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Abstract 
Subjective study of poetical works and texts analysis play important roles in recognizing 
cultural, social, regional and global issues because, social and cultural features constitute a 
poet's and an author's personality and mental bases.  The poet's outlook, insight and attention 
are understandable. Moreover, poem ineffaceability is depended on the poet's point of view; 
the more expanded it is, the more ineffaceable it will be in people minds and all the history. 
However, if the extension is considered to the certain people and limited time, it will finish as 
soon as the time finishes and audiences leave. Sometimes, the poet's audiences are including 
his nation and he remains inside the boundaries. But occasionally, the poet speaks beyond the 
boundaries which its secret is beyond the spatial limits called transnational. It should be noted 
that he is the poet of underclass people intended to develope equality and justice among 
different classes and tried to pack away injustice and cruelty from the society. Bayati 
considers Palestinians as his nation and hopes that palestinians will overcome Israelis one 
day. This transnational face of the poet has made him to manifest as an expressive language 
for nations. In addition to the realism, he was interested in romanticism and its different 
manifestations as well. Freedom, death, dream and beauty are of issues on which the poet 
focused romantically and epitomized himself and his trannational approach. Topics including 
realism and romanticism nostalgias are of the most considerable transnational layers in 
Bayati's poems manifested in various topics. Nostalgia and its different manifestations shade 
on Bayati's poems. Hope, exile, freedom and feminism are of the most important nostalgic 
manifestations in Bayati's poem which reveals his transnational view. Among contemporary 
Arab poets, only a few address human as human kind and not within a certain limit.  In this 
study, Abdolvahab Bayati's outlook and attention to the transnational human values and his 
poetical works are examined. It seems that the reason for Bayati's poetry being transnational 
is due to his influences from the two schools of Marxism and Sufism, and this is evident in his 
poems. It is noted that transnational values are studied using analytical-descriptive method.  
The most important parts of this study include the presentation of data and tokens in Bayati's 
poetical works and conclusion and results.       
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 يف أشعار عبد الوهاب البيايت ةيالوطن دراسة االجتاهات العابرة للحدود

 3، حميد دادفر2، ابوالحسن امين مقدسي1عبدالحسين فقهی
 لغة العربية وآداهبا جبامعة طهرانأستاذ مشارك، قسم ال. 1

 . أستاذ قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة طهران2

 طهران جبامعة آداهبا و العربية اللغة قسم كتوراهالدّطالب  .3

 (2020/  4/  12؛ تاريخ القبول:  2020/  2/  22)تاريخ االستالم: 

 امللخص
؛ دورًا مهمًا يف فهم خمتلف القضايا الثقافية واالجتماعية تلعب الدراسة املوضوعية للدواوين، وحتليل النصوص

اخلصائص والقضايا االجتماعية والثقافية تشكل الشخصية واألسس الفكرية والعقائدية  إذ إنّواإلقليمية والعاملية؛ 

من إال ميكن فهم وحتديد نوع املوقف ونطاق الرؤية واالهتمام عند الشاعر ال وبناء على ذلك  .والشاعرللكاتب 

ن  كلما اتس  هاا األفق لدي ،  فإن ام الشعر يعتمد على أفق الشاعر، ألمن ناحية أخرى، فإن دو. خالل قصائده

أما إذا كان هاا االمتداد واألفق مقصورًا عنده على عدد معني . شعره سيبقى خالداً يف أذهان الناس ويف التاريخ

  لشعرهنين جعلهم متلقيالاأولئك عره سوف ميوت مبغادرة ش من األشخاص ولوقت حمدود، فمن الطبيعي جدا أن

ها ريدون غ لشاعر وشعره موجهًا إىل أمت  فقطعلما أن  أحيانًا يكون خطاب ا . ينفد ذلك الوقت ادحمددنيحنفد يو

 خطاب انك، إذا العكس من ذلك وعلى .يتعداهاهاه احلالة يبقى شعره داخل حدوده وال مثل ، ففي من األمم

 بعرب الوطنية أو العابر للحدود من الشعرويسمى هاا النوع  ؛دومي، فإن  سخارج حدود أمت  إىل موجها الشاعر

 نفس  اإلنسان اطبونخي ايتيالب الوهاب عبد أمثالك ليقل عدد كن، هناي الشعراء العرب املعاصرنيمن ب .ةيالوطن

 واهتمام  ايتيالب أفق انيب إيل الدراسة هاه هتدف. اياجلغراف احلدود لك نيمتجاوز ةياإلنسان ميالق إيل نظراً

 امنكبدو أن السبب اليوان . وبعد البحث والفحص يمن خالل دراسة د ةيالوطن للحدود العابرة ةياإلنسان ميبالق

 من واضح هو ماك ةيوالصوف ةيسكتأثره باملدرسيت: املار عود إيلي ةيالوطن للحدود عابرا ايتيالب شعر جعل وراء

 يلي لديحلالت -الوصفي املنهج يعل عتمدي نايديأ نيب يالا البحث هاا أن ركبالا رياجلد اآلخر ألمروا. قصائده

أن عرض العالمات نهوه عن  هو:  يد الباحث أن يريواألمر اآلخر الاي . ةيالوطن م العابرة للحدوديدراست  الق

 أجزاء هاا البحث.  النتائج من أهمميايت وتقديوان البيات املتوفرة يف ديوالسمات والب

 ةيلمات املفتاحكال

  ة.ية، الصوفيسكايت، املاريعبدالوهاب الب ،ةيالوطن االجتاهات العابرة للحدود
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 املقدمة

تاب باألحداث كتأثر الشعراء والة؛ وياألدب بالظروف اخلارج االتلطاملا تأثرت تقلبات جم

 سوا وجهات نظرهمكعيلوا أن ة املختلفة وحاوية والثقافياسية والسية واالقتصادياالجتماع

ا يقضا واويف هاا الصدد قد خرج بعض الشعراء عن حدودهم وأدخل .عرب األدب اهلايح

  تتعلق يمواض فنجد أهنم تتطرقوا يف بعض أشعارهم إيليف شعرهم  ياألمم األخر

، ةيالوطن الشعر واملوقف العابر للحدودهاا  .يانا تتعلق باألمم األخريمبوطنهم وأح

والشعور بالتعاطف وادحمبة بني الناس   الشعوبنيوالصداقة ب افة إىل خلق احلميميةباإلض

يساهم بشكل كبري يف تنوع املوضوعات، وبالتايل من شأن  أن ان، كمن خمتلف البلدان واألم

يعد التعرف على عادات األمم األخرى، واستخدام  .يف زيادة مستوى جاذبية األعمال األدبية

األمم األخرى من  ية املختلفة، واالستفادة من إجنازات املدارس األدبية لداملواضي  األدبي

وقد كتب العديد من الشعراء . ةيالوطن أهم فوائد اهتمام الشعراء بالعناصر العابرة للحدود

العرب املعاصرين، من منظور عرب الوطنية، قصائد ذات حمتوى ثري، تكشف دراستها عن 

ال؛ غري أن الدراسات يف خمتلف املصادر الفارسية مدى قدرة أصحاهبا يف هاا اجمل

يتم كتابة مل   نكلظهر لنا أن  على الرغم من أمهية هاا النوع من الدراسة، والعربية تُ

 .الكثري من األعمال يف هاا اجملال، وسنتطرق إىل هاه النقطة يف خلفية البحث

ائد ذات موضوعات البيايت هو أحد الشعراء العرب املعاصرين الاين أنشدوا قص

وعند مراجعة قصائده، جند أن  . خمتلفة تتضمن ملقاصد وعناصر ومكونات عرب الوطنية

بعد تتب   د أنيبمتت كتابة العديد من الدراسات مبا يف ذلك املقاالت والكتب والرسائل، 

