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 صالملخّ 
عناصرها ون من املظاهر الطبیعّیة بل خيلقال يكتفي شعراء العرب املعاصرون بالرؤية البصريّة إزاء ما يرون حوهلم من 

هم الشعععرع. للشععاعر العراقي املعاصععر عبد  الوهاب مواضععه هاّمة اسععاعدهم يف اشععكیل الصععورة الفنّیة واندبّیة لنصععّ
ة يف هفا احاي، فقد حظی   زفاهیكه الظواهر الطبیعّیة والسعععععععععّیكا املطر زكايفة بارزة يف شععععععععععره البیايت جتربة خاصعععععععععّ

فاملطر يُعّد ها. ءعّددة. وبناء على ذلك كان الشاعر يوّظف هفه املفردة للتجديد يف اشكیل صوره الشعريّة وإغنااملت
البحث على أساس ُبين هفا  . قدللنظر من قصائده هبا البیايت بکثافة يف عدد ملف  من الوسائل التعبرييّة اليت اهتمّ 

الشاعر موّضحاً دالالهتا لدور الثنائّي الفع العبه مفردة )املطر( يف ديوان املنهج التحلیلي واإلحصائّي حماواًل ابیني ا
خضعععععععععععرار، والثورة، االالعديدة إجياباً وسعععععععععععلباً. وللكطر يف شععععععععععععر البیايت إ اءاا ورموز كثرية عا نا من اإلجيابّیاا 

اسعععععععععععة لفظة من در وقد ابنّي لنا واحلیاة، والتجديد، والضعععععععععععیاء ومن السعععععععععععلبّیاا املوا، والوحدة، والتدمري، واحل ن. 
للداللة على ( مّرة 58) ( مّرة يف احكوع، وقد وظّفها119)املطر( يف قصععععععععععععائد البیايت أيفّه اسععععععععععععت د  هفه الفظة )

املقعدار من ( مّرة يف معنعاهعا احلقیقي. وهعفا 12( مّرة للعداللعة على السععععععععععععععلبیّعاا، ككعا  عاءا )49اإلجيعابیّعاا و)
و ودين يف املرم ية، ينبعث من رؤية الشععععععععاعر إزاء املوا واحلیاة وعلى إأر ا الی س وانمل اسععععععععت دا  هفه املفردة ال

 يففسه يف آن معاً.
 
 احلقوي الداللّیة. ؛املطر ؛عبد الوهاب البیايت ؛الشعر العريب املعاصر: الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

املسؤوي الكااب                  nzare@pgu.ac.ir 



 1398 ربيع، 50 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

2 

 مةالمقدّ . 1
كو  واآلال  من يففحاا إهلّیة اكشعععععععععف اهلللطبیعة مكايفة بارزة يف الشععععععععععر العريّب احلديث، زا فیها 

إمكاهنا أن ا يل ة صععععافیة بآالبشععععريّة إأر احلوادس السععععائدة واملثرية لأح ان يف أملاء العام. فهي ككر 
الشاعر املعاصر عندما جيعل يففسه لسان أّمته ويقصد أن يتحّدس عن و أار انم من و ه البشر، آ

أفضععل یف کل شععيء يراه ممئكاً مه رؤيته وفكراه، و مكنويفاا شعععبه وأحاسععیسععهم فیضععطّر إ  اوظ
یة بانمور آأار ومعام موحّدة للطبیعة زا فیها من عدالظواهر املتهفه ما جيده بسعععععععععععععععهولة حوله هو 

اة إلبراز أفكاره وأحاسیسه مستكّداً منها ا تیاز واقه اإليفسان واصوير صور احلیالسلبّیة واإلجيابّیة 
يا لقضعععععععععععععااائه املثرية لإلعجاب، واحلیويّة، والفرح أو الوقائه املرّة واملنبعثة من املعاصعععععععععععععرة وامللی ة بالوق

السیاسّیة، واال تكاعّیة، واإليفسايفّیة يف العصر احلديث. واملطر باعتباره عاممً لل ري والربكة واحلیويّة 
إ  ملعاصعععرين ا آأار الشععععراءكايفة واسععععة يف ز حظي والنشعععوء يُعّد من هفه الظواهر الطبیعّیة والفع

حّد بعید. فايفعكسعععع  هفه الظاهرة يف الشعععععر العريب احلديث ايفعكاسععععاً  ديراً بالفكر واسععععت دمها 
الشععععععععععععععراء لتبیني موقفهم إزاء احلوادس والوقائه املفرحة أو اا يفة يف العام البشعععععععععععععرع. إّن الشعععععععععععععاعر 

راً با ري كاملعاصعععر ال ينظر إ  املطر من  ايفب إجيايّب فحسعععب، بل يعتقد أّن املطر لی  دائ اً مبشعععّ
 وميكن أن يكون عامًم للسلب، فريى فیه اهلد  والدمار وا راب. 

عبد الوّهاب البیايت، الشاعر العراقي املبدع الفع كان حمامیاً لشعبه العراقي املضطهد، است د  
داً من یايت واحيُعّد الب»لفظة )املطر( يف شععععععععععععععععره من  هتني  ا هة اإلجيابّیة وا هة السعععععععععععععععلبّیة. إذ 

الشععععععراء الرّواد الفين ميثالون املدرسعععععة الشععععععرية ا ديدة. فقد غك  روحه يف قضعععععايا وطنه، واكّون 
، و   يف اعبريه عن ذلك إ  وسائل -مدينة، وإيفسايفاً، وسلطة-لديه إحساس عكیق ب يف احلضارة

ه شعععععععكیل يفصعععععععّ ؛ فنجده يسعععععععتعني بكّل مفردة رم ية وموحیة لت(127   2014)يسعععععععري، « فّنیة  ديدة
الشععععععععععرع ويلج  إلیها لینقل أفكاره وأحاسعععععععععیسعععععععععه إ  القرّاء. وزا أّن لدى البیايت اوّ هاا متعّددة 
للفظة "املطر"، ع منا على دراسععععععة هفه الظاهرة الطبیعّیة ودالالهتا العديدة يف قصععععععائده وقد و ديفا 

حیان اظهر لنا ي بعض انأّن الشعععاعر قد وظّفها يف يفتا ه الشععععرع بدالالا وتلفة ومتناقضعععة، فف
 السلبّیة  ادالالهت اإلجيابّیة ويف أحیان أخرى ادالالهت

انبه أ ّیة البحث من عد  و ود دراسعععععععععاا سعععععععععابقة اناول  الدالالا الكامنة ملفردة املطر يف 
اً يهّكنا  فه املفردة لبیان أحاسعععیسعععه وأفكاره وأيضعععهلشععععر البیايت، ككا يهّكنا أسعععباب اختیار الشعععاعر 
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املعاين واملفاهیم الكامنة وراء هفه املفردة الرم يّة. وهلفا سععععععینا يف هفا البحث إ  كشعععععف  كشعععععف
وتلف ا وايفععب اليت وّظف فیهععا الشععععععععععععععععاعر هععفه املفردة يف أشععععععععععععععععععاره من خمي املنهج التحلیلي 

 واإلحصائي للدراسة.

