
  : خاتمة  

آن لنا أن نضع خاتمة لھذا البحث بعد أن مضينا فيه ھذه الصفحات نحلل ونلملم آراء شعراء ديوان       

لمؤسسة البابطين بغية الحصول على نظرية للشعر، وان وجدنا أنفسنا أمام " الشعر والشاعر " 

رتبط باAنسان، وھذا ا@خير تصريحاتھم التي ترمي إلى أنه = يمكن تحديد الشعر بتعريف جامع، فھو م

محمد مغربي " = ينفك يستقر على حال والشعر يسايره في التعبير عن كل ما يؤرقه، فھذا الشاعر 

:يعترف بأن الشعر معضلـة يصعب فك طIسمھـا، حيث يقـول في قصيدتـه" مكي 
)1(

 -                                                   

  معضلــة            قـد = أطيـــق لھــا شرحــاوتبيانا.. يا حلوة العينين .. ـرالشع             

  عريانا  .. يضرم النار في الوجدان .. مستترا          أو .. يداعب نبض القلب ..  بوح         

  -:ومع ذلك فقد خضنا ھذه التجربة وتحصلنا على النتائج التالية          

  :الشعر والكون -أ

 .                               الشعر يعمل في دائرة تقتضي منه  خلق الوجود وتفسيره وتنظيمه 1- 

 .على الشعر أن ينطلق من بواطن النفس اAنسانية فھو المعبر بأسمى طريقة عنه2-

 .الشعر ھو روح ينفخھا الشاعر في الحروف ويلقيھا على جسد القصيدة3-

ه نظام صوتي موحد وختمت أبياته قافية واحدة وروي واحد، بل الشعر ليس مجرد كIم جمع4-

ھو نسق تعبيري مختار متفتح على عوالم الكون كلھا وموقع بجرس موسيقي، نغماته فتلتھا يد 

  . فنان متمرس

 .الشعر ينتصر على الزمن فھو = يموت فيه بل يستمر معه5-

 .حد المعاناة اAنسانيةأمام العIقة الحميمة التي تربط الشاعر بشعره تتو6-

الشعر ديوان العرب الذي يعلو بقوة كلمته صوت الحق، وتتدفق من بين سطوره الحكايات، 7-

 .عبر قوافيه تعزف تقاطيع ا@لم وتباريح الھوى

الشعر يحاول أن يكسب طابعه اAنساني لباقي الموجودات وذلك عن طريق منحھا بعضا من 8-

، من أجل إنشاء عIقات مع بقية الكائنات ... )العبير الطھور يبكي: ( صفاته كما ورد في الديوان

التي تشاركه عيشه في ھذا الكون، حيث تكثف حالة التصعيد الحسي وتنطلق من الجزء ممثI في 

 .اAنسان نحو الكل الذي يضم باقي عناصر الكون

                                                 
(1)

 .90:  الديوان، ص – 



ع الروح في النفس الشعر كما الروح يحيي الشاعر حياة جديدة مع كل رحلة شعرية، إذن فوق9-

 .ھو شبيه بوقع الشعر فيھا

  .الشعر ھو لحمة اتصال الشاعر بالكون، إنه مفتاح الكون وسر التعايش فيه10-

  :الشعر والحلم_ ب  

  .الشعر حلم يسمح برؤية ا@شياء من زاوية أعمق وأشمل للحياة والمستقبل1-

 .التصوير الحلمي يوسع من فضاء القصيدة ويعدد معانيھا2-

 .الحلم ھو سفير الشاعر نحو عوالم الغيب3-

 .الشعر يأخذ صوره من الحلم، ذلك انه بقر ما يعبر عن الواقع ينفلت منه4-

 .الحلم ھو المادة التي تقوى على بعث الحياة في القصائد الشعرية5-

ذه الشعر لن يكون شعرا ما لم يتمكن من ا=نتقال من عالم الواقع إلى عالم الحلم والخيال، فھ6-

 .ا=نتقالة ھي التي ترقى به إلى إحقاق شعر = يموت مع الزمن

كفيل بإيصال صاحبه إلى عوالم الغيب وھو الذي يمكنه من التعامل ) الملكة النفسانية ( الطبع 7-

