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لالقادرلرأ .دىلرشا لالتعلملالعايللللللللللللعب للللللللللللللأ س تا لوهرا لرئيسا لللللجامع

لللللللللللللل لوهرا ارل)أ (لللللللللجامع ل براهملعيلللللللللللللللأ س تا لمقررا للللدىلا 

للللللللللللل لوهرا ارل)أ (للللللللللجامع ل تاريلخادللللللللللللللأ س تا لمناقشا لللدىل

لأ . لللللللللللللأ س تا ج عرلخ لللللللللللللللللللللالتعلملالعايدىل لوهرا  مناقشا للجامع



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء
 ا ى:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

تعاى  ٌ  سبحانه   من يعٍد هما الفضل بعد اه   

 أمي ٌ أبي حفظًما اه  

  زعاهم اه  ٌ أبناءها  ةٌ أخي الزهس  إخٍتي  ٌ  أخص بالركس  أخي عبد الٍهاب

كل عائلت ومليكيو     

  أصدقائي ٌ أحبي

  الدكتٍز   و إبساهيم   علي و   أستاذي

 إى القيادة الكشفيت  فٍج الفداء )امطازفتى

  من ٌسعًم قلي ٌ م يسعًم قلمي  إى كل 



 شنس و تقديس

 

 أشنس اه سثحاّه وتعاى اموفق عيى أُ أمسٍي هديح اىعيٌ

ي تعينَاا ٍار  مثرا عيَناا و أساترتاا اىنساً  اىريِ ترىوا هددا م اىعطاء اىعيَي مَا أقدز 
 اىاشأج  ااوى

اه امنتثاخٍِ قسية أو تعند خصوصاً عَّ و أشنس مو ٍِ ساعدّا   

ىأستاذ امشسف اىدمتوز :" إتساهنٌ عيي " عيى ٍا تنسً ته  ٍِ هددا و أىف أىف  شنس 
ي توهنداا و تصويدّا تاىنتة و امساهع  و اىتفاعو ٍع اىطاىة، ٍع اىصساٍح و اجديح ي 

اىتصحنح و اىتوهنه و اىتدقنق  ، و هو ٍا يعود تاىافع عيى امتعيٌ ،فدو و اه ّعٌ ااستاذ و 
و هعيل اه شخسا أٍح تاتظس فجساً  اٍاً و حثاً فحفظل اه و زعاكاأب:  تواضعاً و إمس

             هديداً ي اىعيٌ، و تتطيع إى  زهاه صادقن ي تعينَه.  
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 للللللل      

لاللبنانيللللللللللللللللللللل لجةل)شعر( ا للحضورا ل شك لالعربيلار لالشعري ا لا لتأ سيسهال لارخلحرك من
لنوه،(1ى04للى040) سهاما لم لا  لشعراها لأ ح ،لما يث لح لشعري مروعهاللحنلوضعلخاصلميادلنظري

يي لالشعرلالعري،للالتح لارخيل لحو ا لجربهالل ح لان يالوق حررلعريلرللا لسيلتأ سللا لأ لعتبارهاال،م
نسانيلرساةلالشعر ،لنشاطلعقيلورويلولا  يا لا لامعارلوعاق سلال نسا لليع لان تلفللحرا للمنرا لولأ ها

لاما لوجو لالشعري لرسا ا للدراس لل،والعاميالعربي لاجةل،وترم للوكتاب للونق لحيها لاواعتر للالعربي لممز صص ا
،لالشعر للوالشاعري ،ليللتجس لتسع لالعربي لالشعري ل ي لوالتح ا لا نلنظري ىموا لالللللمشاه ا لالغربيح لشعري

للاح لل،مؤثرلومو الوق له اللفعليلمارسالتثاقفللج يثلح لا لالعربي لالشعري اب اليلقادهالجةللال
ل.)شعر(

لاجةلولللللللللللللللل لع لأ ثرله ىلالبح لا  لملح اج ولا لتب لالواق ا اءله لالشعريلا  اب لال ا لل،لح وطبيع
لالتدل لاليليقطفلمارلحركها يثي لالطليعين،لهاح لالشعراء لم  ي لالع ل للاليو لل لشه وما لالساح لأ ثر لأ ها جةل)شعر(
ل ي ،النق لالعربي لالشعري لمس تو لع ي ا اهملح لالنر(،لظهورللعللأ مهالم للأ هدلل)قصي لاهاالتادلللا  النقادللتلق

لهالقلية،لوادارسن، لاليلعني لوجلفادراسا هالولا  لادراسمللتوفهالحقدللفا  للل،ال ادميلهال لل مللا  ملتتعر
:لوللعلللهالاليلأ ارها،قضاا لادراسا (ل،لأ مله ا لوا يلساملأ بولس يف")قضاالالنق لول،"لسان ا لا )حرك

لخرلب"لالشعرلالعريلامعار(، ا لال ديلامعار(ل،"ل لالنق ل ا راقل"،و)ا ل لاجي لل،"لعب ا لا و)أ ف
(ل م لا ا ي"للوح ل."سايله

الماللللللللللللل لالللال س ئةجعوه للرج لفهالعرفملومطرللا شاقام وانبلاليلسام ل)شعر(لجةللا لتحقي
يي الامروعلالتح لمها:ل،الشعريله رلكبرلم لال مي لق ؟لويلع لتأ سيسل)شعر(لومالدوافع ماليلل.كيفلا

افها؟لامنطلقاه لعاقاهالل.ومالأ ه يكيفلان لا لمبادهال.لأ ارها؟ماليلالقضاالاليللو.؟لالثقالم لم لوهللتوافق
يولوجيها لشعراها؟ول.ل؟أ ي لالشعرلعن هو للترتعللللهل.لمالم لالشعريلطريق لالبياا لللتنظرلىلالتنظري لافي لطريق

؟لتأ سيسلو لالشعري لمس تو لع ي لج ؟مرحة لالرا لعاقها لكيفلان ؟. لالغربي ا لا لعاقها لوما ل. هلل.
يي؟لحقيللاجةللجح ل.مروعهالالتح

لوللللللللللللللل لا لأ ننالالق لادراس له يلعادمهجنال لالوص لامه لاجةلاذيليقوالع له لحركي لوتتب معاين
لفها،ل لالعلمي لاماد لبطبيع لاس تقرايملالتدللولال حاط ىلامه لا  للر لب شفلع لأ ملمالجاء م لاوةلال

. لشعري لتنظرلومارس

للعا لتبوللللللللللللللل لادراس له ضيا لا للم لقسدلمق خللالبح لفصوىلم ملوا لمق للولم ل.خام
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خل:فجل لعنوانلأ مالام خا لل)مروعللوالتأ سيس(لفا لم يليا للجعلت وينيا للتش ،لت ي ل لورللل لاذيلتأ سس لامنا ص
ل)شعر(، افهالوعاقاهالركزلفلفي لمنطلقاهالوأ ه ريلع خلللأ وحلول،ال الام له كل لتأ سيسل)شعر(لللك أ مي