دراسة "حول موضوع  منها يتطرق أي عمل أو دراسةمل  أن  نيهاه الكتابات والدراسات، تب

 ".جتاهات عرب الوطنية يف قصائد البيايتاال

الفلسطينيني وغريهم من املظلومني أهل عترب يالبيايت  فإنوحبسب آرائ  الواقعية، 

يف هاه . أرض  وبالده، ويعتربهم أناسًا مضطهدين ال يدخرون أي جهد للدفاع عن أرضهم

حياولون عرب دراسة  لسرية هاا الشاعر مثالدراسة، يقدم الباحثون أوالً وصفًا موجزًا 

االجتاهات عرب الوطنية املختلفة يف شعره، حتديد وتقييم قدرت  يف جمال املواضي  عرب 

 . الوطنية
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 أسئلة البحث

باإلضافة إىل تسليط الضوء على بعض العناصر عرب الوطنية يف شعر البيايت للقراء، يسعى 

يف شعره، واإلجابة على األسئلة  هاا البحث أيضًا إىل شرح النطاق العاملي للقيم اإلنسانية

 :التالية

 كيف ظهرت السمات عرب الوطنية يف شعر البيايت؟ -1

 ما هي نشأة عرب الوطنية يف شعر البيايت؟ -2

 فرضيات البحث

ظهرت مالمح عرب الوطنية يف ترك احلدود اجلغرافية، واختيار مدن مثل مدريد  -1

ن واإلشادة بأبطال من عاميِّ نيخماطَبيار ونيسابور وأصفهان وبرلني وغريها، وكالك اخت

 .جنسيات خمتلفة مثل جيفارا ولوركا

 .نشأة عرب الوطنية يف شعر البيايت هي املاركسية والصوفية -2

 ة البحثيخلف

ن كل ،(ةيالوطن العابرة للحدود)ة يتبت بعض األحباث املوجزة حول الدراسات عرب الوطنك

ونات كمن م نيِونكوّن أو مكمثر من كألمها يوصمها هاه الدراسات مل تتطرق يف حبث جلُّ

وال  نايدي أنيالدراسات، البحث الاي ب كمل تتناول أي من تل ما تضح أنك ".ةيعرب الوطن"

  :األحباث كأهم تل  يف هاا القسم إيلرينش. ايتيأشعار عبد الوهاب الب

  اآلداب و اللغات يلك، د. مسعود وقاد، ايتييف شعر عبدالوهاب الب القناع الصويف -1

 2017، اجلزائر، يجامع  الواد
زنده، معصوم  الشبستري، جملة اللغة العربية،  ياسطوره ا ايتيعبدالوهاب ب -2

 ه ش.  1٣٨2جامعة طهران، ربي : 
، جملة اللغة كيويا يجنف ي، علايتيبرجست  در شعر عبدالوهاب ب ياسطوره ها -٣

 ه ش.   1٣٨٩صيف وربي : العربية، جامعة طهران، الرقم الثاين، 
ان يدري، أمحدرضا حينكدك يعيشف و ايتيشابور در شعر بين ياسيس ياوكوا -4

 . 1٣٩٥، صيف 12آخرون، جملة حبوث يف األدب املقارن ، جامعة الرازي، الرقم و
آخرون، ا وين ، ناصر حمسينالبيايت وهّابعبدال شعر در رانيا دبوأ فرهنگ بازتاب -٥

 .1٣٩2، شتاء 12جامعة الرازي، الرقم  دب املقارن،جملة حبوث يف األ
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 ار مهيتي، شهرايتيالب بدالوهابع شعر يف يواملعر احلالج  يشخص استدعاء -6

 . 1٣٩6، شتاء 2٨حبوث االدب املقارن، جامعة الرازي، الرقم  ، جملةآخرونو
نقد  آخرون، جملة فصلية يفتبار و ي، حممد عامرايتيشعر الب از، روشنا شهرريش -7

 ه ش.  1٣٩4، ٨األدب العريب املعاصر، السنة اخلامسة، الرقم 
 اتيادب منظر زا ايتيالب عبدالوهابو ينكدك يعيشف حممدرضا شعر يبررس -٨

، ربي  ٣آخرون، حبوث يف األدب املقارن، املرحلة الثانية، الرقم ، ناهده فوزي ويقيتطب

   . 1٣٩1وصيف 
 ،، حامد صدقي وآخرونايتيالب الوهاب عبد عند «ش لعائ  يالرمز والدالالت القناع»-٩

 .٣ الرقم ،14٣0 سنة ،۱۶ دوره ،  ياالنسان العلوم  يف دراسات
حممدر و ايتيالب عبدالوهاب اشعار در اديب و زباين يمنا متناقض يقيتطب يبررس10

فرد وآخرون، جملة األدب املقارن، العام الثاين عشر،  ي  قامسي، هدينكدك يعيضا شف

  ۱۳۹۹ في  وصي، رب22لرقم ا
مان يب، ايتيدرا شعار عبدالوهاب ب ياسطوره ا ياسيت سينا متنيب ينقد و بررس -11

 1٣٩٩ف يت ) التناص(، قم، خرينا متنيب يش ملي، جمموع  مقاالت مهايصاحل
  اآلداب و العلوم يلك، ريسيو نثره، د. خالد  ايتييف شعر الب القناع الصويف -12

 2001ا، ين، سوريمع  تشر، جاةياالنسان
ة ياللغة العرب ، جملة دراسات يفايتيوان عبدالوهاب البيد االسطوره و وظائفها يف -1٣

 2014، شتاء، 16آداهبا، العدد و
 يباد منوذجاً، د.علاملعاصر، سند يالشعر العراق د الرمز يفيظاهره جتم-14

 2014، 14اآلداب، العدد، جملة جامعة األنبار اللغات وقهرماين

 منهج البحث

من أجل التعرف على األفكار عرب الوطنية لدى الشاعر، اليت هي موضوع هاه البحث، فقد 

متت دراسة اجملاالت واخللفية اليت تكونت منها شخصية الشاعر، وكالك العوامل البيئية 

 دراسة ديوان الشاعر بعناية ومت تبعد ذلك مت .والتعليمية اليت لعبت دورًا مؤثرا يف ذلك

استخراج وحتليل مجي  العالمات واإلشارات والكلمات والتركيبات اليت تظهر أفكار الشاعر 

 .ةيالوطن العاملية والعابرة للحدود
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ميكن تقييم األفكار عرب الوطنية يف سياق عوملة املاركسية والصوفية وفكرة اخلالص 

رب الوطنية يف قصائد اإلسالمي الشامل؛ إال أن الدراسة احلالية، حتاول دراسة العناصر ع

البيايت من خالل النظر يف القضايا املتعلقة باملاركسية والصوفية، ويف إطار نزعة الشاعر 

وبعبارة أكثر وضوحًا، يسعى الباحثون . إىل موضوعات مثل الواقعية والسريالية والتصوف

ليلية، إىل شرح بعض العناصر عرب الوطنية يف قصائد البيايت باستخدام طريقة وصفية حت

 .تعتمد على مج  البيانات من أشعاره

 نظرة سريعة على حياة عبد الوهاب البيايت

من أهم مسات الشعر العريب املعاصر اخنراط  يف خمتلف املواضي  والوقائ  السياسية 

كما أن الشعر بشكل . واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف األراضي العربية واإلسالمية

قي بشكل خاص مليء بالشعراء واألدباء الاين حاولوا عكس تلك األحداث عام واألدب العرا

من بني هؤالء الشعراء عبد الوهاب  .يف األدب من خالل تأثرهم باألحداث املختلفة حوهلم