 .مع ھذا الكشف الذي يحصل له سواء عن طريق الحلم أو الخيال

 .الشعر ھو بحث عن المثالية في كل شيء8-

ور الحلمية والخيالية لن يتمكن الشاعر من كتابة قصيدة اعتمادا على الوزن من غير الص9-

 .والقافية أو على الصور المألوفة

آمن ھؤ=ء الشعراء بأن الشعر شعور وجداني، وفيض رباني، له وظيفته ا=جتماعية 10-

 .واAنسانية، وھذا = يخرج عن المفاھيم التقليدية للشعر

 .تحفظھا من التIشياللغة تكتب ا@حIم و11-

الحلم والخيال طاقة يتمتع بھا كل البشر، وھو ما يفسر انفعالھم مع الشعر الذي يتركب  12-

 .منھما

 .الشعر = يدرك عن طريق العقل والمنطق، بل عن طريق الحلم والخيال13-

 .اللحظة التي يمتزج فيھا الشعر مع الحلم ھي لحظة ميIد الشاعر الحر14-

 :غة الشعريةالل –ج      

باعتبارھما  –صلى هللا عليه وسلم  - اللغة الشعرية ھي فيض لكIم هللا وأحاديث سيدنا محمد1-

  .أساسا اللغة العربية الفصحى



اللغة الشعرية ھي لغة يبدعھا الشاعر من أجل التعبير عن أشياء = تتمكن اللغة العادية من 2-

  .توصيلھا

 .بشكل جديدسفر اللغة في خيال الشاعر يحييھا 3-

العIقة بين الشعر واللغة عIقة وطيدة ن فكل منھما يمد صاحبه بالحياة ويضمن بقاءه بشكل 4-

 .أفضل

 .اعتراف الشعراء بعظمة اللغة، كونھا تحقق الحياة وتخترق الزمن5-

 .إن الشاعر ينشد الخلود ويحارب الموت باللغة الشعرية، فھي تبقى وجسده يفنى6-

 .لشاعر يوصله لIعتراف بعجوه أمام اAعجاز القرآنيالفضول الشعري ل7-

 .الشعر يستبيح قوانين اللغة دون أن يؤذيھا أو يفقدھا خصائصھا النحوية8-

أمام اللغة الشعرية يموت السكوت وتنكشف الكثير من ا@سرار المخبوءة في الكون، فھي 9-

 .ترفض طاعة جميع ا@عراف

 .بھا إلى حيث الغرابة والIمألوف الكلمة الشعرية تھز النفس وترحل10-

على الشاعر أن يتحمل عصيان الحروف ويروضھا حتى تلين له وتقبل الحلول في شعره، 11-

 .مسخرة كل قدراتھا له

اللغة الشعرية تبعد بكثير عن اللغة العادية، ھي لغة معقودة بكل ما يبھر النفس ويحمل 12-

 . عوالم الغيب ھمومھا ويصورھا تصويرا شعريا يصعد بھا إلى

الشعراء يخلقون اللغة التي تIئم أشعارھم، وتتمكن من حمل المعاني الجديدة التي يحصلون 13-

 .عليھا من رحIتھم الرؤيوية

 .الشعر تصنعه اللغة الجميلة التي تنذر نفسھا لخدمة الشاعر14-

 .اللغة ھي الدافع إلى تشكيل اللغة الشعرية بكل المغريات الكامنة فيھا15-

 .الشعر يربك الكIم، واللغة العادية تعجز عن تحمل فكر الشاعر 16-

 .اللغة الشعرية تكشف عن الغموض الذي يطبع عIقة الشاعر بشعره17-

 .الشعر ھو جسد اللغة الذي تنمو فيه وتتشكل18-

 .اللغة الشعرية ھي الضلع الذي يبنى منه الشعر19-

 .ن اجل عطاء اكبرالبIغة تثري اللغة الشعرية وتخصبھا م20-

 .باتحاد اللغة الشعرية مع موسيقى الشعر تتكثف حالة ا=نفعال لدى القارئ21-



  .                                           مجد اللغة = تكتبه اللغة العادية، وإنما تصنعه لغة الشعر22-

  :الخيال الشعري_ د 

  .ه بالصور الشعرية التي يحتاجھا في كتاباتهعلى الشاعر أن يوجه مخيلته وجھة فنية حيث تمد1-