لحيهالح لاليلان لالعربي لللشعري ىالعصيبللالنس ب ر لا الالوق لحتضهالوليرلله قا ىلمنرل لا  طلباهالاج لم ع
ل لالشعري ،لولامارسا ي لالنق لادراسا ل.الطليعخاص

ل للج :و لال و صل لال :لأ ما لفي لالشعر(،أ بر لوقضاا اع لال ب لالشعريل)حركي ي لالتح اا وفواصللل،العريلب
لالشعري مثلللالبياا ل لنظرلاجةللاليلجاء لولالشعريلوه ا تاي(لف)ل،الشعرلولا لاف لالبيا لجس انطا

هاي(لأ ماللول،امروع لا ل)البيا عا كلولل،هالتوقلفمثللا  للك لفي لالعر،لأ وح ا لوح ل)شعر(لالرا لعاق
يث لا لالشعري ضيا لالشعريومق ل لا لمناب ي لولج لميتافزيقي يللولحساس ي لفلس ل،لل،م لح الأ بر له لللولم
ل لامثاق لدرس لمل ، )شعر(لجةلجليا لفق لحركيها للثل لالشعري لالساح لتنش ي لاوها لالبياا العربي

ي لالنق ى لالشعرلالعريل،التنظري ل ا لا لجرب لمنوالها لع ملل،اليلار لبنلالق لالعاق شالي كلا  لب منشأ 
ي لعرلالتنويرلالعريوا لصناع ل ا لدورلا برا ل.ل،لولا 

صللالثاي:للللللللل لا ىلجريب(روعلالشعريلوقضاالالتدل)امللوأ مالال لفي ،لتطرق يث لا لالشعري ا للالنظري دلةللمر
يلالعري رلالنق لال ل لللم لل،لوولالغريلمصطلحلالشعري للاس تعرا لالشعري لولالنظري لالغربي لالشعري النظرا

ل يث لا ىللمل،العربي لا  للتطرق لد لالشعرلووظي هو لجمم لعنل)شعر(،شعراء لاجةلوللخاص له أ قطا
ل: (لرائزهالالثا رلشاكرلالس يا (لول)لب ا كل،ول)أ دونيس(لول)يوسفلا لك لالشاعربين لرساةلالشعرلومسؤولي

لالشعر، ل لم لالزا ها لموق لتبيا ك:لم لك لفي للوحث لالشعري اب لال ي لح لكل)شعر(،لجةللقضاا قضي
، ي للولالشللالشعريلا ،لقضي يث لا لالشعري ،وللاللغ لالرؤالالشعري للولقضي يلقضي للالشعرلا ،لالتلقيل

ل لمساعيلجةل)شعر(لجاد لب مالصخاوق ايلعن لالب ىلنقط اعلا  لال ب عاد لا  للم ل،حاول للالنظرل عاد لا  خا
وهريلالشعرللأ ملقضاا لجا كلعاقا لب ر،لمؤسس لمبت لأ فضترتقيلالي لا ىلمس توا لالشعري اب ل.لل

:للللللل صللالثال لال لجةلولأ ما ل لالشعري ا لا لفي)شعر(،ل)جليا لأ وىلأ بر لل:كنقط ري لامامحلال ي ح
، ا لالشعريلالعريلمصطلحلا ي لالتح لحرك ا لا لل:لانيا للول،ولعاق لولدرس ا للوعيلا لجرب مظهراهال

يلخصو،)شعر( ا لح لشعري لنظري لصياغ ل ل)شعر( لأ ثر ل)شعر(لول،للم  لجرب ل ا لا لالثا لمظهرا ،و
ل لالتدلللدرس ،امنجزا ا لضوءلا ل يثي للح لقراء لطر ي ل،وج لالشعري اب لال ي لالنر(،لولح كظهورل)قصي
للالشعر ي ،لا اللولوتلقي لليبقلرمللله ا لا ليتضم لوعينالهالسؤا قيق لمعرلا للكواق لي لج قاملع
لولاس مرارالتدل لولالتدللجاو لاليلحر ا لا يايلدو لا لع لالواق ولبعي لتب لالعربي لالشعري كلظل ،لولب حو

لولالتدل لحولال ار لال نسا لعقلي ل ريل دلال لاددلج لبال لموم .الاعي لواعي
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املللللللللللللللللل لا لوأ ما لف: لأ جعلهلق لأ  شال لحاول لا  وحا للا ىمطروحلا لالللمثللطبيعللم يثللقضي لليالتح
لع لجوالاليل،العربيلالشعري لتبح ال لللهالليؤسسلرحللل للمثللجوهرلهلولهول،تابللمعرفينظري لا شا
لم لجةل)شعر(؟.لراساد التبق ل:ما

لمةلم لامصادرلوامراجلللللللللللل لالبح ا له جا لا  يل لساع لماتنوعامللوق لل،لمها لالشعري لادراسا خت
يث لمها:ل،ا كر لالشعر،لأ  م  ل ل)أ دونيس( ا ،لمؤل لالعربي ،لالشعري لوامتحو للالثاب للوال وائل،امطابقا س ياس
لمؤل لوللالشعر، لالشعر"،للف  ل ا (،"ا ا للول)يوسفلا يو)كتا راءلا لا ل"لل(سلم ل را لوا اجاها

ي لالشعريل،لولمهالمال"لالشعرلالعريلا ي لولالتح ا لا كرلمهال،خت لالسؤاح"ل:لأ  لبنيس(،لل"ا م )ل
لالشعرلالعريلامعار" لحرك ل ا ليللموى(ل"ا لالشعرل) ل ا (العريلل،"لا رق لب ل للول،"ل)لسعي اعم

رلأ و ادلجةل)شعر(لمص كلأ ع .لك للادراس

لالصدللللللللللل لم  لالبح ا له لخلو لم لالبحو لم  ،وكغر لالالعوا اد لال ع لع صو لا لصعوب لجةلخاص مة
له ل للبع لق لل ل)شعر(لا  ،لم لحاد لومعان ،هي ا لا لنظري ل لامتخصص لوج للةلامراج للفهييلمعقدلوا  لومس تعصي

هم لال لمرملع لأ غلها ابل،ل  لال للغ كلصعوب لالبحلك ا له لل،اليليتطلها ا اي(فه ليللاموضوع)ا تطلبللغ
يح لأ غلها،لا ل ي لومعلميللولفلس لمر رشادا لا  للأ  برلا  لتسهيللالصدللاهملعي(لسام)ا  رل عبلوالتغلبلب

. لعلي

،للللللل رلهلتعاىلاموف لأ ش لأ  ل سعيلا  لال خرللل يلامرفلو ىلأ س تا لا  ر لالش لأ تق براهملعي"لكا ل"ا 
لي،لمعرفا ل ا يللاذيلأ س ،لا ائق لال لوالعناي لخصيلالها ارلاموضوع،لا  لاخ يل ليلمالوقلوساع حظا
،لصادق لقم ،لوتوجها هاللول لل ج بلاليلمالكن لوامعملكالأ عانيلال لنعملال س تا ن لا  ،لحقا  لهلعناللوال  جزا

لللخر.

