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مطر العامة يف شعر أمحد التكوينية  الرؤية   
 

عمران  عبداالء عيد  الباحثة. محمد شاكر الربيعي        .دأ.  
/ جامعة بابلاألساسية كمية التربية   

Journalofstudies2019@gmail.com 
:الممخص  

وفق منظور ما تحدده الرؤية  لمشاعر ) أحمد مطر( الشعرية ىذه الدراسة استقراء بعض النصوص  
و متآكل، ينحدر إلى  عن واقع ىشفي موضوع الخمق الجمالي في بحث المستمر  البنيوية التكوينية

ال أن حمم التغيير، ر اتثويره ضمن جدلية التغي و االستالب، و محاولة Utopiaالبديل   االنصياع
ا في ىذا، يرتطم بواقع ال يتفاعل و ال يثور، و كأنو ال يرغب في التحول، و يظل الحمم باقيا مجسدً 

الرؤية الثورية االنبعاثية في شكميا "التدميري"، و بشرى مرتقبة، عمى اعتبار أن ما يخشاه الشاعر ىو 
ا يتطمع فييا إلى األمل المرتقب عر العربي الحديث غالبا ما يرسم صورً الشو  الموت دون بعث حقيقي

من حيث إن مزيج الراىن بيذا التطمع ىو محاولة انصيار الثبات في التحرك المنشود، و االستمرار 
 فيو، إذ يكون اإلنسان ظاىرا لموجود الحضاري بحكم االنتماء لطبيعة الكينونة البشرية في مساعييا

الدراسة أن تبرز إمكانية أن يصبح لمشاعر رؤيا في فيم العالم و الرغبة في فيم حقيقتو ما تحاول ك
بما يممك من قيم فنية من منظور أن الشاعر أكثر الناس إدراكا ليذه الحقيقة، و لذلك نراه دائم البحث 

ر عن صيغ جديدة، يتجمى من خالليا واقع اإلنسان في أسمى إشراقاتو، و من الطبيعي أن تثم
تفاعالت الحركة االجتماعية و الفنية أكثر الصياغات الجمالية قدرة عمى امتصاص الواقع الجنيني 

تسعى ىذه الدراسة إلى أن يكون و  لممجتمع الجديد، و أكثرىا قدرة عمى االستجابة لمواقع الوليد بعدئذ.
م الداللية، عمييا بعض المفاىي لمشعر دور في معرفة حقيقة الوجود، عبر نصوص شعرية نطبق

المستوى الزمني، من خالل إحساس اإلنسان لواقع، و المستوى اإليديولوجي، و عالقتيا بالمستوى او 
فالرؤية ىي تعبير عن نظام التفكير الذي يفرض نفسو في ،  بحاضره الذي تتوارى خمفو الحقائق

اثمة، أي عمى ظروف معينة عمى مجموعة من الناس الموجودين في ظروف اقتصادية واجتماعية متم
بعض الطبقات االجتماعية ولعل من المفاىيم التي حضرت داخل نظرية غولدمان الرؤية المأساوية 
التي ال تخرج عن الثنائية الفمسفية التقميدية التي نجد حضورىا ماثال في تاريخ الفكر الفمسفي والفكر 

 . الديني والمتمثمة في الخير والشر
 . (ية ، الرؤية ، الذاتية ، التشكلالتكوين )الكممات المفتاحية:
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The general formative vision in the poetry of Ahmed Matar 

Prof. Dr. Muhammad Shaker Al-Rubaie,   

 researcher. Alaa Ahed Abed Omran 

 

Abstract: 

This study is an extrapolation of some of the poetic texts of the poet (Ahmed 

Matar) according to the perspective of what is determined by the structural 

structural vision in the subject of aesthetic creation in the continuous search 

for a fragile and eroding reality, which descends to alternative submission 

Utopia and alienation, and an attempt to revolutionize it within the dialectic 

of change, but the dream of change, This, it collides with a reality that does 

not interact and does not revolt, as if it does not wish to transform, and the 

dream remains embodied in the revolutionary vision of rebirth in its 

“destructive” form, and good news awaits, on theConsidering that what the 

poet fears is death without a real resurrection, and modern Arab poetry often 

draws pictures in which he looks forward to the expected hope, since the 

combination of the present with this aspiration is an attempt to fuse stability 

in the desired movement, and to continue it, as the human being is apparent 

to the civilized existence by virtue of belonging to the nature The human 

being in its endeavors, as the study attempts to highlight the possibility of the 

poet having a vision in understanding the world and the desire to understand 

its truth with its artistic values from the perspective that the poet is the most 

aware of this truth, and therefore we see him constantly searching for new 

formulas, through which the reality of the reality is manifested. Man is in his 

highest radiance, and it is natural that the interactions of the social and artistic 

movement produce the most aesthetic formulations capable of absorbing  It is 

natural for the interactions of the social and artistic movement to produce the 

most aesthetic formulations capable of absorbing the embryonic reality of the 

new society, and the most capable of responding to the nascent reality after 

that. This study seeks to have poetry a role in knowing the reality of 

existence, through poetic texts to which we apply some semantic concepts, 

and their relationship to the reality level, the ideological level, and the 

temporal level, through the human sense of his present behind which the facts 

hide. Thinking that imposes itself Economic and social similarities, that is, on 

some social classes. Perhaps one of the concepts that came within Goldman’s 

theory is the tragic vision that does not depart from the traditional 

philosophical dualism whose presence we find present in the history of 

philosophical thought and religious thought, which is represented in good and 

evil. 

Keywords: (Formative, vision, subjectivity, morphology). 
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  -المقدمة:
ال إراديذة أو بصذورة سذواء الذذي يعذيش فيذو  المحيط مع و تفي المج االنسان بطبيعتو يتأثر 
 بالعوامذل والظذروف الحيطذة بذو تكذويناتصال الفذرد ببيئتذو و تذأثره فينتج من جراء  إرادية

التذذذي يراىذذذا األصذذذمح  واألسذذذمم لكنيذذذا ليسذذذت و التصذذذورات مجموعذذذة مذذذن األفكذذذار والذذذرؤى 
صذحيحة وسذذميمة دائمذًا فالبيئذذة والمحذيط االجتمذذاعي والتنشذئة والتربيذذة األسذرية تسذذيم فذذي 

الجماعذذة ى ىذذذه لذذد وبالتذذالي تتشذذك لتشذذكيل  ىذذذه الرؤيذذة التذذي يشذذترك فييذذا مجموعذذة مذذن 
و الرؤيذذذة أ((رؤيذذذة العذذذالم  ))وىذذذذا مذذذا أطمذذذق عميذذذو غولذذذدمان مفيذذذوم لمعذذذالم جمعيذذذة  رؤيذذذة

ذذحساسذذات واأل)) مجموعذذة مذن التطمعذذات واإلبأنيذذا عر فيذا  الكونيذة حيذذث د فكذار التذذي توح 
وتجعميذذذم فذذذذي  ،عضذذذاء طبقذذذة اجتماعيذذذذة أوفذذذي الغالذذذذب ، عضذذذاء مجموعذذذة اجتماعيذذذذة أ

أو ىذذي نمذذط  ))مذذن التفكيذذر يفذذرض نفسذذو فذذي  (ٔ)خذذرى (( تعذذارض مذذع المجموعذذات األ
بعض الشروط عمى زمرة من الناس توجد في أوضاع اقتصادية واجتماعية متشذابية أي 

  (ٕ)عمى بعض الطبقات االجتماعية (( 

وبذذذلك أصذذبح  مفيذذوم  رؤيذذة العذذالم مفيذذوم واسذذع وشذذامل فذذي البنيويذذة التكوينيذذة ألن ذذو     
ح  النسذق الفكذري  مجتمذٍع مذا . وألن  ىذذا المفيذوم يمثذللذى إنظذر فييذا التذي يُ الكيفية يوض 

ف بذذذذل الداللذذذذة نوايذذذذا المؤل ذذذذو لذذذذيس المقصذذذذود بذذذذ فذذذذ ن  الذذذذذي يسذذذذبق عمميذذذذة تحقذذذذق النتذذذذاج 
بعيذدًا عذن رغبذات المبذدع و أحيانذًا ضذدىا وىذذه الرؤيذة  الموضوعية التي يكتسبيا النتذاج

ماعية تنتمي إلى طبقة أو مجموعة اجتماعية  وىذا ليست واقعة فردية بل ىي واقعة اجت
بذذداع فذذي اإل يبقذذى حاضذذراً  ءشذذي ل  ُكذذمذذن  رغم ال يعنذذي نفذذي دور المبذذدع نيائيذذًا فذذدوره بذذال

دبذذذاء والفالسذذذفة وغيذذذرىم مذذذن المنظذذذرين ىذذذم الذذذذين ألبذذذداع الروائذذذي فكبذذذار اإلا وخصوصذذذاً 
إذًا ففاعذذذل اإلبذذذداع  (ٖ) يسذذذتطيعون دون غيذذذرىم التعبيذذذر عذذذن مشذذذاعر الجماعذذذة وافكارىذذذا

نمذذذا ىذذذو خطابذذذو الفمسذذذفي أو األدبذذذي   األدبذذذي لذذذيس الفيمسذذذوف أو المبذذذدع بوصذذذفو فذذذردًا  واس
الذذذي تذذتكمم بذذو الجماعذذة وال شذذك  أن  ىذذذا ) الكاتذذب أو المبذذدع( يتذذأثر بالرؤيذذة الجماعيذذة 

 (ٗ)فيو يعيدىا بدوره الى المجموعة  من َثم  و لمعالم التي تعيشيا ىذه المجموعة 

و ىذا ما كشفو  غولدمان و أك د عميو و ىو أن  الخطاب األدبذي أو الفمسذفي تعبيذران    
عذذن رؤيذذة العذذالم ، وىذذذه الرؤيذذة ليسذذت واقعذذة فرديذذة بذذل ىذذي واقعذذة اجتماعيذذة تنتمذذي إلذذى 
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فالفرد ميما توس ع في تجربتذو اإلبداعيذة تبقذى ضذيقة  جذدًا   ألننذا  (٘)مجموعة أو طبقة  
ال نقدر أن نخمق مثل ىذه البنية الذىنية كونيذا نتيجذة لنشذاط مشذترك يقذوم بذو عذدٌد ميذم 

