ الشكؽ 
الصفكؼ المدرسية أك الجامعية؛ لكف يخيب التكقع ، كنتبيف أمرنا؛  كمادة معرفية تؤخذ في

فيك يعبر عف شدة الشكؽ ليا ، إنيا سطكة الحب كالصبابة ؛ تجعؿ مف نحب يعممنا كيؼ 
 نشتاؽ لو.

 
 
 

    
 أما قكلو مف القصيدة نفسيا: 

 2رمتيا المسافات برا وبحرا     فكم من متعب؟ والقصائد بعدٌ 
فحتما يخيب أفؽ التكقع ، حيف تمقي ىذا البيت ؛ فالشاعر إنساف يتعب ، كالقصائد بعده ال   

 يستطيع الكصكؿ إليو ألنو متعب.
كلكف ندرؾ بعد أف نستجمع قكانا القرائية أف تعب الشاعر ناجـ عف ىمكمو بكصفو مبدعا    

                                                           
 .50المصدر نفسو، ص  1
 .50، ص المصدر نفسو 2
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 كميالد القصائد عسير كيمكمو.
ة الشعرية بثرائيا كجرأتيا عمى كسر أفؽ التكقع تتميز قصائد ىذه المجمكع        

كاالنتظار؛ كفي ذلؾ رمزية كداللة عمى أصالة اإلبداع عند الشاعر "بشير المثردم" ، الذم 
بداعو المتأصؿ أف يتخذ مف آلية أفؽ التكقع كسيمة ساىمت في  استطاع بمكىبتو الجمية كا 

اعر تجاه الحياة كاإلنساف بمكاضيع تشكيؿ الرؤيا الشعرية لديو، كالتي أبرزت مكاقؼ الش
إنسانية كاجتماعية كسياسية ككطنية ؛ معمنا بذلؾ رسالة الشعر كاإلبداع الفني في رقي 

 اإلنساف كالحياة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثانيا/ التناص    

يعرفو محمد مفتاح بقكلو: "التناص ىك تعالؽ )الدخكؿ في عالقة( نصكص مع نص      
 1حدث بكيفيات مختمفة".

إنو التفاعؿ النصي؛ ذلؾ أف النص ينتج ضمف بنية نصية سابقة فيك يتعالؽ بيا،        
                                                           

، ص 1986، 2محمد مفتاح: تحميؿ الخطاب الشعرم، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  1
121. 



أبحر قراءة في الرؤيا  ديوان إلى النص...ر...............................الفصل الثاني
 الشعرية

 

65 
 

كيتفاعؿ معيا تحكيال أك تضمينا أك خرقا، كبمختمؼ األشكاؿ التي تتـ بيا ىذه التفاعالت، 
كيتعيف عمى القارئ كالمتمقي مف خالؿ التحميؿ أف يبحث في أنكاع ىذه التفاعالت مف جية، 

؛ فيك  1تغاليا داخؿ النص )البعد الجمالي( كأبعادىا الداللية مف جية أخرلكفي أشكاؿ اش
 تداخؿ النص أك ىجرة النصكص كاختراقيا لنصكص أخرل . 

كجػػػػػكد التنػػػػػاص مػػػػػع الحداثػػػػػة الشػػػػػعرية، لػػػػػـ يػػػػػأًت نتيجػػػػػة فعػػػػػؿ اعتبػػػػػاطي عبثػػػػػي، بػػػػػؿ ك      
ـٌ الت قنيػػػػات الالزمػػػػة ليػػػػا، كػػػاف لػػػػو الػػػػدكر األكبػػػػر فػػػػي تػػػػدعيـ الرؤيػػػػا الحداثكيػػػػة، فكػػػػاف مػػػػف أىػػػػ

كمػػػػا أكػػػػد المفارقػػػػة القائمػػػػة فػػػػي الػػػػكعي التػػػػاريخي بػػػػيف القػػػػديـ كالحػػػػديث، كىػػػػك فػػػػي ذلػػػػؾ كمػػػػو 
يعكػػػػػػػس عالقػػػػػػػة المبػػػػػػػدع بػػػػػػػالكجكد، كالكاقػػػػػػػع المحػػػػػػػيط،.. ككانػػػػػػػت الػػػػػػػذات الشػػػػػػػعرية تػػػػػػػتقمص 
عػػػػػػددان مػػػػػػف الشخصػػػػػػيات التػػػػػػي تحيػػػػػػؿ عمييػػػػػػا فػػػػػػي نصكصػػػػػػيا الغائبػػػػػػة، كيتحػػػػػػدث باسػػػػػػتنادىا 

مميػػػػا مػػػػع الكاقػػػػع المحػػػػيط قائمػػػػان عمػػػػى الطريقػػػػة ذاتيػػػػا، كمػػػػف ىنػػػػا ارتػػػػبط إلييػػػػا، كمػػػػا كػػػػاف تعا
الػػػػػنٌص الغائػػػػػب المطػػػػػركح فػػػػػي الػػػػػنٌص النػػػػػاجز بالمبػػػػػدع الػػػػػذم تبنػػػػػاه كأدخمػػػػػو نسػػػػػيج تجربتػػػػػو 

كبػػػػذلؾ يؤكػػػػد أىميػػػػة اسػػػػتيعاب المػػػػكركث ؛ الفنيػػػػة، مػػػػا جعمػػػػو مختصػػػػان بػػػػو كمرتبطػػػػان بػػػػو أيضػػػػان 
التػػػػػي يتعامػػػػػؿ الشػػػػػاعر مػػػػػف خالليػػػػػا مػػػػػع  بأنكاعػػػػػو، كضػػػػػركرة فيمػػػػػو، كيبػػػػػيف أىميػػػػػة الكيفيػػػػػة

2ىذا المكركث باستناده إلى الكعي الحاضف لو
. 

                                                           
، 2سعيد يقطيف: انفتاح النص الركائي النص كالسياؽ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طينظر؛  1

 .98، ص 2001
 .198. ص2010، 1ص في شعر فايز خضكر دراسة نقدية، دار نكف، حمب، طينظر؛ بتكؿ دارك: تجميات التنا 2
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، كتكشؼ عف بالتناصكنصكص الشاعر "بشير المثردم" تزخر مجمكعتو الشعرية     
 نصكص غائبة ، تبدك لنا مف خالؿ المعاني كالدالالت النصية . 

ية كحياة كذكؽ خاص يشيد ذلؾ أف التناص يجكد عمى العمؿ األدبي بفاعمية كحرك   
 المتمقي أك القارئ ليعرؼ كيتمتع. 

 :الكريم والحديث الشريف قرآنمع الالتناص مف ذلؾ:    
 إذ يقكؿ:  

 قد ال  وقع الماء في أفق الردى               
 1بيض  مائمي أمطارا تفحسب    

ڈ ڈ ڈ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ چ :24كىك يتناص مع قكلو تعالى في سكرة األحاؽ   

  چ ڇڍ

 ك يقكؿ الشاعر:    
 2ال تقيرن منى يتيم ..فاقتدى    فمنقتفيو ونكمل المشوارا

  چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ :في سكرة الضحى الكاضح أنو مقتبس مف قكلو عز كجؿك  

3حتى الحروف كوت في الجيد أحباال             ككذا قكلو:     
 

  چ ں ں ڻ ڻ ڻڻچ يتناص مع قكلو عز كجؿ في سكرة المسد:   

 4ىم ىددوا أمة اهلل فضميا                    قكلو:ثـ    
  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ:109مع قكلو عز كجؿ في سكرة آؿ عمراف آية يتناص 

 الشاعر : كقكؿك 

                                                           
 .23المصدر نفسو، ص  1
 .53، ص المصدر نفسو 2
 .62المصدر نفسو، ص  3
 .67المصدر نفسو، ص  4
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 1فوالذي قدر األكوان في يده                            
 2"...فوالذي نفس محمد بيده..."متناص مع الحديث النبكم الشريؼ :  

 3وأين رفُضيم األبطال... ال، ال الً كمف أشكاؿ التناص قكؿ الشاعر :    
 "إلى النص...ر أبحر" حيف يقكؿ:  كما يتناص الشاعر مع عنوان مجموعتو   

...ر محتاال  4عشقي إليِك بكل الصبّْ
ية عامرة بالنصكص الكافدة التي شكمت زخما فنيا كجماليا كفكريا ىذه المجمكعة الشعر      

 تجربة الشاعر كأغناىا بالدالالت كالمقاصد كالرؤل.أثرل 
كقد لعب التناص بكصفو آلية لمتمقي دكرا فعاال ؛ تمثؿ في منح ىذه المجمكعة الشعرية      

 خصكصية كمذاقا خاصيف بفعؿ إذابة الكثير مف النصكص فييا. 
يضاحيا ؛ إذ نجد الشاعر       مثال مساندا كقد ساىـ التناص في بناء الرؤيا الشعرية كا 

 لميتيـ مدافعا عنو مف قير النكائب كظمـ اإلنساف.
كالحركؼ الشعرية إف لـ تكف فيي ظالمة كخائنة، مصيرىا أف تمؼ بالنار كتحرؽ كما    

 تمؼ جيد امرأة أبي ليب بالمسد. 
كيتقاطع الشاعر مع النص القرآف كىك يدافع عف أمة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ؛ فاهلل    

 ا ، ليتجمى مكقؼ الشاعر كرؤياه تجاه قضايانا العربية كاإلسالمية. فضمي
تبدك ثقافة الشاعر الدينية جمية في نصكصو ، فيا ىك نص الحديث النبكم الشريؼ     

 يخترؽ شعره ، فيقسـ باهلل العمي القدير بصيغة كردت في حديث نبكم شريؼ.

                                                           
 .65المصدر نفسو، ص  1
كالذم نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد مف ىذه األمة ، كال ييكدم كال نصراني ، " مف ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : 2

 .مسمـ ركاه كمات كلـ يؤمف بالذم أرسمت بو إال كاف مف أصحاب النار" 
 .64المصدر نفسو، ص  3
 .65المصدر نفسو، ص  4
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كمعانيو، كربما يككف ذلؾ لككنو أثر نصكص الكحي كاضح في لغة الشاعر كأخيمتو      
ى عمى الكتاب كالسنة، فكاف تأثيره أكثر كأشد، فالمعاني كالمكضكعات القرآنية التي بتر 

كجدت طريقيا إلى الشاعر كاستميميا كجعؿ يمزجيا بفمذات إدراكية كتصكرية، أعمت مف 
إلبداعاتو قيمة )الشعار/الكممة( ، كدلت عمى مسؤكلية الشاعر تجاه جميكره المستقبؿ 

شراقو ، في  الشعرية، التي عكس مف خالليا آالـ الحاضر ، آمالو، كغمكض المستقبؿ كا 
صياغات شعرية متتابعة كأساليب فنية متجددة كدالالت إليامية عميقة الغكر في التعبير عف 

 1الكاقع اآلني كالمستقبؿ اآلتي.
بيرجسكف: ير كما يقكؿ تدؿ عمى مكىبة جمية كفف حقيقي؛ إذ إف ىذا األخ ىذه التناصات    

"الفف الحؽ ييدؼ إلى تصكير فردية النمكذج، كلذا، فيك يبحث خمؼ الخطكط التي نراىا 
عف الحركة التي ال نراىا، كيبحث خمؼ الحركة نفسيا عف شيء ىك أكثر سرية كغمكضان.. 