فادلوقللللل لال  الالبح لم له لالقص لوالتعم،لا شولالعلمي رلمال مسلالع الالعملللفأ  ،ه للم لنقائ لأ صب فا 
لم لن لأ خطأ  ،م لهلوا  .للوالش يطا لللللللللوهلويلالتوفي

لللللل

ل
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لالتأ سيس ل:أ ول :لمروعي

0: لالعربي هض لا اا للب

لأ شاهللالتحاللللللل ضاريلالغريلجمي ل،لحنلليلا لالعربي لاذا لاذيلحر لالرئي لاداف لأ بعاد واف
ل لادعو لفان ل، لروري لأ مر ري لال لالتطور لأ  ىأ درك لعرللا  لم  رو لوا لالعري لالعقل ي ح

ليعترلح لالغر لاحطاطل،لومالهولمعروفلأ  لمنجزات ي لالعرلا لعرفللامللراي لاس تعاري وعقليت
ل ري لال هض رلا لالصناعيللم لمب لالثور لامس يطرلولل،بع نيس لحملال للالقضاءلع ري لا لال نسانيع

ل ا آن ل.أ

لللللللللل الالتحررلانرفلالغر له لف،لللوبع لالعاملامت لع لس يطرت لمهجلاول لس كلفر للعليلب
ري للال لتطلعات لع لل،والهمن لهالال طاةوتعترله للاليلقا لالعربي ا لمعظملالب ل لطبيعيا للعاما للالغر

لللهو لالعر لنب ل، لشاه اثهاما لح لأ هرت لغربي ا لمع ل، م  لدعوا لظهر لهنا وم 
ي لالعرلModernisationالتح لعن ي آم لالعريلل،والتج لأ ما لعن لخاص ىلادعولبأ  رللا  لال ي ج

لف لالعقللالعري))لس تظللجردلا ي فلأ وللوقبلللليالعريلأ ولح لمالملتس ه لالعقللللءار كرلبني
باهالالبنيويل)القياسل لهول ل لالصار لالنق لع لطري لمالجبلكرل لينالم لل"عرلاحطاط"،لأ  رلا  امنح

ل لشك لالعقللالاذيلهول،اميانيي(ل ي لج لالعقللأ  لبني لم لام ستمولوجي لا  لقطيع ا ح لعريليعيلا 
لعرلاحطاط ادها، العريل ىلوام لوامعارل((لا  ي رلالعريلا ل.1ال

لالعربيللللللل هض لا لانطلق "لمرل)لفعا للوق لل"لابليو مالاح للي4ى0بع لل،ل(ل0د1ي0ل له لتع ا 
ل، لالباد ل لالوطني هض لا لفاح ل)) اد لا ا لاح للال ورويا لواجاعي ري لف م لص لهزدللمثاب

لمر((لالتصلبل لالثام لعرل لالقر لجم ودل ل،2وا س لن ضاريلالعريليطر يلا لالتح أ  وم لهنالب
لأ ما هضويلالعريللبقو مالللمروعلالتأ سيسلا لبع لللم ل)خاص لطموح لأ  ل)لأ در خو للب لا  ليتحق أ 

ل لعلوم لواكتسا ي فادلالعرلا للوال  للم لمنجزات تلفلاميادي ،لفأ رسللالبعثا ىل ل،وأ نشأ للا  الغر
ل لاجاني ارس لشدلأ حياا للوال لزاميام ل،و ي لا م لا لع ل، للالرم ى لا  رس لم للها لأ سس لأ ن ح

رسأ ساها ((وال لس لال دارل،)م تلفلاجال ل لوخراءلأ جانبل لبأ سات لطموح للتحقي ل.3(،لواس تعا

                                                           

ل،ل ابري:لح لوالرا لا لعاب لطامركم للبنا لالعري،لبرو لل0440،لل1زلالثقا ل01ل 1
 

ل،لمركزلدرلل0 للؤلؤ لالواح ل:لعب ل،لترم ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل:لاجاها يو راءلا لا لاسلم لالعربي لالوح سا
لط ل،للبنا لل0110لل0برو .ل04ل  

لال ديلال3 لالنق ل ا ل:لا راق ل لاجي رفلالعريل،لطعب لل0440ىل0معارل،لدارلا ل.ي0ل
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لللللللللل لأ ما لالعربي هض لا لأ صبح ا ل)للافراضاه لالآخر لعاقاها لنوعي لى لم ي لح لا شال ى
(ل لاليلل، Lothar الغر طر لا عيلالتحول هاو))تس ت لمعامللال م شه أ  لب ،لا  لالثقاف لحولل العربي

لبعر سم أ لمال لب لم لالعربي لالساح لتظهرلع لأ ولعرلالتنويرالتغيرلولالتحو لالعربي هض الالعرللا ،له
)) لالعرلالوس ي لبنيا لأ نقا لع ي لج يللبنيا لتش شه أ ل ل،ل1اذيلب ي اهملع لم كلبر ل ونتيج

لالع له لصلها لاد لالبعثا له لا  لوا لالعريل، ر لال لالناه لع ) رض ل)ام لامتغرا لو اقا
لو ىلالغر لا  يللللال رساليالالعلمي لا لب للال ووللمالقا را لىفعا لل،يع ،للأ وليا للف هضتنالالعربي ل لالطري قود

لالعاملالغريليتطور رلا لرعتنالب و لت لورع ا ل ومال لا يللالثايلللزاما ل،ذا لا ادللع اذيلاس ت
لينرفل لأ  لم للا ىم لسابقي لما لترموالبعضهاللال داطاعلع بسوالم لالغريلا  ،لالآخربعضهاللواق

لمنوالهالولدعوال للا ىونسجوالع لىلدخيللع ي أ ليظهرلم لج رلهال،لوهولمالب لش ىللال دالتأ  العريل
لالللفنون لتبرله لو لالساح لبأ  ات لحراا للال دبيت لستشه لمثا للالعربي را ل(،لف لأ دبي لل)جمعا

.) ل(،)نواديلأ دبي اعي ب لا  ل)حرا

لولالتدلللللللل اا لالب لم له لول لامايلم لأ جلللال وىحرا لحيوا لأ  هض دلم لشعراءلا لع حاو
ارلوامس تقل لالغريوأ لبلل،ا لالعام لحضار لالعريلليتصلوا لالوط  لع لالواف للامتطور لالقر لأ وائل من
لعر هضلالتاس لا ا ل قيقي لا اي ل ،الب لحرك ل)مودلسايلالبارودي(ل،)لال حياءفان لل04ي0براد ل

يل0414 لالشعرلا لرائ نلبأ ن لالباح لبع ل2ل(،لاذيلوص للال سهامام ل،لوجاءلبع لراد ،حرك
لا ي (لتج ل0ىي0)اليلتزمهال)خليللمطرا لالشعر(،ل0444ل لعرن دلع للاذيلش و لي لأ  )لأ ري فقا