 (ٙ)من األفراد وجدوا أنفسيم في حالة ماثمة أي أّنيم يشّكمون فئة اجتماعية ميمة 

ىذي  واحذد الفذرد التجربذة ف )) وبالتالي ال تتحقق رؤيذة العذالم إذا كانذت ليسذت اجتماعيذة 
كتسذب وظيفتذو قذد ا العمذل االدبذي يكذونوبذذلك ( ٚ)و محدوديذة ((  كثذر اختصذاراً أتجربة  

.  (ٛ)إذ )) إن  كل  عمذٍل أدبذي أو فنذي كبيرىذو تعبيذر عذن رؤيذة العذالم ((  داخل المجتمع
ومثذذل ىذذذا العمذذل  األدبذذي لذذن يتذذاح إاّل لشخصذذية غنيذذة ، قذذادرة عمذذى أن تفكذذر فذذي كذذل  
جوانب رؤيذة العذالم وىذذه  الرؤيذة التذي  تبذرز فذي وعذي المجموعذة ، تحتذاج إلذى الكاتذب 

ولّما كان المبدعون متفذاوتين فذي نتذاجيم،     (ٜ)العبقري الذي يصوغيا ويكشفيا لموعي 
لنجاح العمل  األدبي و تألقذو متوقفذًا عمذى قذدرة الكاتذب أو المبذدع يبقى المعيار األساس 

فذذي تمثذذل رؤيذذة العذذالم فالكاتذذب العظذذيم ))ىذذو الذذذي يممذذك رؤيذذة كونيذذة ُتعّبذذر عذذن أقصذذى 
  (ٓٔ)وعي لتوجييات الفئة أو الطبقة االجتماعية(( 

لنسذذق ولذذذلك اطمذذق عميذذو غولذذدمان اسذذم ) العبقذذري (وىذذذا العبقذذري ىذذو )) الذذذي يجّسذذد ا 
الفكذذرّي فذذي نّصذذو فينقذذل أفكذذار الطبقذذة و تطمعاتيذذا و مشذذاعرىا .. ، كمذذا يذذنجح فذذي  أن 
يخمق ،  في مجال معين كاألدب أو التصوير أو الفمسفة .. ، عالًما تخيمّيا أو قريًبا من 

   (ٔٔ)التالحم ، بحيث تتجاوب بنيتو مع ما يتجو إليو كّل أفراد المجموعة االجتماعية((
ُيعب ر األديذب أو المبذدع عذن طبقذة اجتماعيذة معينذة فيصذبح  بمثابذة الممثذل  بمعنى     

عذذنيم والنذذاطق باسذذميم  فُيعب ذذر عذذن ىذذذا الذذوعي الفكذذري فذذي لحظذذة تاريخيذذة معينذذة   ألن  
أفراد ىذه الطبقة غير قادرة عمى التعبير مثمما ىو قادر عمى التعبير بمغذة إبداعيذة تعّبذر 

ذا أردنا معرفة أصذول ىذذه المقولذة و بالواقع االجتماعّي الثقافّي عن  بنية ذىنية مرتبطة  اس
ترجع أصوليا إلى  عميق لنظريات ومقوالت  فمسفية بحصيمة استيعا بأن يا فيمكن القول

إال  أن  ىذذذذؤالء  (ٕٔ)ومذذذذاكس فايبروسذذذذميل و كذذذذولفرديمثذذذذي  و لوكذذذذاتش ىيغذذذذل ومذذذذاركس و 
اسذذذتعمموه بصذذذورة غامضذذذة وغيذذذر دقيقذذذة إلذذذى أن جذذذاء ) جذذذورج لوكذذذاش( الذذذذي كذذذان  لذذذو 
 الفضذذذل فذذذي إعطذذذاءه المفيذذذوم الذذذدقيق لجعمذذذو أداة عمذذذل تطبيقيذذذة فذذذي العديذذذد مذذذن كتاباتذذذو

  (ٖٔ)النقدية 
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ومن َثم انتقمت ىذه المقولة إلى غولذدمان عذن طريذق  أسذتاذه لوكذاتش وأصذبحت ىذذه     
ساسذذي أ ساسذذية فذذي مذذذىب غولذذدمان لذذذلك فيذذي تعذذد مفتذذاحألمذذن المقذذوالت اولذذة )) المق

نسذانية فمذن خالليذا نسذتطيع ايجذاد الذدور الذذي يمعبذو لفيم نظرية غولدمان في العمذوم اإل
الثقافذذذة والذذذوعي والعمذذذل الفنذذذذي  ن  أكثذذذذر عنذذذدما نذذذدرك أىميتيذذذا أفنذذذي ونمذذذتمس  تيذذذارٍ  كذذذل  

ىذذا التفاعذل بينيذا وبذين  ن  اس و ،  مذن العالقذات االجتماعيذة  ال يتجذزأ والفمسفة تشكل جذزءاً 
  (ٗٔ)(( من خالل رؤية العالم الخاصة بالكاتب ال  إدراكو إالمجتمع ال نستطيع 

فالناقذذد البنيذذوّي التكذذوينّي يجذذد رؤيذذة العذذالم )) بوصذذفيا تكويًنذذا معرفًيذذا قذذد تجذذاوز ذلذذك      
و صذدق تمثيمذو ليذا ،  ازداد اقترابو من تمك الرؤيةاإلبداع ، فكم ما ازدادت قدرات المبدع 

حتى و إن لم يِع ذلك ، فثم ة حتمية ماركسية في تمك العالقة التعبيرية تأخذ شكل البنية 
أو العالقذذات الديناميذذة بذذين عناصذذر العمذذل األدبذذي التذذي يمكذذن القذذول أنيذذا تسذذكن الوعذذي 

تماثمذذذت فذذذي العمذذذل األدبذذذي ، أي الكاتذذذب ، ىذذذذه البنيذذذة بتعبيذذذر اخذذذر ىذذذي رؤيذذذة العذذذالم و 
  (٘ٔ)تحولت إلى نسق من الرؤى و األفكار المترابطة (( 

بذذين الطبقذذة " بمثابذذة عامذذل مشذذترك غولذذدمان " عنذذد ( رؤيذذة العذذالم ) مقولذذة وبيذذذا تكذذون 
الناتجة منيا أي أن  غولدمان يرصد العالقات البنيويذة  دبيةألعمال ااالجتماعية وبين األ

لعمل األدبذي و مرجعياتذو  التاريخيذة واالجتماعيذة ليكشذف كيذف يتحذّول التي تجمع بين ا
الحذذذذدث الثقذذذذافي بكذذذذل تحوالتذذذذو )التاريخيذذذذة و االجتماعيذذذذة و...(  لمجموعذذذذة معينذذذذة مذذذذن 

 بالطبقذة االجتماعيذةِ وطيذدة معمل االدبذي عالقذة لن و كيبذلك االشخاص إلى نٍص أدبيٍّ و 
عظذيم ينطذوي عمذى رؤيذة لمعذالم  دبيٍّ أ عملٍ  كل   ن  إ))وقد عب ر غولدمان عن ذلك بقولو: 

عظذذيم  فنذذيٍّ  عمذذلٍ  ن يكشذذف فذذي كذذل  أولذذذلك يجذذب عمذذى المذذرء  دبذذيّ م عذذالم العمذذل األنظ  تُذذ
ا  عذذن القذذيم المرفوضذذة التذذي تقمعيذذا الرؤيذذة التذذي تصذذنع وحذذدة العمذذل فيكشذذف عذذن حقًذذ

  ( ٙٔ) التضحيات التي يعانييا البشر في سبيل رفض ىذه القيم وقمعيا ((
نسذذتنتج مذذن ذلذذذك أن رؤيذذة العذذالم ىذذذي رؤيذذة جماعيذذة وليسذذذت رؤيذذة فرديذذة وبذذذذلك       

تصذبح لكذذل طبقذة معينذذة رؤيذذة خاصذة  بيذذا تميزىذا مذذن الطبقذذات األخذرى ، وىذذذه الطبقذذة 
تذذتحكم بيذذا ظذذروف اقتصذذادي ة و سياسذذي ة واجتماعي ذذة  فتجعميذذا فذذي تعذذارض وصذذراع  مذذع 

 لموعي الثقافّي الذي تمتمكو أفراد ىذه الطبقة .  طبقات اجتماعية أخرى نتيجة
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و ما األنمذوذج اإلجرائذي الذذي وقذع عميذو االختيذار لمنجذز ) أحمذد مطذر الشذعري (      
إاّل لمذذا تّممسذذتو  فذذي قراءتذذي مذذن تجذذلٍّ واضذذح و ميذذيمن لمذذا يمكذذن مقاربتذذو وفذذق اليذذات 

نذو صذذادر اجتماعيذة  أل البنيويذة التكوينيذة  بوصذف  شذعره بنيذة ذىنيذذة تكشذف عذن رؤيذة
و قذذد انعكذذس ىذذذا الذذوعي مذذا يحصذذل  فذذي الواقذذع  ناضذذج وواعذذي لكذذل   كبيذذر مبذذدع  عذذن

وتجم ى في خطابو الشذعري و كشذف عذن بنيذة ذىنيذة جماعيذة وليسذت فرديذة بذل ىذو فذرد 
عبقري كما اصطمح عميو عب ذر عذن المجموعذة . لذذلك ننتقذل إلذى الرؤيذة الذاتيذة لمشذاعر 

 ومسار تشكميا.
 أوال: الرؤية الذاتية 

ال يمكن الحديث عن الرؤيذة الذاتيذة لمشذاعر بوصذفيا ذاتًذا منعزلذة عذن الجماعذة         
بل إن كل ما تتصف بو الرؤية الذاتيذة ألحمذد مطذر ينصذب فذي الكذل الجمذاعي لتحقيذق 
كميذذذة منسذذذجمة شذذذاممة يتوحذذذد فييذذذا الفذذذردي والجمذذذاعي فذذذي االنتمذذذاء والموقذذذف ومذذذا يميذذذز 

الذاتية لمشاعر من الجماعة التي ينتمي إلييا ىي المقدرة عمى الوصول إلى رؤية الرؤية 
لمعذالم تتحقذق فييذذا مصذالح الجماعذة وطموحذذاتيم وتتحقذق بالنسذبة لمعمذذل األدبذي وظيفتذذو 
االجتماعية البالغة الخطورة وعمى ىذا األساس عمى المبدع أن يتمتع بميذارات ومعذارف 

كذذذون قذذذادرًا عمذذذى التعبيذذذر عذذذن التجربذذذة الشذذذعرية التذذذي وقذذذدرات روحيذذذة وعمميذذذة خاصذذذة لي
تتحقذذق فييذذا ذاتذذو مذذع العذذالم ألنيذذا تمثذذل وجذذوده عمذذى نحذذو أكثذذر بذذروًزا فعذذن طريذذق العذذالم 