أم الرؤيا الشعكرية التي تحايث عالـ  2؛ "سية لمشخصكنقصد النية األكلى، كاألماني الرئي
 الجكىر. 

يشار إلى تناص الشاعر في عنكاف قصيدتو "عمى مرمى فرح" مع بيت لمشاعر "فريد    
 مخمكفي" مف "ممحمة حمة لخضر" : "عمى مرمى حرب كالزمف بندقية..."

أك البالغي، بقدر ما ىك إف تأثر النص المثردم بغيره؛ ال عالقة لو بالجانب التعبيرم     
 تأثر بالرؤيا الشعرية كمشاركة ليا .

كبيذه التناصات كغيرىا تتشكؿ رؤل الشاعر التي ىي عنصر جكىرم في الرقي بالمنتج    
 الفني. 

                                                           
، 1دار الحامد، عمان، ط، الديني نمكذجا التناص في الشعر العربي المعاصر: التناص :ينظر؛ ظاىر محمد الزكاىرة 1

 .86ص ىع، 1434-م2013
، تاريخ 2017مارس  21نقال عف: عصاـ شرتح: الرؤيا الجمالية في شعر بشرل البستاني، مكقع ديكاف العرب، بتاريخ: 2

 alarab.comhttps://www.diwan.  10/05/2022االطالع عمى المكقع:

https://www.diwanalarab.com/
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 الفجوات / لثاثا

ىدؼ الناقد ىك نقد النص مف داخمو، كالنظر إليو باعتباره عالما مستقال لو منطقو      
الخاص، كقكانينو المستقمة، متخميا عف القراءة التي تقكـ عمى الشرح كالتفسير نحك قراءة 
منتجة تقـك عمى المنيجية كاضعا نصب عينيو أف النص األدبي ، يتشكؿ في ىيكؿ أك بنية 

ء منيا عمى اإلبياـ الناشئ عما تشتمؿ عميو مف فجكات أك فراغات عمى مؤطرة تقـك في أجزا
القارئ ممؤىا، كلذلؾ فيك في حاجة دائما إلى القارئ المنتج الذم يكمؿ ىذا العمؿ كيحققو 

 1عيانيا.
لقػػػػػػػد اعتبػػػػػػػرت جماليػػػػػػػة التمقػػػػػػػي تقنيػػػػػػػة "الفراغػػػػػػػات" بنيػػػػػػػة ديناميكيػػػػػػػة فػػػػػػػي الػػػػػػػنص ألنيػػػػػػػا      

القػػػػػػراءة إثػػػػػػراءه فػػػػػػي ضػػػػػػكء لعبػػػػػػة الضػػػػػػياء كالظػػػػػػالـ التػػػػػػي المجػػػػػػاؿ الخصػػػػػػب الػػػػػػذم تتػػػػػػكلى 
يثيرىػػػػػا الػػػػػنص فػػػػػي اعتمػػػػػاده الكشػػػػػؼ كالخفػػػػػاء ، التصػػػػػريح كالسػػػػػككت، كاإلشػػػػػارة كاإلىمػػػػػاؿ؛ 

يػػػػػػػة كالثغػػػػػػػرات التػػػػػػػي تبػػػػػػػرز مػػػػػػػف فاالمفقػػػػػػػكد فػػػػػػػي المشػػػػػػػاىد التػػػػػػػي تبػػػػػػػدك ت ذلػػػػػػػؾ أف الشػػػػػػػيء
القػػػػػػارئ الحػػػػػػكارات ، ىػػػػػػك مػػػػػػا يحػػػػػػث القػػػػػػارئ عمػػػػػػى مػػػػػػؿء الفراغػػػػػػات باالنعكاسػػػػػػات ، تجػػػػػػذب 

 داخػػػػػػػػػؿ األحػػػػػػػػػداث كيضػػػػػػػػػطر إلػػػػػػػػػى إضػػػػػػػػػافة مػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػـ ممػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػذكر، كمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػذكر ال
، فالمعػػػػػاني الضػػػػػمنية كليسػػػػػت مػػػػػا يعبػػػػػر عنػػػػػو كمرجػػػػػع لمػػػػػا لػػػػػـ يػػػػػذكرّ  يكػػػػػكف لػػػػػو معنػػػػػى إال

 .   2 بكضكح ىي التي تعطي شكال ككزنا لممعنى
إف   عالقػػػػػػػة القػػػػػػػراءة بالكتابػػػػػػػة عالقػػػػػػػة يقظػػػػػػػة بسػػػػػػػيك؛ فمػػػػػػػا تسػػػػػػػيك عنػػػػػػػو الكتابػػػػػػػة كتتركػػػػػػػو    

فارغػػػػا أبػػػػيض، ىػػػػك مػػػػا تحػػػػاكؿ القػػػػراءة اسػػػػترجاعو كتثبيتػػػػو كمػػػػأله؛ كىػػػػي بيػػػػذا المعنػػػػى ىػػػػي 
 .3الذاكرة اليقظة خمؼ الكتابة البمياء

                                                           
 .7، ص مصدر سابؽينظر؛ فكزم عيسى: النص الشعرم كآليات القراءة، 1
ينظر  .177، ص 2007نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشكرات دار األديب، كىراف، ط،  : سينينظر؛ حبيب مك  2

 .291-290سابؽ، ص  أيضا؛ حبيب مكنسي: القراءة كالحداثة مقاربة الكائف كالممكف في القراءة العربية، مصدر
 .92ينظر؛ بن الدين بخولة: أفق التوقع، وخلق التماثل من الالتماثل قراءة في المحايثة والتأويل، مصدر سابق، ص 3
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، فقػػػػد كبمػػػػا أف طريقػػػػة كتابػػػػة الػػػػنص أصػػػػبحت تػػػػدخؿ فػػػػي تحديػػػػد معنػػػػاه كتػػػػأطير مسػػػػاره    
ظيػػػػر مػػػػا يسػػػػمى بالبيػػػػاض كمػػػػا يػػػػرتبط بػػػػو مػػػػف فػػػػراغ دالالت، كعالمػػػػات التػػػػرقيـ كاألشػػػػكاؿ 

 ...1اليندسية كتفتيت الدكاؿ
ف جاز التعبير     ، غير أنيا تثمر قراءات  -عمى تفاىتيا-عمى بساطة تمؾ التقنيات، كا 

متعددة كمتنكعة كمخصبة لمقاـ الفيـ كالتكاصؿ بيف النص؛ ككنو رؤيا ، كالمتمقي ككنو 
 مشاركا في ىذا المنجز األدبي الشعرم. 

كمف ثـ فيي سمة تزيد في قيمة العمؿ اإلبداعي، كتكتب لو العمر الطكيؿ كاالستمرارية       
ص كمو ىك ذلؾ المجيكؿ الذم يتعقبو القارئ الذم يؤثر في الكجكد؛ ككأنما الجماؿ في الن

 .2في العمؿ عف طريؽ رصيده القبمي كيتأثر بو
ال تمثؿ نقصا أك تشير إلى ضعؼ في اإلبداع، بقدر ما تعبر عف إيماف تمؾ الفجكات     

 الشاعر بمشاركة المتمقي ىمكمو كقضاياه ، بؿ كمنجزه األدبي كالشعرم.
را عػػػػػف تشػػػػػكيؿ فراغػػػػػي ينبغػػػػػي أف يمػػػػػأله تعبيػػػػػعػػػػػد تما البيػػػػػاض، لػػػػػـ سػػػػػي ىػػػػػذه الظػػػػػاىرة؛     

الػػػػػذم تترتػػػػػب عنػػػػػو  أثرىػػػػػا كحراكيػػػػػا الجمػػػػػالي فػػػػػي الػػػػػنص الشػػػػػعرم صػػػػػار ليػػػػػاالقػػػػػارئ ، بػػػػػؿ 
تػػػػػػدخؿ فػػػػػػي صػػػػػػمب أم أف قيمتيػػػػػػا  قػػػػػػيـ فنيػػػػػػة كرؤل إبداعيػػػػػػة تػػػػػػؤدم دكرىػػػػػػا فػػػػػػي الشػػػػػػعرية؛

نتاج الداللة،  .كتكثيؼ المعنى الرؤيا كا 
قيمػػػػػػة كأىميػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػنص الشػػػػػػعرم شػػػػػػأنيا فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ شػػػػػػأف سػػػػػػكاد فم يقػػػػػػاع البصػػػػػػرم    

أىميػػػػػػة ىػػػػػػذه الظػػػػػػاىرة تختمػػػػػػؼ مػػػػػػف  ؛ غيػػػػػػر أفكال تنفصػػػػػػؿ عنيػػػػػػا الكتابػػػػػػة كالمغػػػػػػة الشػػػػػػعرية،
تبعػػػػػػػان لمقدرتػػػػػػػو الفنيػػػػػػػة عمػػػػػػػى تفعيػػػػػػػؿ نصكصػػػػػػػو باإليقاعػػػػػػػات البصػػػػػػػرية  شػػػػػػػاعر إلػػػػػػػى آخػػػػػػػر،

                                                           
ينظر؛ عالء الديف عمي ناصر، دالالت التشكيؿ البصرم الكتابي في النص الشعرم الحديث، مجمة األثر، جامعة  1

 .113ص، 2017، ديسمبر 29قاصدم مرباح، كرقمة، عدد 
ينظر؛ قندسي خيرة: التفاعؿ بيف النص كالقارئ قراءة في نظرية جمالية التمقي لدل ياكس كآيزر، مجمة النص، جامعة  2

 .265، ص 15/01/2014، 1، عدد1ربي بف مييدم، أـ البكاقي، مجمد الع
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 .1المالئمة التي تفعؿ النص
   
عتو "إلى النص...ر أبحر"؛ إذ يحيمنا عمى تبدأ فجكات الشاعر مف عنكاف مجمك    

افتراضات متعددة ؛ كالمتمقي عندما يقرأ أك يسمع ىذا العنكاف ، تتشكؿ لديو فجكة حكؿ 
ىندسة ىذا العنكاف ؛ فيجتيد ليمألىا متسمحا بثقافتو كمرجعياتو المعرفية، كرؤيتو كذكقو 

 الخاصيف . 
ما أف فإما إف الشاعر " بشير المثردم" يدعكنا       إلى رؤية النصر كمبدعو يبحر إليو، كا 

الشاعر يقر بأف النصر الذم يحمـ بو مكسكر كمقطكع األكاصر ، كال سبيؿ إلى تحقيقو 
 بالشعر ، كبالتالي فإبحاره مزيؼ . 