 . أسئلة البحث1-1
  يف هفه الدراسة سوف ملاوي اإل ابة عن انس لة التالیة

  يف شعر عبد الوهاب البیايت؟ «املطر»ما مدى اوظیف مفردة 
 يف شعره؟  «املطر»البیايت إ  كثرة است دا  لفظة  ما هي انسباب اليت دفع  عبد الوّهاب 

 ما هي انغراض الداللّیة اليت قصدها عبد الوّهاب البیايت يف اوظیفه هلفه اللفظة؟ 

 . خلفّية البحث 2-1
طروحة دكتوراه ا؛ منها آأار عبد الوّهاب البیايتقد اطّرق الباحثون إ  دراسعععععة  وايفب متعّددة من ل

موسعععومة بعععععععععععععععععع "الامی  يف شععععر عبد الوّهاب البیايت" للباحث حسعععن عبد عودة  یدع ا اقاين يف 
   واليت اناول  اسععععععععتعكاي الشععععععععاعر للرم  واالسععععععععطورة وبیان انسععععععععباب2006  امعة الكوفة عا 

ل   منها رسالة قّدمتها الباحثة رشا عبد احلسن عبد العظیم إ  جمالكثرية اليت دعته الستعكاهلكا. و 
 ، حت  عنوان "رسعععععالة الفاا واآلخر يف شععععععر عبد 2013كلیة اآلداب  امعة القادسعععععیة، سعععععنة 

كاعي تل  هفه الدراسعععععععععععععععة إ  أّن اعامل البیايت مه اآلخر التارخيي واال وصعععععععععععععععّ االوّهاب البیايت". 
والسیاسي يرابط بوعیه الفكرع، ككا أّن االيففصاي الو ودع عند الشاعر كان سبباً يف أن يستعني 

ة يف ورسعععععععالة "الرؤيا الشععععععععري. الشعععععععاعر من عامله انّوي يف اصعععععععوير ممحمه إ  عوام إيفسعععععععايفّیة أخرى
لع ي  الفع قّدمها ابیايفاا عبد الوّهاب البیايت  جتربيت الشععععععععععععععععرّية أبوذ اً" للباحث بل و ة عبد 

يكشععععععف عن مسععععععايفدة البیايت أن  . سعععععععى هفا الباحث 2015 امعة أ د بن بلة وهران، سععععععنة 
حلركة التجديد يف كتاب جتربيت الشعععرية للبیايت. وأّما من الدراسععاا اليت اناول  مفردة املطر فنفكر 

موردی شعاعران   در شععر معاصعر عرب )مطالعه های بارانرسعالة ما سعتري موسعومة بععععععععععععععععع "دالل 
 يگوحمكود درويش(" الفع قّدمها عبد اهلل بی یالسعععععععععععععععیاب، يفازك املمئكة، يف ار قبايفبدر شعععععععععععععععاکر 
ش. وهفه الرسععععععععالة کكا هو معلو  1395ذربیجان زدينة اربي ، عا  آية اهلل مدين آ امعة شععععععععهید 
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ه شععععععاعراً أحسععععععن ر من عنواهنا والشعععععع صععععععیاا املدروسععععععة فیها م اعايت املطر يف شعععععععر البیايت باعتبا
اوظیف هفه املفردة بدالالا موحیة. واطروحة دكتوراه معنويفة بععععععععععععع "داللة املطر يف الشعر ا اهلي  

 . وأيضععععععاً مقاي 2015عادي بوديار جبامعة احلاج  ضععععععر عا  للباحث  دراسععععععة يفسععععععقیة سععععععیاقیة"،
باران در شعععر ن ديمشععاك لیحم معروف وروشععنس ويسععی حت  عنوان "بررسععى اطبیقی مفهو  با

ش. 1391، عا  7، العدد 4" منشععععععععععععور يف جملة ادبیاا اطبیقى، السععععععععععععنة سععععععععععععیاب واخوان أالث
ل  الدراسعععععة إ  أّن االضعععععطراباا السعععععیاسعععععّیة واال تكاعیة املشعععععاكة بینهكا أّدا إ  اوظیف وصعععععّ ا

 ا. وكفلك ر شعععاكة كالعدالة، واحلريّة، وا طر، واالسعععتبداد، واهلد  و... يف أشععععاماملطر بدالالا 
  دهای متناقض واژه باران در شععععععر شعععععفیعیحت  عنوان "كاركر  وآخرين مقاي نبی ذر قامسي آراين

بان ادبیاا ن ز و حتلیل يفقد مت يفامه ختصععععععصععععععی" املنشععععععور يف )فصععععععلکدکنی وبدر شععععععاکر السععععععیاب
كطر يف لش. يتطّرق املقاي إ  دراسععة الوظیفة الرم يّة واملتناقضععة ل1393، عا  19، العدد فارسععی(

أشععععار شعععفیعي كدكين وبدر شعععاكر السعععیاب بدالالاه اإلجيابّیة كالسعععرور، وا صعععب و... والسعععلبیة  
كاملوا، واهلد ، وا یبة و... . فهفه الدراسعععععععععععععععاا السعععععععععععععععابقة کكا يفمح  من عناوينها م اعايت 

إفرازاهتا  ىموضععععععوع وثنا، وهبفا وقه اختیاريفا على دراسععععععة هفه املفردة يف شعععععععر البیايت، للوقوف عل
 الداللّیة يف جتربته الشعريّة.

 . المطر وتناقضه المفهومي في شعر عبد الوهاب البياتي2
، وا كه أَمرطار  » اء يف لسعان العرب  َطُر ماءُ السعحاب 

. وامل حاب  ََطُر  املاء املنكسعب من السعا
 «امل

  7هع، ج1409الفراهیدع، ) «هو املاء املنسكب من السحاب»ويف العني  هع، مطر(1410)ابن منظور، 
ويُعّد يف أملاء العام رم اً للت أرياا السععععععععععععكاويّة وهفه حقیقة واضععععععععععععحة أّن املطر هو عنصعععععععععععر  (425

. اعود أ یة املاء والعناية به إ  العصععععععععور (17  2ش، ج1379)شعععععععععوالیة و ربران، اإلخصععععععععاب لأرض 
املاء مبدأ أّوي »ععع ضّیة احلیااّیة للبشر، فحیث اناولته انساطري، وقام  زعا ة هفه الق  ّداً القدمية 

افرع  عنه مجیه الكائناا احلّیة ذلك أّن انساطري اليت عّدا املاء أّوي مبدأ يفش  عنه مجیه ما يف 
الكون، كثرية ... أّما أسععاطري ا لق العربّیة فلنا منها حكاياا افید أّن انرض والسععكاء يفشعع اا من 

اكاد أساطري العام القدمي »فاملاء املبدأ انّوي لنش ة الكون، فععععععع  (137  1 ، ج1994)عجینة، « ماء
فه أحد لإليفسععععان بوصعععع -وما زاي–انتهي إ  أّن املاء أصععععل يفشعععع ة الكون واإلحیاء. فقد جتّلى املاء 
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املطر . »(11   1986)أيف  و ود، « العناصعععر اليت عاينها يف مجیه أحواهلا الصعععلبة والغازية والسعععائلة
ائل، ال يدر أحیايفاً إاّل بعد أن يعاين اإليفسان معايفاة امل اض والوالدة، فی يت بعد سهر فعل کوين ه

واعب واضرع واوسل، وبعد أن اتم عكلیة اإلخصاب والت اوج. ريح ا نوب القح السحابة ا اوية 
فتكتلئ ماء واتم الوالدة وافضععععي إلی مطر غ ير ارفد احلیاة بکل مقوماا ا صععععب، وحتلب الرياح 

 .(70   2008)مشسي، « السحاب حلباً، أو متريه مرياً فیدر ضرع السحابة العظیم خبصب احلیاة
. وأّما النظرة الظروف بوهلفه املفردة معان متناقضعععععععة اوحي إ  دالالا إجيابّیة وسعععععععلبّیة وسععععععع

 دب ا اإلجيابّیة للكطر كايف  من قد  انيّا  مه البشععععر والسععععّیكا العرب قبل االسععععم  الفين أدركوا
ّنه باحلی»والقفر يف معظم حیاهتم. فكان العريب  اة، حلا ته إ  الغیث، وفراره من ا دب، وضععععععععععععععع

وهفه العوامل  علته متتّبعاً  .(30  6 ، ج1967)ا اح ، « املطر شعععععع ن اضععععععطرّاه احلا ة إ  اعّرف
أدرك ا اهلي بفطراه أّن الطبیعة هي مصدر املاء، وأّن املاء هو أساس احلیاة، وأيفّه »مواقه املطر. فع 

)بوديار،  «هو سععّر الو ود، وأيفّه هو مايفح احلیاة، وأيفّه و ه للسعععادة اليت ينشععدها اإليفسععان يف حیااه
ض جتّلى املاء يف بع»حیاء انرض وخصعععععععععععبها. وكفلك فكان املطر عندهم سعععععععععععبباً إل (37   2015

 «الصور الشعريّة ا اهلّیة رم اً ينفي عناصر احلیاة من خمي فعل التدمري الفع ميارسه السیل العار 
آن الكرمي وقد  اءا صعععععععورة املطر من حیث هو عنصعععععععر متناقض يف القر » (271  املصعععععععدر يففسعععععععه)

 الكرمين آوماّدة للكوا معاً، وكثرياً ما يفكر املطر يف القر  ة للحیاةواضعععععععحة وضعععععععوحاً ااّماً، فهو مادّ 
ياا وأّما كويفه عاممً للحیاة يف اآل .(651   2012)الز  رمضعععععععععععععان، « يف موضععععععععععععه االيفتقا  والعفاب