 .الخيال ضروري للشعر، فھو الروح التي تبعث فيه الحركية والتجدد2-

 .البحث عن الصور غير المألوفة ھو الدافع إلى ھذا السفر الخيالي الذي يحياه الشاعر3-

ره ا@خرى ھي الشاعر يطلق العنان @خيلته و= يحدھا بأي شكل من ا@شكال ، ومھمة عناص4-

 .تقبل ھذه ا@خيلة والتفاعل مع صورھا الجديدة

عبر الخيال الشعري يحقق الشاعر سيطرته على الكون، حيث يتبدى له في عالمه الخيالي كل 5-

 .ما يشكله ويتحرك في داخله

عملية تشكيل الخيال الشعري منوطة بمدى براعة وفنية الشاعر وقدرته على تصويرھا 6-

 .تستثير غرابة المتلقي بالطريقة التي

عمل الشاعر أشبه بعمل الساحر، فالسحر مرتبط بالخيال، إذ يقدم ا@شياء من العدم، كذلك 7-

 .تتبدى الصور التي يخلقھا الشاعر من عالم الخيال

 .لحظة التوحد بين الشاعر وشعره تتيح له فرصة استكشاف عوالم الخيال8-

 .الصور الشعرية ھي صدى لخيال الشاعر9-

 .لجوء الشاعر إلى الصور الخيالية ھو انتفاضة يقوم بھا الشاعر ضد ا@خبار الروتينية10-

 .الخيال الشعري = يتأتى إ= للشاعر المطبوع11-

 .الخيال الشعري يصعد من حالة ا=نفعال لدى الشاعر والمتلقي12-

 .لمھزومالشعر يمنح فسحة لصاحبه من خIل الخيال الذي يبتعد به عن الواقع ا13-

 .الخيال الشعري يقتل الشاعر آ=ف المرات من أجل أن يمنحه مبتغاه14-

  . الخيال الشعري يوسع من حرية الشاعر15-

  :موسيقى الشعر –ھـ 

  .، فھم قد نظموا قصائدھم على شاكلته" الخليل بن أحمد الفراھيدي " التقيد بعروض 1-

ه الشعر، والذي يحفظه من التIشي في أبحر الخليل ھي الميزان الصوتي الذي ينتظم فوق2-

 .النثر

 .موسيقى الشعر ھي المحرك ا@ول الذي يھز النفس اAنسانية3-



ربط مفھوم موسيقى الشعر وانتظام الوزن والقافية با=نتظام الدائم الموجود في أصوات 4-

 .موسيقى الشعر ھي من يمp صمت الكون.الطبيعة

 ".الخليل " بحر جدية الموسيقى أدت إلى تخليد أ 5-

موسيقى الشعر لھا القدرة على تبديد تعب اAنسان، كما تساعده على تلقي العمل الشعري دونما 6-

 .أي ضجر أو ملل

" الخليل " عروض ( حزن الشاعر وسعادته، كIھما موقع بجرس موزون بميزان الشعر 7-    

.( 

م النھار، في حين يعتبرون القمر القافية التي تختم البيت الشعري ھي كما الليل الذي يخت8-

 .كالروي الذي يرصع الشعر

 .موسيقى الشعر ھي الفاصل بين الشعر والنثر9-

 .موسيقى الشعر تطارد الجمال وتتصيد ا@صوات لتصنع منھما ألحانا جديدة10-

 .موسيقى الشعر = تتلقى بمفردھا، وإنما بالتكاتف مع بقية عناصر الشعر11-

روف أوتاره التي تعزف سمفونية تمتزج فيھا عناصر الكون مع اAيقاع الشعر لحن، والح12-

 .الداخلي والخارجي للقصيدة

الوزن ھو ردة فعل طبيعية Aحساس اAنسان المتقلب بين الحزن والفرح، وكIھما يحتاج  13-

 .إلى موسيقى خاصة تعبر عنه

الديوان لم يجيدوا عن ھذه  الشعر ھو استمرارية من حيث الوزن والقافية والروي، فشعراء14-

 .القوانين التي قننھا العرب منذ أمد بعيد

كانت ھذه بعض النقاط التي ارتكزت عليھا نظرية الشعر في ھذا الديوان، حيث كانت رؤية 

شعرائه إلى الكون والحياة رؤية عربية إسIمية، ولذلك نجد اللون ا@خضر أكثر ا@لوان انتشارا 

  .إلى النور الذي يمكن أن نفسره بالرؤية الصوفية في كثير من الحا=ت في ھذه المدونة، إضافة