إنو االغتراب كالالجدكل كاالنكسار كاليزيمة في كاقع عربي أنيكتو السياسات ، كالقيكد    
 رىا أحالـ الشاعر كآمالو . التي انتحرت عمى أكاص

إنو العنكاف القابؿ لمقراءات، كمف ىناؾ يككف اإلبداع كالتجدد ، فنقاط الفصؿ بيف     
ضمار النسؽ المظمـ في فكرنا  "النص..." ك"الرؤية" ك"الرؤيا" "ر" فجكة االنتظار كالترقب ، كا 

 كاقع المرير. العربي الذم يحمـ بالحرية كاالنتصار عمى الذات الميشمة، كعمى ال
الشاعر "بشير المثردم" يحاكؿ التجاكز كالخالص ، كلكف تجرم الرياح بما ال تشتيي    

 السفف. 
 كالديكاف يكشؼ فجكات كثيرة ؛ كقكؿ الشاعر:     

 2أتختفي الوردة البيضاء ... والورق
كينقطع  الكردة البيضاء تبقى امرأة، كلكف في التأكيؿ فجكة؛ ىؿ ىي الزكجة أـ العشيقة؟  

بث ىذا البيت أك القكؿ بثالث نقاط ، حذؼ ثالث تعبر عف حيرة الشاعر مف اختفاء ىذه 
                                                           

 ينظر؛ عصاـ شرتح: الرؤيا الجمالية في شعر بشرل البستاني، مصدر سابؽ، مكقع نت. 1
 .21المصدر نفسو، ص  2
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 الكردة البيضاء التي تبدك ميمة لو.
كيستغرب بعد الحذؼ "الفجكة" مف اختفاء الكرؽ، الذم يحيؿ عمى عالـ القصيدة التي      

 كتكؽ إلى األفضؿ. تنكرت لو رغـ ما يربطو بيا مف أحالـ كآماؿ كآالـ كأحزاف، 
فيا ىك الشاعر يسعفنا في إيجاد مخارج لمدالالت كالمعاني؛ فيندسة الفراغات تكسب      

النص الشعرم جمالية مف خالؿ كلكج المتمقي عبرىا، يتقصى تفاصيؿ الحذؼ ، ليقتنص 
 الخطاب الغائب . 

متمقي منافذ التكاصؿ في ذلؾ ركعة الشعر كالقراءة ؛ فالشاعر يككف شعره أصيال يتيح لم     
مع نصكصو تكاصال كجكديا ؛ فالكظيفة الكمية لمشعر )تكمف في نظرة الشعراء لمشعر 
بكصفو معادال لمكجكد... فالشعر عندما يككف شمكليا لمحياة فإنو ال يكتفي بجانب مف 

نما يقدـ رؤية جديدة لكؿ الحياة(.  1جكانبيا ، كا 
ىذه الفجكات تساىـ في إنجاز داللة النص ، ككذا إيقاعو ، فاتباع الذات الشاعرة غير      

مكتمؿ ليطربنا كيفرحنا كلننسجـ، إنيا الفجكة التي حطمت إيقاع األمؿ كالنص ، كالنصر 
 كالحب ، كالثكرة عمى السائد المنقكص كالمر.

كلكف رغـ االنكسار كالغياب كالتخفي كالغمكض الذم نممسو في فجكات ىذه المجمكعة إال    
أف الشاعر يفمت في كؿ مرة ليثبت الحضكر رغـ الداء كاألعداء ، فيا ىك يقكؿ رافضا 

 االستسالـ كالجنكف: 
 ...هأفقد في كل مر 

 !قمما يأبى الجنون 
 تيرب األوراق مني؛
 ىكذا تأتي القصيدة

                                                           
 ، ص1992-1991عبد اهلل العشي: نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصريف، رسالة دكتكراة، جامعة كىراف،  1

321. 
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 1... أو ال تكونصعبة
فجكة ىذه السطكر صنعتيا نقاط الحذؼ في السطر األكؿ؛ كالتي كشفت المضمر ، كىك   

أف الشاعر يعيش حالة الفقداف كالضياع المستمر "في كؿ مره" ، كلكنو ال ييأس ؛ فقممو 
يرفض الجنكف كاالنسحاب مف المكاجية كالتصدم كالمغالبة ؛ ذلؾ أف الشعر ميالد صعب 

 تياف مف تمؾ الصعكبة كالمغالبة كالمثابرة كالعناد المثمر .كعسير كركعتو كجمالو يتأ
النصر المؤجؿ إلى حيف مؿء فجكات حياتنا السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالفكرية  

 كاألدبية. 
ثـ إف الشاعر يستنجد بػ"محمكد دركيش" كيتناص معو لسد الفراغ كالفجكات عمى كفؽ ما    

 يقكؿ: 
 كم قمت لي:

 ك فالتقطني"وسقطت قرب
 واضرب عدوك بي
 2فأنت اآلن حر...

فالشاعر يعاني فجكة الخكر السياسي في حياة العرب المعاصريف، خاصة ما يتعمؽ   
 بقضيتنا المركزية كىي القضية الفمسطينية . 

أحدث الشاعر "بشير المثردم" جسر تكاصؿ مع "محمكد دركيش" يشكك إليو حاؿ العرب   
بدا  عيا. سياسيا كاجتماعيا كا 

 كفي نكع آخر مف التكاصؿ يقكؿ الشاعر:   
 3ألو... يا قطرة الضمآن من بحر إذا  رفا

                                                           
 .2المصدر نفسو، ص  1
 .34المصدر نفسو ، ص  2
 .73المصدر نفسو، ص  3
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ألك؛ كيأتي الحذؼ )...( مصكرا حاال مزرية ، إنيا فجكة المجيكؿ الغريؽ ، الذم يستغيث   
 في بطف البحر كتحت سطكة األمكاج. 

غريػػػػؽ، رسػػػػالتو تسػػػػتغيث ىمػػػػـ الشػػػػعكب لعمػػػػو ينجػػػػك ، كينتصػػػػر الشػػػػعر فػػػػي  الشػػػػاعر ىنػػػػا  
 زرع الكعي الجماعي ليصبك إلى األفضؿ كالغد المشرؽ. 

    
ىنيئػػػػػػا لفجػػػػػػكات الشػػػػػػاعر التػػػػػػي تمػػػػػػنح القػػػػػػارئ كالمتمقػػػػػػي فجػػػػػػكات الحضػػػػػػكر كالسػػػػػػفر فػػػػػػي     

ة ، عػػػػػػػكالـ قصػػػػػػػائده لمكقػػػػػػػكؼ النسػػػػػػػؽ المضػػػػػػػمر بكػػػػػػػؿ تجمياتػػػػػػػو الفكريػػػػػػػة كالجماليػػػػػػػة كاألدبيػػػػػػػ
راسػػػػػمة رؤيػػػػػة كرؤيػػػػػا الشػػػػػاعر إزاء مػػػػػا ينجػػػػػز مػػػػػف أعمػػػػػاؿ إبداعيػػػػػة تضػػػػػيؼ معنػػػػػى ل نسػػػػػاف 

 كالكجكد. 
 

 رابعا/ القارئ الضمني
إف أيػػػػػػة نظريػػػػػػة تخػػػػػػتص بالعمػػػػػػؿ اإلبػػػػػػداعي ال يمكنيػػػػػػا التخمػػػػػػي عػػػػػػف القػػػػػػارئ؛ فيػػػػػػك        

نظػػػػػػاـ مرجعػػػػػػي لمػػػػػػنص، كىػػػػػػذا القػػػػػػارئ الضػػػػػػمني، قػػػػػػد ال يكػػػػػػكف لػػػػػػو كجػػػػػػكد حقيقػػػػػػي، لكنػػػػػػو 
يجسػػػػػػد التكجييػػػػػػات الداخميػػػػػػػة لمػػػػػػنص، كال يصػػػػػػػبح الػػػػػػنص حقيقػػػػػػة إال إذا قػػػػػػػرئ فػػػػػػي شػػػػػػػركط 

ذىنيػػػػة، فكأنػػػػو يعيػػػػد بنػػػػاء المعنػػػػى كقػػػػاـ القػػػػارئ باسػػػػتخداـ مػػػػا فػػػػي الػػػػنص مػػػػف معػػػػاف كصػػػػكر 
مػػػػػف جديػػػػػػد، كىػػػػػػك مػػػػػػا يجعمنػػػػػا نميػػػػػػز بػػػػػػيف القػػػػػػارئ الفعمػػػػػػي الػػػػػذم يمسػػػػػػؾ الػػػػػػنص بػػػػػػيف يديػػػػػػو 
كيقػػػػرأه قػػػػراءة فعميػػػػة، كبػػػػيف القػػػػارئ الضػػػػمني الػػػػذم ينشػػػػئو الػػػػنص، كلػػػػذلؾ فيػػػػك يمثػػػػؿ نقطػػػػة 
ارتكػػػػػػاز لبنيػػػػػػات مسػػػػػػتندة عمػػػػػػى االسػػػػػػتجابة النصػػػػػػية، مػػػػػػف خػػػػػػالؿ االسػػػػػػتجابة الفنيػػػػػػة حتػػػػػػى 

 . 1ؿ التمقييتحقؽ فع
ىػػػػػذا القػػػػػارئ الضػػػػػمني ال يغيػػػػػب القػػػػػارئ الفعمػػػػػي كال يمغػػػػػي دكره بػػػػػؿ إنػػػػػو شػػػػػرط التػػػػػكتر       

                                                           
قندسي خيرة: التفاعؿ بيف النص كالقارئ قراءة في نظرية جمالية التمقي لدل ياكس كآيزر، مصدر سابؽ، ينظر؛  1

 .262ص
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الػػػػػػذم يعيشػػػػػػو القػػػػػػارئ الفعمػػػػػػي عنػػػػػػدما يحقػػػػػػؽ الػػػػػػنص، إنػػػػػػو ال يممػػػػػػؾ كجػػػػػػكدا حقيقيػػػػػػا، لكنػػػػػػو 
يجسػػػػػػد مجمػػػػػػكع التكجيػػػػػػات األكليػػػػػػة التػػػػػػي يقترحيػػػػػػا نػػػػػػص تخييمػػػػػػي عمػػػػػػى قرائػػػػػػو الممكنػػػػػػيف، 

تيجػػػػػة لػػػػػذلؾ فػػػػػإف القػػػػػارئ الضػػػػػمني لػػػػػيس منغرسػػػػػا فػػػػػي جػػػػػكىر كالتػػػػػي ىػػػػػي شػػػػػركط تمقيػػػػػو، ن
 . 1تجريبي، بؿ متجذر في بنية النصكص نفسيا إف لـ سابقا ليا

كميمتػػػػػػػو ىػػػػػػػي السػػػػػػػعي لكشػػػػػػػؼ الغػػػػػػػامض المسػػػػػػػتتر مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الكاضػػػػػػػح المكشػػػػػػػكؼ،     
 .2كاكتشاؼ ما لـ يقمو النص مف خالؿ ما يقكلو بالفعؿ

افػػػػػة القػػػػػراء ؛ لكػػػػػف االخػػػػػتالؼ فػػػػػي فيػػػػػـ معػػػػػاني فػػػػػالنص يبنػػػػػى بػػػػػنفس الكيفيػػػػػة بالنسػػػػػبة لك    
الػػػػنص مػػػػف قػػػػارئ إلػػػػى آخػػػػر يعػػػػكد إلػػػػى العالقػػػػة التػػػػي يقيميػػػػا ىػػػػذا القػػػػارئ مػػػػع الػػػػنص، تمػػػػؾ 

 التي ينشئيا القارئ اآلخر مع النص نفسو.
كعميػػػػػو؛ فالقػػػػػارئ الضػػػػػمني حالػػػػػة نصػػػػػية تنشػػػػػػأ مػػػػػف خػػػػػالؿ اإلبػػػػػداع الػػػػػذم يقتػػػػػبس مػػػػػػف     