تلفل ل للعرال لصادق آ (لأ نواعشعرالمرأ (،ل،3رقي لخليللجرا لالشعرلامهجريلاليلتزمهال)جرا ولحرك
لل0يي0) دلل(ل0400ل لل)مؤسسا لل(نيس)أ دوللاذيلع لأ و ل،لورائ ا ل.ل4لالتعبرلعها(لرؤالا

للللللل لالعري لتأ سيسلمعيا لأ وائللالقر لفر لحيها،وجاكالشه لامرحةلالراهن ل لم ل عا
ل ل خارها ولأ راضيالعريلداخلللال دحرك ل ون ل(لاليلت لالقلمي لالرابط ل)لمعي لتأ سس ،ا 

لل(نيويور) لل0401عا ل)ل، لم  تار ل لجاع للال داءشكها ل افهم لاخ لرم لاذي  الطليعين
يل لال نتاامس تو لميعا لوال  ليؤمنو لع لل،لانوا لاموح للال دبتكلالنظر لال دوال ،لوتزوي

ل لاح لأ دبي ل،لالعريلبتجرب لطليعي لع لوتقو ل، لامغامر لو لتتصفلا ل)لا م لأ ملروادها

                                                           
،لطل1 لالعام لالثقافي اعل،لدارلالشؤو لولال ب ا لوا لالنق لا شالي ل ي لنق ارا للىي04،لل0فاضللامر:لم ل.ل0ي0ل
ل،طل،لل2 ل،لدارلامعارفل،لالقاهر ي لالشعرلا لشويلضيف:لالباروديلرائ لل0414ينظرل ل.لل1ي0لل41ل
دلل3 ل،لالع لللشعرلالعري،لجةلالها ل:أ ري لليخليللمطرا لل،لى0لاج لل0444س ن ل.لي4ل،ل
ل،لطلل4 ل،لبرو لللشعرلالعريل،لدارلالعود م لل4ى04،لل0أ دونيس:لمق ل10ل
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،) لجرا لخليل لماي((ل)لوجرا لأ بو يليا لا  لو) ) لنعم ائيل للو،1مي اها ل لامرحة تأ سيسلشه
) لاديوا لل2)جاع لم  لل لها لم لالعقاد)الي لمود ري)و(عباس لش لالرم  براهم)لول(عب لوا 

ي ل(اما لي لا  لدع لما لأ م لم  لالشخصيل،ا لالشعري لالتجرب لع لع ل ،التأ كي لبص والتعبر
سل لالن رلللال نسانيخلجا اعيلهالا ،لت يا لا لواق ل م لكالود لل0400ل)مر(لعا لحرك

لع ي ي ،لج لالغربي را لا لأ بوللومنوا ل)جاع لا لاليلأ سدل( لاجة لى لال س تاعي يلأ بوللسها (
ىم لخالهاللدعاشادي(،لاليل لمصادرلالشعرلالعاميلا  لالتصا (لملل3رور ل)العرا للم ل،لو

لالشعر،ل ل هضوي لا ي لالتج لراي ) ل)معروفلالرصا يلالزهاوي(و للا )ميللص لرشعلا ىدعيا
لوعر لهوللوبيئ لخصيت لاظم س تلهملفي لالشعريللعريل لامشه لع س يطرا ل،واال وظروف

لالعقودل لالعري لال وىالعرايل لالعرايلالالشاعرل،وبوساطهالاس تطاع م لالقر لي لينا أ 
لالعريلالشامللأ مي لامس تو لل4ع لوروادهالم لأ ملمالق عترلحركهاللالشعري (ف ل)لبنا ،لوأ مال

لالشعرلالعري، لفارسلالشدل للهو ل(ول)أ م لهودلللم )اصفلاليا (لو)بطرسلفان ا
لم للل حياءلال لروحا للالبس تاي(،لمثل مو اعالعريلمالق ب للا  لوامبادر يوي لمزاالا مثللامرحةلالثائر

ل لحاج لالعربي لالثقاف لاليلان ،لوحبلامغامر اق هاا ملا  لالق مردلع لوا لالثور اي ،لورمل5لب
ال للله الأ ننالا  للوج ي لالنق لمعظملادراسا نوالم لالردللأ م لخا لمليم هضوينلالعر وادلا

كليعودل ،لولعللسببل ي هوهالا لم لشعري لحرك وسلهؤلءللا ىخل لن لملتس تقرل ضار لا أ 
لوقويا لشللمي لوعقوهم لعرل، هضوين لشعراء ل) لحرك ليتاب لاستساما للال حياءوم  لج

مللاي،لويل لامعايلالق لأ هملجرو لوللياد، ح اهمل لف لبع لل لامعارل يا لا شو ليعا و
ل( ش هدل6أ دىلمعا لا لان دل،ذكلفق لق لللما لم لالعربي لض لحرا لرواد للال حياءم لا ىحاج

ارس ،لم ر للا ري لال لامبادر لبزما هاللا ىلتصللبقافةلهضتنال تأ خ لاليلشه يث لا هض مصافلا
،لالغريلوجعلالعامل ي لالعريلح ل اجم ودلومامحلاجم .لال ورويح ي لا

للولللللللللللللللللل لخصب لعربي لأ رضي لع  لالبح طار لا  لأ عباء ريلالعريتتحمل لال  التايىالتشاور

(ليل ل)لبنا لترب للال كر،ان ا مولح ل لا مناس ب للعربي سينا لا لطوا لبلمز لوالس تينا

                                                           
لينظرل:لادل1 لالشعرلامهجريل،لدارلامعارف،لالقلر ل ل،لدراسا لالقلمي ل،لشعراءلالرابط لل0414لل0،طلاهرميللرا ل للي4لل40ل
للل2 لالوح ل،مركزلدراسا للؤلؤ لالواح لعب ،لترم ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل،للاجاها يو راءلا لا ينظرل:لسلم

ل،ط ،للبنا ،لبرو لل0110لل0العربي ل.لل004ل
لأ بوللول3 لالعزيزلادسويل،لجاع ل ينظرل:لعب لطل ،لالقاهر لالعالي لالعربي لادراسا ،لمعه ي لالشعرلالعريلا لل0411وأ ثرهال لل044ل
لل4 ل، س لن ل،امرج يو راءلا لا لدل041سلم
لل5 ،ل ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ،لاجاها يو راءلا لا لل40للي0ينظرلسلم
براهملالسعافنل:لم6 لس،لطرسلال حياءلوالرااا  ل.ل001لل0ي04،ل0ل،لدارلال ن
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ىل ريلبلالآوا  لساحهالال لفانرحاب ا للمعرضا للوال دبي ح اهبللواهرا للم للللام ري لوال دبيال
ل ل،ذكلاس تطاع ي للأ ا لم لش ىللال صواج لمرينلال قطارالشاب وعراقينللالعربي

ل للالعريلدووحىلم لامغر آراهمالنظرل للأ لوقلأ والس ياس ي ري للال اي لب كل ل لال مرجس
ل (لاللبناني للال ديبمؤسسهالللتعودلاليلتأ سيسلجةل)الآدا درس(لعا لاجةلل0400)سهيللا 