شاعر شعيب قاسى املعاناة، ووظف الشعر وهو البيايت، الشاعر العراقي الشاب املعاصر، 

 . خلدمة الشعب

( ديسمرب)كانون األول  1٩أمحد بن مجعة بن خليل البيايت يف ولد عبد الوهاب بن 

، ص  ٥ج، م 2002املوسوعة العربية،)، يف حي صغري يسمى باب الشيخ يف بغداد 1٩26

ومبا أن الفقر والعوز والشرائح ادحمرومة كانت منتشرة بني سكان جمتمع  وأن  (.6٥0

السيد ) ن كسيالاي   حي أرجاء يطانية كان طاغيا يفاستبداد املوجة االستعمارية الرب

على الوج  الشرير للفقر واملوت ، ، منا بداية حيات فقد تعرف( 27ص  م،1٩٩0،جاسم

بدأت معرفيت بالعامل يف مسقط : "حلي الاي كان يقطن ، يقولوعند حديث  عن ا. والظلم

اا رأسي ببغداد، يف حي بالقرب من مسجد وقرب الشيخ عبد القادر جيالين، حيث كان ه

احلي مليئا بالفقراء والبسطاء والباعة اجلائلني والعمال واملهاجرين والقرويني وبعض 

 م،1٩٩٩، البيايت" )كان هاا يف الواق  اجلار األول آلالمي وأوجاعي. "املستثمرين الصغار

 (. 4ص 

ربى لتنميتها التيارات الفكرية كبأمهية  يحتظ كانت جامعة بغداد آنااكما أن  ك

، وتقادمها مقارنة بالكليات واملراكز العلمية األخرى، وألجل هاا فقد التزمت والثقافية

وصارت من أهم املراكز . باحلفاظ على التقاليد العربية والعادات االجتماعية والثقافية

ونظرا هلاا، أصبحت دراسات وأحباث البيايت يف جمال األدب . الثقافية والثورية يف العراق
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ة، والبالغة، والتراث األديب عميقة اجلاور، كما أوىل اهتمامًا خاصًا العريب، وقواعد اللغ

اا صارت مفردات  واسعة، كهو". . األغاين"ابن خلدون وكتاب أيب الفرج أصفهاين " ملقدمة"

البيايت، ) ةيما أن  ومبساعدة معلمي اللغة اإلجنليزية بَرَعَ يف فهم قصائد شعراء اإلجنليزك

 (. 40-٣٩صصم، 1٩٩٩

النشاط السياسي لعبد الوهاب البيايت يف نفس األكادميية، حيث  األحزابُ  بدأ

املختلفة، مبا يف ذلك األحزاب الوطنية واملاركسية والدينية والغربية نشطة، لكن رغم هاا 

ن من تعاملوا م  هاا الشاعر سوف يعتقدون أن  يف هاه إ: "عتقد يوسف الصائغ قائالي

سياسي واالجتماعي والثقايف وأن أحداث اجملتم  ال تزال مل السنوات انسحب من النشاط ال

 (.  7٩ص  م،1٩7٨، الصائغ)" تشغل بال 

. خترج من جامعة بغداد بدرجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا 1٩٥0ويف عام 

 (. 4٣ص  م،1٩٩٩، البيايت)درّس ملدة ثالث سنوات يف ثانويات الرمادي و

أدى التنافس : قول ماجد أمحد السامرائييفوعي يالشأمام عن انضمام  للحزب 

بعد "و. الشعري الشديد بني البيايت والسياب إىل توفري األسباب النضمام  إىل هاا احلزب

أن استطاع أن يُقصي السياب عن نفس  وعن جمال  الشعري، التفت إىل احلزب الشيوعي، 

داد، بل أيضًا يف دول عربية وحتول هاا احلزب وسيلة إىل سطوع جنم ، ليس فقط يف بغ

 (.212 - 211 صص م، 1٩٨٣، السامرائي")أخرى 

بقدمة من رئيس حترير جملة الثقافة " أبارق مهشمة"، كتاب 1٩٥4نشر البيايت يف عام 

ت  يف يوان  الثاين ذاع صيوهكاا عرب إصادره د. اجلديدة كأحد أعمال احلزب الشيوعي

ما أن  من خالل ك .دعم هاا احلزبي ا ومناضلًاباعتباره شاعرًا عصريًجمال السياسة 

إصداره هاا الديوان متكن أن حيوز قصب السبق من نازك املالئكة والسياب يف ريادة 

 الشعر احلر.

كتابة العديد من املقاالت والكتب حول  تويف غضون هاا وبعد إصداره هاا الديوان مت

ايت من يد أن البعض اعترب شعر البهاه الكتب واملقاالت جن نيبالشعر احلر ورواده، ومن 

. بداية الشعر احلر اعتربه آخرون من حيث املضمون واملوضوعحيث التركيب واألسلوب، و

كما ظهر وسط هاا خصوم ومعارضون، بعضهم طعن يف مضمون شعره وموضوع ، 

  (.2٣ص  م، 1٩٩6، الصايغ وتركي النصار”)  يف الشكل واألسلوب يوآخرون عابوا عل
د الوهاب البيايت العديد من األعمال يف خمتلف اجملاالت السياسية واالجتماعية ترك عب

لدي ، نظما  والتارخيية والثقافية والعملية الشعرية واحلياة الشخصية وترمجة الكتب املفضلة
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ونثرا. كما ترمجت أشعاره إىل الفرنسية واإلجنليزية والفارسية واإلسبانية والروسية والصينية 

« مهشمة قيأبار»(، م1950«)نياطيوش ةكمالئ» :يك بعض أمهها حسب الترتيب الزمينوإل.... 

« اةياحليف  املوت»(، م1966« )أيتي وال أيتي يالا»(، م1964) «لماتكالنار وال»(، م1954)

قمر »(، م1974« )النار لسارق ةيذات ةريس»(، م1972«)املةكال ةيالشعراجملموعة »(، م1968)

(، م1999) «يازريالش حافظ ايل ةيائكب»(، م1995« )املرائي تابك»(، م1975از)ريش

 (.م1999 )«« ةيشرق نصوص»(، م1999«)عائشة حتوالت»

 ميف بعض املفاهيتعر

 الكومسوبوليتانية -العامل الوطين  -1

هاه املدرسة، فيما يتعلق باملعتقدات الوطنية، تسعى إىل فهمها جيدا وتؤمن بأن العامل هو 

ماركوس سايرون هو بالتأكيد أحد . ترك للجمي  وجيب على احلكومات أن تتحدالوطن املش

يعتقد أن احلكومة هلل وأن مجي  األجيال واألوالد هلل ث يح ؛ املؤيدين األوائل هلاه النظرية

وال يوجد عبيد وال سادة بل كل البشر متساوون وأن العدل حقهم مجيعهم، وعلى هاا املنوال  

يعتقد أن كل اآلداب تتحد يف أدب واحد كبري، وأن ان ك فقد ب العاملي؛يفكر جوت  يف األد

األمم مثل األهنار اليت تصب يف جمرى عظيم، كما أن  جيعل من أملانيا مركز الثقافة 

وكان يأمل يف ظهور أدب بشري عاملي تغاي  األمم األخرى بأعماهلا  .العاملية والفكر اإلنساين

 . األدبية

 (ةيعرب الوطن -ةيعامل) األممية -2

. عرب الوطنية مفهوم عام يتعامل م  املصاحل املشتركة لألمم وتنهار في  احلدود اجلغرافية

، فإهنم مجيعًا بشر ومشتركون يف اجلوانب اإلنسانية وأهنم أعضاء يف هلاه املدرسة ووفقًا

من والعاملية  ا عمال احتدوا بالثورةي"ويف هاا الصدد، بشرت املاركسية حتت شعار . العامل

خالل إثارة قضية الربجوازية العاملية والنضال ضد النظام الرأمسايل الاي حيكم العامل 

وبناءً على هاا . اجملتم  االشتراكي العاملي مث الشيوعية العامليةتحق ي للربوليتاريا حيت كل 

 آشوري،)الشعار، أطلق ستالني على االحتاد السوفييت؛ مركز ملتقى الكادحني يف العامل 

 (.4٥ص  ش،1387
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 ةينشأة عرب الوطن-٣

شهد األدبان العاملي والعريب يف القرنني التاس  عشر والعشرين تغريات جارية حتت تأثري 