لػػػػػػػرؤل ، كالتػػػػػػػي بيػػػػػػػا يسػػػػػػػتميـ المبػػػػػػػدع طقكسػػػػػػػو الكاقػػػػػػػع ضػػػػػػػمف كرشػػػػػػػة تتعػػػػػػػدد فييػػػػػػػا زحػػػػػػػاـ ا
بإسػػػػقاطات فنيػػػػة جػػػػادة تجعػػػػؿ منػػػػو نصػػػػا تخػػػػدـ منظكمػػػػة أفكػػػػاره كتعينيػػػػا فػػػػي تمػػػػؾ المسػػػػاحة 
التركيضػػػػػػػػية التػػػػػػػػي تػػػػػػػػرـك دغدغػػػػػػػػة كشػػػػػػػػائج القػػػػػػػػارئ لبنػػػػػػػػاء المعنػػػػػػػػى كتعيػػػػػػػػيف فعػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػارئ 

 . 3كالقراءة
ى كسػػػػػػػب فالمبػػػػػػػدع كمنػػػػػػػو الشػػػػػػػاعر، حػػػػػػػيف يتمتػػػػػػػع بيقظػػػػػػػة جماليػػػػػػػة عاليػػػػػػػة، يسػػػػػػػعى إلػػػػػػػ     

المتمقػػػػػي كتغذيػػػػػة فضػػػػػكلو بأسػػػػػاليب متنكعػػػػػة؛ األمػػػػػر الػػػػػذم يمػػػػػنح القصػػػػػيدة حػػػػػدا عاليػػػػػا مػػػػػف 
 . 4اإلثارة كالجدة

                                                           
 .286-285مصدر سابؽ، صحبيب مكنسي: القراءة كالحداثة مقاربة الكائف كالممكف في القراءة العربية،  ينظر؛ 1
، 1ينظر؛ نصر حامد أبك زيد: إشكاليات القراءة كآليات التأكيؿ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 2

 .36، ص2014
ينظر؛ فاطمة زىراء شكدار: القارئ الضمني كلعبة الكتابة اإلبداعية دراسة تطبيقية في ركاية كتاب األمير لكاسيني  3
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القارئ الضمني ىك الذم يضمره الشاعر حيث يصكغ في النص صكرة كبما أف          
عنو، كصكرة عف نفسو، إنو صنعو كما يصنع صكرتو الثانية، فإف عمى القارئ التسمح بكؿ 

ات المعرفية كالمنيجية التي تمكنو مف فؾ شفرات النص، بشكؿ يزاكج بيف المعرفة األدك 
 .1الكاسعة كالقدرة عمى التذكؽ كالخبرة الطكيمة في القراءة

 
 

" أف يتصػػػػػػيد المتمقػػػػػػي مشػػػػػكال بػػػػػػذلؾ فنيػػػػػػة نصكصػػػػػػو يحػػػػػاكؿ الشػػػػػػاعر" بشػػػػػػير المثػػػػػردم     
كجماليتيػػػػػػا، فيػػػػػػػك يغػػػػػػػكم القػػػػػػػارئ كيسػػػػػػػحره، فػػػػػػػالمتمقي حاضػػػػػػػر دائمػػػػػػػا فػػػػػػػي كعػػػػػػػي الشػػػػػػػاعر، 
كيتكقػػػػػع فػػػػػي مجمكعتػػػػػو الشػػػػػعرية ىػػػػػذه قارئػػػػػا ضػػػػػمنيا باسػػػػػتطاعتو أف يتممػػػػػؾ الػػػػػنص كيخػػػػػرج 

 منو المضمر الذم لـ يقمو ،  فيما يعد بو كيتضمنو. 
المجمكعػػػػػة يجػػػػػد الشػػػػػاعر يريػػػػػد قارئػػػػػا ضػػػػػمنيا ، يشػػػػػجعو ليكػػػػػكف إف القػػػػػارئ لقصػػػػػائد ىػػػػػذه    

نمكذجيػػػػػػػػا، بحيػػػػػػػػث يسػػػػػػػػتطيع الكصػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػى مضػػػػػػػػاميف نصكصػػػػػػػػو كأفكارىػػػػػػػػا كأحاسيسػػػػػػػػيا، 
 كجماليتيا.

إنػػػػػو القػػػػػارئ المثػػػػػابر المشػػػػػارؾ ؛ يتجمػػػػػى ىػػػػػذا األمػػػػػر بكضػػػػػكح فػػػػػي قػػػػػكؿ الشػػػػػاعر "بشػػػػػير     
 المثردم" كىك يكدع أحد رفاقو الذم مات مقتكال:

 أنت الذي  دروك ال..واهلل ما 
 2بل إنني المقتول والمعذور

فعالمػػػػػػة القػػػػػػارئ الضػػػػػػمني فػػػػػػي ىػػػػػػذا البيػػػػػػت  الشػػػػػػعرم ىػػػػػػي ضػػػػػػمير المخاطػػػػػػب "أنػػػػػػت"      
ك"ؾ"؛ فالشػػػػػػػاعر يخاطػػػػػػػب شخصػػػػػػػا معينػػػػػػػا يتكجػػػػػػػو إليػػػػػػػو بكمماتػػػػػػػو، ككػػػػػػػأف المتمقػػػػػػػي أمامػػػػػػػو، 

ت" كىػػػػذا دليػػػػؿ عمػػػػى أف فػػػػي مخيمػػػػة الشػػػػاعر قارئػػػػا خفيػػػػا يشػػػػير إليػػػػو ضػػػػمير المخاطػػػػب "أنػػػػ
                                                           

 .95، مصدر سابؽ، ص  ينظر؛ بن الدين بخولة: أفق التوقع، وخلق التماثل من الالتماثل قراءة في المحايثة والتأويل 1
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 "ؾ" .
 كأيضا قكلو:   

 فال تتصفحي كتبي... لكي ال ترجعي السمفا                          
 1وال تفضي بقصتيا؛ فقد احتمت األنفا

ىػػػػػػػذه السػػػػػػػطكر أك األبيػػػػػػػات الشػػػػػػػعرية، تكضػػػػػػػح أف الشػػػػػػػاعر "بشػػػػػػػير المثػػػػػػػردم" يفتػػػػػػػرض     
 قارئا كاقعيا )أنثى( يكتب ليا قصيدتو، ككأنيا ماثمة أمامو. 

كفػػػػػي ىػػػػػذا اسػػػػػتدراج لممتمقػػػػػي كخمػػػػػؽ ديناميكيػػػػػة بينػػػػػو كبػػػػػيف قصػػػػػيدتو، فأسػػػػػمكب المخاطبػػػػػة    
 يممؾ التأثير القكم كالسطكة الالئقة عمى نفسية كمشاعر المتمقي. 

فيػػػػػػػاء الخطابػػػػػػػة "فػػػػػػػال تتصػػػػػػػفحي" تخبرنػػػػػػػا بػػػػػػػأف القصػػػػػػػيدة تحػػػػػػػكم قارئػػػػػػػا ضػػػػػػػمنيا، خمقػػػػػػػو    
كبػػػػذلؾ يػػػػتـ تػػػػذكؽ العمػػػػؿ األدبػػػػي الشػػػػاعر متعمػػػػدا ، ليحػػػػرؾ أحاسػػػػيس المتمقػػػػي كمشػػػػاعره ؛ 

كيشػػػػػػػػارؾ فيػػػػػػػػو متفػػػػػػػػاعال كحيكيػػػػػػػػا؛ كىػػػػػػػػك أسػػػػػػػػمكب يرقػػػػػػػػي الشػػػػػػػػاعر "بشػػػػػػػػير المثػػػػػػػػردم" إلػػػػػػػػى 
 مصاؼ المبدعيف. 

 كمف عالمات كجكد القارئ الضمني أيضا؛ قكؿ الشاعر:    
 يا صاحبي دربي ودربك واحد

 2أوليس يأسى بالشتات رفاق                               
فضػػػػػػمير المخاطػػػػػػب "اليػػػػػػاء" يػػػػػػا "صػػػػػػاحبي" يػػػػػػػكحي بكجػػػػػػكد قػػػػػػارئ ضػػػػػػمني خفػػػػػػي بػػػػػػػيف     

 أجزاء ىذا البيت ، يدعكه الشاعر ألف يشاركو منجزه األدبي.
إف الشػػػػػػػػاعر الضػػػػػػػػمني الػػػػػػػػذم اختػػػػػػػػاره الشػػػػػػػػاعر فػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار اسػػػػػػػػتراتيجية التكاصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف   

الػػػػػذم مكنػػػػػو  المبػػػػػدع كالمتمقػػػػػي ، قػػػػػدـ الكثيػػػػػر ليػػػػػذه النصػػػػػكص الشػػػػػعرية لػػػػػػ"بشير المثػػػػػردم"
مػػػػػف أف يخمػػػػػؽ جػػػػػكا مػػػػػف التكاصػػػػػؿ تسػػػػػكده المشػػػػػاركة الفعالػػػػػة كالمتعػػػػػة الجماليػػػػػة كالفنيػػػػػة فػػػػػي 

                                                           
 .74المصدر نفسو، ص  1
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 كنؼ الحكار المستمر. 
إنػػػػو المتمقػػػػي الفنػػػػاف عنػػػػد تمقيػػػػو نصػػػػكص الشػػػػعر يسػػػػبح فػػػػي كاحػػػػدة الفػػػػف كعػػػػالـ الصػػػػكر    

 الشعرية الخالقة المميمة كالمستفزة . 
 يقكؿ الشاعر:     

 يكأنك تمطر لغتي الت
 رسمت عمى شتفي كسوسنة

 1فتنساب عمى سواقي الصمت أودية
إنػػػػػػو المتمقػػػػػػي الػػػػػػذم يسػػػػػػتحؽ التكػػػػػػريـ؛ فالشػػػػػػاعر "بشػػػػػػير المثػػػػػػردم" يعمػػػػػػد مػػػػػػف خاللػػػػػػو       

 كعبره، إلى تحسيف كرفع مستكل الذائقة الشعرية لدل القراء عمكما. 
إنػػػػو يطيػػػػر ممكػػػػات التقػػػػي كينقػػػػي النفػػػػكس مػػػػف شػػػػكائب العجػػػػز كاليػػػػكاف، كيعطػػػػر األذىػػػػاف   

يقػػػػػاع نفسػػػػػو المتكىجػػػػػة التػػػػػي تتحػػػػػرؾ كتكقػػػػػع  بػػػػػأريج الصػػػػػكر الجميمػػػػػة كاألخيمػػػػػة المسػػػػػافرة ، كا 
 مكسيقى شعره .

تتنػػػػػاغـ مػػػػػع دكراف الػػػػػذات  2فمكسػػػػػيقى الشػػػػػعر تتكػػػػػرر فػػػػػي حركػػػػػة دائريػػػػػة حػػػػػكؿ نفسػػػػػيا     
 الشاعرة.

ت الرؤيػػػػػا الشػػػػػعرية مػػػػػف خػػػػػالؿ آليػػػػػة القػػػػػارئ الضػػػػػمني ؛ فيػػػػػك الػػػػػذم يحػػػػػدد كيرسػػػػػـ تجمػػػػػ     
نسػػػػانية، كثػػػػكرة  مكقػػػػؼ الشػػػػاعر فػػػػي قضػػػػايا مجكعتػػػػو الشػػػػعرية، مػػػػف حػػػػب كحػػػػرب، كسػػػػالـ كا 
كانتصػػػػػػػار، محػػػػػػػددا قبػػػػػػػكؿ اآلخػػػػػػػر أك رافضػػػػػػػا لػػػػػػػو فػػػػػػػي جدليػػػػػػػة تتضػػػػػػػمف اسػػػػػػػتمرارية الكجػػػػػػػكد 

 اإلنساني. 
منصػػػػػػكص الشػػػػػػعرية تكشػػػػػػؼ خباياىػػػػػػا كالعناصػػػػػػر كعميػػػػػػو؛  تبػػػػػػيف أف القػػػػػػراءة المتعػػػػػػددة ل    

                                                           
 .59المصدر نفسو ، ص  1
 ، 1980، 1ينظر؛ عبد الحميد جيدة: االتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نكفؿ، بيركت، ط 2
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الحيػػػػة فييػػػػا؛ كىػػػػذا يحتػػػػاج إلػػػػى دربػػػػة المتمقػػػػي كمراسػػػػتو كثقافتػػػػو، كذكقػػػػو السػػػػميـ حتػػػػى تغػػػػدك 
 القصائد مخبرا عف نفسيا. 