للال وىلالبروتي لالعاملالعريتلعلأ )اليلاس تطاع ل للبلادورلالرائ لفالع لأ هامهاللس نوا
لالوط لالعريل لكيفلانتقللمركزلالشعرل ىبين لالا  (،وهولب للل)لبنا لحري ليمت كلالوق

ل لواجاعي لس ياس ي للها يل لم لل قافي لالعري(لأ يلو لالوط  لم  ل1ما لوق كلللقطرللأ ا،
ري،لوشا للاللبنايلروا ل للم لالتنوعلال لحري لض اعلال فارم لامناع لجةللوال ب لعرف ،فق

نوعا للأ دبيا لل(لحراا لالآدا) عنلم للش ىللم لالوط لالعريلأ قطارحمللمب  لتتعالأ ،)واس تطاع
ل للال نظمم لوأ العربي للامتعارض ل"الواقعي لتيار ل لتن ي الا لروحا لوه للوجودي امزجلا

للمناس با ل لحاج لت  لم لاذي لالعري، لللعام لخاص ىبصور للا  ري للبأ قلا لحاج اةللا ىم  الع
) ل.2اجاعي

لأ صفلهليوبوسعللللللللللللللللللل لهنالأ  لامرحة(لبأ هالامنري الفهالجا للل نتا)صو اهمللوج تلفلم
ل لالعري لوماالعقل للالناشئ لومعاا لوضغوط لتوترا لم  لب للومأ ساحا لتطلعا لم  لمل وما

ل رسلاجاها لي لأ  لاح ور لليسلمق لان ،)والواق آما اليوأ لوا للال دبي س ي لوالن والروحي
لالوط ل ل ر لال له ل ري للالعريلم وال ليأ لدو لأ  له لاعتبارلادورلامهملاذيللعبت ل خ

لع لال للاجةلبل ي اهملا وي لام لت كل ياك للولل،وا لوتؤم اجةلترف قلمي حاسللال 
ل لوبتضام الوح ،الراعلالعريلم لأ جللالالعربي لكثرا ل ري هالسام للفا  لوح اعلتوكي لال ب

لمسارلرئي ل الالعريلوتوجه لوه لعظم(لواح جا لا  ات ل ل،3ح لأ للا  ا لا ل لاجةلفشل
ل طلبات لمرورلالزم لوتغرلم لموقعهالالطليعيلم لخاصع ري لامعارللال لاجاعي لالتغرا بع

لالعاملالعري لل،اليلمل لالنظملالس ياس ي لم لسا اهرلم لحولا لاجا لوال عامياليلجعل
لأ حياا ل لمها للوا لوتعصب لوتبجح ي لعاط لميوع يل)م  لامت لامس تو ي ل لالنق لبع وم 
لغر ،لوامناقشا لاليلالعلمي للوامقال لحز شفلع  للواحلأ ويت واي للأ حياا لع لخصي ض

لم للاولعلله،4(أ خر لالعربي هض دلبتغيرلمسارلا له لان لالظاهر ري لال لوامضارا امناورا
                                                           

،ل1 س لن :لمرج يو راءلا لا ل.ل101سلم
لل2 ريلم اهبش لوالغربين،لعياد:لام لالعر لعن ي لوالنق ،لال دبي لوالآدا نو لوال رهالاجلسلالوطيلللثقاف ل،يص لعاملامعرف لسلس

دل ،لالع وي للىى0ال ل.ل10،ل11لل0440،لأ يلو
لال ،سلم ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل:اجاها يو .ل100راءلا 3

 
:ل4 س لن ل.ل110امرج
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ل ا لا ىم لح ،لمنتظر لمهزم ا لالعريللح را لا للىمستيقظا ل)اللبناي(لريعا لذكلا حولالبح
لمنرل لس بللخل ل اد ،لأ ديا ي للج لالشعري ا احتض لا لمواص لقاملالعربي يث للح ع

ل ل لا ل ري لا أ  رسلمب اعت للوال ب لع  للال فار،بعي لوجعهالشخصي لحرا للمنرا للامتعصب
ي ريبلامواهبلا الللالوط لالعريلExpérimentationولالتجريبلالشعريللت س يعرفله

لفالبع ىالعربيالتجم ل.لمجةل)شعر(لاللبناني

ل:ىلتأ سيسلجةل)شعر(لاللبنانيل10

للبعللللللللللللللللللل (لال ديبعود ا للا ى1)يوسفلا (ل0400برو ل)نيويور ين ل،م لا  ل. للم لالول.
ل (لعام ل)برو ساللل دان ن ري ،لالعريلوم لللشعراءلوام ر لال له ل ل ) ا ل)ا حىلأ 

ل لالساح لع لبنشاط للال دبيعرف لجال اعلش ى ب (لال  ري ل)ا ل لالشعري وعت ل0440))
ل)هرودا(ل لالشعري لحريرلجةل)ل،ل0404،ومرحيت يلتوىلرئاس لالعمللالصح ا لامي لو صو

لاليلأ نشأ ل ) لامرأ  (ها للبنا )نساء لى044جامع لنيويور ل لالصادر ) لاله ل)جري لحرير ،ورئاس
ل0400 لفر رسا لل،ل0400لجةل)الصياد(للوجز،وملل لم ا لا للللآدالليس تقرلب امع لا
ي ((لال مري لمتش بعا لل2للبنا لا ا للله لل،وم لالغربي لالنشاطلالشعريلالثقاف لأ وج لع مطلعا
را)لال مريي للأ  ) للA .boandاون لالعريلحاج لالشعر لا قب لتكلا لحتض للا ى،و رس م

دلالطليعين، لالشعراءلا (للجار ا لم ل)ا كللوسعيا للفا ل للتحقي لمن لأ خ لأ ن بتكلالتحول
لال مرييلهضتاليلعرفهالالشعرل ت ا ل)ش ياغو(لىلح ين لم ي،))بظهورلجةل)شعر(ل للال مري

ل ل)هاربيلل0400عالال وتري  لالشاعر لحررها ي لالتح لوج للع لH .Monroلمونرو(
ل را)لال مرييم لالشاعرلبتشجي (للأ  لالعري ((اون لبواكرلالقر ل،3من لتكلالتصال لانه وق

ل ها تلفلالنوايلوا ل (لم ا لهال)ا للالعريلوقلالعامللال دبياليلقا هودل لا له توافق
لجيءه لم دلم لالشعراءلالسورينللالاجا ىع ،لا  رللرأ سهملوعللبنا (لأ دونيس)لوال ديبام

ل ل) لب لقا لاذي لادور س را،))وبن للأ  لتبى لحن ) للال صوااون لطري لع  ي ا
ل)يلpoterieجة)شعر( لول،قا له لمشاه لعربي لحرك ) ا لا لسف لقا ارحن ص جة)شعر(للا 