 االجتماعي الذي تواجيو الذات الشاعرة وتنسجم وتتفاعل معو ليتحقق وجودىا.
تحديذذد ىذذذه الرؤيذذا ولموقذذوف عمذذى الرؤيذذة الذاتيذذة لمشذذاعر أحمذذد مطذذر البذذد لنذذا مذذن      

وفيذذم ماىيتيذذا عمذذى وفذذق البنيويذذة التكويني ذذة  وال يمكذذن ذلذذك إال  إذا وضذذعناىا فذذي إطارىذذا 
العام فغولدمان  يؤكد أن و ال يمكن أن نفيذم الجزئيذات إال  إذا وضذعناىا فذي إطذار الذنص 

 .(   ٚٔ)المتماسك  األدبّي ككل أي مجمل العمل
ي تبذذذذدو فييذذذذا البنيويذذذذة التكوينيذذذذة فاعمذذذذة ومشذذذذتغمة ىذذذذي ومذذذذن األعمذذذذال األدبيذذذذة التذذذذ      

األعمذذال الشذذعرية لمشذذاعر )أحمذذد مطذذر(  حيذذث يتسذذم متنذذو الشذذعري بذذالحس التصذذويري 
التخيمذذي، الذذذي يبذذرز التمذذذثالت الوجدانيذذة االنفعاليذذة تجذذاه قضذذذايا المجتمذذع مرتكذذًزا عمذذذى 

المعنذى الشذعري متعذدد معجم شعري نابع مذن القذراءات والواقذع، إلذى الدرجذة التذي تجعذل 
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المذذدلوالت  بسذذبب تراكذذب ىذذذه اعليذذات وتعذذددىا فذذي الذذنص الواحذذد  وىذذذا يجعذذل الذذنص 
مشذذحوًنا بتنذذوع داللذذي يوجذذو المتمقذذي فذذي المقابذذل إلذذى رؤى عديذذدة، والمتمقذذي عذذادة يبحذذث 
عن الرؤية الكمية التي قد ال تبين لتداخل رؤى النص الداخمية، فالنتذاج الشذعري المركذب 

محذاوالت تأويميذة        يرتكز عمى غوايذة المجذاز مذع استرسذال البذوح يحتذاج إلذى  الذي
عديذذذذدة لتبيذذذذان المعنذذذذى الشذذذذعري و بعذذذذد قذذذذراءة فاحصذذذذة و مركذذذذزة لمجموعذذذذة أحمذذذذد مطذذذذر 
الشعرية  نجد : إن  ما تفصح بو النصوص الشعرية تدل عمى أن الرؤية الذاتيذة لمشذاعر 

أي رفذض الواقذع الفاسذد فيذو شذاعر   ومعارضةة لمسةم ة   رافضةة لمواعة : )رؤية ىي  
معارض لمسمطة و منتقد لكل  سمبيات المجتمع مذن ظمذم وفقذر ومصذادرة الحريذات لذذلك 
المست الفتاتو  قموب المتعطشين لمحرية و الوحدة والكرامة من التي انتشر صداىا إلذى 

ن  مشذذاعر الغضذذب والتمذذرد كذذل مكذذان فذذي العذذالم العربذذي كونيذذا تعبيذذرًا صذذادقًا أمينذذًا عذذ
 والثورة وىذه المشاعر متجمية في نفس كل عربي أصيل  .

فذذالرفض عنذذد الشذذاعر ىذذو اسذذتنكار لكذذل  مظذذاىر القذذبح فذذي الواقذذع، و تذذرك لذذذلك         
وبذذذلك بذذات  .التحذذريض عمييذذا بأسذذاليب شذذتىو  منيذذاىذذذه المظذذاىر و نقذذدىا و السذذخرية 
وف القاسذية، و األزمذات المتالحقذة ىذي التذي  دفعتذو الرفض قدًرا لمشاعر العربي، فذالظر 

عادة قراءة الواقع من رؤى مغذايرة عمذى اعتبذار أن  الشذعر نذوع إلى َتبّني رؤية الرفض  واس
من الفن والفن ال يمكن أن يكون مكرسًا العتبارات الذات الفردية ، بل إنو ينسحب عمى 

لذذذات الفرديذة لمفنذذان ال يمكذذن أن المجموعذة االجتماعيذذة ، بوصذذفو حاجذة ومطمبذذًا   ألن ا
تتحقذذذق فذذذي وجودىذذذا إال مذذذن خذذذالل تجاوزىذذذا ليذذذذه الفرديذذذة   ألن الفذذذن  نذذذوع مذذذن أنذذذواع 
األيديولوجيا ، وتنعكس فيو دائمًا عمى نحو خاص نزعات التوكيذد أو النفذي الفكذري ليذذه 

فذذي  أو تمذك مذذن منظومذذات العالقذذات االجتماعيذة بذذين النذذاس ، لذذذا فذ ن موضذذوع المعرفذذة
 الفن ال يمكن إال أن يكون مرتبطًا بشكل أو بآخر بحياة الناس االجتماعية  .

بمعنى أن المبدع يستقي موضوع أدبو من الحيذاة االجتماعيذة ، ويسذتخمص منيذا        
الخصذذائص العامذذة ، ويقذذوم بتحويميذذا عذذن طريذذق اإلبذذداع الفنذذي إلذذى نتذذاج أدبذذي يحمذذل 

رورة عمذى مجمذوع الذوعي الفذردي ، ولكذن مذن دون الوعي االجتماعي الذي ينطوي بالض
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 أن يفصل بين جانبي الوعي الفردي والوعي الجماعي ، بل يبقى عممو منصبا في إطار
 جوىري ذي البعد االجتماعي . 

ويؤكذذذد بذذذاختين أن كذذذل عمذذذل أدبذذذي اجتمذذذاعي بالضذذذرورة وذلذذذك يعذذذود إلذذذى حقيقذذذة        
جتماعيذًا مخالفذًا األطروحذة السوسذيرية   ألن موقفو من الكذالم   إذ أضذفى عميذو طابعذًا ا

الكذذالم عنذذده يقذذوم فذذي اقذذل دوائذذره عمذذى المذذتكمم والسذذامع ، وبمجذذرد وعذذي السذذامع حقيقذذة 
ن عبذذذرت  الكذذذالم ، ف نذذذو يذذذدخل فذذذي حيذذذز االجتمذذذاعي ، وكذذذذلك فذذذ ن الذذذذات الشذذذعرية ، واس

نتيجذة وعيذو بأسموب غنائي بحت ، ف نيا تنطمق من المضامين المجتمعية التذي تشذكمت 
 (ٛٔ)لجدلية العالقة بين الفردي والجماعي المتماىية ضمن األعمال األدبية 

ويمكننذذذذذا اعن أن نتسذذذذذاءل عذذذذذن الرؤيذذذذذة الذاتيذذذذذة لمشذذذذذاعر أحمذذذذذد مطذذذذذر فذذذذذي تجمييذذذذذا    
االجتماعي ، ىل امتمكذت فذي انتمائيذا لفئذٍة اجتماعيذٍة مذا رؤيذة تعبذر عذن الذرفض لمواقذع 
ومعارضتو عمى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية القائمة  أم اثرت الرضذوخ 

عذن كثذب و وىذل كانذت فذي رؤيتيذا تمذك تكتفذي بمعطيذات  واالنسحاب واالكتفاء بالمراقبة
الواقذذع ، ومذذا تمخذذض عنيذذا مذذن بنذذى ذىنيذذة لتنطمذذق منيذذا إلذذى رؤيذذة استشذذرافية أم كانذذت 
تسعى إلى رؤية مثالية ال تنسجم تمام االنسجام مع المقذوالت االجتماعيذة الصذادرة عنيذا 

تعبير عن موضذوعات شذعرية و وىل استطاعت رؤيتو الذاتية أن تمتمك الحرية الكافية لم
برؤية حداثية تنزع نحو ما ىو إنساني بشقيو المادي والروحي و وكيف عب ذر عذن موقفذو 
من مشكمة الحداثة األولى التي كانت تتجو إلذى تشذيا اإلنسذان ، فذي مجتمذع تشذكل فيذو 
الرأسمالية الجانب األقوى ضمن العالقات االجتماعية النمطية ، بل تسذعى إلذى اسذتالب 

قذذوق تمذذك الفئذذات تبعذذًا لسياسذذتيا المييمنذذة و لقذذد قاربنذذا القضذذايا بعذذرض الثنائيذذات التذذي ح
رصذذذذدناىا فذذذذي شذذذذعر أحمذذذذد مطذذذذر ، لمتعبيذذذذر عذذذذن موقذذذذف الذذذذذات الشذذذذعرية مذذذذن القضذذذذايا 

 االجتماعية ، من خالل تجربتو الشعرية ، ولنبدأ بذ:
 لرؤية الرافضة لمواع ا – ٔ 
شعري ، وتطوير القوالب الفنية في الشذعر العراقذي رافق عممية الخروج عمى الموروث ال 

نوع اخر من الرفض لمواقع ، عب ر عن أزمة حضارية تتطمع إلى افذاق شذمولية ، وترسذم 
المستقبل في رؤية تتجاوز الواقع المرفوض ، ولو سممنا أن  الذرفض فذي الفذن لذيس ترفذًا 
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يفيذذم العذذالم ككذذل لعرفنذذا إبذذداعيًا يمارسذذو الفنذذان بقذذدر مذذا ىذذو موقذذف وجذذودي يحذذاول أن 
موقذذف الذذذات الشذذعرية مذذن العذذالم   ألنيذذا فذذي رفضذذيا لمواقذذع وقبوليذذا بذذو واستسذذالميا لذذو 
تعبر عذن عالقتيذا الوثيقذة بذالمجتمع الذذي تنتمذي إليذو ، وىذي فذي رفضذيا ال تحمذل حذاًل 
لممشذذذكالت التذذذي تواجذذذو المجتمذذذع فقذذذط ، بذذذل تميذذذد أيضذذذًا الطريذذذق لموصذذذول إلذذذى الحذذذل 

، فذالتمرد عامذل بالفعذل فذي جانذب السذمب أي ) اليذدم ( ، بمذا ىذو نقذض لمواقذع  المنشود
القائم ، وعامل بالقوة في جانب اإليجاب أي ) البنذاء ( ، بمذا ىذو امتذداد فذي الثذورة التذي 