كانػػػػػت ىػػػػػذه الفسػػػػػحة فضػػػػػاء جمػػػػػيال فػػػػػتح لنػػػػػا مجػػػػػاؿ خػػػػػكص غمػػػػػار المعػػػػػاني كاألفكػػػػػار    
القػػػػػػراءة كييػػػػػػذب أسػػػػػػاليبيا  كحراثتيػػػػػػا ، لتكلػػػػػػد نصكصػػػػػػا مػػػػػػف نصػػػػػػكص، كجمػػػػػػاال يسػػػػػػيج لغػػػػػػة

 ليكتمؿ صقميا ؛ كىي عمى مشارؼ الميالد الثاني لمنص اإلبداعي. 
 
 
 
 
 

فػػػػػي ديكانػػػػػو "إلػػػػػى النص...أبحػػػػػر" بالحػػػػػب كالجمػػػػػاؿ كالمػػػػػرأة  تغنػػػػػى الشػػػػػاعر بشػػػػػير المثػػػػػردم
كالػػػػػكطف، كطغػػػػػت عميػػػػػو مسػػػػػحة الحػػػػػزف، كليػػػػػدة التجػػػػػارب العديػػػػػدة كالقاسػػػػػية، فكانػػػػػت الػػػػػدافع 
لمكتابػػػػػة، لػػػػػيس رثػػػػػاء لمحػػػػػاؿ أك بكػػػػػاء عمػػػػػى األطػػػػػالؿ، كلكػػػػػف بيػػػػػدؼ التأسػػػػػيس لمفػػػػػرح، ألف 

 .1لرضاالتحرر مف األحزاف كمعرفة أسبابيا طريؽ لمشعكر بالسعادة كا
    

تظػػػػػػافرت عناصػػػػػػػر التحميػػػػػػػؿ كآلياتػػػػػػو مجتمعػػػػػػػة مػػػػػػػف أفػػػػػػؽ التكقػػػػػػػع كتنػػػػػػػاص كفجػػػػػػػكات        
كقػػػػػارئ ضػػػػػمني لمكشػػػػػؼ عػػػػػف الرؤيػػػػػا الشػػػػػعرية فػػػػػي مجمػػػػػكع ىػػػػػذه القصػػػػػائد لمشػػػػػاعر "بشػػػػػير 
المثػػػػػػػػردم"؛ ألف الشػػػػػػػػعر كػػػػػػػػؿ متكامػػػػػػػػؿ ، كال يمكػػػػػػػػف صػػػػػػػػبر أغػػػػػػػػكاره إال مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ رؤيػػػػػػػػا 

ا لغػػػػػة الشػػػػػاعر كأسػػػػػاليبو كصػػػػػكره ؛ فالشػػػػػعر كاضػػػػػحة لمعػػػػػالـ، تصػػػػػقميا التجربػػػػػة، كتبػػػػػكح بيػػػػػ
بنػػػػػػاء كنظػػػػػػاـ متماسػػػػػػؾ فػػػػػػي كنػػػػػػؼ الكضػػػػػػكح كاإلبػػػػػػداع، كالقصػػػػػػيدة )ليسػػػػػػت مجػػػػػػرد مجمكعػػػػػػة 

                                                           
يػػدعك إلدراج الشػػعر الشػػبابي المعاصػػر فػػي المنػػاىج الجامعيػػة، جريػػدة  ينظػػر؛ نػػكر اليػػدل طػػابي: الشػػاعر بشػػير المثػػردم 1

 النصر، مكقع نت سابؽ.
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مػػػػػػػف الخػػػػػػػكاطر أك الصػػػػػػػكر أك المعمكمػػػػػػػات كلكنيػػػػػػػا بنػػػػػػػاء متػػػػػػػدامج األجػػػػػػػزاء مػػػػػػػنظـ تنظيمػػػػػػػا 
 .  1صارما(

    
 
 
  

                                                           
 .26-25، ص 1983ينظر؛ صالح عبد الصبكر: حياتي في الشعر، دار إقرأ، بيركت، ط،  1
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 :خاتمة
 خمصنا في نياية ىذا البحث إلى جممة مف النتائج نكجزىا في اآلتي:     
الحداثة يتردد مفيكميا بحسب كجيات النظر حكليا، بيف اعتبارىا كىما كبيف اعتبارىا -1

كعيا، كلكؿ كجية أنصارىا المدافعكف عنيا، مع اعتراؼ الطرفيف بتأثيرىا المباشر عمى 
 الشعرية العربية.

مصطمح الرؤيا مصطمح غامض يتأرجح معناه بيف الحسي كالمجرد، بيف الحمـ كالتنبؤ،  -2
تختمؼ معانيو كتتشعب بحسب مرجعية الناقد كمنيجو كعمقو في التجربة اإلنسانية ، كنظرتو 
لمحياة كالكجكد ، كال يكجد ما يمنع مف أف يجمع بيف مختمؼ معانيو المغكية كالفمسفية 

 ظ رؤيا أـ لفظ رؤية. كاألدبية، سكاء كمف
العربي خصكصا، كمف الصعب الزعـ النقد شغمت الشعرية الفكر النقدم في العالـ، ك   -3

بالفيـ النيائي ليا؛ أك حتى محاكلة كضعيا في إطار معيف، بسبب تنكع مفاىيميا، 
ف اتفقكا في شيء منيا إال أف الخالؼ بينيـ يزيد بمجر  د كخضكعيا لمناىج مختمفة؛ فالنقاد كا 

التكسع فييا ، كتأخذ في التعقد كااللتباس كمما تعاظمت العناية بالتنظير ليا كاشتد العـز عمى 
تأصيميا؛  كىي إف كانت تظير مزايا ىذه المرحمة فإنيا تبرز أيضا عيكبيا ، كسكاء أكانت 
 "الشعرية" عمما أـ نظرية أـ منيجا أـ رؤيا، فإنيا تعبر عف سعي دؤكب إلرساء قكاعد النقد
األدبي عمى أسس عممية دقيقة كمقننة ، مف شأنيا أف تكصد الباب في كجو كؿ مف يظف أف 

 مجاؿ النقد مباح لكؿ مف يتكىـ نفسو ناقدا. 
الرؤيا الشعرية ىي العنصر الذم يصنع الشعر كالذم يتحكـ في األفكار كفي المغة، ذلؾ  -4

ؿ نمط اإلدراؾ الذم يدرؾ بو أف الشعر ال تصنعو األفكار كحدىا كال الكممات كحدىا، ب
الشاعر الكاقع أك المكضكعات أك األفكار أك المغة، كالقدرة عمى اكتشاؼ البعد المجازم في 
المادة المصمتة، كالنظر الثاقب الذم يرل الكجو القابع في الظؿ أك في العتمة، فترل األبعاد 

 كميا مممكءة بالمعنى.
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يمكف فصؿ فائدتيا عف متعتيا، كال  ضمكنيا، كالال ينفصؿ مبناىا عف م الرؤيا الشعرية-5
كليذا النص كقع عمى النفكس ؛ الشعرم ذاتو فيػي الػنص ؛يمكف اختصارىا أك تجزئتيا

 .طريقة خاصة مف التعبير عف رؤيا خاصة كسمطاف عمى القمكب مف حيث ىك
الشعرم مفيـك القصيدة في االعتبار تحت تأثير الحداثة؛ ليس مف المفاجئ أف يتغير  -6

المعاصر الذم يميؿ إلى التحرر مف القيكد، كالذم يطغى عميو سحر العكلمة؛ مما يعني أنو 
مف الصعب القبض عمى جميع نماذج القصائد السابحة في المد اليائؿ ل نتاج المعاصر، 
الذم يظؿ جانب ميـ منو قائما دائما في طكره األكلي لمتجريب، كمع االعتراؼ بتعددية 

شعرية كبالنتيجة بتعددية كاسعة مف نماذج البينى بحسب اختالؼ مفيكمات الشعراء األنماط ال
كالمراحؿ التي تؤثر في التطكر التجريبي لكؿ منيـ، فإف اإلمساؾ بمفيـك لمقصيدة يظؿ بعيد 

 المناؿ.
القصيدة المعاصرة اكتسبت بعض طبيعتيا مف الرؤيا الشعرية التي أزالت الفكارؽ بيف   -6

مضمكف باعتبارىما مككنا لمتجربة الشعرية، بؿ يتداخؿ الشكؿ كالمحتكل بشكؿ الشكؿ كال
متماسؾ كمتكازف عمى نحك ال يمكف معو تصكر كؿ منيما عمى حدة، كما اكتسبت القصيدة 
المعاصرة بعضيا اآلخر مف طبيعة التقنيات المستخدمة في بنائيا كطريقة تكظيؼ الشاعر 

 ليا. 
ا الشعرية مف شخصية الشاعر "بشير المثردم" الذم يظير عميو تمكح أكلى تجميات الرؤي-7

كعيو بالكاقع بمختمؼ أركانو ، ككعيو بتأثير الحداثة، ناىيؾ عف مكىبتو التي لـ تكف لتتألؽ 
 كتثبت عمى أقداميا لك لـ تكف تسمط الضكء عمى قضايا الشعكب العربية خصكصا .

ؤيا، كرغـ مسايرتو لمحداثة في التشكيؿ إال مع تجمي قدرة عمى تحبير القصائد تشكيال كر -8
 أف ال يتحرج مف تمسكو بالتشكيؿ الكالكسيكي )القصيدة العمكدية(.
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أبحر، يحمؿ إبداعا مغايرا عمى مستكل البنية كالرؤيا كالجماليات ر ديكاف إلى النص...-9
بداع كالطرح؛ إذ إنو صدر ليقرأ قراءة ال عمى سبيؿ الترؼ، بؿ عمى سبيؿ مشاركة اإل

 كالرؤل.
؛ يدرؾ حرص الشاعر بشير المثردم عمى تطكير الشعرية ةالمجمكعفي تعمؽ إف الم-10

 .لتحقيؽ أغراض تستيدؼ المتمقي بشكؿ خاصأدكاتو الفنية مضامينو كالرقي بيا؛ مستغال 
بعد كاإلنسانية ، كفؽ الكطنية، كالعاطفية  تتنكع مكاضيعيا ، بيفيضـ الديكاف قصائد -11

يمتزجاف في كثير مف األحياف بشكؿ يدؿ عمى مستكل عاؿ مف الكعي عاطفي، كآخر كطني 
كالنضج الفني كاإلبداع الشعرم؛ فتراه يمزج تجربتو الخاصة بالعامة، فيمتزج ىمو الكطني 

 بيمو القكمي عمى سبيؿ المثاؿ.
منطمقا أبحر" مف خالؿ آليات التمقي، ر تجمت الرؤيا الشعرية في ديكاف "إلى النص...-12

مف كجدانو ليستكعب الكطف كالقكمية كالقضية ، راصدا تحاكالت الكاقع كمشاكمو آالمو 
كآمالو، مدركا أىمية الكممة ، مستدرجا المتمقي عبر الخيبات الكبيرة التي أسقطيا عمى أفؽ 
التكقع، يتشارؾ مع القارئ اليمـك كالقضايا متخذا مف التناص كسيمتو لمتمميح عف ذلؾ؛ معبرا 

معبرا عف كبتو ككبت الشعكب ك عف الفراغ الركحي كالفكرم مف خالؿ استفزازات الفجكات، 
 مف عبر آلية القارئ الضمني؛ فيك يعبر عف رؤاه الشعرية مف خالؿ اآلليات قبؿ الكممات.