                                                           
لل1 (لسوريلودل ا سمر،ل00)يوسفلا ىلد لال و ،لانو لطرابلسلاللبناني ين لم للنشأ ل رس لم ل ائي لابت لدروس لتلق حي

، للال مريا نائسلهنا لراعياللل لواد لا لحلب،حي ل لال مريا رس لم ل لل،والثانوي ل ي لال مري امع لا ل لدراس كلاب واثرل
ل لعا ل،فنا ،ل0440برو لس لال ل لللبالوريوسلعلو لأ ولتباد لالس ياس ل،بنلمش تغال لع لفهالس نوا لاليلقا ملانتقللا ىلنيويور
،لوح لل،للعملوالعلو لس ن لرئيسهالطيةللعادلا ىلبرلل0400و لجةل)شعر(لاليلا لهنا قام لعامنلم لا  (لليؤسسلفهالبع ل)لبنا و

ل،) لعرلس ن لا ح لدام رلوالشعرلالعريللس نوا لقضاالال للى040اش تغالهالع لا ىلل1ى04ل ادلوصل ع لا  د.لل44(مجموع لع
،ل2 ا لوا يلساملأ بولس يف:لقضاالالنق للسان لالعربي لوالنر،طامؤسس راسا ل.ل00لل0110،ل0ل
:ل3 للؤلؤ لالواح دلعب ل،جةل)شعر(لالع لالعربي رل لالشعرلا لل0414،صيفلل00الس نل40قضي ل.للي0ل
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ل لعا ل1((لى040اللبناني ييلالشعريلالعري،لامؤسس،ويلالنوا ل))ماللللمروعلالتح ي ا لح حرك
لاذيلمللأ صبح لشعر( ل)جم لعلي ىيطل ل)لا  لللم  لو)نأ دونيسجانب لحاوي( لو)خليل يرل(
) ((لوهؤلءلملالشعراءلال ساسن،العظم اي لالب ل لالتجم لفعا ل2اذي لشكوالنوا لخرج لهل،وق
ىاجةل للا  ليو رعاملالثقاف دهاللأ ص لش تاءلع ل.ى040ال و

للأ دبي(جةلشعر))جةل)ا للللللللللللللللللل رل ا للأ جزاءلأ ربتص لمؤق لال ولانو:للالس ن ىلمو ىلنيسا
لالغريب((ل،أ يلوى )كا لامسؤو ير (،ام ا ل)يوسفلا الفبا عاها،3رئيسلحريرها حلله لل تسع

ل لالنق ل ي لج ح ا للالعري،لال ديص ي لح لمن لالشعري لالنق لمرللوخاص لتوقفللتتخط حة
ل لالعربي لالشعري هض للوا اي لب لالتدللأ ماهاا يبرور دلليسا لرئللدافعا لالشعريلالعريللج لع لس تقبا

ل لم  للال داءكبر لالعر ري  لوام لوالشعراء لكر لتكللأ قاهاما مناصبللال قاوكتاها،))وتول
ل (،و)شوي ا لا )أ ن ل لالتحرير لهيئ ل لادي للأ يتل ي (،و) لرفق شقرا(،و)فؤاد

ل( ) و ل (،و)عصا لفهؤل4م ل، لاجة لتوها لع رم لتأ  لظهر لء ل يثي لالتح لوهاها افها وأ ه
للوأ ولالشعرلالعري لهام للنرلوهولأ للوضمالفعهلطاملاجةلكخطو لعا ))لقانو يارللخضلن اخ

ل هبلفيلل يالقصائ ليينميللم للا  لع اعلل،حريرلاجةالقامو لهولارت لال ديلال ثرفامقياسلالوحي
لجريلوفقا ل لنرلالقصائ لالتأ خرل لو م لالتق لفيللئ لمس تو للع توا ل لتنس ي ضيا مق

د لللتعادلل،الع لوالقصائ ىامقال للأ حاهالا  الل،5((ملتنرلأ وسواءلنر لجلبله أ للق رللامب ال
رلم لادارسن للم لامهمنلواس تقطبلال لبأ لولرأ لا  لل لا لمين رص لال اعاهمرلاظهله ب لوأ فارملا 

لاجةلجللنشاطوقضااملفركدل لالندلاهز لوقراءتا ي لا لالشعر لحو ي للاليللق توهاهاللأ مان
وللفأ سهم لا للال ديلتنش ي لالنرلأ عباءالعريلولحمل ،لال دبيلولامتابع لوج للبللحز فا
ريىلأ مم ل ل ىلماج لسعي لنقادهال:خاد لالواح يلبراكسىلعب ىلغا لامائ ي لخرىا مصط

لحبيىلأ نط لغريبىلرين ىلرو الؤلؤ لا ىلخزايلصريىلأ ن لكر آخرو...وا كثرلم لأ جبواللوأ
لروادلامرل لوعلالتدلشجاع له ييل للسأ سدللوأ هالاجةلخاصح لالشمويل لالطاب لع مبادها

                                                           
لوالغربين،ل1 لالعر لعن ي لوالنق اهبلال دبي لعياد:لام ريلم ل10ش
،ل2 ا لوا يلساملأ بولس يفل:قضاالالنق ل.ل01سان
دللجة)شعر(:ل3 لاو0،الس نل0الع ل.لل0للى040،انو
يلساملأ بولس يف:ل4 ،لسان س لن ل.ل01مرج
دلل:جةل)شعر(ل5 لل0الس نل،ل0الع لال و للى040،انو ل.لل0ل
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ل لبتحويلالوالآراءلال فارتقبل لرح لدعوها ،))وان لالصاع لف للي لكون لالعريلم  الشعر
ل لجزءا لىجرب للواعتبار ياتي لا ل.1((ال نسانيم لالتجرب

لالللللللللللللللللل (للمروعلجةل)شعر(لمروعا لللق ا لملل)ا نشاءجانبلاجةل))لا ىطموحا ،لحي لا 
ل ا لودارلنرلللمؤل للال دبيمطبع عو لب ل((لاجةلوأ طروحاهااليلتلز ي ل2النق لله ،لولعللم

لابعا ل للأ ماهام للالعمللا لتعممله (،برور لالشعري ا ،)ا اقضي للولس ت لهيئ لعزم امهم
لل)يرلاجةل)رلح ارع ص للأ دبيجةللا  لعام لرساةلجة)شعر(،وتوحهالوتوسعهال (لتعز امل)أ د

ل ل،3((ال خرلال دحقو ىفهييلسع للا  لودراساها يها لح لجا لوتوس ي لل،ال دبيتعمم ولتشجي
اع للال ب لع  ) ا ل)يوسفلا نشاءالشعريل))أ عل  للا  لمنح لس نوي لأ ولل حس جائز لأ حس لوع

ل ((لأ ومرحي لشعري ل.4ملحم

لللللللللللللللللللللل لننصف للأ عضاءوحى للال ساس ينالتجم للنا لب لالشاعرلأ ل كر ل لع ىلحيل
لل)أ دونيس(الناق ل))ا لاجة،لأ كراذي ل ي  لالبار لامنظدللالشعراء ردلفهو لوا را للال كرلر للتأ 