ولعل أھم عناصر نظرية الشعر التي اتكأ عليھا شعراء الديوان ھي نفس العناصر التي قال        

بھا كثير من النقاد المحدثين وبخاصة النقاد الروما نسيين ، من ذلك اللغة الشعرية والحلم 

على أنھم يعتمدون على المعرفة التي ترتكز على الخيال والحب اAلھي ، وھذا والرؤية، مما يدل 

ما يعمق الرؤية الروحانية لديھم، فھم قد حملوا الشعر أشواقا ھاربة من عالم الطين والظلمة إلى 

عالم النور والظلمة، فكانت ھذه ا@شعار أشواقا تصعد من تجربتھم، وتوسع من دائرة الھواجس 



نھا وتعمق المبدأ اAلھي المسيطر على تفكيرھم، @ن الشاعر يعيش بجسده فوق التي يحملو

ا@رض، وبروحه الشعرية مرفرفا في أعالي الغيب، وكل ذلك @ن الشاعر يستجيب لنداء خفي 

يتأجج في أعماقه بحثا عن الحقيقة التي = وجود لھا في الحاضر و= في الوعي، ولذلك كانت 

د وتنمو، و= عجب في ذلك فالشعر قبس من نور هللا ونفخة من نفخات لغتھم لغة شعرية تتجد

اAيمان، والشاعر الحديث سجين لظروف قاھرة، وھذا ما يجعله يمارس تجربة الصوفي ليحاول 

 . التخلص من جاذبية ا@رض ويتوحد بالعالم الروحاني

  .   الم الشعر وا@دبوإلى ھنا نختم بحثنا ھذا آملين أن نكون قد قدمنا عمI يخدم ع     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  :المصادر والمراجع العربية

الجاھلية والعصور ( نظريات الشعر عند العرب :  مصطفى الجوزو -

  .  1981، 1، ط1اAسIمية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ج

  العھد الجديد،  اAنجيل، -

دية، منشورات اتحاد الشعرية العربية، دراسات نق:عبد هللا حمادي -

  . 1،2001الكتاب الجزائريين، دار ھومه، الجزائر،ط

  فن الشعر، :إحسان عباس -

دراسة تشريحية لقصيدة   بنية الخطاب الشعري،: عبد المالك مرتاض -

 .1976، 1أشجان يمنية، دار الحداثة للطIعة والنشر والنوزيع، ط

عبد العزيز الھIوي، محمد : تفسير ا@حIم، دراسة وتح: ابن سيرين -

  .ت.ط، د.دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د

  :ابن خلدون-

الرؤية المعاصرة في ا@دب والنقد، دار النھضة :محمد زكي العشماوي -

  .ت.ط، د.العربية للطباعة والنشر، بيروت، د

فلسفة القراءة وإشكالية المعنى دار الغرب للنشر :  حبيب مونسي -

  .2001-2002ط، .الجزائر، د - زيع، وھرانوالتو

دراسات كIسيكية في ا@دب العربي، منشورات : محي الدين صبحي -

  .1980ط،.اتحاد الكتاب العرب، دمشق،د

النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار الفكر العربي، : روز غريب -

  .1993ط، .بيروت، د

ل لقراءة القصيدة الجزائرية الرؤيا والتأويل، مدخ: عبد القادر فيدوح -

، 1المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجھوية، وھران، ط

1994.  

الشعر العربي المعاصر، قضياه وظواھره الفنية : عز الدين إسماعيل -

  .1981، 3ط/ والمعنوية، دار العودة، بيروت



علي : كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر، تح: أبو ھIل العسكري -

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

  .1971ط، .القاھرة، د

فن الشعر، في قصائد شعراء العالم وكلماتھم، طIس : سعد صائب -

  .1985، 1للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط

مساءلة 4الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدا=تھا، : محمد بنيس - 

  .1991، 1حداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، طال

في الشعر ا@وربي المعاصر، المؤسسة العربية : عبد الرحمان بدوي -

  .1980، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط

الشعر الجزائري الحديث، اتجاھاته وخصائصه النفسية، : محمد ناصر -

  .1985، 1لبنان، ط -دار الغرب اAسIمي، بيروت

سياسة الشعر، دراسات في الشعرية العربية المعاصرة، دار :  أدونيس -

  .1985، 1اsداب، بيروت، ط

ا@سس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير :  عز الدين إسماعيل -