األدب العريب  تغلغل هاا التأثري كثرياً يف طبقاتو .املدرسة املاركسية والسريالية والصوفية

وميكن لنا رؤية هاا  .مجي  النقاد العرب جاب انتباهجبمي  أنواع ، سواء الشعر والنثر، ف

يف جمال  حمفوظ. أما التأثري يف جمال كتابة القصة يف أعمال الروائي العريب البارز جنيب 

الشعر، فقد تأثر مج  غفري من الشعراء  كأدونيس وأمل دنقل وسعدي يوسف ومظفر النواب 

م، كانت اخلمسينات وبشكل عا. وعمر أبو ريشة واجلواهري،  بطريقة هاه املدارس

العامل الثالث يف والستينات والسبعينات ذروة حضور املاركسية والسريالية يف األدب العاملي، و

من ناحية أخرى ، فإن الصوفية القدمية والسريالية . ل أوضح، والسيما يف األدب العريبكبش

 اجلانب العابر للحدود اجلديدة، املشتركة يف املُثل اإلنسانية والعاملية ، قد سلطت الضوء على

كما ساعدت املاركسية األدب العابر . يف شعر هؤالء الشعراء املتأثرين هباه املدارس ةيالوطن

فتجد . للقوميات من خالل حتطيم اجلدران القومية والشعار العاملي لوحدة الربوليتاريا العاملية

رات وكارون وامليسيسييب واضحة أن املعاناة العاملية انطالقا من هنر السني إىل هنر دجلة والف

سي ال يعرف الدم والعرق واللغة واملكان كاتب املاركيف آثار الكتاب املاركسني، لالك فإن ال

با من شاملو، وأن تشي يا قركتابات . فتجد أن لوركيف  وال يكترث هلا واجلغرافيا والتاريخ

م إعدام الشاه يف شعر تيما أن  كو ،ينكدكعي يايت وشفيعند الب كفارا أمنوذج مشتريج

 يتخطي، ويني والعراقينيرانينشد مظفر النواب ألجل السجناء اإلي، وبوابة طهران يايت عليالب

 م الشاه.ك يف آهلم يف حينيرانياإل كشاريايت حدود العراق ليالب

 املاركسية

قة مدرسة تشكلت على أساس يهاه املدرسة اليت يعود تارخيها إىل ماركس، هي يف احلق

باستخدام نظرية هيغل، اليت تؤدي إىل التوليف، وجد ماركس أن هاا . لصراع الطبقيا

والفرق بينهما . املبدأ قابل للتطبيق أيضًا يف اجملتم  ويف القضايا االقتصادية واالجتماعية

هو أن الفكرة بالنسبة هليغل شيء حقيقي ، لكن بالنسبة ملاركس ، فهي شيء مادي يف رأس 

املرحلة األوىل أو . عتقد ماركس أن التاريخ قد مر مبراحل خمتلفة من احلياةما يك. اإلنسان

واملراحل التالية، . املبكرة كان فيها مجي  البشر مشتركني ومل تكن هناك ملكية خاصة

ويعتقد أن  م  ثورة  .العبودية واإلقطاعية إىل أن وصلت إىل الرأمسالية يف زمن ماركس

طبقية وال ، ليتحقق جمتم  بال إىل االشتراكية مث الشيوعية تم ، سيصل اجملالربوليتاريا
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، االقتصاد هو األساس، والثقافة والدين واألدب تابعة القتصاد، بالنسبة ملاركس. ملكية

  .وأيضا وفقًا ملا يراه، فإن حدود الفكر واألدب واالقتصاد تنهار

سة املاركسية اجملتمعات وم  صعود لينني إىل السلطة يف االحتاد السوفييت، جابت املدر

املستعمرة واستقطبت الكتاب واملثقفني الاين سعوا لتحرير أنفسهم من براثن الرأمسالية  

 .واستخدمتهم يف طيف األدب امللتزم

 التصوف

يف  ةيالوطن يعود تاريخ الصوفية إىل القرن األول اهلجري، وما يؤكده البعد العابر للحدود

يف احلقيقة إن مقصود الصويف ال يقتصر على  .ملكان واملاهبيةزوال الزمان وا: الصوفية هو

:  يصدق عليوال حيوي  مكان دون مكان ألن  " األول واآلخر: " ينطبق عليالزمن ألن مراده، 

وعلى أساس ذلك يتب  الدين يف الصوفية نوعًا (. 11٥/ البقرة " )فَأَيْنَما تُوَلُُّوا فَثَمَُّ وَجْ ُ اللّ ِ"

إن قليب هو املسجد اإلسالمي واملعبد : يقول ابن عريب عن هاه التعددية. عدديةمن قانون الت

من وجهة نظر الصوفية هاه املظاهر كلها ألوان . اليهودي والكنيسة املسيحية واملعبد الوثين

البيايت يف الكثري من  ".هو الظاهر والباطن: "يف حني أن احلقيقة واحدة  كما قال تعاىل

اصده ومعاني  من الصوفية ليخلق روائ  ال ميكن فهمها وتفسريها إال من أشعاره يستوحي مق

 .ةيالوطن خالل نظرت  العابرة للحدود

 البيايت وعرب الوطنية

 املاركسية والواقعية

ومن . آثار وتغريات دراماتيكية يف البلدان العربية 17٩٨كان لغزو نابليون بونابرت ملصر عام 

يف هاا الصدد، متكن األدب . دب والثقافة يف األراضي العربيةإجنازات هاا احلدث منو األ

العريب من التعرف على املدارس األدبية الغربية مثل الكالسيكية والرومانسية والوجودية وما 

 . إىل ذلك

والواقعية هي إحدى هاه املدارس اليت أحدثت تغيرياً يف مفهوم األدب ورسالة الكاتب 

حلقيقة، بعد تراج  الرومانسية، عززت املدرسة الواقعية يف ا. والشاعر وغريت رؤيت 

قاعدهتا، وبعد احلرب العاملية الثانية، حدثت تطورات يف العامل العريب املعاصر؛ مثل 

االرتباط املباشر بني الشعراء العرب وشعراء العامل، مما جعل العامل العريب يتماشى م  

. رت خالل ذلك تطورات اجتماعية وأدبية كبريةتبلو و .احلركات األدبية املعاصرة يف العامل

إحدى هاه احلركات كانت يف مصر، حيث استطاع حممد عبده أن يض  األسس حلركة 
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االستقالل والتحرير، إلن مصر تعرفت على روح احلضارة اجلديدة بفضل رحلة نابليون 

، ومت صدرت جملتان بالفرنسيةومدارس هناك،  اءإنشما أن  مت ك 17٨٩بونابرت عام 

ر ظهاه احلركات اإلسالمية هلونتيجة . إرسال جمموعة من الطالب للدراسة يف أوروبا

ن وكتبوا القصائد لصاحل اإلنسانية يخرآلح ليشعراء نباوا من طريقة الثناء واملد

ما أن  كان الشباب املثقف يف الدول العربية ك (.40-2٨صص ش،1380، ينككد)والناس

فمنهم من . ضني جدا عن الفقر الاي سببت  احلرب بني الناسيف الفترة املعاصرة غري را

ويف ظل . وجد احلل هلاه املشاكل يف الشيوعية، والبعض اآلخر قبل مبادئ اإلخوان املسلمني

هاه الظروف، كان من الطبيعي أن ينتقد بعض الشعراء والكتاب الرومانسية حبدة، وهكاا 

 (.٨٩، ص ش1380، ينككد)ظهر شعر الشعراء املاركسيني 

عبد الوهاب البيايت شاعر واقعي انتب  ألشياء مثل املعاناة والصعوبات واألكاذيب والعديد 

وهي  -من املشاكل األخرى يف اجملتم ، وقد واج  هاه القضايا املاكورة بنظرت  النقدية 

 التعبري احلقيقي عن التجربة احلياتية، ألن  كان يعتقد أن على الشاعر أن يعرب عن مشاكل