يفّیة فیعود إ  انلفاظ اليت ادّي على املطر كالغیث والسععععععععععحاب وامل ن وغري ذلك، ولكن يفف  آالقر 
ككا  اء .(20  1 ، ج1948)ا اح ، « يلف  به إاّل يف موضععععه االيفتقا  آنر ال جتد الق»املطر  لف 

 .(40)الفرقان   يف قوله اعا   ﴿ولقد أاوا على القرية الىت أمطرا مطر السوء﴾
وّظف الشععععاعر العريب )املطر( على مدى العصععععور املاضععععیة حىّت اآلن، فتطّورا معايفیه ودالالاه 

ة اليت ختتلف عّكا كان يف املاضعععععي. ويفلح باختمف انزمنة نّن كّل زمن ل  ه مسااه وظروفه ا اصعععععّ
العصر العباسي وانيفدلسي وصفوا هفه الظاهرة السكاويّة وكّل  أعأّن الشعراء يف العصور المحقة 

ما يرابط هبا من الصواعق، والسحاب واملطر وامل ن يف أشعارهم ب هبى الصور وأمجلها. فعلى سبیل 
« ملدرارانمطار اليت اسكب دمعها ا»رومي يكثر من ذكر الربیه وما يتعّلق به كعععععععععععععععع املثاي إّن ابن ال

وكفلك إّن ألفاظ املاء يف ديوان ابن  دي  كثرية  ّداً وادّي على احلیاة  .(62   2017)حسعععععععععععععععا ، 
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السحاب »وأّما أبو متّا  فكفرداا . (33   2007)استیيت، والروعة واملوا وا وف والثورة وغري ذلك 
)العريب،  «وامل ن والدمي والغیث واملطر والربق ومشعععتّقاهتا عنده ا صعععب والنكاء واالسعععتكرار يف احلیاة

1989   159). 
ويف العصععععر املعاصععععر، إّن الشععععاعر حسععععب افّكرااه املنبعثة من الظروف السععععیاسععععّیة واال تكاعّیة 

 الشعر الا مفردة املطر يفيستكّد من لفظة املطر إلبراز مشاعره وخلجاا يففسه. وقد اطّورا دال
املعاصر وسب اطّور الظروف وقضايا الشعب املتعّددة يف هفا العصر كاالستبداد والفقر واحلرمان، 

سیلة اطّهر بل رم ية املاء أّوالً باعتباره و »ف خفا إ اءاا كثرية ومتناقضة يف الوق  يففسه. اکون 
تعععه على احلیعععاة، والععععفوبعععة، والبهعععاء، والثورة مّث لعععدالل (262  1 ، ج1994)عجینعععة، « رم ًا للطهعععارة

وكفلك املوا، وا وف وما إ  ذلك من املفاهیم. والشاعر املعاصر يّت ف املطر وسیلة للتعبري عن 
زوايا حیااه اليت اؤأّر على أفكاره وأحاسععععیسععععه بشععععكل خاّ ، وهلفا كثر اسععععتعكاي هفه املفردة بني 

لبیايت. زا أّن شععععععععععر البیايت جمكوعة م جية من انضعععععععععداد  الشععععععععععراء املعاصعععععععععرين ومنهم عبد الوهاب ا
كاحلیاة واملوا، واحل ن والفرح، والتشاؤ ، والتفاؤي، فلهفا جند جمكوعة من الصور احلقیقّیة واحازيّة 
ملفردة املطر کسائر املفرداا الرم يّة يف شعره. وحتكل هفه اللفظة دالالا إجيابّیة ابشر باالخضرار، 

حلیاة، والنور و...، وإ اءاا سععععلبّیة اشععععري إ  املوا، والتدمري، واحل ن، والوحدة وغريها والثورة، وا
من املضعععامني. وسعععنعايت هفه انمور املتناقضعععة يف ديوان البیايت يف مبحثني منفصعععلني بغیة الکشعععف 

 عن مجالیاا هفا التوظیف ودالالاه الرم ية.

 البياتي. الدالالت اإليجابّية للمطر في شعر 1-2
إّن الدالالا اإلجيابّیة للكطر يفامجة عن ان ّیة اليت يفراها يف املاء، وإذا كان املاء املبدأ انّوي لنشعععع ة 

دالالا بة لنا يت هفه الرؤية اإلجيابیّ  الكون ومنبعاً للحیاة يف انرض واخضرارها بعد يف وي املطر، فت
ب اهیم املو بة. والبیايت كسعععععععععععععععائر شععععععععععععععععراء العر إجيابّیة اوحي بانمل واحلیاة وما إ  ذلك من املف

يت للكطر بدالالا كثرية مثل االخضعععععععععرار، والثورة، واحلرّية، واحلّب، واحلیاة، والربیه،  املعاصعععععععععرين ي
والطهارة، والنور، والیقظة. يرى الشاعر هفه اإل اءاا املثبتة يف هفه اللفظة، فیستكّد منها للتعبري 

ة هبفه املفردة. يفعايت فیكا ي يت أربعة مالبشععععريّ آماي يففسععععه وآماي عن  ن ة إ   ايفب املی اا امل تصععععّ
 هفه الدالالا حسب ان ّیة ومواضه استعكاالهتا يف ديوان البیايت 
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 . االخضرار1-1-2
ة آد  وحّواء.  ارابط  حیاة اإليفسعععععععان منف انزي با ضعععععععرة واالخضعععععععرار، وهفا انمر يعود إ  قصعععععععّ
فحظی  الشجرة وهي أصل ا ضرة منف القد  باحاا  الشعوب وبلغ  حّد التقدي ، نهّنا امز  

 والشعععععععععععععيء الفع يعطي احلیاة .(102   2012)حّفاد، اإليفسعععععععععععععان يف احتیا ااه الیومّیة طواي حیااه 
لأشعععععععععععععععجار والنباااا هو املاء املن ي من السعععععععععععععععكاء، وزا أّن املاء هو رم  احلیاة، كفلك يفرى يفف  

ى احلیاة ادّي عل»ا ضععععرة، فككا الشععععجرة الرموز والدالالا الكامنة حت  لفظة املطر، مو ودة يف 
ويّة، الك یوا لود، وابارك املكان واقّدسععععه، واضععععفي علیه دالالا الصععععّحة، وا لود، وانمن، واحل

فاملاء أيضاً  ،(204   2007) ّادة الكوسا، « الدالالا اليت خيت هنا المشعور ككوروس اراس إيفساين
يدّي على يفف  الدالالا والرموز. وزا أّن املاء املصدر انّوي لنش ة احلیوان والنباا واإليفسان ومن 

يء  الكرمي ﴿َوَ َعلرنا م ن امل نآمثّ مصعععدر لبقائها فإّن كّل شعععيء يبقى حّیاً ككا  اء يف القر  اء  ُكلا شعععَ
. يرى البیايت املطر سععبباً لل ضععرة واحلیاة يف عّدة قصععائد وبطرق وتلفة، فكنها (30)انيفبیاء  َحيٍّ﴾ 

 ما  اء يف قصیدة "سفر الفقر والثورة" حیث يقوي 
، يف مناز  الشععععععععريدة   هبا  ا وكايف   القصععععععععیدةُ ا أسععععععععلحيت الوحیدةُ ا يف مدن  العام 

فق ار أعنيُ اللصعععو   والضعععفادع  البلیدة  ا من يشعععاع قصعععیدةً؟ ا ... ا لقاء هفا 
، هفع ال هرة  الفريدة   ر انخضر   .(49-48  2 ، ج2008)البیايت، املط 

يلّون الشاعر بداية هفه القصیدة ب لوان من احل ن والغّم باستعكاله مفرداا وعباراا ادّي على 
"الثلج، والفقر، وبم وطن، والقرب، والنجكعععة ااّطكعععة، والعععفكريعععاا اهلرمعععة،  الفقر، واحلرمعععان مثعععل

و لید أسود، ورماد أمطار، واملنفى، والقكر املّی " وكثري من هفه املفرداا اكشف عن  ّو مفعم 
با یبة. ولكن ال يكتفي الشاعر هبفا الفضاء ا ايفق يف القصیدة بل يسعى أن جيد منففاً لل م  