ل لدراسات لاليللأ و،لوأ طروحاتلوأ فارحركهالم لخا لامها ليلأ س نم لخا م لقبللرئيسللا 
رلم ل5التحرير(( يلال لف للال حيا، (،وكليرأ سج ا ل)يوسفلا لم لالشرا لاجة، لحرير ون
ا ل الوأ لهولم لمنحلللمللاجةللعضوالار ييلىلالتنويريلبع لمساعيلذكلفا لل،اسعا لفقا لولروعلالتح

))لأ عضاء ل،فق لواح للأ عطوااجةلان لللالعاملالعريلادليللالواقعيللال وىللمر للأ ع قضي
للأ الشعرلم ل لفو لترت لمشرك لقضي و للالآراءت لوالس ياس لاجاها ري مثلليلنوعلأ للم ال

الالل نله لا لبنلالشعراءلالعر تلفلتعاو للاجاهام ل لالشعرلع لبيهمليلقضي لجم قضي
،ليء لبنلالشعراءلالعر لارخلالتعاو ل ي لللج للأ ماللال نسافالشعرلموضوع لومصر حار

الاددل6هولالبايل(( لوامتواصلل،فه را لملامتباد ل للومشجعا للا اعلرو للال ب الشعري،لوهولمالخل
ل اما للأ دبيا لجواىمسارا  للم للأ صبحلالنوايلحىم لمي لحي رس لجرا ل))م بنللحيا للأ قام

لالعربي لالشعري رك للا ل لالشعري رك لفنقلوا للالغر ي ىالشعرلالعريلا لالعامي،لالصعيلا 

                                                           
،ليوسفلينظر:1 ا ،طلا ل،برو لالشعر،لدارلالطليع ل ا لليى04لل0ا ل.ل1ل0ل
يلساملأ بولس يف:ل2 السان لوا لللقضاالالنق ل.ل01،
دل3 لي،ل0404لخريف،لل1،لالس نل01جةل)شعر(:لالع
د4 ل،لل0،لالس ن01جةل)شعر(:لالع لل0،ل0404ربي
،ل5 ا لوا يلساملأ بولس يفل:لقضاالالنق ل.ل01للسان
دلل6 لل01جةل)شعر(لالع لل0410،لخريفلل0،الس ن ل.لييل
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لويعطيل ليأ خ لهلأ  لوهيأ  لقرائي لحارالراك نساني نالم للالماماضينلاس مرارا للا  لترا ل حق
اعلل الالت وارلا للوم لا يام ل.1((ال خرلالرا

لويطمحلل لالللأ كلللللللللللللللللل يوي لا لاذيليعىلالتغرا خللشعر لللشعرللي لالرئي لامسار
لالعاميل لف لالشاعرلم لأ دوا لماليتطلب مللالع لفبالنس بم يث هالح يلشعرالالعريلأ لا  لا
ل ن للأ للم يل لكالفعللالشعرلالعريلليتملاعي س ملاذيبن لالظللمنحرا للالق ات لل داخلي

لليؤثرلوملليتأ ثرلولل لمروع ل يلالتجم اري ص ادلا  ع ،للا  تالي كللم وال ىبللتع للا  مالخ
لال لقضيهمل للاجاعيلفأ قامواوس وا للظمواتنلاولن لعرف لا))جلسا اليلل2((ال دبيلصالوا
لفل،مبارا للجعلوهالمنرا ل والفي للأ ميوج لمس تو لع لالشاعرلاذلال داءكبر لالعريلليليتطلب والناق

يل لا لومسائهلالشعري لقضاا ،معا لامبارللث حلم لخاهلالنقا لوتلي لالشعري لالقصائ لفي ق
ل ل ي لا لفي ،لالقراءاوتعر يث لا ي لالنق للمساءلللميس،لأ س بوعيا لليعقلوالرؤ ينشط

ىلشويلأ يلشقراشعراءلاجةلللم ل ا يرلأ دونيسىليوسفلا لأ طلىن للالعظم و كلبن علهالك
لعهال))ل،ميسلجةل)شعر(لأ وجة)شعر(ل ل(لبأ ميهالودورهاليقو ا ل)ا للأ هايو لللتتو و ن

للأ  لهيئ و لتنظا للأ وت لل،مس بقا للمنظم لليتلعضوا للتمولموا لبللجاع لم ار لالتنظميلا شك
لالزم ل لحيوي ادملالأ فرادهاوف ريلوالرويلواس تع لل ل وح يلفهييلس تظللم لالشعراءلو ي

)) الالب له الالتنظمل،3الشعرل للولعلللله رساءولالتأ سيسلسيسهمل للا  ييلامروعلالتدلقواع ح
يلوالشعرلجةل)شعر(للالشعريلاذيلتزم يلوالنق لي.وطامهالال

لاجةلو0 افها:لىلمنطلقا لأ ه

للللللللللللللللللل لمن لجةل)شعر( د للاسراتيجيلتأ سيسهاح افواح ،لال ه للوامباد ل لأ ورد فق
ل لالثايلعرلرساة د لالع تاحي ىاف :))لا  لتقو ادها لم ماقارها لمبلنودلا  لهنا رر لن لأ لأ  له ل ي 

أ لالرساةل :لامب لأ نشأ للال و لجةل)شعر(لمن ،لأ لهاللأ ريلهولأ  لالس ياس لفو و للت زبي لا وفو
، لاصطراعلالعقائ للهاللبللفو ،لأ أ ري لللشعرلفق و خرللت للبأ هاوح لن هملاع لرملم لسوءلال

لباذيل لحقدلأ حيط للق سهاله للن لم لالناس((لأ وبقيلعلهاللال رادق ال،ويعيله4حققهاللبع
أ للأ  لواحا للمب لانطاقهاللىابتا للجةل)شعر(لا لللل،ال وىمن ،للمروعهالوج للشعرلوقضاا جاء

                                                           
دلل1 ل.لىيل،ل0410،لخريفلل0الس نل01جةل)شعر(لالع
لل2 لالام ،لمؤسس ا لا :لنق لأ بولأ م لالسعوديحام ي لل0444،ل0،طلالصح ل.لييل
دلل3 ل.ل001للى040صيفلل0،الس نل0جةل)شعر(لالع
دلل4 لل00جةل)شعر(ل:لالع لل0404،خريفلل0،لالس ن ل.ل0،ل



خل:لللللللللل لولالتأ سيسللللللللللللللللللللللللللام جةل)شعر(:لمروعلالرؤ  

 

 

9 

لالصدل لمثاب و للت لللارخلالشعرلالعري،لال وىم لذكلان لمس تولالواه مردلع لا لمعلن
للالثوابتكل م لالق للأ لرمالشعري لكا لصعب له كلأ قردلهمها دهاللل لع ل لحريرها هيئ
ل))ال و ر للأ ح لن لبادالغرللخاصلوهمتنالشاق للأ ننالالظرفلالعصيبلاذيلجتا ل جادو
ماالمنالبأ لل،أ عباءهاملل لا  قيق لحرلا ل و سلوالرؤالم لا للالشعرلع لطري الللخ له و
لحىللموح لنعرفلبأ للحللمشالناللال سها اقليلللالآالمنالب ادللا  لاس تع قيسلمالح لع