يف ظل هاا التفكري و. ونواقص اجملتم  انطالقا من واجب ، والتزام  جتاه اجملتم  ومشاكل 

نشأ أدب يسمى باألدب امللتزم خلدمة اإلنسانية واجملتم ، إذ إن هاا النوع من األدب ال 

يعترب األدب ذا قيمة إال عندما يهتم باإلنسان ومشكالت  ويعرب عن احتياجات  يف اجملتم  

 . يلبشكل مج

بالتأكيد، يف حتليل جنوح البيايت حنو الشعر عرب الوطنية، تعترب املاركسية أحد العوامل 

الرئيسية اليت كان هلا تأثري يف حيات  األدبية، وقد ظهرت األبعاد السياسية واالجتماعية 

اليت كانت يف ذلك الوقت " برلني الشرقية"كما أن  يعترب  .هلاه املدرسة بوضوح يف شعره

 . أن انتصار املتأملني هو أمل شعره يريز احلكم املاركسي، يوتوبيا ل  ومرك

 ساهم ارتباط املدرسة األدبية الواقعية باملاركسية يف تطوير فكر البيايت العابر للحدود

الصوفية عامل آخر ال ميكن التغاضي عنها يف هاا الشأن، إذ ما أن ك. بشكل كبري ةيالوطن

ريح الشيخ عبد القاهر وامليول الصوفية جلده كبري أثر يف فكره إن حلياة البيايت جبانب ض

وقد تبلور هاا األثر بعد عقود على حنو ملحوظ يف شخصيت  من خالل ميول  إىل الوجودية 

 ،ومن املثري لالهتمام أن  ال ميكن متييز شعره حسب الترتيب الزمين  .والصوفية نفسها

الاي يعود إىل بدايات وضوح هو البعد الرومانسي الاي مييز شعر البيايت بد يالوحواألمر 
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أن ميول البيايت األخرى  علما .يتضح هاا من خالل ديوان  املالئكة والشياطني و .شعره

 .تتشابك، وكلها تساهم يف تآزر بعده العاملي

 املؤشرات عرب الوطنية

 عبور احلدود اجلغرافية -1

 فلسطني -1-1

ألجل هاا تراه يسافر إىل إيران وموسكو وإىل العراق وحده، البيايت شاعر عراقي ال ينتمي 

 وإسبانيا ليثبت أن الشعراء ينتمون إىل العامل كل  وأن العامل موطن جلمي  البشر كعائلة

ال شك أن من أعظم أحداث اجملتم   .يعيشون معا واحد لغة ودين ولون وعرق هلمواحدة 

ال  ال تكاد جتد من الشعراء العرب منف .العريب احتالل وهتجري وقتل الشعب الفلسطيين

آمل ، وقد تناول البيايت مثل غريه  تحدث عن فلسطني وأملها وال يعترب آالم الشعوب العربيةي

 ، ، اليت أذهلت العامل العريب كل1٩67ويف هزمية يونيو . اه القضيةمن الشعراء العرب ه

ة يتعاطف م  حزن ن هاه القصيديف عنوافنراه  ". بكائية إىل مشس حزيران"أنشد قصيدت  

 .ن كلمة بكائية تعرب عن هاا التعاطفالشعب الفلسطيين، أل

 لماتكالشرق/ حرب ال يمقاه طحنتنا يف
 (10٥، ص  2ج  م،1٩٩٥ ،ايتيالبة )يوف اخلشبيالس

يف بداية هاه القصيدة مل يغادر البيايت حدود العراق فحسب، بل يكسر احلدود العربية 

. ثقايفالشرق الىل الشرق، وهاا الشرق بالطب  ليس شرقاً سياسياً، بل لينسب اهلزمية إ

بالطب ، اللغة الفنية للقصيدة ملفتة للنظر وجاابة . ويعلن أن كل مثقفي الشرق مهزمون

 .حيث خصصت الكلمة األوىل منها بالشاعر

ل ويرى أن سبب الفش. طحنتنا؛ أي أن حرب الكلمات سحقتنا حنن املثقفني يف املقاهي

كما يعترب البيايت ماضي . هو إمهال وانشغال املثقفني الشرقيني بقضايا ثانوية تافهة

 .فلسطني والعرب واحدًا ويشكك في 

 ا أو قطاة /ريحنن مل نَقتل بع
 (10٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتي)البمل جنرب لعبة املوت و مل نَلعب م  الفرسان 

ويشكك يف الثقافة العربية اليت  حنن العرب ليس لدينا تاريخ نضال وال كفاح،: قولي

ويعتقد أننا لسنا أهل جهاد وقتال البتة لدرجة أننا مل نقتل يف تارخينا . اإلبل متتزج  حبياة

 .مجالً وال حىت قطاة
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لوم ي فإن حنن مل خنترب حىت لعبة املوت يف ألعابنا الطفولية، من ناحية أخرى، 

 :قوليف ثقفني الاين مل يصنعوا حربًا من دماء الشهداء وجراحهم ليكونوا رسل الشهداءامل

 (10٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتي)البحنن مل جنعل من اجلرح دواة / و من احلربدماً 
. ة لزكي األرسوزي، أحد أعضاء وأعمدة حزب البعث السوريمهداالقصيدة  هاه

 .املاركسيةواألدب املستخدم فيها متأثر بالكلمات 

هم الاين يدعوهم األدب  :"الكادحون"مراده من  :يا إل  الكادحني الفقراء"ويف قول  

 . املاركسي إىل الوحدة العاملية

ميكن أن تتأثر روح النضال ضد األرستقراطية وحكام العرب الضعفاء بالصراع الطبقي 

 .للماركسية
،  2م، ج 1٩٩٥، ايتيدهم )الببار / هزموا هُم وحكس اليواون الطكحنن مل هنزم / ول

 (107ص 
 تون ياجملد لألطفال و الز

اليت ترمز إىل أرض فلسطني تصور " اجملد لألطفال والزيتون"يف قصيدة " زيتون"كلمة 

اضطهاد األطفال الفلسطينيني الاين يعيشون يف خيامهم يف ظروف قاسية وبدون أي مرافق 

ملقدسة بأهنا مكان آمن ومريح حيث عاش  انيويصف أرض فلسط. ورعاية صحية أو تغاية

الناس ذات يوم بدرجة عالية من الراحة ومل يكن هناك صراع بينهم؛ ولكن عندما هاجر 

 .املغتصبون إىل ذلك املكان، محلوا معهم كل الشرور والفوضى والعنصرية

 :ونقرأ يف قصيدت 

                          والزَّيتونِ لِألطفالِ اجملدُ

                          واألحياءِ  للشُّهَداءِ اجملدُ

 اخلَيامِ  ويف العَاابِ لَيلِ يف لِألطفالِ اجملدُ

 (1٩6، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبالمِ. )السَّ أرضِ يف لِلزَّيتونِ اجملدُ
 هند ايل -1-2

يعترب بأسلوب رائ  و يف هاه القصيدة يربط البيايت مدريد وقندهار وأصفهان وبغداد ببعضٍ

كما أن قندهار . ويبعث احلياة يف اخليام بأغاني  اجلميلة. رمزًا هلاه املدينة حبيبت  عيون

 « ديمدر» .هي عينا حبيبت  اليت تغرق يف حبرية عرب املرور من غابات النخيل وسهول النار
هما يل وسهوب النار/ غرقت فيتان عرب غابات النخري/ حب«قندهار كناياستعدهتا/ع اليت
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واستكماال للقصيدة، تصبح عيون هند حمبوبة ( ٥٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبرقت )احت

 أسطورة أصفهان العربية، حيث يلجأ احلمام إىل أبراجها، ويردد اخليام أغاني  يف احلانات
ب فم  يام/ بعندليابراجها احلمام / وبعث اخل ايل يوأ «اصفهان»كنايع" .بصوت عاب

 (٥٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتي)الب "احلان الظمآن/ موزّعا احلان  يف

يف النهاية تسافر عينا هند إىل بغداد اليت نسيها يف يقظت  وحلم ، وكما يشهد األدب، 

وتتحدث العربية والفارسية واإلسبانية  .تعرب حمبوبة البيايت حدود العراق والعرب والشرق

لة عنده بنسبة مجال مل تعد حبيت  حبيبة العراق وحده، وكأن بغداد مجي كالكو .معا

كما أن القومية . واخليام هاا الشاعر العاملي يصبح رفيق الشاعر .قندهار ومدريد وأصفهان

مل تعد هند يف شعره تنتمي إىل لغة وقومية واحدة . العربية حتتضر يف عيون البيايت وتزول

 .تنسب وتعودبل كل مدينة وبلدة حتارب  الفقر وتفكر يف الكفاح هي موطنها املفضل وإليها 

 ويف خامتة شعره يقول: منحت أهلي الفقراء كلمايت.