ف الععفع يتوّرف فیععه. فینتقععل من هععفه انمور امل عجععة إ  احلععّث على الثورة ويتحّقق ذلعك من املوق
باسععععتعكاله اعابري موحیة كاملطر انخضععععر، وال هرة الفريدة. فاملطر يف هفا السععععیاق يرم  إ  اإلحیاء 

سعععتدامة اواحلیاة ا ديدة واسعععتكرارها. والشعععاعر أضعععاف إ  هفه املفردة صعععفًة ا داد أأر االخضعععرار و 
احلیاة يف النفوس. فیجعل بني املطر وا ضععععععرة اراباطاً غري منفّك بتلوين املطر باللون انخضععععععر. إّن 
املطر الطبیعي ال يّتسععععععم باللون انخضععععععر ولكن الشععععععاعر أضععععععفی علی هفه النعكة اإلهلّیة لويفاً حمبّباً 

، ومن أ ل على القصعععععععععععععععیدة للنفوس يوحي باحلیاة والبقاء حتی يت ّلص من آالمه وأح ايفه املطّلة
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موضععه  يف" يف هفا السععیاق. وجند هفه الصععورة أيضععاً ةارسععیا الفکرة وا کیدها  اء "بال هرة الفريد
 خر من ديوايفه يف "القصیدة اإلغريقّیة"، إذ يقوي آ

واشعععععععععتعلي حبّاً ا يا قطراا  املطر  املتسعععععععععاقط  يف كلا الغاباا  ا كايف ر ارسعععععععععمُ فوَق 
  .(385  هاملصدر يففس)ا ويداً استجدع قطراا  املطر  ا ضراء   الرمل  عیناً وشفاهر 

يشعععر الشععاعر وا ة ملّحة إ  االخضععرار ويرى حتّقق هفا انمل يف املطر، فاسععتجداء انيدع 
رّب واسععت دا  عبارة "ويداً اسععتجدع" اع ،لی  للكطر فحسععب بل يكون للكطر الفع معه ا ضععرة

عن شععععععععّدة االحتیاج إ  احلرکة أو احلیاة انبديّة، ككا يفرى أّن قطراا املطر بتسععععععععاقطها يف الغاباا 
اشعل احلّب أيضاً. کّرر الشاعر "قطراا املطر" مرّاني يف هفا املقبوس القصري فكرّة يفعتها با ضراء 

رّة "يف کل الغاباا"، والغابة يف يففسععععععععععععها اوحي باالخضععععععععععععرار، لدورها يف ايفبعاس احلیاة ا احلب وم
 فاملطر يبقى رم اً للحّب واحلیاة 

ها  ، فغداً ختضععععر  يفیسععععابورُ ا اعودُ   من قرب  فلتكطرع أيعّتُها السععععحابةُ ا أيّاَن شعععع   
 .(73  2 ، ج2008)البیايت، املهجور  ا متسحُ خّدع واروّع الص َر والعظا َ 

بني رموزه  رم اً أسععععاسععععّیاً »داه زوا عائشععععة اليت اسععععتطاع الشععععاعر أن جيعلها يبدأ الشععععاعر قصععععی
د اهلل زاده، )صعععععدقي وعب «الشععععع صعععععّیة للتعبري عن موضعععععوعه الشععععععرع وجتسعععععید رؤاه إزاء الكون واحلیاة

فلهفا يسعععى الشععاعر أن يبحث عن شععيء يعطیه حیاة  ديدة ويرى هفه النجاة يف  (45   2009
 ذهنه بالفقر مماألة لبغداد اليت اظهر دائكاً يف»ابور، املدينة اليت يراها البیايت يف وي املطر على يفیسعععععععععععععع

واهلد ، نّن يفیسععابور ب قدمّیتها املضععی ة ما اسععتطاع  أن ارفه رأسععها بعد هجكة املتكّردين والتدمري 
ختضععععععّر  فهو ي مل أن (108ش  1392يفیا واخوان ماسععععععوله،  )حمسععععععين« السععععععّی ة بعد هفا ا رابأار واآل

يفیسعععععابور أو بعبارة أخرى بغداد نيفّه ي مل دوماً أن اتحّوي بغداد إ  مدينة فاضعععععلة متكثّلة عنده يف 
يّت ف الشععاعر من هفه اابوبة رم اً للحريّة أو الثورة من خمي مفهو  يسععتند على »يفیسععابور. فععععععععععععععععع 

ه، واتداخل ّتسعععععععععععه يف ديوايففكرة اولد احلیاة من خمي املوا ... فعائشعععععععععععة رم  أرّع عند البیايت، ي
وكّ ن يف هفه  (50   2009)صععععععععععععععدقي وعبد اهلل زاده، « مسععععععععععععععتويااه الواقعّیة وانسععععععععععععععطوريّة والو وديّة

القصیدة صراع بني املوا واحلیاة، فلهفا يقف  الشاعر من  دران املوا على  دران احلیاة بواسطة 
لبیايت اً غري منفّك عن املطر يف شععععر ايف وي املطر وا ضعععرة احلاصعععلة منها. ويبدو أّن ا ضعععرة عنصعععر 
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رح الشعععععاعر بلفظة "املطر"  راً باحلیاة انبديّة. م يصعععععّ وهفا يؤيّد كون املطر عاممً لمخضعععععرار، ومبشعععععّ
طاب االيفشائي فقد ايفتقل من ا « فلتكطرع أيّعُتها السحابةُ »مباشرة بل  اء بصیغة انمر مث النداء 
 رة. إلی االخبارع للتقرير وارسیا الفک

 . الثورة2.1.2
املتعّفرة يف ذاكرة البیايت ولكن مه هفا م خيب أمله فكان ي مل دائكاً  انمنّیاامن االيفقمب كان 

 الش صیّااو يف جناة اإليفسان، وأراد أن  یي هفه انمنّیة ب شعاره من خمي االستعايفة بانساطري 
اا اليت أحلّ علی بصور وتلفة. ومن الش صی الااأّیة املتعّددة اليت جند صداها يف كثري من قصائده

حیث  أوريّة حضععععععورها يف منج ه الشعععععععرع هي شعععععع صععععععیة مجاي عبدالناصععععععر ملا حتكله من دالالا
كان البیايت يبحث عن منقف يعلق علیه آماله يف الثورة وا م  من حاي االيففصعععععععععععععععا  والغربة، »

دع ا اقاين، ) ی« فو د يف مجاي عبد الناصعععععععععععععر بغیته، وقد عاش يف كنفه حقبة لیسععععععععععععع  يسعععععععععععععرية
د قويف هفا الصدد استدعی هفه الش صّیة وأضفی علیها دالالا اوحي بالثورة و  .(51   2009

قرهنا باملطر. وال خيفی أّن مفهو  "املطر" يف هفه القصیدة املسّكاة بعععع "إ  عبد الناصر اإليفسان" له 
لفع بإمكايفه ا يرى عبَد الناصعععععر أشعععععبه باملطر الشعععععاعر ة إذ أنّ مكايفة عالیة من حیث افرازااه الداللیّ 

 ي القفر فیقو  الشعب العراقي للقیا  بثورة شاملة يف هفا البلد أن يه ّ 
وهفا الثائرُ اإليفسعععععععاُن عربَ سعععععععنابل  القكح ا يه   سعععععععمسعععععععلَ الريح ا مهَ املطر ا مه 
التاريا  والقَدر ا ويفتحُ للربیه  الباب ا فیا شععععراءَ فجر  الثورة  املنجاب ا قصعععائدُكم 

ا فهفا املاردُ الثائرُ إيفسعععععععععان ا ي ح حُ صععععععععع رةَ التاريا، يوقد  حجاب له، لتكن بم
 .(8-7  2 ، ج2008)البیايت، لإليفسان  مشعةً يف اللیل  

كان البیايت  ّب وطنه ولكن هفا احلّب ما كان مينعه عن معا ة اهلكو  البشعععريّة واالعتناء هبا، 
ة يف شعره يعشق العراق، ويف العراق يعشق بغداد وبابل، ويف بابل يعشق اإليفسايفیّ »یتجّلى أيفّه فعععععععععععععععع

)قیسععومة،  «ر باملاضععي ويفتحهكا على املسععتقبل املنشععودواإليفسععان، ويطكح إ  انمسى ويربط احلاضعع
. وهفا العشعععععععق واالحتفاء بالوطن کان بارزاً يف اعبريه عن التغیري والوصعععععععوي إ  الثورة (13   1997