أبحر تنحت خصائصيا مف ر بشير المثردم في ديكانو إلى النص... رؤيا الشاعر -13
عمى قارب مف جماع التجربة اإلنسانية لمشعكب العربية المكبمة بالحزف ، كالمتعطشة لمحرية، 

كىك بذلؾ يمتقي مع نظرائو الشعراء عمى المستكل الكطني أـ عمى المستكل فرح كأمؿ ؛ 
 يا. ؛ ليثبت أف الشعر رؤيا، كأنو لـ يكف عبثا إف التصؽ كصؼ الشعرية بالرؤ القكمي

ف أخطأنا فمف أنفسنا كالشيطاف.   ىذا؛ فإف أصبنا فمف اهلل، كا 
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 قائمة المصادر والمراجع
أبحػػػػػػر"، مطبعػػػػػػة مػػػػػػزكار، ر بشػػػػػػير المثػػػػػػردم، مجمكعػػػػػػة شػػػػػػعرية، "إلػػػػػػى الػػػػػػنص...الععععععديوان:  -1

 .2009، مام 1الكادم، ط
 الكتب:

 .ابراىيـ السامرائي: في لغة الشعر، دار الفكر لمنشر كالتكزيع ، عماف، )د، ت( -2
 .1952، 2إبراىيـ أنيس: مكسيقى الشعر، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ط  -3
 .(دت) ابف منظكر: لساف العرب ، دار صادر ، بيركت،  -4
أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف فػػػػػػػارس بػػػػػػػف زكريػػػػػػػا:معجـ مقػػػػػػػاييس المغػػػػػػػة،تحقيؽ كضػػػػػػػبط:عبد السػػػػػػػالـ محمػػػػػػػد  -5

 .  194- 3/193ىاركف، دار الفكر، )د ت( 
 .1957، صيؼ 03أخبار كقضايا، مجمة شعر، العدد  -6
أدكنيس)عمػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػد سػػػػػػػػعيد(: الثابػػػػػػػػت كالمتحػػػػػػػػكؿ بحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي االتبػػػػػػػػاع كاالبػػػػػػػػداع عنػػػػػػػػد   -7

 .1978، 1صدمة الحداثة،دار العكدة،بيركت،ط-3العرب،
-ىػػػػػػػػػػ1406، 5أدكنيس)عمػػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػعيد(: زمػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػعر، دار الفكػػػػػػػػػر، بيػػػػػػػػػركت، ط  -8

1986  . 
، 3أدكنيس)عمػػػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػعيد(: مقدمػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػػػي، دار العػػػػػػػػػػكدة بيػػػػػػػػػػركت، ط  -9

1979. 
بتػػػػػػكؿ دارك: تجميػػػػػػات التنػػػػػػاص فػػػػػػي شػػػػػػعر فػػػػػػايز خضػػػػػػكر دراسػػػػػػة نقديػػػػػػة، دار نػػػػػػكف،  -10

 .198. ص2010، 1حمب، ط
جػػػػػػابر عصػػػػػػفكر: رؤل العػػػػػػالـ عػػػػػػف تأسػػػػػػيس الحداثػػػػػػة العربيػػػػػػة فػػػػػػي الشػػػػػػعر، المركػػػػػػز  -11

 .2008: 1غرب، طالثقافي العربي، الدار البيضاء، الم
 ،جػػػػػػػػػػػػػػابر عصػػػػػػػػػػػػػػفكر:نظريات معاصػػػػػػػػػػػػػػرة،الييئة المصػػػػػػػػػػػػػػرية العامػػػػػػػػػػػػػػة لمكتػػػػػػػػػػػػػػاب، ط  -12

1998. 
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جميػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػميبا:المعجـ الفمسػػػػػػػػػػفي باأللفػػػػػػػػػػاظ العربيػػػػػػػػػػة كاإلنجميزيػػػػػػػػػػة كالالتينيػػػػػػػػػػة،دار  -13
 .1982الكتاب المبناني،بيركت،ط:

، 1جيػػػػػػػػػػػػػاد فاضػػػػػػػػػػػػػؿ:  قضػػػػػػػػػػػػػايا الشػػػػػػػػػػػػػعر الحػػػػػػػػػػػػػديث، دار الشػػػػػػػػػػػػػركؽ، بيػػػػػػػػػػػػػركت، ط  -14
 .ـ1984-ىػ 1404

، تقػػػػػػػديـ كترجمػػػػػػػة النظريػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية بنػػػػػػػاء لغػػػػػػة الشػػػػػػػعر المغػػػػػػػة العميػػػػػػػا: كػػػػػػػكيفجػػػػػػكف  -15
 .2000دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط،  ،أحمد دركيش

حبيػػػػػػب مكنسػػػػػػي:  نظريػػػػػػات القػػػػػػراءة فػػػػػػي النقػػػػػػد المعاصػػػػػػر، منشػػػػػػكرات دار األديػػػػػػب،  -16
 2007كىراف، ط، 

ممكػػػػػػف فػػػػػػي القػػػػػػراءة العربيػػػػػػة، حبيػػػػػػب مكنسػػػػػػي: القػػػػػػراءة كالحداثػػػػػػة مقاربػػػػػػة الكػػػػػػائف كال  -17
 2000منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ط، 

حسػػػػػػػف نػػػػػػػاظـ: مفػػػػػػػاىيـ شػػػػػػػعرية دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػػة فػػػػػػػي األصػػػػػػػكؿ كالمػػػػػػػنيج كالمفػػػػػػػاىيـ،  -18
 .  1/1994المركز الثقافي العربي، بيركت، ط

خيػػػػػػػرة حمػػػػػػػر العػػػػػػػيف: جػػػػػػػدؿ الحداثػػػػػػػة فػػػػػػػي نقػػػػػػػد الشػػػػػػػعر العربػػػػػػػي، منشػػػػػػػكرات اتحػػػػػػػاد  -19
 .  1996الكتاب العرب، ط

ديزيػػػػػػػره سػػػػػػػقاؿ: الحداثػػػػػػػة كمػػػػػػػا بعػػػػػػػدىا فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر العربػػػػػػػي المعاصػػػػػػػر، ) دـ(، ط،   -20
2020.   

رمضػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػباغ: فػػػػػػػػي نقػػػػػػػػد الشػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػي المعاصػػػػػػػػر دراسػػػػػػػػة جماليػػػػػػػػة، دار   -21
 .2002، 1الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ط

عسػػػػػػاؼ: دراسػػػػػػات تطبيقيػػػػػػة فػػػػػػي الفكػػػػػػر النقػػػػػػدم األدبػػػػػػي محكرىػػػػػػا الرؤيػػػػػػة  ساسػػػػػػيف  -22
 .1991، 1كالرؤيا، دار الفكر المبناني، بيركت، ط

سػػػػػػػػعد الػػػػػػػػديف كميػػػػػػػػب: كعػػػػػػػػي الحداثػػػػػػػػة، دراسػػػػػػػػة جماليػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الحداثػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعرية،   -23
 .1997منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،ط، 
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ا الفنيػػػػػػػػػػة كطاقاتيػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػعيد الػػػػػػػػػػكرقي: لغػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػديث مقكماتيػػػػػػػػػػ -24
 .  1983، 2اإلبداعية، دار المعارؼ، القاىرة، ط

سػػػػػعيد يقطػػػػػيف: انفتػػػػػاح الػػػػػنص الركائػػػػػي الػػػػػنص كالسػػػػػياؽ، المركػػػػػز الثقػػػػػافي العربػػػػػي،   -25
 .2001، 2الدار البيضاء، المغرب، ط

سػػػػػػيد خضػػػػػػر: التكػػػػػػرار اإليقػػػػػػاعي فػػػػػػي المغػػػػػػة العربيػػػػػػة، دار اليػػػػػػدل لمكتػػػػػػاب، كفػػػػػػر   -26
 .ـ1998ىػ 1418، 1الشيخ، مصر، ط 

 .1983صالح عبد الصبكر: حياتي في الشعر، دار إقرأ، بيركت، ط،   -27
: 1صػػػػػػػػػػػالح فضػػػػػػػػػػػؿ: أسػػػػػػػػػػػاليب الشػػػػػػػػػػػعرية المعاصػػػػػػػػػػػرة، دار اآلداب ، بيػػػػػػػػػػػركت، ط  -28

1995. 
رة، الشػػػػػػػركة المصػػػػػػػرية العالميػػػػػػػة لمنشػػػػػػػر، طػػػػػػػو كادم: جماليػػػػػػػات القصػػػػػػػيدة المعاصػػػػػػػ  -29

 . 2000، 1لكنجماف، الجيزة، مصر، ط
ظػػػػػاىر محمػػػػػد الزكاىػػػػػرة: التنػػػػػاص فػػػػػي الشػػػػػعر العربػػػػػي المعاصػػػػػر: التنػػػػػاص الػػػػػديني   -30

 .ىػ1434-ـ2013، 1، دار الحامد، عماف، طنمكذجا
عبػػػػػد الحميػػػػػد جيػػػػػدة: االتجاىػػػػػات الجديػػػػػدة فػػػػػي الشػػػػػعر العربػػػػػي المعاصػػػػػر، مؤسسػػػػػة   -31

 .1980، 1نكفؿ، بيركت، ط
عبػػػػػد العزيػػػػػز إبػػػػػراىيـ: شػػػػػعرية الحداثػػػػػة، منشػػػػػكرات إتحػػػػػاد الكتػػػػػاب العػػػػػرب، دمشػػػػػؽ،   -32

 .  2005ط، 
عبػػػػػػػػد العمػػػػػػػػيـ محمػػػػػػػػد إسػػػػػػػػماعيؿ عمػػػػػػػػي: ظػػػػػػػػاىرة الغمػػػػػػػػكض فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػي   -33

 .2011ىػ 1423، 1لقاىرة، طالحديث، دار الفكر العربي، ا
عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػادر الغزالػػػػػػػػػػي: الشػػػػػػػػػػعرية العربيػػػػػػػػػػة التاريخيػػػػػػػػػػة كالرىانػػػػػػػػػػات، دار الحػػػػػػػػػػكار،  -34

 .  2010، 1الالذقية، سكريا، ط



 قائمة المصادر والمراجع.........................................................