  .1992ط، .ومقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، د

قضايا النقد ا@دبي بين القديم والحديث، دار : محمد زكي العشماوي -

  .1979ط، .ھضة العربية للطباعة والنشر، دالن

في نظرية ا@دب، دار الحداثة للطباعة والنشر : شكري عزيز الماضي -

  .   1976، 1بيروت، ط -والتوزيع، لبنان

  .1993، 1النظام والكIم، دار اsداب، بيروت، ط: أدونيس -

سورية، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، :  تامر سلوم-

  .1983،  1الIذقية،ط

  .1979، 1كIم البدايات، دار اsداب، بيروت، ط: أدونيس -

اAبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، الدار :  عدنان حسين قاسم-
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، 1المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ط بجدة،
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، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود )أبحاث الندوة ( المقرب العيوني 
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 -ونصوص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت
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ط، .العربية حتى العصر إلباسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د

1995.  
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  .1993، 1منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط
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مفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، مطبوعات :  جابر عصفور
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في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار : رمضان الصباغ -
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 : المصادر والمراجع المترجمة

محمد إبراھيم الشوش، : نفھمه ونتذوقه،ترالشعر كيف : اليزابيث درو -

 .  1961ط، .مكتبة منيمنة، بيروت، د

أحمد : النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: جون كوين -

 .  2000ط،.درويش، دار غريب للطباعة والنشر، القاھرة، د

محمد جديد، دار كنعان للدراسات : الشعر والشعراء،تر: إليوت. س.ت -

 .1،1991والنشر،بيروت، ط

مؤيد حسن فوزي، دار المأمون للترجمة : الحداثةـ تر: مالكم بريد بري -

  .ت.ط، د.والنشر، وزارة الثقافة واAعIم، بغداد، د

  :المج�ت والدوريات

/ أبريل/ مارس/ ، يناير3-4: ، العدد22مجلةعالم الفكر،  المجلد -

  1994يوليو،الكويت،

 .1981نيسان، - ، كانون الثاني15-13:مجلة مواقف، العدادن -

 .1991، فبراير،3-4: ، العددان9مجلة فصول، المجلد  -



، كانون 58- 57:الموقف ا@دبي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، العدد -

 .1976شباط،  –الثاني 

، 1جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط: فن الشعر، تر: ھيغل -

 .1981،)فبراير ( شباد 

د،  نقد، دار مجلة شعر، بيروت، لبنان، الشعر في معركة الوجو -

1960. 

 4،1960مجلة شعر،بيروت، العدد -

  .1991،--82-83:مجلة الوحدة،العدد -

  :رسائل الماجستير

مدارات التنظير النقدي عند أدونيس، رسالة : بشير تاوريريت -

  1990ماجستير، جامعة قسنطينة، 

  :المعاجم

  ..لسان العرب، دار صادر، بيروت: ابن منظور -

المعجم ا@دبي، دار العلم للمIيين، بيروت،ط : ور عبد النورجب -

1،1979.  

شكر وتقدير                                                                           

   

إن كنت قد أنجزت ھذا البحث المتواضع، وإن كان قد حوى بعض الجدة، فلله الحمد 

عبد الرحمان تبرماسين، أستاذي المشرف، الذي  والشكر، والفضل يعود إلى الدكتور

كان خير معين لي = سيما نصائحه وتنبيھاته التي ما انفكت تراود أفكاري، حتى 

.استقريت على ھذا العمل  

كما = يفوتني تقديم جزيل الشكر والعرفان لجميع من أسھم في إخراج ھذا        

ي كان موجھا بخبرته ومكتبته التي البحث، وأخص بالذكر الدكتور العربي دحو،  الذ

نذرھا لطIب العلم، وأقدم تحية تقدير وامتنان للدكتور محمد زغينة لما قدمه لي من 

.توجيه ونصح  



دون أن أنسى فضل أساتذة جامعة محمد خيضر ببسكرة، وأخص بالذكر      

.محمد فورار، بشير تاوريريت، ا@مين مIوي، علي رحماني -:ا@ساتذة  

.  فإلى كل من أدرك معاناة البحث تحية تقدير واحترام                

      

 

 

                                                                 

                                                      