يف كثري من قصععععععععععععائده. يرى الشععععععععععععاعر حتّقق الثورة يف و ود مجاي عبد الناصععععععععععععر فیسععععععععععععتدعي هفه 
لی مفرداا مهّیجة   عقیني جتاه وطنهم ويف هفا الصععدد يرکّ الشعع صععّیة القومّیة لتهییج مشععاعر العرا

منها "املطر" باعتباره عاممً موحیاً بالتجديد واحلیاة والربیه وا صععععععععععععب والنكاء. املطر رم  للثورة زا 
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فیه من ُبشرى للبعث واإلحیاء، فالشاعر بوساطة حشد عدد من املظاهر الطبیعّیة كاملطر، والريح، 
ة يرسعععم صعععورة حاملة اؤّدع إ  إضعععاءة مشعة يف لیل البشعععريّة وذاك على أيدع عبد والربیه، والصععع ر 

«  َدرمَه املطر ا مه التاريا  والق»الناصعععععععر ا ارقة. والشعععععععاعر من خمي اکرار "مه" يف هفه العبارة 
 ياالتاريا والقدر( وبفلك اخّتف املطر معادالً موضععععوعّیاً لتار و ک يفّه اسععععتعان هبا بدي حرف العطف )

  البلد وقدره.
ومن دالالا املطر كويفععه مظهراً للثورة اظهر يف املقطه الثععاين من قصعععععععععععععععیععدة "حمنععة أيب العمء" 

 حیث يقوي الشاعر فیها 
رُ احلجرر ا أشد   وغسلَ املطر ا ذوائَب الشجر ا أيف عُ يففسي يف بمف  قصر ه، وأكرس 

اَ احلیاةَ   ر ا ... ا أمد ها،يف قیثاريت الوَاعَرر ا أمد  للسعععععععععععععحرر ا يدع اليت اثَلاجَ  تَنرف  ل 
رر  البیايت، )يف ا كادر ا لت رعَ انورادر ا أمد ها للشععععك   والريح  واملطرر ا إلخويت البَشععععَ

 .(27-26  2 ، ج2008
يبدو هناك صعععععراع دائم يف هفه القصعععععیدة بني انمري مظهر االسعععععتبداد وبني الشعععععاعر صعععععاحب 
انيادع البیضععععاء حتكعه وللكجتكه البشععععرع. ي يت الشععععاعر زفردة املطر خمي هفه املقارعة مرّاني، 

رة "أيف ع اففي املرّة انو  يغسععل املطر ذوائب الشععجر وهفه إشععارة إ  بدء احلركة نيفّه ي يت بعده بعب
يففسعععي يف بمف قصعععره وأكسعععر احلجر"، فاملطر بداية للحیاة واحلركة نّن هفه الظاهرة الطبیعّیة ككا 
بن وهلا الّطف ا و بإمكاهنا أيضعععاً أن اطّهر الفسعععاد والظلم واالسعععتبداد. ويف هناية النّص يؤّكد على 

ث عن الشعععععاعر يبحوالريح.  هفا انمر زّد أيديه للسعععععحر لطلب احلیاة مسعععععتجدياً املطر والشعععععك 
والدة  ديدة للحیاة بإشععععععاراه إ  غسععععععل املطر لفوائب الشععععععجر، فهو يطكه للتغیري وااليفبعاس ملو 
مسععتقبل أفضععل للشعععوب من أ ل احلصععوي على احلريّة املبتغاة. فیجب ا تكاع مجیه هفه العوامل 

 لها.لشاعر للبشريّة ب ككواالستقمي إأر الثورة اليت يتكّناها ا لیتّم الوصوي إ  احلريّة
 . الحياة والتجّدد3-1-2

اإلجيابیّاا  وهفه ا صععععععععوصععععععععّیة من حیاء،املطر عند البیايت يف بعض انحیان للبعث واإليرم  لف  
اليت جندها عنده، فككا يكون املطر يف الطبیعة ويف املوروس البشععرّع رم اً للحیاة فبإمكايفه أيضععاً أن 

 آأار هفهو اء احلركة والتغیري يف الوضعّیة املو ودة لبلد الشاعر املضطهد. يثري اهلّكة يف النفوس إليفش
  إذ يقوييف قصیدة "انرض الطّیبة" الصفة ظاهرة 
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ويف قرييت، كعععان أطفعععالُنعععا ا يغنّوَن لأرض  غعععبا املطرر ا وكعععاَن الربیهُ يعَهُ   احلیعععاة ا 
ه يف دروب  القكر   .(237 :1، جاملصدر يففسه)بساعد 

اً إليفسعععععععالإّن املطر هفا العطاء اإلهلّي الفع أُهدع للبشعععععععر يعید احلیاة لأرض، ويعطي  ن حسعععععععّ
مجیًم ي يعل اهلكو  ولو كعايفع  هعفه اهلكو  يفعاجتعة من ا وع واحل ن وانم. عبعد الوهعاب البیعايت يبعدأ 

انرض بانطفاي بعد املطر يف قريته املسعععععععّكاة عنده ء قصعععععععیداه هفه بصعععععععورة مجیلة وهي صعععععععورة غنا
الطّیبة. فهفه انرض ال اسععععععتحق کل هفه املصععععععائب ا سععععععا ، والبّد هلا أن ات ّلص يف يو   ما من 
هفه اان والشعععععععدائد وانعم ویاة کرمية هادئة. واملطر بداية حلیاة  ديدة إذ يلي بعده فصعععععععل الربیه 

ّنون، والقريعة، يغفرداا "ملالععفع  یي روح احلیععاة يف انرض ويوحي هبععفا املعف اوظیف الشععععععععععععععععاعر 
والربیه ، ويهّ  احلیاة"، فكّل هفه العناصععععععععععععر ارسععععععععععععم صععععععععععععورة مجیلة عن  ريان احلیاة رغم الظروف 

كا يفرى الرعب بني صعفوف الناس، ك بثّ الصععبة واملؤملة. وأّما السعلطة احلاككة فهي سعبب الی س و 
 يفظري هفه ا یبة يف قصیدة "العودة من بابل" إذ يفقرأ فیها 

قد   ال مان ا انتظرُ البعَث، فیا عشععععععععععععتار ا قومي، ام لي ا رار ا ... ا بابل حتَ  
ا  عشععععععع ولتن   انمطارُ يف هفه ا رائب  الك یبة ا ... تار! ا صعععععععحُ  على أطمهل 

افصاح   انشجار ا عشتار، يا عشتار، يا عشتار! ا اَصداعَ ا دار ا وغاَب يف 
 .(78-77  2، جصدر يففسهامل)ا رائب  القكر ا وَايفعرَهكََر املطر 

املوا قد ألقى ظمله على القصیدة كّلها، وهلفا ينادع الشاعر عشتار آهلة ا صب يفلح  أّن 
ال  دوى له  ولكن هفا الصیاح ،والبعث عّدة مرّاا يف القصیدة لكي ابعث احلیاة يف روح املدينة

لى ايفتظعععار الشعععععععععععععععععاعر يعیش ع»ة اكرار النعععداء اعععدّي على الیععع س يف حتّقق التغیري والتجعععّدد. ووكثر 
االيفبعاس نيفّه يؤمن وتكیة اشععععععععععتعاي الثورة اليت حترق مظاهر املوا امل تلفة واعید خلق الكون من 

بظهور بصیص من انمل يف يفف  الشاعر ويف ويتحّقق هفا انمر  (132   1974)عوض، «  ديد
ذکر  .ة إ  اإلحیععاء وااليفبعععاسحلكععه وهو اهنكععار املطر ويف وي انمطععار إلزالععة املوا وايففتععاح يفععافععف

البیايت لفظة "انمطار" أوالً بصعععععععععععععععیغة ا كه "ولتن   انمطاُر يف هفه ا رائب  الك یبة" لو ود کثرة 
انشععععععجار   هفه ا رائب يف البمد واحتیا ها نمطار غ يرة اتكّکن من احیاءها، فعندما اسععععععتعايف

 بعشتار بدأ املطر ينهكر.
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 . النور والضياء4-1-2
يبحث الشععععععععععاعر عن النور واإلشععععععععععراق للتحّرر من براأن الظم  واإلرهاب، فی وع إ  املطر لیتحفه 

د من طار" من قصععیدة "قصععائشعععاعاً من الضععوء. يقوي البیايت يف املقطه السععادس املسععّكى بععععععععععععععععع "أم
 فینیا" 

 ا سعععععععععتَغسعععععععععلُ انمطار ا يفاففيت ا سعععععععععیَفتحُ النهار ا لنا طريقاً واحداً يف لیل  أوروبا
لُ القطار ا لنا هدايا من بمد  الثلج  وانزهار  نا العَكیق ا سَیَحرك  نر يفوم  فعَنَسرتَفیق ا م 

  1 ، ج2008)البیععايت، ا لكنّكععا القطععار ا مَرا، وُكنععرُ  يفععائكععاً ا حبیبيت ... القطععار 
393). 