 . (ٜٔ)تتمخض عنو  
وُيعب ذذر مطذذر عذذن رؤيتذذو نحذذو  الواقذذع ويحذذاول تغييذذره حسذذب نظرتذذو لذذو فيذذو يسذذتنكر كذذل 

وقذد عب ذر الشذاعر عذن ىذذه الرؤيذة فذي واالستالب التي يعانييذا الشذعب  مظاىر الضعف
 " حين قال :  عقوبات شرعيةقصيدة " 

 َبَتَر الوالي لساني 
 عندما غنيُت شعري 

 دون أن أ مَب ترخيصًا 
 بترديد األغاني 

 َبَتَر الوالي َيدي لما رآني 
 في كتاباتي أرسمُت أغانيّ 

 إلى كلِّ مكاِن 
 َوَضَ  الوالي عمى رجميَّ عيدًا 

 إذ رآني 
 بيَن كلِّ الناِس أمشي 

 دوَن كّفي ولساني 
 صامتًا أشكو َىواني 
 أمَر الوالي بإعدامي 

 ألّني لم أصفْق 
 عندما َمرَّ 
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 ولم أىتْف . . 
 (ٕٓ).  مكانيو لم أبرْح 

تتضذذذخم الرؤيذذذة الذاتيذذذة لمشذذذاعر وىذذذي رؤيذذذة سياسذذذية  حتذذذى يأخذذذذ ىذذذذا التضذذذخم شذذذكاًل 
عذذذن طريذذذق توظيذذذف الذذذدوال كاريكاتورًيذذذا معبذذذرًا عذذذن الغضذذذب الممذذذزوج بذذذالحزن واألسذذذى 

لسذذاني، أغذذاني ، ىذذواني، مكذذاني( توظيذذف ىذذذه الذذدوال سذذاىم فذذي خمذذق ايقاعيذذة لمرؤيذذة )
ن وظيفذذة أدائيذذة  سذذاىمت فذذي خمذذق الحالذذة المختمفذذة والمنسذذابة فذذي الذذنص لمذذا تممكذذو مذذ

الشذذعورية فضذذاًل عذذن ذلذذك توظيذذف حذذرف الجذذزم ) لذذم ( مذذع الفعذذل المضذذارع سذذاىم فذذي 
تأجيج الرفض واالستنكار في النص وذلك  بنفي قيامو بالتصذفيق واليتافذات المزيفذة فذي 

لذذم ابذذرح مكذذاني    وىذذي  –لذذم  أىتذذف  –الماضذذي البعيذذد والحاضذذر القريذذبق لذذم أصذذفق 
داللة عمى التمسك بالمبادئ الحرة وعدم الرضوخ لمسمطة فيذو يطذرح إشذكالية كونيذة تبذدأ 

الشذاعر وعذدم  رفذض من المفظة وىي البذرة األولى لمغة وتنتيي بذالمجتمع  فتفصذح عذن
الرضوخ واالستسالم أمام  السمطة  باإلضافة إلذى فضذح ىذذه السذمطة وتعريتيذا بمذا تقذوم 

ة وقمذذع لمحريذذات متخذذذًا مذذن المواجيذذة سذذمة بذذارزة وىذذذه مثمذذت بذذو  مذذن اسذذتبداد ودكتاتوريذذ
إن القيمة العالية لمنص فقد جاءت ىذه الرؤية منسجمة مع الواقذع المعذيش المعبذر عنذو  

وعي الشاعر لمواقع االجتماعي ، ومعاناتذو مذن ىذذا الواقذع ، جعذل انتمذاءه يتأصذل بذو ، 
عمذذى ىذذامش المجتمذذع ، لذذذلك  فيذذو كذذاعخرين يتذذألم ويغضذذب ، ولكنذذو يذذرفض أن يعذذيش

يصرخ ويدين ىذا التواطؤ الذي أقره المجتمع ، فالرفض بحذد ذاتذو ، عنصذر ىذدم ، لكذن 
مذذا مذذن ثذذورة جذريذذة ، أو حضذذارة تذذأتي دون أن يتقذذدميا الذذرفض ويميذذد ليذذا كالرعذذد الذذذي 
يسبق المطر فيصر أحمد مطر في رفضو لمواقع عمى رؤيتو التي تقو ض لتبني مجتمعذًا 

نًا تسود فيو العدالة االجتماعية بين أفذراده ، عمذى الذرغم مذن المذرارة التذي تفذيض بيذا ممك
مشذذذاعره ، مؤمنذذذًا بذذذأن صذذذوتو سذذذيبقى حاضذذذرًا وفذذذاعاًل كفعذذذل الجذذذذوة ، ممذذذا يؤكذذذد القذذذيم 
عادتيذذذا إلذذذى  اإلنسذذذانية المشذذذتركة التذذذي يسذذذعى مطذذذر مذذذن أجذذذل ترسذذذيخيا فذذذي الواقذذذع ، واس

سذذذتنكار الواقذذذع حبذذذيس الذذذذات الشذذذعرية ، وذلذذذك حذذذين مواقعيذذذا الصذذذحيحة . وقذذذد يغذذذدو ا
 يصطدم بصخرة الواقع .



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسة. السنة المجلة الذراسات المستذامة 

 

 

 
 
 340 

وعنذذدما  قمنذذا بفحذذص النصذذوص  الالحقذذة  لمشذذاعر وجذذدناه  يجسذذد خطابذذًا قمقذذًا،        
وجذذذودي  بالمشذذذاعر الوطنيذذذة التذذذي تذذذنم عذذذن قمذذذقٍ  امذذذرتبط ارتباًطذذذا كميذذذًا بذذذالوطن ممزوًجذذذ

تذذذأجيج المجتمذذذع ضذذذد السذذذمطة الحاكمذذذة والذذذرفض والثذذذورة و  االسذذذتنكارووطنذذذي، فخطذذذاب 
ر عذن عب ذنجده يُ  ) ع   عالعة  ففي نص اخر لو بعنوان  وطني ينتيي إلى خطاب قمقٍ 

 نفسذي  يذذنم عذن فقذذدان المذرء إحساسذو بالمكذذان والزمذان وعذذدم قدرتذو عمذذى اإلدراك و قمذقٍ 
 رفضذذذو وو لديذذذو أسذذذبابو إلعذذذالن اإلنشذذذغال فذذذي أمذذذور أخذذذرى ال تمذذذت لمواقذذذع بصذذذمة   

مواقذذع و رفضذذو جممذذة و تفصذذيال   ألنذذو عذذاش حالذذة مذذن القمذذع و التيمذذيش و اسذذتنكاره ل
و  العصذيانالقير و الظمم و االغتذراب و اإلقصذاء و ىذذا مذا دفعذو إلذى تبنذي الذرفض و 

ترك الصمت و الخضوع و المساىمة فذي رسذم صذورة لذوطٍن يتحقذق فذي رحابذِو العذدل و 
 ىر الظمذذم واالسذذتبداد واالسذتغالل ىذذذا جعمذذو يمتمذذك المسذاوة و الحريذذة و تختفذذي فييذا مظذذا

مميذذزة فذذي نظرتذذو لمواقذذع  و  الكذذون والمجتمذذع قياسذذًا بأبنذذاء جيمذذو مذذن  ذاتيذذةرؤيذذة كونيذذة 
الشعراء  مستعمال  ثيمة  أسموبية متميزة في اختيار األلفاظ الساخرة من الواقع السياسذي 

طذذت فيذذو شذذاعر سياسذذي مذذن الدرجذذة واالجتمذذاعي العربذذي ومذذن القذذيم اإلنسذذانية التذذي انح
حيذذث "  ع ةة  عالعةةةاألولذذى وقذذد أعمذذن عذذن ذلذذك بكذذل صذذراحة ووضذذوح فذذي قصذذيدة : " 

 يقول الشاعر : 
 فأنا الفن

 وأىل الفن ساسة 
 فمماذا أنا عبد

  21)والسياسيون أصحاب عداسة  
وكمذذا نعذذرف أن قذذراءة الذذنص الشذذعري ، عمميذذة معرفيذذة قبذذل أن تكذذون استكشذذافية ،      

دراك مكنونذذات الذذنص الذذذي يسذذتوقف  يمكذذن عمذذى ضذذوء ىذذذه القذذراءة الوصذذول إلذذى فيذذم واس
والتساؤل(  ما ىذي )العالقذة( التذي يريذد قطعيذا  االندىاشالقارئ مذ أول وىمة ىو حالة )

ع عالقة(  وىذا المعنى إن دلل عمى شيء إنمذا يذدل الشاعرو !!! في عنوان نصو ) قط
ر الذذنص عنذذو  عمذذى عمذذق الواقذذع المرعذذب الذذذي يعيشذذو اإلنسذذان )العراقذذي(  وىذذذا مذذا عب ذذ

الحقًذذا ) أنذذا الفذذن ، أصذذحاب الفذذن ساسذذة، أنذذا عبذذد، والسياسذذيون أصذذحاب قداسذذة(  حذذين 
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م المجتمعذات يصل بو الحال أن يكذون أصذحاب السذمطات الذذين يقمعذون ىذم مذن تقدسذي
بل ىي من تعطييم تمك القوة لمقمع واالستبداد بتقديسذيم فذي الوقذت الذذي صذاحب الحذق 
عذذادة بمذذورة وعيذذو  )الفنذذان أو الشذذاعر الذذواعي( الذذذي يأخذذذ عمذذى عاتقذذو توجيذذو المجتمذذع واس

معموم أن العبد عميو بالطاعذة العميذاء ىو ا( وكما ا ) عبدً باالتجاه الصحيح يكون مستحقرً 
جسدتو العبارتان  في جسد  النص في نقطة التقاء وافتراق معبًرا عنيذا بقولذو: ) وىذا ما 

أىل الفن ساسة ، والسياسيون أصحاب قداسة(فاإلنسان العراقي  وفق المنظور الوجودي 
يعيش الضياع والقمق واأللم ، فيو عالق في دوامة عميقة مذن الضذياع ، ال يسذتطيع أن 

معرفذذذة الذذذذات ىذذذي إشذذذكالية معقذذذدة يعانييذذذا اإلنسذذذان يتعذذذرف مذذذن خالليذذذا عمذذذى ذاتذذذو ، و 
المعاصر والعبارتين السابقتين  تحمالن )ىوية الرؤية( ، وسذؤال يطذرح بذذ)ىدوٍء ورويذة ! 
، لماذا أنا عبد والسياسيون أصحاب قداسةو السؤال يحمل في طياتذو )أزمذة ىويذة( ، قذد 