 نيسابور -٣-1

يف  ما أهناك. وقد مت استخدامها عشرات املرات. هاه املفردة هلا تردد كبري يف ديوان البيايت

هي مدينة منكوبة وحزينة وقد " سابوريل فوق نيالل" ويف قصيدة" الاي يأيت وال يأيت" دة يقص

باجلدري  ةاملصاب مب وأن جنود املغول سرقوا قبور أطفاهلا وبصقوا على وجههمزقتها احلر

تعامل معها بسبب قوامسها ي حيتمعلوم أن هاه املدينة ليست مدينة عربية و. واغتصبوهم

ابور نيس ه، بل السبب يف ذكر هلا ارتباط جغرايف مبسقط رأسضا يأليس و اللغوية املشتركة

لك نراه يأمل أن تقوم ذتشفي روح كل إنسان حمب للحرية، وألجل  هو املعاناة املشتركة اليت

ضيء ينا أن يان علك: "يقول يف هاا الصددفنيسابور من جديد وتزدهر مرة أخرى، 

عند متاما وهاا الشعور نفس  جنده  .(7٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتي)الب"سابوريل نيل/النور

 (. 6٥ص ش،1٣٩٥، انيدريح)ين كدكعي يشف

حتوم / سابوريب نيالغ نيبع يأر: "قائال  ينيالشاعر بع يريا الثالثة يالرؤ دةيويف قص

(. 7٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب" )ة يف الناريح يسلخ وجا وتُشوي/ حول رأسها النسور

 . تولد امرأة يف قلب نيسابورتأمل أن  يعللكن  ال يزال 

أمرأه تولد أضالع : )قوليف ورة،واملرأة يف شعر البيايت، رمز للوالدة واستمرار حلياة الث

 (. 7٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب)( نيسابور 
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ولد حيث يكون االنتحار مرة ا تشعر باملرارة أهنت"  الطفولة جهنمي" يف قصيدة  نيسابورو

  . أخرى، كما أن الشاعر يف عقل  يصن  بباقة من الزنبق تاجا لبناء املدينة الفاضلة

نيسابور مسقط رأس  ويفكر يف بناء املدينة الفاضلة اخلاصة كما نرى، يعترب البيايت ف

سابور يف العديد من قصائد يتظهر نما أن  ك. ب  على هاا الكوكب بشعور من ماضي نيسابور

ستيقظ نيسابور مرة يأمل أن ت لكن  يف النهاية، .املغول البيايت كمدينة مضطهدة هامجها

ث يح( 7٣، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب) يا األمل من عالمات الشعر الواقعوها ؛أخرى

لعل   .(7٣، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبد الشاحب املقهور )يلبلتغسل وجهها ا: قولي

( ٩7، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبسر األصفاد )ك  ثوب حزهنا و تياحلكسابور/ ختل  ين

 (.7٣، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبسابور )يفغداً ختضر ن

 طهران -1-4

  إعادة إنشاء مدينة بابل، وم  متنيتحدث البيايت ألول مرة عن يورة والظل يف قصيدة الص

مزيج من أساطري مصر واحلجاز واليمن، يصور وقتًا سيعود في  العامل إىل أيام سعده 

وأن هاه الدنيا تشب  يف حقيقتها فتاة عاراء ينام معها امللوك والتجار، ، وسروره اجلميلة

 . ثورة يف طهران ويولد اإلنسان من جديدويف هاه احلالة يدق جرس ال

الصورة املمزّق / إذن لقامت بابلُ ادحمترق  / وابتسمت عشتار/  يلو جُمعت أجزاء ها

اره / كس / وعادت البيسبأ بلق س / ونورّت يفيالع يس/ ألنطفأت احزان حاديوعاد أوزور

 (٩٣ص  ، 2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبطهران / وولد االنسان ) الفجر يف يكوصاح د

ويتحدث الشاعر عن طهران وكأهنا وطن  وينتظر منها الثورة والصحوة، ونتاج هاه 

 .عرب بل والدة اإلنسان من جديدالالثورة ليس انتصار بالد فارس أو العرب أو غري 
 شرياز  -٥-1

، وكأن  جيد نفس  خالدًا البيايت أن ميوت على عتبة شرياز يف قصيدة نقد الشعر، يتمىن

، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب) "لو أنين مت علي دربك شرياز" .رة حافظ وسعديجبانب أس

11٩).  
، يشب  قصيدت  مبخاض امرأة حامل حتمل القمر الشريازي ويف قصيدة قمر شرياز

يرى عشيقت  ن  ما أكوتطري ليالً ب  وال تعرف حب األرض الاي ال معىن ل .  ،ذهيب بشعرها

أن ينجنب القمر  يعلهند وسلمى وعائشة : العربية مثل  ه حبيباتِيف شرياز ويضطر شعرُ

  .الشريازي
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" مدريد يف عيد امليالد"قصيدة  ، يفوغرناطة وبرلنيدينة مدريد ملظهر استخدام  يُو

لدى  ةيالوطن ، الروح العابرة للحدود"عشرين قصيدة من برلني"و" ن غرناطةالنور يايت م"و

 .الشاعر

 .النضال العاملي -2

 لون يف سبيل العدالةمناض -2-1

 عرفمتثل أشعار البيايت النضال العاملي من أجل العدالة، وأن النماذج املستخدمة عنده ال تُ

لوركا األسباين وفنجد أن يف شعره يرد كل من عطار وخيام النيسابوري . ايان واجلغرافكامل

ووضاح  والكويب تشي جيفارا و ناظم حكمت التركي إىل جانب ابن عريب والسهروردي

، أثبت من ناحية أخرى .ويفقد العرق واللغة وبيئة اهليبوليت كفاءهتا اليمين واحلالج؛

"وحنن من  .، فقد جرب ثقافات خمتلفة حتت ستار املنفىيت عمليا عامليت  يف حيات البيا

ويف موسكو ينهل  ( 2٣، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب من باب لباب".)و  يمنف ايل يمنف

 عر األتراك.ش بقرب ناظم من

اخرى بالد مساء حتت منفي وحيد  االن فهو ،/ مكان اي يف يسعد  مل  متكح  ناظم "

يف احللم جيد . و(٥٥1، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب )"التكوين عصور ثلج يغمره قرب يف ،/

 .البيايت نفس  م  ناظم حكمت

 ماراثى لوركا

، ويصور لقمانالنهائي املأساوي ل يتحدث لوركا يف هاه القصيدة عن وفاة إنكيدو واملصري

 (. 142، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب)املدينة الفاضلة اليت يعيش فيها اإلنسان 

 ن العطاريدالديفر

 يسجد العطار خممورا وبعبارات" "ارمقاط  من عبارات فريد الدين العط"يف قصيدة  

الاي يصبح في  اإلنسان  يعلن عن الوقتو" يا أنت وأنا حمبوبيت" . صوفية يتحول إىل حبيبت 

ال " ويف النهاية يصبح العطار مرآت  وال يرى سوى اخلمار. مالكًا للكون والسماوات السب 