مطار هي نا»إّن الدالالا اليت يسععتلهكها القارم من هفا النص اكون ذاا طابه إجيايّب نّن 
وبالتا  يتوّقه املتلّقي  ،(38   2002، محمد)« املصعععععدر الدائم للحیاة والنكو الفع يغّفع املسعععععتقبل

ولكن الشعععاعر يدّمر الصعععورة اليت رمسها أأناء القصعععیدة نّن  ،أن يوا ه ما يدّي على الك الدالالا
قطار اهلدايا قد مّر وهو كان يف النو . ويسعععععععععععععععتدعي البیايت انمطار لتنظیف الناففة فرياها عامًم 
للطهارة وإزالة انوسعععععععععاى وي يت على إأرها بالنهار والضعععععععععوء الفع ي يل عتكة اللیل، وهلفا فإّن املطر 

ا صععب، نّن الشععاعر قريفه بضععوء النهار. وك ّن املطر والنهار عنصععران ماابطان غري هنا يرم  للنور و 
منفّكان يف شععععععععععر البیايت إذ اسعععععععععت دمهكا يف مواضعععععععععه أخرى من ديوايفه أيضعععععععععاً. وأّما من النكاذج 

 انخرى اليت ادي علی اراباف املطر بالنور فكا يفقرأه يف قصیدة "احلجر"  
إ  املطر  أمد  كّفي مثلَ شعععععحّاذ  املواى، إ  مدينيت، حجر ا  وها أيفا ُأ َلُ يف يفقّالة  

 .(82  2، جاملصدر يففسه)ا لعلّ قطرةً اُبلالُ ال  اجَ، اثقُب الظم  
فقد الت   البیايت قضععععّیة اإليفسععععان العراقي الثائر على صععععور الظم  كي خيلق غداً مشععععرقاً ميوا »

وهلفا يبحث عن بارقة من انمل  (128   1974 )عوض،« فیه الفقر ويتسععععاوع اإليفسععععان باإليفسععععان
جيدها يف املطر. ويفلح  أّن شععععععععععععّدة حا ة الشععععععععععععاعر إ  إزالة الظلكاا ابدو ظاهرة يف عبارة "أمّد  
كّفي مثل شععععععععّحاذ إ  املطر"، فريسععععععععم البیايت بلفظة "الشععععععععّحاذ" صععععععععورة من خیبته اهلائلة يف اغیري 

رة من املطر لثقب الظم  وابديده. ورضععععععا الشععععععاعر انوضععععععاع ولكن مه هفا ال يقنط وي مل يف قط
 لن وي قطرة من املطر فحسب، ا كید لّشدة هفه احلا ة.
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 . الدالالت السلبّية للمطر في شعر البياتي2-2
ر باحلیاة، ينفر باملوا  للكطر دالالا سعععلبّیة عديدة يف شععععر عبد الوهاب البیايت، فاملطر ككا يبشعععّ

ي السععععاخاء والبهجة ولکن البیايت ال يسععععتعكله يف منج ه الشعععععرع للجكاأيضععععاً. مه أّن املطر يثري ا
واإلجيابّیاا فقط، بل يفرى اسعععععععععععت دا  هفه املفردة يف مواضعععععععععععه سعععععععععععلبّیة عديدة كاملوا، والوحدة، 
والشعععععععععتاء، والتدمري، واحل ن، والغرق، والعفاب، والسعععععععععواد، والبكاء، و... . ويف ما ي يت يفتطّرق إ  

 ا وسب ان ّیة معا ة أربعة منه
 . التدمير1-2-2

يُعّد التدمري من الدالالا السعععععععععععلبّیة للكطر يف شععععععععععععر البیايت وبا صعععععععععععو  عندما ا يت هفه املفردة 
فه الداللة يف فعلى سبیل املثاي يعرّب الشاعر عن ه بصیغة ا كه الدالة علی الکثافة املؤّدية للدمار،

 حكك " حیث يقوي املقطه الثاين من قصیدة "مرأیة إ  يفاظم 
 .(483  1 ، ج2008)البیايت، كان قطارُ اللیل  يف انمطار ا يعَعربعُرُ  سرَ العام  املنهار 

القطار هنا رم  للسفر والاحاي وقد قريفه الشاعر باللیل زا فیه من الظم  والسواد. فتبدو هفه 
ار يف اللیل ار يعرب العام املنهالرحلة ال خري فیها بل كّل ما يفرى فیها ختريب ودمار نّن هفا القط

وحت  انمطار، انمطار اليت حتكل معها ا راب بدي اإلخصاب والعكران يف هفا املقطه الشعرع. 
 وهفه الصععععععععورة اليت رمسها الشععععععععاعر اشععععععععري إ  التدمري حىّت اؤّدى يف هناية القصععععععععیدة إ  االيفتحار.

عام املنهار، لی اراکیب کقطار لیل، و سعععععر الاملفهومة من صعععععیغة ا كه مه الاکی  ع فکثافة املطر
 اوحي بالتدمري والتحطیم. وكفلك يقوي الشاعر يف قصیدة "الصحف الصفراء" 

الصععععحُف الصععععفراءُ يف زمايف نا ا اوزّعُ انَلقابر ا ... ا أبطاهُلا مُ يفو النقودَ والتارياَ 
 انوغاد وانشعععععععععرار اوانفكار ا والعبو احلباَي واملهر ون كامتو انسعععععععععرار ا و وقة 

رأيتهم يف كععلا أرض  حبلعع ر بععالرعععد  وانمطععار ا حتعع  يفعععاي  الكععادحني  ويععد  الثُوار 
 .(478  1ج ،املصدر يففسه)

إّن املطر يرم  هنا لتدمري الصعععععععععععحف حت  يفعاي الكادحني ويد الثوار، نّن املطر يسعععععععععععتطیه أن 
 يبّللها ويسّبب إزالتها. يقصد الشاعر هبفا التعبري أيفّه ال قیكة هلفه الصحف بني عاّمة الناس، فیعرّب 

تها وحقارهتا بابتمهلا ومت ّقها على أيدع الثّوار. وارکی  الشعععععععععععععاعر علی مف دة "الرعد" يف ر عن خسعععععععععععععّ
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عبارة "حبل  بالرعد وانمطار"  اءا لغرض بمغي مقصععود، فهفا الرعد يوحي با وف والتوار، 
 ل والتدمري.ّیة متجّسدة بالتهويوعطف "انمطار" علیه بصیغة ا كه ينقل للكلتقي دالالا سلب

 . الحزن2-2-2
یها بصععععععععععورة قد جتّل  مظاهر احل ن فيفال  الغربة يف شعععععععععععر عبد الوهاب البیايت عناية وافرة ومن مثّ 

وافرة. فالفضعععععععععاء اا ن وامل ّیم على أشععععععععععار البیايت ينبه من منفاه وغربته اليت سعععععععععّبب  ابتعاده عن 
انهل وانحّبة، فجاء شععععععععععره مبّیناً حاالاه يف الغربة ككا يفقرأ يف قصعععععععععیدة "أغنیة  ديدة إ  ولدع 

 علي" 
والسعععععععععععكاء ا متطُرُ يف منفاع، يف مدينيت ا ... ا فإيفين  كنارعَ الصعععععععععععغري ا و ُهك

 .(274-273  املصدر يففسه)ح ين ا متطرُ يف قليب، ويف مدينيت السكاء 
يؤّكد الشععععععععاعر على يف وي املطر يف منفاه ومدينته مرّاني مل يد من الت أري على املتلّقي. يكّرر فعل 