يذذة وجودىذذا . كيذذف ال ، ينذذتج عنيذذا )أزمذذة وعذذي( تذذؤدي إلذذى ضذذياع تمذذك )اليويذذة( ونيا
وىنذذاك واقذذع مذذأزوم مشذذظي منفعذذل يتوسذذد المجتمذذع وكذذل األمذذور معكوسذذة مجسذذًدا بذذذلك 

 رؤية العالم الذي ينتمي اليو.
صذذالح  مذذا فيذذو مذذن  لذذذا توجذذو الشذذاعر مذذن خذذالل رؤيتذذو نحذذو  كشذذف وتعريذذة الواقذذع  واس

رة الالذعذة التذذي سذمبيات فانتقذد األوضذذاع السياسذية واالجتماعيذذة عذن طريذذق السذخرية المذذ
تجعمنذذذا نضذذذحك بمذذذرارة ونيذذذأس ونشذذذعر بفداحذذذة العيذذذب لذذذذا فيذذذو يسذذذتعين بيذذذذا االسذذذموب 
ليكشذذذف الظمذذذم والفسذذذاد واالسذذذتبداد عمذذذى أيذذذدي الحّكذذذام العذذذرب واالسذذذتعمار فذذذي مجتمعذذذو 
فضذذذاًل كبذذذتيم لمحريذذذات والتقيذذذد وانتشذذذار الفقذذذر والتخمذذذف ومذذذا شذذذاكل ذلذذذك ومذذذن ىنذذذا نجذذذد 

 " مرسةةوم "لواقذذع الذذي يعيشذو  مذن خذالل الفتاتذذو ومنيذا قصذيدة الشذاعر قذد كشذف عذن ا
 حيث يقول فييا : 
 نحُن لسنا ُفقراْء 

 َبَمَغْت َثروُتنا مميون َفقيٍر 
 و غدا الَفقُر لدى أمثاِلنا
 وصفًا جديدًا لمثراْء ! 

 وحَدُه الفقُر لدينا 
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 كان أغنى األغنياْء ! 
 بيُتنا كان عراء 
 عارٌس والشبابيُك ىواٌء 
 والسقُف ماْء ! 

 فشكونا أمرنا عند ولّي األمِر 
 فاغتمَّ 

 ونادى الخبراْء 
 وجميَ  الوزراْء 

 و أعيمت ندوُة واسعٌة 
   إيرلندا ) نوعَش فييا وض ُ 

  الجيوكندا) و أنُف 
  أميمدا) وفساتيُن 
  ىونولولو ) وعضايا 

 وب والُت جيوِش الُحمفاْء ! 
 ُثمَّ َبعَد األخِذ والّردِّ 
 صباحًا ومساْء 

 أصدَر الحاكُم مرسوماً 
 . 22)بإلغاِء الشتاْء    
ان وصذذذذول الفئذذذذات الميمشذذذذة إلذذذذى المعرفذذذذة ىذذذذو ديذذذذدن الشذذذذاعر ، فذذذذال يكتفذذذذي الشذذذذاعر  

بتصذذوير البذذذؤس والحرمذذذان الذذذذي تعانيذذو تمذذذك الفئذذذة ، بذذذل يقذذوم ببذذذث المعرفذذذة مذذذن خذذذالل 
تجربتذذو الشذذعرية ، وىذذي وظيفذذة ال تتعذذارض مذذع شذذعرية الذذنص األدبذذي ، فالقضذذية عنذذده 

ن أفذذرادًا مسذذيرين ، فذذ ن كذذدىم وتعذذبيم قضذذية حقذذوق مسذذموبة وشذذعب فقيذذر ، فحذذين يكونذذو 
فقذارىم  وفائض القيمة الذي يحققونو يعود عمى أربذاب أعمذاليم ، ممذا يزيذد فذي إرىذاقيم واس
، فاإلنسان الحداثي غدا جزءًا من نظام الي ، يخضع لقوانينو ، بشكل مستمر ويومي ، 

لذذذلك  وىذذو خضذذوع سذذينعكس عمذذى شخصذذية اإلنسذذان تجذذاه مجمذذل القضذذايا التذذي تواجيذذو
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كانذذذذذت النزعذذذذذة التيكميذذذذذة السذذذذذاخرة مذذذذذن الوجذذذذذود  تذذذذذالزم أسذذذذذموب الشذذذذذاعر ، تعبيذذذذذرًا عذذذذذن 
االستسذذالم )غذذدا الَفقذذُر لذذدى أمثالنذذا وصذذفا جديذذدًا لمثذذراْء ! وحذذَدُه الفقذذُر لذذدينا كذذان أغنذذى 
األغنيذذاْء ! ( أي  إن الفيذذم الذذذي ىذذو حصذذيمة المعرفذذة سذذيؤدي إلذذى الذذرفض والثذذورة عمذذى 

مواجيذذة المباشذذرة ، وىذذي رؤيذذة العذذالم التذذي يذذدعو الشذذاعر إلذذى الوصذذول المسذذتغمين ، وال
إلييذذا ، فالحذذل الحقيقذذي ال يمكذذن أن يكذذون إال بيذذد الطبقذذة الكادحذذة نفسذذيا   ألن الواقعيذذة 
تؤمن ب مكانيات الفرد المنتمي ، وقدرتو عمى أن يعيذد األمذور إلذى نصذابيا ، وىذي رؤيذة 

ن معطيات الواقع ، وتستند إلى مقذوالت اجتماعيذة ال بعيدة عن المثالية   ألنيا تنطمق م
تيذذدف إلذذى الخذذالص الفذذردي ، بذذل إلذذى االرتقذذاء بذذأفراد المجتمذذع إلذذى المسذذتوى اإلنسذذاني 
الشامل . وقد ييرب الشاعر من الواقع االجتماعي الذي يعيش فيذو   ألنذو ال يجذد منفذًذا 

مثالي المقابل لعالم الواقع المادي ، لمشاعره ورغباتو في الواقع ، فتكون األحالم العالم ال
ففيو يخمق الشاعر رؤيتو لعالم جديد يحذاول رسذمو إال أن االنسذحاب نحذو الواقذع يفضذح 
ىذه الرؤية ويعيد سمبيا فيكون الحل االمثل لمفقر ىو إلغذاء الشذتاء بذأمر السذمطات وىذذه 

مذذة ) ثروتنذذا مميذذون االسذذتعارية المتميذذز المتمثالرؤيذذة لمعذذالم تذذنعكس عمذذى بنذذاء الصذذورة  
فقير ( لتقوم المفارقة الضدية عمى عنصذر المفاجئذة الذذي زاد الذنص عمقًذا وتنوًعذا جعذل 

يحمذل قضذية وطذن وىمذوم  -الذنص-النص  يحدث دىشة وتفاعل واتساع داللي . فيذو 
إنسان . فالشاعر يقدم نموذجًا شعريًا منزلق عذن الذداخل العراقذي ، منحتذو رؤيذة وجوديذة 

خالل ما يمتمك من وعي أبداعي ومعرفي . فيذو يذزاوج بذين حالذة االنكسذار لحاضره من 
وحالذذذة مذذذرارة المحظذذذة التذذذي يمذذذر بيذذذا الذذذوطن . ينسذذذج مذذذن خالليمذذذا الكثيذذذر مذذذن الصذذذور 
الشعرية المثقمة باليموم حيذث صذرح الشذاعر برؤيتذو  الذاتيذة  مذن خذالل تصذويره ليذؤالء 

تخذذذذذونيا مسذذذذتخفين باإلنسذذذذان ومسذذذذتنزفين القذذذذادة الخونذذذذة والسذذذذخرية مذذذذن القذذذذرارات التذذذذي ي
لخيذذرات بذذالده لذذذلك  راح الشذذاعر يعبذذر عذذن ىذذذه الفئذذة المظمومذذة بفضذذح وكشذذف الطغذذاة 
مذذن القذذادة والحكذذام المتسذذمطين وتعذذريتيم وتحذذريض الجمذذاىير عمذذى التمذذرد والثذذورة لتغييذذر 

 واقعيم وتحسينو  
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 التشُكل:أواًل : 
مجتمعيذذذذة يتجمذذذى فذذذذي رؤيتذذذو الشذذذذعرية ، رفًضذذذذا إن موقذذذف الشذذذذاعر تجذذذاه القضذذذذايا ال    

ورضوخًا ، دفاعًا واندفاعًا ، فالشعر تعبير غير مباشر عذن المواقذف ، ال سذيما إذا كذان 
االستالب يطغى عمى الحريات ، ويعمل عمى فصل الذات عذن الوجذود ، و أحمذد مطذر 

ب دائم لموعي ، ينطمق من وعي تام  لتمك الحقيقة ، فحين تصبح الحياة اليومية أداة سم
فذ ن العذالم الذذي يخمقذو العمذل الفنذي يصذذبح منطقذة إلعذادة تنذوير الذوعي  ألنذو يسذذتوعب 
الواقذذذذع القذذذذائم الذذذذذي تعيشذذذذو الجماعذذذذات المضذذذذطيدة ، فيعمذذذذل مذذذذن خذذذذالل الممكذذذذن عمذذذذى 
استشذذذراف حذذذل يتناسذذذب مذذذع ىذذذذا الواقذذذع ، ليتجذذذاوز أفذذذراده حالذذذة القيذذذر واالسذذذتالب التذذذي 

نذذة التذذي تسذذعى إلذذى تحقيذذق مصذذالحيا ، مذذن دون مراعذذاة لشذذروط تفرضذذيا القذذوى المييم
 الحياة اإلنسانية .