بيايت اليض  قة ييف احلقهنا  .(40٨، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب" )اخلمار غالب اال

لة م  الشراب واخلمر العرفاين ملدرسة حمي الدين على شفاه العطار ويبين املدينة الفاض

 .لوركا وعطار وناظم حكمت وتشي جيفارا
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 اإلنسان ، املتلقي العاملي -٣

إن متلقي الشعراء يف األدب القومي هم أبناء الوطن ويف مدرسة العرق الواحد هم أبناء ذلك 

اكتسبت القومية العربية م  حضور عبد الناصر قوة و. العرق ويف املدارس الدينية هم املتدنيون

تأثر وقد  .ريب وأدى ذلك يف بعض احلركات إىل توحيد دول مثل سوريا ومصريف العامل الع

، حىت أن اجمللد الثاين من ديوان  يبدأ اً بفكر وشخصية مجال عبد الناصرالبيايت كثري

ربية ولكن كما يظهر من عنوان القصيدة، أن الروح الع" عبد الناصر األنسان"بقصيدة 

املاركسية يف  ومثلما تفكر .ثركأ متأثر بالصوفية واملاركسية ألن ، العرقية والقومية أقل وضوحا

، س املاركسية، لكن على عكلبيايت يتخطى حدود العراق والعرب، كالك ااحتاد عمال العامل

خياطب و، بل يلهم نفس  بإهلام الصوفية مر على الطبقة العاملة والفالحنيال يقتصر األ

يس ور مجال عبد الناصر يف إطار إنساين وليصو .. .اإلنسان جمردا عن قوميت  وعرق 

يزحزح " ، فإن عبد الناصر هو منارة طريق اإلنسانوحسب قول . شخصية عربية عرقية

 (٨، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب" )، يوقد مشعة  يف الليل لالنسانصخرة التاريخ

 أخويت البشر

دًا آخر يف ثقافت  ويترك ، يقبل البيايت وجوصيات عربية وعاملية بارزة ومدحهمباختيار شخ

 .دائرة الدم والعرق والدين
، يستخدم قناع أيب العالء ليثور ويهرب من خدمة البالط ففي قصيدة حمنة أيب العالء

مدّها ، لتنفخ أدي : ياجملمدتني فيقول عن ويعيد احلياة إىل اجملتم  املصاب باجلمود بيدي  

، ايتيالب) البشر ح واملطر/ إلخويتيس و الراجلماد/ لتزرع األوراد/ أمدها للشم اة يفياحل

 (.27، ص  2م، ج 1٩٩٥

لعل من أهم أهداف البيايت اليت تتجلى يف قصائده والدة اإلنسان، وقد  :ميالد األنسان

 .ذكر ذلك يف مواض  خمتلفة يف ديوان 
يف قصيدة البحث الكلمة املفقودة، يرى الوقت ضائعا وأن األرض خالية من العظماء 

لئك الاين ينتهكون يف هاا اجلو اليائس ويف النضال ضد أوو .ألقى عليهم املوت بظالل  الاين

،  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب) حيترقون ليضيعوا شرف اإلنسان()،قول عنهميكرامة اإلنسان 

، ويف النهاية يولد اإلنسان من جديد مثل شجرة من ويبحث عن نور ويقظة نيسابور (،٩0ص 

 (.٩0، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب) "د /يولد االنسان من جدول:"فيقالتراب والرماد؛ 
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؛ "الصورة والظل"ويتكرر نفس هاا التعبري بعد الثورة اليت حدثت يف طهران يف قصيدة  

 .(٩٣، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبوُلد االنسان )طهران/ و الفجر يف يكوصاح د
ت االنسان ينسان، فيقول: رأبشأن مستقبل اإل اقلقايت يجند الب "املدينة"قصيدة ويف 

 (10٣، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالباملخازن ) واجهة الغد املعروض يف
، املخصصة للنازحني والالجئني، تضيء مشاعل األمل" بيةاجلرادة الاه"ويف قصيدة 

 .خيام الالجئني تنتظر يف حطني جيش صالح الدين األيويب وزئريهمأن و
ء وتنتهي القصيدة بانتظار مبشر عاملي وخملص ويف النهاية يصاحب حرقة أيب العال

، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبأنتظر الطوفان )« / املبشر االنسان»أنتظر  .بشري يزيل الظلم

ونفس هاا التعبري " احلمل الكاذب" يتكرر لبابل حيث يقول: "بابل مل تَبعَث و لَم  (،17٣

 (1٨1، ص  2ج  م،1٩٩٥، ايتيالب« )اسوارها املبشر االنسان يظهر علي

يكشف عطار يف دور احلالج سره يف " مقاط  من عااب فريد الدين العطار" يف قصيدة 

 .املاء عند رؤيت  خضرة الغابات امللكية

هو  الاي شعار احلالجي يف ك ذيريايت يف هاا الشأن أن  من خالل تغيومن إبداعات الب

اول حي "ما يف جبيت إنسان"  إيل ،(40٥، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب" )ال اهللمايف جبيت إ"

، ايتيالب .)أرض الواق  يقها عليوتطب رسالت  وحتقيق مسؤوليت  االجتماعيةأداء القيام ب

 (.40٥، ص  2م، ج 1٩٩٥

 األساطري والعادات العاملية -4

هي أن يكونوا على دراية باآلداب العاملية  ةيالوطن إن اخلطوة األوىل للشعراء العابرين للحدود

 ويف نظر هاه اجملموعة من الشعراء، فإن نطاقهم ونطاق األخر، طبيعين يقبلوها كأمر وأ

 ينتمي إىل أولئك الاين يتفقون يف اإلنسانية دون االلتفات إىل العرق والدين.هو و .واس  جدًا

، وتأثروا لستينيات ارتبطوا بأساطري العاملالغالبية العظمى من شعراء العامل العريب يف او

، فعربوا عن أفكارهم بلغة الشخصيات واألساطري حتت غطاء يل إليوت املوضوعمبعاد

 .القناع
. ال شك أن حتليل الشعر العريب املعاصر مستحيل وغري مكتمل دون فهم األساطري

والبياين باإلضافة إىل االستفادة الكبرية من األساطري اليونانية والفينيقية والعربية يف شعره 

لشعر العرفاين والتراث العريب من خالل اختراع أقنعة جديدة يف الشعر ، عزز الصلة بني ا

 .العريب
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 أورفيوس وأوزوريس -4-1

« اعشتاريبابل حتت قدم الزمان/ تنتظر البعث / ف»العودة من بابل" يقول:  "يف قصيدة 

( ويدعو عشتار لتنهض ومتأل اجلرار وتسقي شفيت  77، ص  1م، ج 1٩٩٥، ايتيالب)

اة وفآه يعود للحيويف النهاية تصرخ مجي  األحجار قائلة:  عشتار متوز لن  .ناألسد العطشا

، ص  1م، ج 1٩٩٥، ايتيالب )     «ا عشتار!يا عشتار يمث آه/ وصاحت االحجار/ عشتار 

يف سنوات الفقر  إنك نشأت: يف قصيدة املوتى ال ينامون خياطب اخليام ويقولو .(7٨

 .حالم على السور الليلي ، مات واورفيوس، ووقد ماتت األوالتشرد والزنوح
حادي العيس  عنترة باعتباره" سيأوزور"، تض  أسطورة ويف قصيدة الصورة والظل

وتعود احلياة  على أمل تنبعث احلياة من جديد وتتحد بابل املمزقةجبانب بعضهما البعض؛ 

 والنور إىل الكون.
م، 1٩٩٥، ايتيالبو بعث املقبور ) س / وعادت الروح و عاد النور/يلو جُمعت لعاد اوزور

