
 

 

 منهجية البعث واإلحياء

عرف الشعر العريب يف الفرتات القدمية ازدهارا وتقدما ظهر ذلك من     
خالل املواضيع اليت مت التطرق إليها أو من حيث اللغة املستعملة يف 

القصائد، خاصة يف العصر العباسي واألموي، لكن هذا االزدهار اصطدم 
ا  العريب العتي،، اما اا  من بفرتة طويلة من االحنطاط والتدهور هلذا الرت 

الضروري التفكري يف اعادة إحيائه وبعثه من جديد، فظهر العديد من 
الشعراء أبانوا عن مدى قدرهتم على القيام هبذه املهمة فكا  على رأسهم 

الذي بدوره ترك ( الشاعر)البارودي فجاء بعده العديد أبرزهم شاعرنا 
جتاه األديب ودفعت به إىل األمام، بصمة قوية جاءت بالنفع على هذا اال

ولعل قصيدته هذه اليت حنن بصدد دراستها اليت جاءت معنونة ب 
ا  هذه الدراسة ( داللة العنوا )فالعنوا  يوحي دالليا ب ( العنوا )

البسيطة للعنوا  دفعتنا إىل طرح العديد من االفرتاضات هي رمبا الشاعر 
و رمبا قد يتحد  حول أ( ،،،،،،،)يتحد  يف قصيدته هذه حول 

هذه الفرضيات اليت طرحناها قد حتمت علينا طرح العديد من ( ،،،،،،،)
"اإلشكاالت  

  ما هو يا ترى املوضوع الذي تدور حوله القصيدة   -

ما هي الثوابت الفنية واملوضوعية اليت اعتمدها الشاعر يف قصيدته-    

تمي إليهإىل أي مدى قد مثلت هذه القصيدة التيار الذي تن -  
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املوضوع )بعد قراءتنا للقصيدة يظهر أ  موضوعها يدور حول        
يظهر أ  موضوع القصيدة من املواضيع اليت ( الذي تدور حوله القصيدة 

           مت الطرق

إليها من قبل شعراء قدامى فالشاعر يف ذلك يقوم على أسالفه يف 
 العصور القدمية

جيد صعوبة يف املقارنة بني هذه  ويسري على خطاهم حىت أ  القارئ
القصيدة وقصائد للشعراء يف العصر العباسي و األموي وجند هذا 

املوضوع قد استنجد فيه الشاعر حبقلني دالليني أوهلما حقل دال على 
و احلقل ( األلفاظ) وفيما خيص األلفاظ الدالة على ذلك ( احلقل األول )

خيص األلفاظ الدالة على ذلك  وفيما( احلقل الثاين)الثاين الدال على 
(احلقل املهيمن)ويظهر أ  احلقل املهني هو احلقل الدال على ( األلفاظ)  

لرغبة الشاعر امللحة يف إيصال موضوعه إىل املتلقي وإبراز التجربة اليت 
خاضها الشاعر وجتمع اذلك بني هذين احلقلني عالقة تقوم على 

لكن الشاعر يف هذه القصيدة مل يقف ( تفاعل ،،تنافر،،انسجام،،،،)
عند هذا احلد بل جتاوزه لريسم لنا لوحات فنية تشكلها الصور الشعرية 

واذلك ( ،،،،،،)ة حيث جند االستعارة من خالل قول الشاعر املوظف
ال ( ،،،،،،،،)واذلك الكناية ( ،،،،،،،،،)التشبيه من خالل قوله 

تتحق، الصورة الشعرية إال من خالل انسجام هذه الصور وتفاعلها 
لتشكل لنا يف األخري تلك اللوحة السحرية اإلبداعية اليت متتاز هبا 

هذا من حيث الصورة الشعرية أما من حيث اإليقاع  القصيدة التقليدية،



 

 

يعترب هذا البحر ( البحر) اخلارجي، فقد جاءت هذه القصيدة على حبر 
من البحور القادرة على احتواء املضامني التقليدية احملضة واملتينة وقد جاء 
الروي والقافية موحدين وال غرابة يف ذلك إذا علمنا أ  القصيدة تنتمي 

واجلري على   ر اإلحيائي، الذي يقوم على تعقب أثار القدامىإىل التيا
عاداهتم وقواعدهم الشعرية ،هذا من حيث اإليقاع اخلارجي أما اإليقاع 
الداخلي فيقوم التكرار يف هذه القصيدة بكل أنواعه فنجد تكرار اجلمل 

وتكرار ( ،،،،،،،،)وتكرار الكلمات ( ،،،،،،،،،،)من خالل قوله 
اذا تكرار الصيغ ( ،،،،،،،،،،)وتكرار احلروف ( ،،،،،،،)املرادفات 

(،،،،،،)  

حتد  هذه التكرارات تناسقا من حيث اإليقاع وتناغما بني احلروف 
والكلمات اما يعترب التكرار مرتكزا ال ميكن االستغناء عنه يف القصيدة 
التقليدية وال يقف شاعرنا اىل هذا احلد بل يتجاوزه إىل أساليب أخرى 

و األسلوب ( ،،،،،،،،،،)فة ااألسلوب اإلنشائي من خالل قوله موظ
وجند هيمنة واضحة لألسلوب ( ،،،،،،،،،،)اخلربي من خالل قوله 

وذلك لرغبة الشاعر إيصال رسالته للمتلقي وإبراز التجربة ( ،،،،،،،،،،)
 اليت اونت هذه القصيدة

القول أ   وبعد هذه األشواط الطويلة من التحليل ميكن            
القصيدة اليت بني أيدينا قد مثلت تيار البعث واإلحياء أحسن متثيل وحىت 

القارئ قد جيد صعوبة يف املقارنة بني هذه القصيدة والقصائد العصور 



 

 

القدمية اما يربز جناح الشاعر يف مهمته اليت هتدف إىل إحياء القصيدة 
=العربية وبعثها من جديد  

  

 