إ  الولد  ه وزو ته، فت كید الشعععععععععععععععاعر على حنینه"متطر" لیبنّي مدى ح يفه يف الغربة بعیداً عن ولد
وانهل واضعععععحة و لّیة يف القصعععععیدة. كفلك فإّن الشعععععاعر فضعععععمً عن إبراز ح يفه ي يت بعبارة "فإيّفين 
د مرّة أخرى على يف وي املطر يف منفععععاه وغربتععععه. فععععاملطر هنععععا يوحي بععععاحل ن  ح ين" قبععععل أن يؤكععععّ

، فكنها هله فحسب، بل هناك كثري من الوقائه اثري ح يفهوالتحّسر. وأّما ح ن الشاعر فم يرابط ب 
 ما يفقرأه يف "قصیدة كلكاا ال متوا" حیث يقوي البیايت 

ُر اإلوععار ا ... ا فعع يفععا أيفتظُر املععدا نرحعَعل ا يععا منععديمً ا  كلكععايت يف املرفعع  ا انتظ 
و و  اء ار بالدمه  مبّلل ا وأيفا أبصعععععععععععر ا ومسائي متطُر ا عربَ الظلكاا ا أح اَن الفق

 .(381-380  1، جاملصدر يففسه)يبكون ا حتَ  الُشرُفاا ا يف املدن  املقهورة 
يشّبه الشاعر أح ان الفقراء باملطر املن ي من السكاء، فريى السكاء متطر أح ان الفقراء. واشبیه 

صععععععععععیدة. قالدموع بانمطار إأر انح ان يوحي بدالالا مفردة "املطر" على أ واء احل ن العا  يف ال
فهفا النص طافح بکلكاا مائیة کاملرف  واإلوار واملّد والدمه ومبّلل اليت اتعاضععععععععد داللّیاً مه مفردة 

 املطر وارفده بطاقة داللّیة ح ينة. 
 . الموت3-2-2

هناك عدد كبري من قصععععععائد البیايت يعرض فیها املوا ب يفواع متعّددة بوسععععععاطة مفرداا موحیة منها 
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 الشاعر يف املقطه الثاين عشر من قصیدة "قصائد من فینیا" "املطر". يقوي 
حضعععععععععععععععارة  انهار ا قلب  من الطني ا وعینان  بم قرار ا جيف  يف ب ريهكا النهار ا 

املصدر )عاهرة  خلاَفها القطار ا يف لیل  أوروبا بم دَأار ا متوُا حتَ  الربد  وانمطار 
 .(399يففسه  

طر" ا على احلضعععععععارة الغربّیة فريفضعععععععها ويسعععععععتفید هنا من لفظة "امليهجم البیايت ب شعععععععّد العبارا
 ويرى املوا متجّسداً يف هفه الظاهرة املوحیة با ري واحلیاة. كّل انلفاظ املستعكلة كعبصیغة ا كه 

ی  ل"انهار، جيّف، عاهرة، متوا، و..." ادّي على كراهة الشعععععاعر من احلضعععععارة الغربّیة واملطر هنا 
اة بل يكون عاممً للكوا بناء على ا ّو العا  الفع يطغى على النّص الشععععرع. وما يشعععّوه مظهراً للحی

 صورة "انمطار" يف هفا السیاق، عطفها علی مفردة "الربد" حیث اکتكل معها صورة املوا.
 ويقوي الشاعر يف قصیدة "أمأة رسو  مائّیة" 

... ا  وُا كقطرة  املطر  احل ين اوعلى سطوح  منازي  املدن البعیدة  متطرين ا وأيفا أم
 .(229  2، جاملصدر يففسه)وأيفا أموُا كقطرة  املطر  احل ين ا على و وه  العابرين 

إّن الشعععععععور بالغربة واالغااب يف املنفى  عل البیايت شععععععاعراً ح يناً يتكّف الت ّلص من الظروف 
مظهر للبهجة  عابرين. مه أّن املطراملفروضة علیه، فريى يففسه كقطرة من املطر اسقط على و وه ال

والنضععععععععارة واحلیاة ولكن يف هفا السععععععععیاق ي خف داللة عکسععععععععیة ختالف املعهود يف أ واء من املوا 
واحل ن واحلنني إ  الوطن. وزا أّن املطر اقان باملوا يف هفا السععیاق يفری الشععاعر بمغیاً ي يت هبفه 

ی ة لتجسعععععید ضععععععفها، ويفعتها باحل ن لیصعععععّور مدالکلكة بشعععععکل مفرد کكا أضعععععافها للقطرة الواحد
 تسممها وخواءها أما  شبح املوا.اس
 . الوحدة4-2-2

إّن العیش يف املنفى بعیداً عن انهل وانصعععععععععععععععدقاء،  عل البیايت يشععععععععععععععععر بالوحدة إ  حّد بعید، 
منها مفردة و وللتعبري عن هفا اإلحساس املؤم  اء زفرداا بإمكاهنا أن ابنّي وحشته بشكل أدّق، 

"املطر" بكّل ما فیها من الرموز والشععععععععععحناا الداللیة املثرية والفاعلة، ولكن الشععععععععععاعر ال ي خف من 
املطر إحسععاسععاً رائعاً ومهّدئاً بل يری املطر جيلب له الغّم واحل ن والوحشععة. وقد يفشعععر بشععّدة ايففراد 

 ث يقوي الشاعر ووحداه يف املقطه التاسه من قصیدة "قصائد من فینیا" حی
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اع ، كقطرة  املطر ا ال حت ين ا سعععععععع شععععععععآه يا حبیبيتكقطرة  املطر ا كنُ  وحیداً ا 
املصععععدر )آه يا حبیبيت ا كقطرة  املطر غداً لك  القكر ا ... ا لكنين، الیو َ، وحید  ا 

 .(396  1جيففسه، 
طرة من املطر حىّت قيفرى ا أ ر الشععاعر بالوحدة والع لة بارزاً يف القصععیدة، إذ يرى يففسععه شععبیهاً ب

يصععل إ  هناية النّص وهو الي اي يشعععر بالوحدة. وأّما قصععده من اإلایان بعبارة "قطرة املطر"، يعرّب 
عن أزمة وحداه، فك يفّه أشععبه بقطرة ماء قد ختّلف  عن سععائر القطراا وأصععبح  وحیدة. والبیايت 

امها حتی يؤّکد يف صعععععععععدر ا كلة وخت أحلّ بتعابريه علی اکرار املشعععععععععبه به )کقطرة املطر( إذ  اء به
  علی مضاضة الغربة وفاعلیة املشبه به ودالالاه املوحیة بالوحدة.

 يف ما يشكو الشاعر من الوحدة يف قصیدة "عّشاق يف املنفى" أيضاً ويقوي 
 -أيفععا وحیععدر! ا كقطرة  املطر  العقیمر، أيفععا وحیععدر! ا  -وأيفععَ ؟ ا  -وأيفععا ... ا  -

 .(163  1ج ،املصدر يففسه)ومثُلك  فروَن قبورَهم عربَ ا دارر  مثلي -وهؤالء؟ ا 
م الشعععععععععاعر غربته ووحداه يف املطر ويرى يففسعععععععععه كقطرة وحیدة، ولكن مه هفا يضعععععععععیف  جيسعععععععععّ
الشاعر إ  املطر صفة العقم لكي يعّ ر هبا شدّة ح يفه النااج عن الوحدة وعد  استطاعته يف اغیري 

يكّرر الشععععععععععاعر عبارة "أيفا الوحید" مرّاني ومن دون أّع فاصععععععععععل الظروف الك یبة. فضععععععععععمً عن هفا 
ل أن ينقععفه أحععدهم من الوحشععععععععععععععععة اليت  بینهكععا للتعع كیععد على مععا يعععاين منععه يف الغربععة، وكعع يفعّعه يتعع مععّ

 أحاطته. وارکی  الشاعر علی االستفها  يدي علی مدی حرياه وقلقه يف الوحدة. 