إن  تشكل الرؤية لدى مطر ىي  نتيجة الصراع الداخمي الذي يعيشو فالشذاعر يعذيش    
بين عالمين: عالمو الشعري الذي يصل بو إلى مديات واسعة من الطموح والمثالية التي 
يتمناىا لذاتو ولمجتمعو بوصفو جزًءا من ىذا المجتمع وبين العالم الواقعي الذذي ينصذدم 

ي تسذمب الشذعب إرادتذو وجذراء ىذذا الصذراع العنيذف بذين عذوالم بو وتتحكم بذو السذمطة التذ
الشذذاعر يتولذذد صذذراع وجذذودي اخذذر  مذذن أجذذل تغيذذر العذذالم ، وىنذذا يتبنذذى الشذذاعر رؤيتذذو 
الخاصذذة لكذذي يشذذخص الواقذذع المتذذردي وتبذذدأ رؤيتذذو بالتشذذكل والنمذذو حينمذذا يبذذدأ الصذذدام 

ماقذذو وكممذذا يذذزداد الضذذغط عمذذى الفعمذذي مذذع الواقذذع فيبذذدأ ىذذذا الواقذذع يتسذذمل إلذذى دواخذذل أع
وسذذذذط مجموعذذذذة الشذذذذاعر تبذذذذدأ الرؤيذذذذة بالتشذذذذكل و التمظيذذذذر  نتيجذذذذة انصذذذذيار الشذذذذاعر 

الفتاتذذو  التذذي ىذذي نذذوع مذذن القصذذائد الرافضذذة  التذذي ىذذدفيا لفذذت انتبذذاه اجتماعيذذة بذذدليل 
  القذذارئ بذذالواقع المريذذر و التنبيذذو عمذذى خطورتذذو و التحذذريض عميذذو و إداناتذذو، و رفضذذو .

الخاص الذي يعتمد عمذى الومضذة وااللتقذاط الصذور السذريعة  أسموبوك عن طريق ، وذل
والحادثذذة المختصذذرة واسذذتدعاء التذذاريخ والتذذراث  واالسذذموب القصصذذي والسذذخرية وغيرىذذا 

ىذذذو كالسذذذالح فذذذي يذذذد الشذذذاعر  إلفشذذذاء مذذذؤامرات السذذذمطات  الحكوميذذذة   نتذذذاج األدبذذذيفال
يين واألجانب . والش اعر يستعمل اسموب السذخرية ليبذين معارضذتو عمذى  والمخبرين السر 

الوضع المرير في مجتمعو  وكبت الحريات سواء الحرية االجتماعية  أم حرية التعبير ، 
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الذذي ينفذر مذن إرادة اعخذر متخذًذا مذن االسذتيزاء بذالواقع المعذارض فيو الشاعر الرافض 
 (ٖٕ)العربي المتخمف شعاًرا لو.

لعذام الذذي يشذّكل رؤيذة الشذاعر  الذذي ابتعذد عذن ذاتيتذو الذى و ىذه البنية ىذي النسذق ا  
رؤيذذذة لمعذذذالم . متخذذذذًا لذذذون مذذذن الشذذذعر مخذذذالف بأسذذذموبو وأغراضذذذو، وتفضذذذيمو لمتصذذذدي 

 لممشاكل التي أحاطت بو و بأمتو وشعبو . 
 ي :: حياتو والتشكل الفكر أ

ىذذذو أحمذذذد حسذذذن مطذذذر  الياشذذذمي ، أو يوسذذذف كمذذذا يطمذذذق عميذذذو أخوتذذذو ، لجمالذذذو       
وبياء طمتو وطول قامتو وتعم ق والده بو ينتيي نسبو الى اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 

وىذو األبذن الرابذع مذن    (ٕ٘)( م  ٜٓ٘ٔولد احمد مطر في سنة )( ٕٗ))عميو السالم (   
عاش في قرية التنومة  إحذدى نذواحي شذط العذرب (ٕٙ)نات بين عشرة اخوة من البنين والب

فذذي البصذذرة وقذذد أمضذذى فييذذا مرحمذذة الطفولذذة حيذذث كذذان ليذذذه القريذذة  تذذأثير واضذذح فذذي 
نفسذذذذو ، فيذذذذي كمذذذذا يصذذذذفيا تنضذذذذح بسذذذذاطة ورقذذذذة و طيبذذذذة مط ذذذذرزة باألنيذذذذار والجذذذذداول 

بالقريذة ، بذل  والبساتين وبيوت الطين والقصب وأشجار النخيذل التذي ال تكتفذي باإلحاطذة
 .( ٕٚ)تقتحم بيوتيا وتدلي بسعفيا األخضر واليابس ظالال و مراوح  

إذًا عاش الشاعر في بيئة ريفية وزراعية و تفاعل مع كّل ما فييا مذن خيذرات مذن       
شجر ونخيل وأنيار مّما جعمو يشعر بحجم المعاناة التي يعيشيا اإلنسان في ىذذه البيئذة 

قر وحرمان وجوع  أمام بذخ الحكام و تسذمطيم ، وىذذا مذا زاد مذن الريفية البسيطة  من ف
وعي الشاعر تجاه الواقع  المأساوي الذذي يعيشذو ىذو وأبنذاء وطنذو اتجذاه الواقذع المتذردي 
و ىذذا  زاده إصذذرارًا وتحذدي فذذي مواجيذذة السذمطات الحاكمذذة فذذي وطنذو فاتخذذذ دور الثذذائر 

 رام كرامة اإلنسان العربّي الميانة . المتمرد الباحث عن حياة كريمة تقوم عمى احت
فبدأ أحمد مطر يكتب الشعر وىو في سن الرابعة عشرة من عمذره ، ولذم تخذرج          

قصائده األولى في بداية األمر عن نطاق الغزل والرومانسية ، و ذلك بحكم ِسنو و لكن 
، فذذي فتذذرة  سذذرعان مذذا تكّشذذفت لذذو خفايذذا  الصذذراع بذذين السذذمطة والشذذعب ، فذذألقى بنفسذذو

مبكرة من عمره ،في دائرة النار فمم تطاوعو نفسذو عمذى الصذمت ، وال عمذى ارتذداء ثيذاب 
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العذذرس فذذي المذذآتم ، وىذذذا كمذذو يعذذود إلذذى رؤيتذذو الخاصذذة فذذدخل المعتذذرك السياسذذي مذذن 
 . (ٕٛ)خالل مشاركتو في االحتفاالت العامة بألقاء قصائده من عمى المنصة ، 

فضذذذال عذذذن ذلذذذك فقذذذد تميذذذزت مرحمذذذة طفولتذذذو  وصذذذباه فذذذي السذذذتينيات بفقذذذر الحذذذال       
والحرمان  والتعثر بالدراسة  فمم تقف ىذه العقبة بوجيو بل عمى العكس كانذت سذببًا فذي  

قذذذرأ العديذذذد مذذذن تكذذذوين رؤيذذذة خاصذذذة ميزتذذذو عذذذن غيذذذره  فمجذذذأ إلذذذى تثقيذذذف نفسذذذو بنفسذذذو ف
الكتذب ىاربذًا مذن الواقذع المريذر، وعنذدما فذذرض يذات المصذادر والمراجذع التذي تعذد مذن أم

عميذذذو ىذذذذا الواقذذذع مواجيتذذذو بالكممذذذة ، احاطذذذت بذذذو دائذذذرة التيمذذذة محذذذيط الخذذذوف وطذذذارده 
 (ٜٕ)اإلرىاب ،واضطر الى اليرب و المجوء الى الكويت . 

ىذذذا كمذذو أثّذذر فذذي نفذذس الشذذاعر مذذا جعمذذو يكذذون شذذاعرًا ثذذائرًا عمذذى الظمذذم والفقذذر وسذذوء    
الذي كان يعيشو ىو و الكثير من أبناء شعبو وأمتو وىذه المواقذف كذان ليذا األثذر الحال 

 في توجييو الفكري و بناء رؤيتو اتجاه الواقع والمجتمع . 
قذد تعذرض لالعتقذال سذنة و ُأحيذل لمتقاعذد ، و فيما بعذد  ةاّما والده فيو رجل شرط       
م ، بعد أن ُأفرج عنذو بقميذل ،و أكبذر إخوتذو ىذو السذي د عمذي  ٖٜٛٔم وتوفي سنة ٜٔٛٔ

إلى اليجرة إلذى  هفراد أسرتو، مم ا اضطر  أالذي تعرض الى ضغوطات متعددة حالو حال 
ة إيران بعد خروجو من السجن في نياية السبعينيات وىذو اعن مذن أسذاتذة الحذوزة العممي ذ

في إيران  ، و شقيقو اعخر ىو السي د خالذد الذذي تعذر ض لالعتقذال، وُأعذدم فذي السذادس 
م ٜٔٛٔم والثالث ىو السي د طاىر  الذي اعتقذل سذنة ٖٜٛٔعشر من حزيران من عام 

م  , ٜٜٔٔوأطمذذذذق سذذذذراحو فذذذذي السذذذذادس والعشذذذذرين مذذذذن شذذذذير كذذذذانون األول مذذذذن عذذذذام 
 (ٖٓ)خم ص منو النظام خالل حادث سير مفتعل . وأصغر اخوتو ىو السي د زكي  الذي ت

وبذلك ُيعد  أحمذد مطذر ابذن عائمذة مجاىذدة ضذد النظذام الحذاكم انذذاك   فقذد واجذو       
ا الفذذرز التيديذذد الحقيقذذي بالقتذذل كمذذا ُقتذذل إخوتذذو الذذذين أعذذدميم النظذذام السذذابق  ظممذذًا وىذذذ

ه أنذذتج لنذذا لغذذًة تجسذذد ىذذذه ىذذو الذذذي جعذذل الشذذاعر يذذرفض الواقذذع ويعمذذن ثورتذذو وىذذذا بذذدور 
 .  المتشكمةبيذه النزعة  فظيرت قصائده  الرؤية 

وقذذذد أشذذذار الشذذذاعر فذذذي قصذذذائده  إلذذذى الحذذذوادث التذذذي أصذذذابت أسذذذرتو   بسذذذبب مواقفيذذذا 
 و التذي قاليذا فذي إعذدام  " الرجةل المناسةب "منيذا  ،الوطنية فذي  مجموعذة مذن القصذائد 
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أخيذذو الذذذي يعذذد نموذجذذًا لنمذذاذج كثيذذرة مذذن الشذذباب التذذي تعذذاني  نفذذس  مأسذذاتو فذذي ىذذذا   
المجتمذذع البذذاس عذذديم الحيمذذة  يتعذذرض أبنذذاءه لمعذذدامات اليوميذذة  والمالحقذذات القانونيذذة 

 وتكميم األفواه بشتى الوسائل والطرق نقرأ لو: 
 باسم والينا المبجل

 عرروا شنق الذي اغتال أخي
 عصيراً  لكنو كان

 فمضى الجالد يسأل :
 رأسو ال يصل الحبل
 فماذا سوف افعل ؟
 بعد تفكير عميق

 أمر الوالي بشنقي بداًل منو 
  31)ألني كنت أ ول    

ن مذا تعنيذو بالرؤيذة الشذفيفة أو الشذفافة   أنيذا رؤيذة      يبدأ النص برؤية ذاتيذة شذفافة واس
تشذذف عمذذا فييذذا مذذن وعذذي  ممكذذن لحامميذذا بذذدون قيذذود أو شذذروط  وىذذذه الرؤيذذة  جذذاءت 
متضذذخمة باالسذذى  تجذذاه الطبقذذة السياسذذية حيذذث تأخذذذ ىذذذه الرؤيذذة   حيذذًزا أوسذذع  عمذذى 