 

87 
 

عبػػػػػػد اهلل العشػػػػػػي: أسػػػػػػئمة الشػػػػػػعرية بحػػػػػػث فػػػػػػي آليػػػػػػة اإلبػػػػػػداع الشػػػػػػعرم، منشػػػػػػكرات   -35
 .ـ2009-ىػ1430، 1االختالؼ، الجزائر، ط

 .1984، 2دار العمـ لممالييف، بيركت، ط جبكر عبد النكر: المعجـ األدبي، -36
عبػػػػػػد المحسػػػػػػف طػػػػػػو بػػػػػػدر: الرؤيػػػػػػة كاألداة نجيػػػػػػب محفػػػػػػكظ، دار المعػػػػػػارؼ، القػػػػػػاىرة،  -37

 )د ت( .  3ط
عثمػػػػػاف مػػػػػكافي: فػػػػػي نظريػػػػػة األدب مػػػػػف قضػػػػػايا الشػػػػػعر كالنثػػػػػر فػػػػػي النقػػػػػد العربػػػػػي   -38

 .2000القديـ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ط، 
: تقػػػػػػػػكيـ نظريػػػػػػػػة الحداثػػػػػػػػة مكقػػػػػػػػؼ األدب اإلسػػػػػػػػالمي عػػػػػػػػدناف عمػػػػػػػػي رضػػػػػػػػا النحػػػػػػػػكم -39

 .ـ1994-ىػ1414، 2منيا، دار النحكم لمنشر كالتكزيع،الرياض،  ط
الػػػػػديف إسػػػػػػماعيؿ: األسػػػػػس الجماليػػػػػػة فػػػػػي النقػػػػػد العربػػػػػػي، دار الفكػػػػػر العربػػػػػػي،  عػػػػػز  -40

 .1974، 3بيركت، ط
عػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػديف إسػػػػػػػػػماعيؿ: الشػػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػػي المعاصػػػػػػػػػر قضػػػػػػػػػاياه كظػػػػػػػػػكاىره الفنيػػػػػػػػػة   -41

 (.د.ت)،3ية ، دار الفكر العربي، بيركت، طكالمعنك 
عمػػػػػػػي جعفػػػػػػػر العػػػػػػػالؽ: فػػػػػػػي حداثػػػػػػػة الػػػػػػػنص الشػػػػػػػعرم دراسػػػػػػػة نقديػػػػػػػة، دار الشػػػػػػػؤكف   -42

 .1990، 1الثقافية العامة، بغداد، ط
عمػػػػػػػػػػي جعفػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػالؽ: الشػػػػػػػػػػعر كالتمقي)دراسػػػػػػػػػػة نقديػػػػػػػػػػة(، دار الشػػػػػػػػػػرؽ ، األردف،   -43

 2002، 1عماف، ط
الحديثة،مكتبػػػػػػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػي عشػػػػػػػػػػػػػػػرم زايػػػػػػػػػػػػػػػد:عف بنػػػػػػػػػػػػػػػاء القصػػػػػػػػػػػػػػػيدة العربيػػػػػػػػػػػػػػػة  -44

 .2002-ق1423، 4سينا،القاىرة،ط
، 1غػػػػػػػػػػالي شػػػػػػػػػػػكرم: شػػػػػػػػػػػعرنا الحػػػػػػػػػػديث..إلى أيػػػػػػػػػػػف..؟ دار الشػػػػػػػػػػػركؽ، القػػػػػػػػػػػاىرة، ط  -45

 ـ.1991-ىػ 1411
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فػػػػػػػػاتح عالؽ:مفيػػػػػػػػـك الشػػػػػػػػعر عنػػػػػػػػد ركاد الشػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػي الحػػػػػػػػر، منشػػػػػػػػكرات اتحػػػػػػػػاد  -46
 .2005الكتاب العرب، دمشؽ، ط، 

مػػػػػػػنيج كالنظريػػػػػػػة كالمصػػػػػػػطمح فػػػػػػػي فاضػػػػػػػؿ ثػػػػػػػامر: المغػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة فػػػػػػػي إشػػػػػػػكالية ال  -47
 .1994، 1الخطاب النقدم العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيركت، ط

شػػػػػػػكالية المكضػػػػػػػكع، الػػػػػػػدار التكنسػػػػػػػية  -48 فتحػػػػػػػي خميفػػػػػػػي: الشػػػػػػػعرية الغربيػػػػػػػة الحديثػػػػػػػة كا 
 .2012 ،لمكتاب، ط

فػػػػػكزم عيسػػػػػى: الػػػػػنص الشػػػػػعرم كآليػػػػػات القػػػػػراءة، دار المعرفػػػػػة الجامعيػػػػػة، مصػػػػػر،   -49
 .2006ط، 

، 1كمػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػك ديػػػػػػػػػب: فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػعرية، مؤسسػػػػػػػػػة األبحػػػػػػػػػاث العربيػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركت، ط -50
1987. 

كمػػػػػػاؿ خيػػػػػػػر بػػػػػػػؾ: حركيػػػػػػػة الحداثػػػػػػػة فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر العربػػػػػػػي المعاصػػػػػػػر، دار الفكػػػػػػػر،   -51
 ـ.1986 -ىػ1406، 2بيركت، ط

لػػػػػػؤم ذنػػػػػػكف الحاصػػػػػػكد: رؤيػػػػػػة الػػػػػػذات الكاصػػػػػػفة فػػػػػػي شػػػػػػعر بينػػػػػػاـ عطػػػػػػااهلل، أسػػػػػػئمة   -52
هلل: معاينػػػػػػػة كمنتخبػػػػػػػات، إعػػػػػػػداد كمشػػػػػػػاركة الػػػػػػػذات الشػػػػػػػعرية فػػػػػػػي نصػػػػػػػكص بينػػػػػػػاـ عطػػػػػػػا ا

، 1كتقػػػػػػػػػديـ: بشػػػػػػػػػير إبػػػػػػػػػراىيـ سػػػػػػػػػكادم، دار غيػػػػػػػػػداء لمنشػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػع، عمػػػػػػػػػاف، األردف، ط
 .ىػ1437-ـ2016

محمػػػػػػد أحمػػػػػػد بػػػػػػف طباطػػػػػػا العمػػػػػػكم: عيػػػػػػار الشػػػػػػعر، شػػػػػػرح كتحقيػػػػػػؽ: عبػػػػػػاس عبػػػػػػد   -53
 .ىػ1426 -ـ2005،  2الستار، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

م: مباحػػػػػػث كدراسػػػػػػات أدبيػػػػػػة ، الشػػػػػػركة التكنسػػػػػػية لمتكزيػػػػػػع، تػػػػػػكنس، محمػػػػػػد الحميػػػػػػك   -54
 .1977ط 

بػػػػػػػػػػداالتيا   -55 .التقميديػػػػػػػػػػة، دار 1محمػػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػيس: الشػػػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػديث بنياتػػػػػػػػػػو كا 
 .2001، 2تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، ط
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محمػػػػػػػد راضػػػػػػػي جعفػػػػػػػر: االغتػػػػػػػراب فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر العربػػػػػػػي المعاصػػػػػػػر، دار المعتػػػػػػػز،  -56
 .ـ1434-ىػ2013، 1عماف، األردف، ط

محمػػػػػػد صػػػػػػابر عبيػػػػػػد: التشػػػػػػكيؿ الشػػػػػػعرم الصػػػػػػنعة كالرؤيػػػػػػا ، دار نينػػػػػػكل، دمشػػػػػػؽ،   -57
 .2011-ىػ 1432ط: 

محمػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػالء الػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػكلى: كىػػػػػػػػػـ الحداثػػػػػػػػػة مفيكمػػػػػػػػػات قصػػػػػػػػػيدة النثػػػػػػػػػر   -58
 .2006نمكذجا، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ط 

لنثػػػػػر نمكذجػػػػػا محمػػػػػد عػػػػػالء الػػػػػديف عبػػػػػد المػػػػػكلى: كىػػػػػـ الحداثػػػػػة مفيكمػػػػػات قصػػػػػيدة ا  -59
 .، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، )دت(

حمػػػػػػػػد غنيمػػػػػػػػي ىػػػػػػػػالؿ: النقػػػػػػػػد األدبػػػػػػػػي الحػػػػػػػػديث، دار نيضػػػػػػػػة مصػػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػػة م  -60
 .1997، 1كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط

محمػػػػػػػػد فتػػػػػػػػكح أحمػػػػػػػػد: الرمػػػػػػػػز كالرمزيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػعر المعاصػػػػػػػػر ، دار المعػػػػػػػػارؼ،  -61
 .1984،  3القاىرة، ط

العػػػػػركس مػػػػػف جػػػػػكاىر القػػػػػامكس، تحقيػػػػػؽ  محمػػػػػد مرتضػػػػػى الحسػػػػػيني الزبيػػػػػدم: تػػػػػاج -62
: عبػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػبكر شػػػػػػػػػػػػاىيف، المجمػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػكطني لمثقافػػػػػػػػػػػػة كالفنػػػػػػػػػػػػكف كاآلداب، الككيػػػػػػػػػػػػت، 

 ـ. 2001-ىػ1/1422ط
محمػػػػػػد مفتػػػػػػاح: تحميػػػػػػؿ الخطػػػػػػاب الشػػػػػػعرم، اسػػػػػػتراتيجية التنػػػػػػاص، المركػػػػػػز الثقػػػػػػافي   -63

 .1986، 2العربي، الدار البيضاء، ط
محمػػػػػػػػكد إبػػػػػػػػراىيـ الضػػػػػػػػبع: قصػػػػػػػػيدة النثػػػػػػػػػر كتحػػػػػػػػكالت الشػػػػػػػػعرية العربيػػػػػػػػة، الييئػػػػػػػػػة   -64

 .2003، 1العامة لقصكر الثقافة، القاىرة، ط
محمػػػػػػػكد الضػػػػػػػبع: غكايػػػػػػػة التجريػػػػػػػب حركػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية العربيػػػػػػػة فػػػػػػػي مطمػػػػػػػع األلفيػػػػػػػة   -65

 .  2015الثالثة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ط 
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شػػػػػػعر البيػػػػػػاتي، دار الشػػػػػػؤكف الثقافيػػػػػػة العامػػػػػػة، محػػػػػػي الػػػػػػديف صػػػػػػبحي: الرؤيػػػػػػا فػػػػػػي   -66
   .1987: 1بغداد، ط

مرشػػػػػػػػد الزبيػػػػػػػػدم : اتجاىػػػػػػػػات نقػػػػػػػػد الشػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػي فػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ، اتحػػػػػػػػاد الكتػػػػػػػػاب  -67
 .1999 ػ،العرب، ط

بػػػػػػػػداالتيا النصػػػػػػػية،دار الحامػػػػػػػػد   -68 مشػػػػػػػرم بػػػػػػػف خميفة:الشػػػػػػػػعرية العربيػػػػػػػة مرجعياتيػػػػػػػا كا 
 .2011-ىػ1432، 1لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف،ط

مصػػػػػػػػػػطفى عبػػػػػػػػػػد المطيػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػحرتي: الشػػػػػػػػػػعر المعاصػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػكء النقػػػػػػػػػػد   -69
 .1984-ىػ1404، 2الحديث، مطبكعات تيامة، جدة، ط

-نبيػػػػػػػػػػؿ راغب:مكسػػػػػػػػػػكعة النظريػػػػػػػػػػات األدبية،الشػػػػػػػػػػركة المصػػػػػػػػػػرية العالميػػػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػػػر -70
 .2003، 1لكنجماف،الجيزة،مصر، ط