 (٩4، ص  1ج 

 دالسند با -4-2

 يأن  يف إحد حيت ،«السندباد» بأسطورة  عن تشرده وأهل العاملريايت للتعبيستشهد البي

ين كدكعي يوهلاا نعت  شفومن باب لباب؛  يمنف إيل يمن منف كقول: إن أبايقصائده لولده 

 قول: يامن يف داخل  وكاطب سندباد الخي« ائداحلرف الع»دة يبالشاعر املشرد. ويف قص

تب  حمض حروف/فأنا اعتصر احلروف وورقائي م  كل ما أكا سندبادي/ يتب /كل ما اك

مليء  ت مويتيوف/ بيالصبح هتوف/ آه ال توقظ جراحايت/ وال متأل رقادي بالط

اد الاي السندب لجأ من تشرده إيليفالشاعر (. 41٣، ص  2م، ج 1٩٩٥، ايتيالبوف)يبال

ل حلم  وحتتسي دم ؛ كدات باتت تأيور والديما أن الطكاب الفقراء.  يث يمت  وارتديفقد ق

زن الاي كال كذل يصلوا علحيثوروا يف غد ويزن سفره يف قلب األطفال الصغار لكض  يوهو 

 تهم.يهو حر

 العريب/الالجيء  ا حمسنونيم كء؟ آبانيرحم أمجعيم؟ وكرحيشتري؟ اهلل يمن 

 يف ينوزكون السندباد أناكجتّف و تضح ف خبز/ان اعرايفي/ برغنيان وللحروف املبواالنس

/ ني/عار طعمكأبواب يشحاذ عل ء العريبين الالجيشحاذ حز يم السند باد بزكقلب صغار

-441 ص، ص 2م، ج 1٩٩٥، ايتيالب ور.)ي/ وطنيور جارح  السنيل حلم / طكايالنمل 

442) 
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 نتائجال

 .احلاالت التالية ة يف شعر عبد الوهاب البيايت عربنيانعكست عرب الوط

املرور بالعادات والتقاليد العربية وقبول أساطري العامل غري العربية واستخدامها يف  -1

 .شعره العريب وتوطينها من خالل القناع واالستدعاء

هان وإجياد منوذج مدريد برلني نيسابور وأصفاحلدود اجلغرافية للعامل العريب عبور  -2

 .وغرناطة جبانب بغداد

 .قدوة للشباب والوطن العريب هامتجيد أبطال الشخصيات غري العربية وتقدمي -٣

 .اجلم  بني الشعار العاملي حلكومة املاركسية العاملية ورسالة الصوفية اإلنسانية -4

  



522   2022 شتاال، رابعالعشر، العدد ة سابعالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 املصادر

 .ميركالقرآن ال

 د.يمنشورات مراورطهران:  ،۱۶، ج ياسيانشنام  سد (.ش۱۳87)وشي، داريورآش
  للدراسات ي: املوسس  العربوتريب ،املةكالة ياألعمال الشعر (.م۱۹۹5)عبدالوهاب، ايتيالب

 والنشر.
، 2، حممدرضا، جينكدك يعيسندباد، ترمجة شف يآوازها (.ش۱۳55)بدالوهاب، عايتيالب

 .لين منشورات:طهران
 رقد.: دارالف، دمشق  الشمسينابي(. م۱۹۹۹)، عبدالوهابايتيالب

  يداره الشئون الثقاف:، بغدادثيالشعر العراق احلد يف يار قوميالت (.م۱۹8۳، ماجد)يالسامرائ

 .النشرو

 بعد الطوفان، يبقيما ايتيعبدالوهاب الب(. م۱۹۹۶)النصار، حممد كيالصائغ، عدنان، تر

 .تاب العريبكال ي، لندن: نادالطبعة األويل
بغداد: مطبعة  ،۱۹58عام  لعراق منا نشأت  حيتا الشعر احلر يف (.م۱۹78وسف)يالصائغ، 

 ة.يب البغدادياالد
، بغداد: دارالشؤون ايتيشعر عبدالوهاب الب االلتزام و التصوف يف (.م۱۹۹0د جاسم)يز، السيعز

 .ة العامةيالثقاف

 سخن. اترونشم :هرانطشعر معاصر عرب ،  (.ش۱۳80، حممدرضا)ينكدك
  .يللطباع والتوز ؤسس  الصاحلاين، دمشق: معة األويلالطب، 5(. جم2002) يالعرباملوسوع  

" ينكدك يعيو شف ايتيشابور در شعر بين ياسيس ياوك"وا (.ش۱۳۹5)آخرونان، امحدرضا ويدريح

 .۶5-4۳،صص12العدد ،جملة حبوث يف األدب املقارن جامعة الرازي ،
اصر، سندباد منوذجاً" ، املع يالشعر العراق د الرمز يفي"ظاهره جتم (.م20۱4)ي، علد. قهرماين

 .14جمل  جامع  االنبار اللغات و اآلداب، العدد
و   اآلداب يلك: اجلزائر" ، ايتييف شعر عبدالوهاب الب "القناع الصويف(. م20۱7)د. وقاد، مسعود

 .ياللغات جامع  الواد
 اسات يفدر " ، جملةوان عبدالوهاب البايتيد "االسطوره و وظائفها يف (.م20۱4)، خالدريسيد. 

 .۱۶  و آداهبا، العدد يلغ  العربال
  اآلداب و العلوم يلكا : يسورو نثره" ،  ايتييف شعر الب "القناع الصويف (.م200۱)، خالدريسيد. 

 ن.ي ، جامع  تشرينساناال



  523 في أشعار عبد الوهاب البياتي ةيالوطن دراسة االتجاهات العابرة للحدود

ة وآداهبا يعرب، جملة اللغة الزنده" ياسطوره ا ايتيهاب ب"عبدالو (.ش۱۳8۳)شبستري، معصومة

 .۹۶-77، صص۶عددالجامعة طهران، 
ر اشعار عبدالوهاب د ياسطوره ا ياسيت سينا متنيب ي"نقد و بررس (.ش۱۳۹۳)ماني، بيصاحل

 ص(.ت ) التناينا متنيب يش مليمقاالت مها جمموعةقم: "، ايتيب
" ايتيعند عبد الوهاب الب« عائش »  لي"القناع و الدالالت الرمز (.ق۱4۳0)آخرون، حامد ويصدق

 .55-45،صص۳العدد، ۱۶ الدورة ، يم االنسانالعلو ، دراسات يف
"، فصلنام  نقد ادب ايتياز، روشنا شهر شعر البري"ش (.ش۱۳۹4)آخرونحممد و، تبار يعامر

 .۱45-۱20،. صص8العدد ، السنة اخلامسة، معاصر عريب
از  ايتيو عبدالوهاب الب ينكدك يعيشعر حممدرضا شف ي"بررس (.ش۱۳۹۳)، ناهده وآخرونيفوز

 .۹7-7۹، صص۱العدد  ،ةيالدورة الثان، حبوث يف األدب املقارن" ، يقيات تطبيبمنظر اد
در اشعار  و اديب زباين يمتناقض منا يقيتطب ي"بررس (.ش۱۳۹۹)آخرون  ويفرد، هد يقامس

 ،العام الثاين عشر ،" ، جملة األدب املقارنينكدك يعيو حممدرضا شف ايتيعبدالوهاب الب

  .2۱7-20۳صص، 22 العدد
" ران در شعر عبدالوهّاب البيايتيا ادب و فرهنگ" بازتاب (.ش۱۳۹2)آخرونا، ناصر وين سينحم

 .۱۱۹-۹5صص ،۱2 السنة الثالث، العددحبوث يف األدب املقارن جامعة الرازي، ، 
"، جملة اللغة ايتيت  در شعر عبدالوهاب ببرجس ي"اسطوره ها (.ش۱۳8۹)ي، علكيويا يجنف

 .2۳0-205صص ،الثاين العدد ،هرانة وآداهبا جامعة طيالعرب
شعر عبدالوهاب  يف ياحلالج واملعر ةيشخص"استدعاء  (.ش۱۳۹۶)آخرونار وي، شهرمهيت
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