ى مستوى ىذا النص بشكل خاص ومذن ثذم  أن  مستوى شعر أحمد مطر بشكل عام وعم
البنى المكونة لمنص نجذدىا مشذحونة بذنفس الطاقذة السذمبية التذي سذيطرت عمذى المجتمذع 
واخذتو باتجاه اليدم ال البناء لدرجة تصبح أكبر معضالت الحاكم ىو التفنن والتفرد فذي 

ة كحذل بذذديل ألن إيجذاد طذرق بديمذة لمقتذل فضذاًل عذذن أن اسذتعمال الشذاعر لمرقبذة الطويمذ
الرقبذذة الطويمذذة ىذذي البذذديل المثذذالي عذذن الرقبذذة األقصذذر والتذذي تتناسذذب مجازًيذذا مذذع طذذول 
حبذذل المشذذنقة نفسذذو اضذذف الذذى ىذذذا وذاك أن  المشذذنقة  تريذذد أن تحصذذد الرقبذذة األكثذذر 
طذذوال كتعبيذذر اسذذتعاري عذذن مذذدى فاعميذذة الرؤيذذة عنذذد الذذذي امذذروا بشذذنقو بذذدياًل عذذن أخيذذو 

ىذذذذه الصذذذورة ) الرؤيذذذة اليشذذذة لمحذذذاكم(  أو يعكذذذس عذذذن طريذذذق وعيذذذو  يضذذذع فذذذي مقابذذذل
الممكن عن الرؤية اليشة لذلك الوالي لذا عمد الشاعر بوساطة وعيو أن يعكس بعدسذتو 
الشذذذذعرية ىذذذذذا المشذذذذيد  بصذذذذورة مسذذذذرحية تصذذذذويرية جسذذذذدت حذذذذال المجتمذذذذع بكذذذذل دقذذذذة 
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لة الحزن المطبق التي بصورة تعبر عن حا وموضوعية ولكن ىذا التعبير والرؤية جاء  
  ويوضذذح تصذذيب الذذذات وتجعمذذو ينفصذذل عذذن العذذالم الخذذارجي ويمذذتحم بذذو فذذي كذذل حذذين 

المخطذذذط ادنذذذاه رؤيذذذة الشذذذاعر السذذذوداوية لممجتمذذذع ومذذذا يحصذذذل فيذذذو مذذذن مذذذرارات الكبذذذت 
 والقمع :

 الرجل الغير المناسب ) رؤية ىشة 
 

 
 
 
 ) الرج
 
 
 

 الوعي الممكن يحمل ) رؤية شفافة تكشف سوداوية السم ة 
لذذو حاولنذذا قذذراءة دائذذرة المجتمذذع المسذذموب االرادة وفذذق مذذا يريذذد أحمذذد مطذذر أن يعبذذر عنذذو 

ية التذي يريذد طرحيذا عذن الحذاكم نجد أن الشاعر وضع عنوانذا لمذنص يتناسذب مذع القضذ
أو الوالي وربما اطمق عميو الوالي لما في الوالي مذن بذديييات يطبقيذا عمذى عامذة النذاس 
وعمييم االلتزام بالسذمع والطاعذة بوصذفيم عبيذده  حتذى لذو كانذت قذرارات الذوالي متخبطذة 

لمذذنص )  وحمولذذو ترقيعيذذة ال ترتقذذي ومسذذتوى الظمذذم الذذذي يعانيذذو المجتمذذع فوضذذع عنوانذذاً 
الرجذذذل المناسذذذب( ومذذذا تحممذذذو ىذذذذه العبذذذارة مذذذن دالالت مسذذذتترة خمفيذذذا وخمذذذف مذذذا يجيمذذذو 
الشعب عن ىذا الرجل غير المناسب في المكان غير المناسذب ولذو حاولنذا قذراءة الذنص 
بطريقذذة عكسذذية لتوصذذمنا إلذذى نفذذس النتيجذذة ولكذذن بمعطيذذات مختمفذذة وكذذان الشذذاعر ىنذذا 

الذذوالي وألن الذذوالي أمذذر بشذذنقو لذذيس ألنذذو اطذذول بذذل ألن  يسذذتخدم االداة الشذذعرية لفضذذح
الطول جاء كناية عن مدى عمق الرؤية وعدم الرضوخ والوقذوف بوجذو الذوالي كذان سذببًا 

مجتمع    

 مكبىت 

 مضطهد  
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حتميا بأن تكون رقبتو قبل لسانو في حبل المشنقة لنقوم  بقراءة النص قراءة دائريذة لكذن 
 ة لمنص : من  األسفل إلى األعمى لنصل  إلى الشفرات الداخمي

 ألني كنت ا ول
 أمر الوالي بشنقي بدال منو 

 بعد تفكير عميق 
 فماذا سوف أفعل ؟ 
 رأسو ال يصل الحبل

 فمضى الجالد يسأل :
 لكنو كان عصيراً 

 عرروا شنق الذي اغتال أخي
 باسم والينا المبجل.

ففذذي الذذنص أعذذاله كمذذا قرأنذذاه عكسذذيًا نتوصذذل إلذذى أن مطذذر اسذذتطاع عذذن طريذذق ىذذذا   
نص أن يفصذذح لنذذا عذذن مذذدى الذذوعي الجمعذذي الذذذي يممكذذو  فذذي قذذراءة الواقذذع واماطذذة الذذ

يعبذذر  ف،   المثذام عذذن كذذل مذذا ىذذو مسذذكوت عنذذو مذن تخذذبط وفوضذذى يعيشذذيا الفذذرد العراقذذي
فمذا كذذان يجذري بحذق الشذذعب مذن إعذدامات لمشذذباب فذي بيذذوتيم  رؤيتذذو لمعذالم عذن مطذر 

"أمذذر الذذوالي بشذذنقي بذذداًل عنذذو ألنذذي  عبذذارة نفيذذم ىذذذه ال تجعمنذذابتيمذذة أو مذذن غيذذر تيمذذة 
داللة عمى االستيانة بأرواح الناس وعذدم معاقبذة المسذيء  و ىي وداللتيا  كنت أطول "

يصرح برؤيتو متجاوًزا فرديتو نحو ذات أوسع وىذي المجتمذع  الشاعر وىذا الحال يجعل 
طذذر بوصذذفو فذذرًدا شذذاممة و ىذذذا مذذا فعمذذو أحمذذد مالرؤيذذة الثقذذافي  و الوعي وىذذذا بفضذذل الذذ

واعيًّا وصاحب رؤية تعبذر عذن ىذذه الفئذة المضذطيدة تحذت وطذأة حكذم السذمطة المتنفذذة 
ا يجعل الفرد ينفصل  عن ذاتو ثم ينتيي بو أن ينفصل التي تبطش بغير وجو حق بطشً 

مذذن إنسذذان ىذذذا  اعذذن المجتمذذع ، وىذذذه الفوضذذى  والتخذذبط فذذي إدارة الوضذذع شذذكمت جذذزءً 
سو تحت سيف الجالد بحق وبغير حق وىذذا مذا عب ذر عنذو الشذاعر الوطن الذي يكون رأ

ن نطيح بيا حتى ينيار البناء كمو: ) إفي  ثالث ضربات شعرية شكمت بؤرة النص وما 
تفكيذذر عميذذق ، أمذذر الذذوالي بشذذنقي بذذداًل منذذو ، ألنذذي كنذذت أطذذول( عمذذى اعتبذذار العالقذذة 
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أصذذذبحت الزمذذذة لغويذذذة لممعجذذذم  التذذذي أحذذذدثتيا السذذذمطة  مذذذع المجتمذذذع ىذذذذه العالقذذذة التذذذي
 حمد مطر .ألالشعري 

      

 الخاتمة :
  -توصمت الباحثة إلى جممة من النتائج والتوصيات:وفي الختام 

 االجتماعي لمنصأعادت البنيوية التكوينية قيمة المبدع حين جمعت بين البعد -ٔ
 وبعده المغوي. األدبي

أسس البنيوية التكوينية عمى فرضية أن األدب والفمسفة  بنى لوسيان غولدمان -ٕ
اتكأت البنيوية التكوينية عند لوسيان  فضاًل عن ذلك  تعبيران عن ) رؤية العالم(

غولدمان عمى خمسة معالم رئيسة في مقاربتيا لمنصوص األدبية  وىي ) الفيم 
 .ي الممكن ، التماثل( والتفسير ، البنية الدالة ، رؤيا العالم ، الوعي القائم والوع

رؤية العالم مفيوم إجرائي يتميز بالشمولية واالنسجام، و يعني تطمعات أعضاء   -ٖ
ما  مع االجتماعية و التي تجعميم في تعارض  مجموعة احساساتيم وأفكارىم

التكامل بين داخل النص  االبداعي  ( ف نو يحققالفيم  أما مبدأ ) المجموعات األخرى
لمشاعر )أحمد مطر(  والواقع االجتماعي التاريخي المتمثل بالسمطة أو التمرد والرفض 
والثورة عمى الواقع االجتماعي وىذا توصمنا لو عن طريق  الفيم  وذلك بتتبع بنية 

ية شاممة النص ودراستو دراسة محايثة، بينما ييتم التفسير بوضع ىذه البنية ضمن بن
 لممجتمع. 

بات قدرا لمشاعر العربي، فقد دفعتو الظروف  عمى الواقع  إن الرفض و التمرد-ٗ
القاسية، و األزمات المتالحقة إلى تبني بوصفيما السالح الذي تبقى لديو فيرد اعتباره 
لنفسو و لآلخرين )تمكنو من وضع مسافة بين أحالمو و تطمعاتو، و بين الواقع و 

 مسوغاتو(.
واقعيم بل يأتي  ىالشاعر أحمد مطر ينتمي إلى الشعراء الرافضين المتمردين عم -٘

في طميعة ىؤالء الشعراء قد اختار االحتماء بالرفض و لجأ إلى التمرد و لو أكثر من 
سبب مقنع إلعالن تمرده عمى الواقع و رفضو جممة و تفصيال فيو من جيل الشعراء 
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وقع انكسارات و نكبات و أزمات سياسية و  ىمالذين بدأوا مشوارىم اإلبداعي ع
 اجتماعية .