افي صػػػػػػػػر حامػػػػػػػػد أبػػػػػػػػك زيػػػػػػػػد: إشػػػػػػػػكاليات القػػػػػػػػراءة كآليػػػػػػػػات التأكيػػػػػػػػؿ، المركػػػػػػػػز الثقػػػػػػػػن -71
 .2014، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

ىديػػػػػة جمعػػػػػة البيطػػػػػار: الصػػػػػكرة الشػػػػػعرية عنػػػػػد خميػػػػػؿ حػػػػػاكم، دار الكتػػػػػب الكطنيػػػػػة،  -72
 .ـ2010-ىػ1431، 1أبك ظبي، ط

يحػػػػػي سػػػػػعدكني: الرؤيػػػػػا كاإليقػػػػػاع الػػػػػداللي فػػػػػي الشػػػػػعر الجزائػػػػػرم المعاصػػػػػر، مجمػػػػػة   -73
، 08إشػػػػػػػػػػكاالت فػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػة كاألدب، المركػػػػػػػػػػز الجػػػػػػػػػػامعي لتامنغسػػػػػػػػػػت، الجزائػػػػػػػػػػر، مجمػػػػػػػػػػد 

 .2019، سنة05عدد
يكسػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػز الػػػػػػػػديف: التجديػػػػػػػػد فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػعر الحػػػػػػػػديث بكاعثػػػػػػػػو النفسػػػػػػػػية كجػػػػػػػػذكره   -74

 .ـ1986-ىػ1406، 1الفكرية، النادم األدبي الثقافي، جدة، ط
يكسػػػػػػػػؼ كغميسػػػػػػػػي: إشػػػػػػػػكالية المصػػػػػػػػطمح فػػػػػػػػي الخطػػػػػػػػاب النقػػػػػػػػدم العربػػػػػػػػي الجديػػػػػػػػد،  -75

 .ـ2008ىػ 1429، 1الدار العربية لمعمـك ناشرك، بيركت، ط
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 المجالت والدراسات:   
أحمػػػػػػػد حاجػػػػػػػػي: مصػػػػػػػطمح المغػػػػػػػة الشػػػػػػػعرية المفيػػػػػػػـك كالخصػػػػػػػائص، مجمػػػػػػػة مقاليػػػػػػػد،  -76

عمميػػػػػػػة محكمػػػػػػػة فصػػػػػػػمية تصػػػػػػػدر عػػػػػػػف مخبػػػػػػػر النقػػػػػػػد كمصػػػػػػػطمحاتو بكميػػػػػػػة اآلداب ك  مجمػػػػػػة
 .2015، ديسمبر 09المغات بجامعة كرقمة، العدد

أحمػػػػػػػد زيػػػػػػػاد محبػػػػػػػؾ: قػػػػػػػراءات فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر العربػػػػػػػي الحػػػػػػػديث، منشػػػػػػػكرات جامعػػػػػػػة   -77
-ىػػػػػػػػػػ1428حمػػػػػػػػػب، كميػػػػػػػػػة اآلداب كالعمػػػػػػػػػـك اإلنسػػػػػػػػػانية، مديريػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػب كالمطبكعػػػػػػػػػات، ط

 .ـ2008
ر حػػػػػػكؿ تجربتػػػػػػي الشػػػػػػػعرية، مجمػػػػػػة اآلداب، السػػػػػػنة الرابعػػػػػػة عشػػػػػػػرة أدكنػػػػػػيس: خػػػػػػكاط -78

 ، العدد الثالث، آذار )مارس(.1966
إسػػػػػػماعيؿ دنػػػػػػدم: الٌرؤيػػػػػػة كالٌشػػػػػػعر العربػػػػػػي الحػػػػػػديث، مجمػػػػػػة المعرفػػػػػػة، كزارة الثقافػػػػػػة  -79

، كػػػػػػػػػػػػانكف أكؿ/ 339فػػػػػػػػػػػػي الجميكريػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػكرية العربيػػػػػػػػػػػػة، الٌسػػػػػػػػػػػػنة الثالثػػػػػػػػػػػػكف، العػػػػػػػػػػػػدد: 
 . 1991ديسمبر،

بػػػػف الػػػػػديف بخكلػػػػػة: أفػػػػػؽ التكقػػػػػع، كخمػػػػػؽ التماثػػػػػؿ مػػػػػف الالتماثػػػػػؿ قػػػػػراءة فػػػػػي المحايثػػػػػة  -80
األكاديميػػػػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػة كاإلنسػػػػػػػػػػػانية،  قسػػػػػػػػػػػـ اآلداب كالمغػػػػػػػػػػػات،  ، كالتأكيػػػػػػػػػػػؿ

 .2018، جكاف 20جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ،  العدد 
رات بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي خمػػػػػػػػؼ اهلل: سػػػػػػػػمات القصػػػػػػػػيدة المعاصػػػػػػػػرة، مجمػػػػػػػػة المعيػػػػػػػػار، منشػػػػػػػػك  -81

 .2010، ديسمبر 02المركز الجامعي ، تيسمسيمت، الجزائر، العدد:
جػػػػػاؾ صػػػػػبرم شػػػػػماس:ظكاىر فنيػػػػػة فػػػػػي لغػػػػػة الشػػػػػعر الحػػػػػديث، دراسػػػػػة:عالء الػػػػػديف  -82

ربيػػػػػػػع  6، االثنػػػػػػػيف:9790السػػػػػػػيد، صػػػػػػػحيفة الجزيػػػػػػػرة، المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعكدية، العػػػػػػػدد:
 .  1999يكليك 19ىػ، 1420اآلخر

لعنكنػػػػػػػة، مجمػػػػػػػة عػػػػػػػالـ الفكػػػػػػػر، المجمػػػػػػػس الػػػػػػػكطني جميػػػػػػػؿ حمػػػػػػػداكم: السػػػػػػػيمكطيقيا كا -83
 .1997، يناير/مارس3، العدد25لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، مجمد 
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ضػػػػػػػػػػياء راضػػػػػػػػػػي الثػػػػػػػػػػامرم: العنػػػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػعر العراقػػػػػػػػػػي المعاصػػػػػػػػػػر أنماطػػػػػػػػػػو  -84
 .2010، 2عدد 9ككظائفو، مجمة القادسية في اآلداب كالعمـك التربكية، مجمد

عبػػػػػػػػد اهلل العشػػػػػػػػي: نظريػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعر فػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػات الشػػػػػػػػعراء المعاصػػػػػػػػريف، رسػػػػػػػػالة   -85
 .   1992-1991دكتكراة، جامعة كىراف، 

عبػػػػػػػد الكىػػػػػػػاب البيػػػػػػػاتي: تجربتػػػػػػػي الشػػػػػػػعرية، مجمػػػػػػػة اآلداب، السػػػػػػػنة الرابعػػػػػػػة عشػػػػػػػرة  -86
 ، العدد الثالث، آذار )مارس(.1966

ي، رسػػػػػػالة عزيػػػػػػز لعكايشػػػػػػي:مظاىر اإلبػػػػػػداع الفنػػػػػػي فػػػػػػي شػػػػػػعر أبػػػػػػي القاسػػػػػػـ الشػػػػػػاب  -87
مقدمػػػػػػة لنيػػػػػػؿ درجػػػػػػة الماجسػػػػػػتير، إشػػػػػػراؼ: سػػػػػػعد الػػػػػػديف الجيػػػػػػزاكم، معيػػػػػػد اآلداب كالثقافػػػػػػة 

  .ـ1980-ىػ 1390العربية، جامعة قسنطينة، 
عػػػػػػػػػالء الػػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػػي ناصػػػػػػػػػر، دالالت التشػػػػػػػػػكيؿ البصػػػػػػػػػرم الكتػػػػػػػػػابي فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػنص  -88

، ديسػػػػػػػمبر 29الشػػػػػػػعرم الحػػػػػػػديث، مجمػػػػػػػة األثػػػػػػػر، جامعػػػػػػػة قاصػػػػػػػدم مربػػػػػػػاح، كرقمػػػػػػػة، عػػػػػػػدد 
2017. 

فاطمػػػػػة زىػػػػػراء شػػػػػكدار: القػػػػػارئ الضػػػػػمني كلعبػػػػػة الكتابػػػػػة اإلبداعيػػػػػة دراسػػػػػة تطبيقيػػػػػة  -89
فػػػػػي ركايػػػػػة كتػػػػػاب األميػػػػػر لكاسػػػػػيني األعػػػػػرج، مجمػػػػػة إشػػػػػكاالت فػػػػػي المغػػػػػة كاألدب، المركػػػػػز 

 .2020، سنة 3، عدد9الجامعي، تمنراست، مجمد 
ل قندسػػػػي خيػػػػرة: التفاعػػػػؿ بػػػػيف الػػػػنص كالقػػػػارئ قػػػػراءة فػػػػي نظريػػػػة جماليػػػػة التمقػػػػي لػػػػد -90

، 1، عػػػػػدد1يػػػػػاكس كآيػػػػػزر، مجمػػػػػة الػػػػػنص، جامعػػػػػة العربػػػػػي بػػػػػف مييػػػػػدم، أـ البػػػػػكاقي، مجمػػػػػد 
15/01/2014. 

مسػػػػػمـ عبيػػػػػد فنػػػػػدم الرشػػػػػيدم: أفػػػػػؽ التكقػػػػػع عنػػػػػد المتمقػػػػػي فػػػػػي ضػػػػػكء النقػػػػػد األدبػػػػػي   -91
الحػػػػػديث دراسػػػػػة نظريػػػػػة تطبيقيػػػػػة، مجمػػػػػة كميػػػػػة البنػػػػػات األزىريػػػػػة، طيبػػػػػة الجديػػػػػدة، األقصػػػػػر، 

 .ىػ1439-ـ2017، 1، عدد1مصر، مجمد 
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كىػػػػػػػػب أحمػػػػػػػػد ركميػػػػػػػػة: شػػػػػػػػعرنا القػػػػػػػػديـ كالنقػػػػػػػػد الجديػػػػػػػػد، سمسػػػػػػػػمة عػػػػػػػػالـ المعرفػػػػػػػػة،   -92
  .1996، مارس 207المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت ، عدد 

 لمواقع اإللكترونيةا
: الرؤيػػػػػػػػا الجماليػػػػػػػػة فػػػػػػػػي شػػػػػػػػعر بشػػػػػػػػرل البسػػػػػػػػتاني، مكقػػػػػػػػع ديػػػػػػػػكاف عصػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػرتح  -93

.  10/05/2022، تػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػع:2017مػػػػػػػػػارس  21العػػػػػػػػػرب، بتػػػػػػػػػاريخ:
https://www.diwanalarab.com 

صر في نكر اليدل طابي: الشاعر بشير المثردم يدعك إلدراج الشعر الشبابي المعا -94
 08. تاريخ االطالع، 2015أيمكؿ سبتمبر  18المناىج الجامعية، جريدة النصر، بتاريخ:

 مكقع نت. .2022جكاف 
-34-01-09-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014

50-19-22-18-09-2015-08/21428 
 
  

https://www.diwanalarab.com/
https://www.diwanalarab.com/
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-08/21428-2015-09-18-22-19-50
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 فهرس المحتويات

 

 العــنـــــــاويـن

 

 رقم الصفحة
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 3 ثالثا/نقد الشعر كموضوع لمحداثة
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