 النتيجة. 1-3
"املطر" يف شععععععععر عبد الوهاب البیايت من ابیني موقف الشعععععععاعر إزاء متكّنا من خمي دراسعععععععة مفردة 

هفه املفردة ودالالهتا فقد أصعععععععععععبح  عنده لیسععععععععععع  مفردة اعين عنصعععععععععععراً من عناصعععععععععععر الطبیعة بل 
اسعععتحال  إلی لفظة سعععحريّة داّلة، و يکون الشعععاعر قد شعععحن هفه املفردة بطاقاا داللّیة  ديدة 

الا ععديعدة منهعا إجيعابیّعة كعالثورة، واحلیعاة، واالخضعععععععععععععععرار، والنور، ومثرية. ظهر لنعا أّن املطر لعه دال
املوا، والوحدة، والتدمري، واحل ن؛ وقد  اءا هفه املفردة يف مواضععععه قلیلة زعناها ومنها سععععلبّیة ك

ة إلی الی س وانمل، وكفلك  احلقیقي. ويفظرة البیايت هفه بالنسعبة إ  املطر متمئكة مه رؤيته ا اصعّ
حلیاة. عندما يوا ه املتلّقي هفه املفردة من منظر إجيايّب يف بعض يفصععععععو  البیايت الشعععععععريّة املوا وا



 اصر زارع، رسول بالوي، ليال يادگارين تجليات المطر وحقوله الداللّية في شعر عبد الوهاب البياتي

17 

 ّ  أيفعّعه جيععد حتعع  ظععّل هععفه الكلكععة ممذاً للنجععاة من الكعع بععة واهلّم وكّلكععا يكععّدر النفوس، فهععفه 
رة اال تكاعیة اليت و املفردة حتكل يف طیاهتا زمخاً داللّیاً يتجاوز امل لوف من مساهتا، فتعين للكتلقي الث

يريدها الشعععاعر أن اتفجر يف البلد لتقضعععي علی القحط والوضعععه امل سعععاوع، وحتكل معها للكجتكه 
خرياً وخصعععععععععععععباً وعدالة ورفاهیة فككا يغري املطر الطبیعة، كفلك اغري الثورة احتكه. بینكا يف الوق  

ن ديوايفه. والدمار يف مواضه أخرى م يففسه جيد البیايت مفردة "املطر" مظهراً لل راب واملوا واحل ن
ومن خمي قیامنا بعكلّیة إحصعععععععععععععععائّیة ملفردة املطر يف شععععععععععععععععر عبد الوهاب البیايت ظهر لنا أيّفه قد 

( مرّة 49و) االجيابیة( مرّة للدالالا 58( مرّة فی أشععععععععععععععاره. منها )119اسعععععععععععععتعكل هفه املفردة )
قیقي. وهفا التسعععععاوع التقرييب يف اوظیف ( مرة يف معناها احل12، ككا  اءا )السعععععلبیة للدالالا

الدالالا اإلجيابّیة والسععععععلبّیة يعود إ  التوازن احلاكم بني ي سععععععه ور ائه، بعبارة أخرى خیبة أمله يف 
ة واوّقعه، وأمله  اسععتحسععان الظروف القاسععیة واملهیكنة على العام البشععرّع عاّمة والعام العريب خاصععّ

  اد مدينة فاضلة يتكّناها.يف حتّقق الثورة والتجديد وإجي
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تري يف اللغة رسالة ما س الشعر النسائي في قرية رافور )البويرة(: مقاربة أنتروبولوجّية رمزيّة، (، 2012حّفاد، صربينة، )
 العربّیة وآداهبا، ا كهوريّة ا  ائريّة،  امعة مولود معكرع ای ع وزو.

 ، رسالة ما ستري يف اللغة العربیّة وآداهبا، السعوديّة،  امعة البعث.الشعر األندلسياللون في  (، 2007 ّادة الكوسا، عبري فاي ، )

ة ، أطروحة دكتوراه يف اللغة العربیّ الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي (، 2006 یدع ا اقاين، حسن عبد عودة، )
  امعة الكوفة.  ، العراقآداهباو 

، رسالة املا یسا مقّدمة إ  دائرة اللغة نبعاث في الشعر العربي الحديثأسطورة الموت واال (، 1974عوض، ريتا، )
 ا امعة اإلمريكّیة.  ربّیة ولغاا الشرق اندىن، بغدادالع

ّلة مج، «القناع" والدالالا الرم يّة لع "عائشة" عند عبد الوهاب البیايت»" (، 2009صدقي، حامد؛ عبد اهلل زاده، فؤاد، )
 .55-45 صص(، 3) 16، العدد الدولّيةالعلوم اإلنسانّية 

، مجّلة األستاذ، «صورة املطر يف املقدماا الطللّیة  الشعر ا اهلي أبوذ اً » (، 2012هعا1433الز  رمضان، ر اء، )
 .664-647 صص(، 202العدد )

، دابهاآبّية و اللغة العر  مجّلة دراسات في، «انسطورة ووظائفها يف ديوان عبد الوّهاب البیايت» (، 2014يسري، خالد عكر،)
 144-127 صص، 16العدد 

 ب( فارسي
بازتاب فرهنگ وادب ايران درشعر عبدالوهّاب »م(، 2014محسني نيا، ناصر؛ اخوان ماسوله، سپيده، )

، 3 سال، اه(رازي کرمانشدانشگاه فارسي )ـ  نامه ادبيات تطبيقي مطالعات تطبيقي عربيکاوش، «البياتي

 .119-95 صص، 21العدد 
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 ياتيآن در شعر عبدالوهاب الب ييمعنا يهابازتاب باران و داللت

 3رسول بالوي، 2ناصر زارع، 1يليال يادگار

 دانشگاه خليج فارس، بوشهر يعرب اتيزبان و ادب يدکتر ي. دانشجو1

 بوشهر ،خليج فارسدانشگاه  يعرب اتيگروه زبان و ادباستاديار . 2

 خليج فارس، بوشهري دانشگاه عرب اتيزبان و ادب دانشيار. 3

 دهيكچ
صر عرب     ندنيبيمو در اطراف خود  عتيکه در طب ييهادهيپد يداريتنها به جنبة د شاعران معا

سنده نكرده بلكه از ا  ضوعات مهم  ،يعيمظاهر طب نيب صو  جادياکه در  کننديرا خلق م يمو  ريت

ــعرآثار  يو ادب يفن ــانيش ــاعر  ياتيالب. عبدالوهاب کنديها کمک مبه آن ش ــر عرب ش معاص

ــعر او   ژهيوبه  يعيطب يها دهي خاطر پد   نيبه هم دارد؛  نه يزم نيخاص در ا  ياتجربه  باران در شـ

ست. بر هم  يمتعدد يو معان ژهيجايگاه و يدارا شاعر به     نيا ساس،  در خلق  ييمنظور نوگراا

ــاو ــعر ريتص ــازيخود و غن يش  يانيابزار ب ازجملهن بارا. رديگيم به کارآن، واژه باران را  يس

س     شاعر با توجه به کاربرد ب ست که  شعارش،  يتوجهقابلواژه در تعداد  نيا اريا وجه بدان ت از ا

با  شده است ياستوار است، سع آماري ـــ يليروش تحل هيپژوهش که بر پا نيداشته است. در ا

گردد.  نييو تب يو مثبت آن، بررســ يمتعدد منف يهاداللت ،ياتيب وانيتوجه به نقش باران در د

ــعر ب ــ يو منفمثبت  يهاداللت يدارا ياتيباران در ش ــت؛  ياريبس  مقاله به نيدر ا رونيازااس

 ينفم يهاو داللت ييو روشنا  يانقالب، زندگ ،يسرسبز   يعنيمثبت  ينمادها نيترمهم يبررس 

شده  و مرگ يرانيغم، و ،ييتنها يعني شعر بياتي، اين      پرداخته  سي واژه باران در  ست. از برر ا

ــاعر  بهنتيجه  ــت آمد که ش ــت که بار اين کلمه را به کار برده 119در کل، دس ر معناي با 58اس

شته و  بار معناي  49مثبت و  است. اين ميزان  ز در معناي حقيقي آن به کار رفتهبار ني 12منفي دا

ش    ۀاز کاربرد واژ شعر بياتي، نا سبت به مرگ و زندگ    دگاهياز د يباران در  بال و به دن يشاعر ن

 است.شده نهياست که در وجود شاعر نهاد يزمانهم يدواريام و يديناام آن،
 .ييمعنا يهاداللت ؛باران ؛ياتيعبدالوهاب الب ؛شعر معاصر عرب: هاليدواژهک

                                                                                                                                                       

مسئول:  نويسندۀ                nzare@pgu.ac.ir 