بعد قراءة فاحصة ومركزة لممتن الشعري عند أحمد مطر نجد أن الرؤية الذاتية  -ٙ
رؤية متمردة ترفض وتستنكر الواقع و تثور عمى ذلك بكل طاقاتيا  ىيلمشاعر 

 التعبيرية وحموالتيا الرمزية.
                                                           

1
  41اإلنّ انخفً :  -

2
  22انؼهٕو االَطبٍَخ ٔانفهطفخ :  -

3
  44. ٔ انجٌٍُٕخ  انزكٌٍُٕخ ٔ انُمذ االدثً :   222رحهٍم انخطبة االدثً ـ يحًذ ػساو ـ ص  :ٌُظر   -

4
  34فً انجٌٍُٕخ انزركٍجٍخ:  :ٌُظر  -

5
  14ٌُظر : انجٌٍُٕخ انزكٌٍُٕخ ٔانُمذ االدثً :  -

  22ٌُظر : فً انجٌٍُٕخ انزركٍجٍخ :   -6
7

  75ص :  -نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ    -َطبٍَخ انؼهٕو اإلٔ انًبركطٍخ   -
4
  43اإلنّ انخفً :  - 
2
  41ٌُظر ػٍ انجٌٍُٕخ انزٕنٍذٌخ لراءح فً نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ ،  جبثر ػظفٕر :  - 
12
  15رأطٍم انُض :  - 
11
  64/ رأطٍم انُض :  154/ َظرٌبد يؼبطرح :  234انرٔاٌخ :  يمذيبد فً ضٕضٍٕنٕجٍب - 
12
  27ٌُظر : انجٌٍُٕخ انزكٌٍُٕخ ٔانُمذ األدثً :  - 
13
  37ٌُظر : اإلنّ انخفً :   - 
14

  37  :انجٌٍُٕخ انزركٍجخ  دراضخ فً يُٓج نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ ـ جًبل شحٍذ  -
15
  74دنٍم انُبلذ األدثً :  - 
16

 165ص :  –جبثر ػظفٕر  –ظرٌبد يؼبطرح َ -
 (17)

  37  :انجٌٍُٕخ انزركٍجخ  دراضخ فً يُٓج نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ ـ جًبل شحٍذ 
ينظر : مفاهيم الشعرية ،  حسن ناظم  ،دراسة مقارنة في األصىل والمنهج والمفاهيم ، الثقافي   (18)

    52:، ص 1994،  1العربي ، بيروت ، ط 
ينظر: الرفض في الشعر العربي المعاصر، سعيدي محمد  ، األثر مجلة اآلداب واللغات  ،   (19)

  131 – 130،  ص  2008، 7جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ، العدد 
20

  15األعمال الشعرية الكاملة :  -  
(21)
 124االػًبل انشؼرٌخ انكبيهخ  :  
(22)

  324األػًبل انشؼرٌخ انكبيهخ :   
(23)

يجهخ كهٍخ انزرثٍخ االضبضٍخ نهؼهٕو اضهٕة شؼر أحًذ يطر انطٍبضً رؤٌخ َمذٌخ ، ثحش ،  َظر : 

 3ص : و ،2215 – 21انؼذد  –جبيؼخ ثبثم  –انزرثٌٕخ االَطبٍَخ 
(24)

اطرٔحخ دكزٕراِ ، جبيؼخ ٌُظر : شؼرٌخ انطرد فً شؼر أحًذ يطر ، د . ػجذ انكرٌى انطؼٍذي ،   

  2ص : ،  2224انكٕفخ ، كهٍخ اَداة ، 
(25)

  2222 – 5 – 27يمبثهخ شخظٍخ  يغ أخ انشبػر انطٍذ طبْر  فً    
(26)

  41ػُبطر االثذاع انفًُ :  
(27)

, ص  2212،دار طفحبد نهذراضبد ٔانُشر ،أش دأٔد ٌؼمٕة ،ٌُظر : ضٍرح شبػر اَزحبري 

 :7  
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(24)

  22 -21ص –يحًذ جبد هللا  –ٌُظر : االػًبل انشؼرٌخ انكبيهخ 
(22)

  41ص :  –ل احًذ غٍُى بكً –ػُبطر االثذاع انفًُ  :  ٌُظر
(32)

  4، ص :  24ٌُظر : أحًذ يطر شبػر ثظري ) يمبل ( ، صبئر األضذي ، جرٌذح انؼرالً ، انؼذد 
(31) 

 67انشؼرٌخ انكبيهخ  : ص  األػًبل

 المصادر

 .   24أحًذ يطر شبػر ثظري ) يمبل ( ، صبئر األضذي ، جرٌذح انؼرالً ، انؼذد  .1

 .  1245، انكٌٕذ ،  431، انؼذد أحًذ يطر )نمبء( يجهخ )انٕطٍ انؼرثً (  .2

يجهخ كهٍخ انزرثٍخ االضبضٍخ نهؼهٕو اضهٕة شؼر أحًذ يطر انطٍبضً رؤٌخ َمذٌخ ، ثحش ،  .3

 . و2215 – 21انؼذد  –جبيؼخ ثبثم  –انزرثٌٕخ االَطبٍَخ 

، دار اَفبق انجذٌذح  1يحًذ لًٍحخ ، طاالرجبِ اإلَطبًَ فً انشؼر انؼرثً انًؼبطر : يفٍذ  .4

 . 1241, ثٍرٔد ، 

 .   2214،  1، أحًذ يطر ، يإيٍ انًحًذي ، يكزجخ انجٕاة ،ط األػًبل انشؼرٌخ انكبيهخ  .5

، نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ : ررجًخ د . زثٍذح انمبضً ،انٍٓئخ انؼبيخ انطٕرٌخ نهكزبة  نّ انخفًإل .6

 . 2212ديشك ، 

آنٍبد انرفض ٔ انزًرد فً شؼر أحًذ يطر :  يهخض )يجهخ أثحبس انجظرح نهؼهٕو  .7

 . 2224، 33، يجهذ  1اإلَطبٍَخ(  ، جبيؼخ انجظرح  كهٍخ انزرثٍخ نهؼهٕو اإلَطبٍَخ ، انؼذد 

ٔآخرٌٔ ، ررجًخ : يحًذ ضجٍال ،يإضطخ  نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ، انجٌٍُٕخ انزكٌٍُٕخ ٔانُمذ االدثً  .4

 .  1246،  2خ ، طاالثحبس انؼرثٍ

 .  2223، يُشٕراد ارحبد انكزبة انؼرة، ديشك ،  يحًذ ػساو ،رحهٍم انخطبة االدثً  .2

 1227،  1، يحًذ َذٌى خشفخ ، يركس االًَبء انحضبري ، حهت ، ط رأطٍم انُض .12
 

 . 

 5، انًركس انضمبفً انؼرثً ، انًغرة ، ط ، يٍجبٌ انرٌٔهً ٔضؼذ انجبزػًدنٍم انُبلذ األدثً  .11

 ،2227  

انرفض فً انشؼر انؼرثً انًؼبطر، ضؼٍذي يحًذ  ، األصر يجهخ اَداة ٔانهغبد  ، جبيؼخ  .12

  2224، 7لبطذي يرثبح ٔرلهخ  ، انؼذد 

 2212،دار طفحبد نهذراضبد ٔانُشر ،أش دأٔد ٌؼمٕة ،ضٍرح شبػر اَزحبري  .13

اطرٔحخ دكزٕراِ ، جبيؼخ شؼرٌخ انطرد فً شؼر أحًذ يطر ، د . ػجذ انكرٌى انطؼٍذي ،  .14

 2224انكٕفخ ، كهٍخ اَداة ، 

 انشؼر انؼرثً انًؼبطر ، ػس انذٌٍ اضًبػٍم ، دار انفكر انؼرثً  ، انمبْرح ، .15

ًذ ، ررجًخ : ٌٕضف األَطكً  ، يراجؼخ يح نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ، انؼهٕو االَطبٍَخ ٔانفهطفخ  .16

 .  1266،  2ثرادح ، انًجهص االػهى نهضمبفخ ،ط 

، يجهخ فظٕل ، انؼذد ػٍ انجٌٍُٕخ انزٕنٍذٌخ لراءح فً نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ ،  جبثر ػظفٕر  .17

64  . 

 .  1224،  1، كًبل أحًذ غٍُى ، يكزجخ يذثٕنً ، ط  ػُبطر االثذاع انفًُ .14

انغضت ٔانزًرد فً شؼر أحًذ يطر : يمبل : د . يحًذ فإاد ٔ دٌت انطهطبٌ ، يجهخ كهٍخ  .12

 فهططٍٍ –جبيؼخ األلظى ، غسح  –اَداة ٔانؼهٕو اإلَطبٍَخ 

، دار اثٍ انرشذ  جًبل شحٍذ ،دراضخ فً يُٓج نٕضٍبٌ غٕنذيبٌ فً انجٌٍُٕخ انزركٍجٍخ  .22

 .  1242،  1نهطجبػخ ٔانُشر ، ط 

دة، شكري انًبضً ،  ثٍرٔد انًإضطخ انؼرثٍخ نهذراضبد، ثٍرٔد ، نجُبٌ ، فً َظرٌخ األ .21

 2225، 1ط
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، نٕضيٍبٌ غٕنيذيبٌ ، ررجًيخ  ثيذر انيذٌٍ ػرٔدكيً ، دار  يمذيبد فً ضٕضيٍٕنٕجٍب انرٔاٌيخ  .22

  .  1223،  1انحٕار نهُشر ٔانزٕزٌغ ، ط 

 2222 – 5 – 27يمبثهخ شخظٍخ  يغ أخ انشبػر انطٍذ طبْر  فً   .23

يفييبٍْى انشييؼرٌخ ،  حطييٍ َييبسى  ،دراضييخ يمبرَييخ فييً األطييٕل ٔانًييُٓج ٔانًفييبٍْى ، انضمييبفً  .24

 ، 1224،  1انؼرثً ، ثٍرٔد ، ط 

 . 145 انؼذد، ، نمبء يغ احًذ يطر  (انؼبنىيجهخ ):  .25

 . احًذ يطر ، انشؼر ثٍٍ طبٔٔش ٔغراة ،  يجهخ )انُبلذ ( .26

 ، انٍٓئخ انًظرٌخ انؼبيخ نهكزبة جبثر ػظفٕر ،ظرٌبد يؼبطرح َ .27

 

 

 