، لب لنللللقيا لم  لاموضوعي لالشعري لالعاملرلاجموعا لللشعراء لالس نوي لامؤمرا لوعق وامرم
ىلوالسعيلالعري، نشاءلا  لبيهم،لا  لالصا لمانهملوتوط لهملتعز عانلرابط للالشعراءلوا  امقبلنلع
ل قامادراس للوال  ار وائزلالشعلا لومنحلا ىلوماري ((لا  لمانت لالشعرلويرف لقضي لل1كلمالخ

لولللللللللللللللللللللل للق لهمدلا لمس تو ل لالعري لالثقا لالوعي ليصبح لأ  ا للله ل لالشعر،ها لا
لوالقملاليليعلهال لالعاملاذيليضيئ اللمس تو لالعقللالعريللال مروه لبنجا لمرتب م لللماليعوق

ل م ىبتق ،لا  تل ل هالفبالنس بللغا ليءلا  لل لتكلهمدللأ  لم  للال فارها ر لال لاجا امتعصب
، سهالتيارا للأ هالحىلالس ياس ي ل))ن ىينظرللورا للطرح لفعا للا  نسانيا للالشعرلبوص للا  لخاق ومارس

لوللخاضعا ل ((لالرؤا،للقواننلامغامر ل لوا ري سهالقواننلا لمها2ويلن لعاملل،وهولتوجي ل خو ل
. لالشعري لالتجرب

لروطلنرلالنصوللللللللللللللللللل لحريرلاجةلبرامهال لهيئ رف لع  للوق م هاامق لعها))أ لا  ل،لتقو ن
لللاعتبارل ،لا  الامضمو له لوالشللاذيليت لهالي لمضمون ،لوالصاد لالائ لوال ولويللنتا
لتعطيل لهاللنتا ا للا لأ وت لدرج للنضج لامتوار لع للوامأ لوفلوأ خروج )شعر(لم لحي
لمنرل للا لحرللا لي لوللال دبيللتجار للال لتعى للا  لالراد لحب لفهم لويعز لالقراء ليثر ما
)) لم ،3وامغامر لاجة لعلي لعول لاذي لالشعري ي لالتح لرافق لالي لاعتبارا شمل ل ا لوه

لالتجرييلخا ييمروعها لالتح لل،ى لبن لاعادا للاسراتيجيهاولق ي ا للا ا لا لمقول ع
،لاليلتعل التالغربي ،لوع له لالعربي ا لوا هض لا لدعا ل(لموحا لأ دونيس)ليقورلجرلمرورلعر

لمصادرل ر تلومنابتأ  ا لغرللأ نياعرفللأ ))أ حبلح لالغر والبثقاف لبنلم لاخ للأ نيكن كن
الاذلال وائلم لبنل لتسلحوالبوعيلولكلي لجاو لموروهملوق والقراء ليعي هملم لأ  لم هوما م
ل هوبنظر لم ي ويلج ا الLE Moedernicisteح له لو لاذاي، لالثقا لاس تقاهم لحققا وأ 
للأ نيلأ يضااعرفللأ لأ حبلال طار للأ تعرفم لالثقا لم لداخللالنظا لالعربي لالشعري ا لح ع

                                                           
دل1 ل.ل4،للى040،خريفلل0،الس نل4لجةل)شعر(لالع
ال2 لا :لحرك لخرلب لالشعرلالعريلامعار،كا للل ل،برو ل.ل10لل0ي04،لل0طلدارلامر
دلل3 ل.ليلل،0414لصيفلىلالس نلى0جةل)شعر(:لالع
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ل لفقراءالاوأ هزهالعريلالسائ ليلع ل)بلمعرفي لمعرفيل)بأ يلنواس(،وكش ودلر(يلاليلغر
، ت ا لوح (يلاليللشعريت )مالرمي للأ وحوقراء لالشعري للوأ بعادهايلأ رارلاللغ لعن يث لأ يا

ل)رامبو( (،وقراء لما )أ ي لما لقادتي ليلالي ) لو)بريتو ) لو)نرفا ل لالصوفي لالتجرب لاكتشاف ى ا 
رداها لهاهالم لل،أ و لعن ي لالنق لالنظر ا لح لع لدلتي ليلالي ي لا رن لال لالنق وقراء

رجاي(( ل.1)ا

لافلللللللللللللللللللللل لقم ليبن لالقو ا اده لالعربيس ت ا لا لمؤسسو لتلقاها لللالي لالعاق لتك م 
لالشعرلل لم لاممز ي لبعضا للأ ذكلاس تطاعواللمي،العالوال دالتثاق لنظراهملالشعري وال م لليوظ

، لالغربي لالشعري للتكلالنظرا مالظهر لجةل)شعر(لعن ل))أ  للا ىوم لالقو لأ ماهاالوجودلأ ل
لطريقهالحولرؤي التش لأ وهد ل لطليع لأ للحرك لدمهالوتوجههالل،وضوحا للش لجالي جرد اوةلف

هيلمنظملأ ل رلم خللف لت كلم لدو ل لبلو لغوغائي ي جالأ وولعاط لم للأ ولللاي،لا  مالتبق
شللجانبا للال ماكل ل ايلا لم لجا لالصو ((لش ب ينيا لالثا الاجةللريأ ل،2م لترا للله أ 

لحرا ل لملتق و لالشعريلت لالنشاط لوجو لفالالعري،لتلف لعام اهبللوالعامي لام ى لا  تنظر
لأ و للالس ياس ي لا للولوجيا،يايلوأ لاديني ي لأ ولما لي كلما فهاالشاعرل،لأ ولال ديبىل للأ له تر

لللعامللالشاعر ))صاحبلرؤالخاص ي لوأ لا لوبنللغت لب لخاص لوأ للوال ش ياءليؤسسلعاقا
ليؤس لخاص لوجالي لفني كللتقني ((سلك لخاص لشعري للغ لحي3أ و اي لب لل،وه فاعةلالنس ب

ل ل لالشعري ا لللح )شعر( للاأ هدلوم لمزا لالشمولي لالنظر ليتسم لطاب ىا ضارلا  لال نسانيلا
ل نسايكجه ،لا  لمؤسس لمرا ر لف للاأ هدلالهذكلان لالثقافا لع لامطل ا لان لع لال نسانيتقو

ءلالتارخل للب ىمن ل.ل4اليولا 

للتقللللللللللللللللل لالشلالندلموتسع لمو لونر لترمت لعريلالغريلع لطري لعر اورور لال ح
ل لالعامللال كرالشعري ل ا نكراح للأ لأ يضا للوحاوللوفرنسا،لوأ مريالا  ي لج اهملجالي لم تق
لكالمثهل)بودلر(لالراع ل ي (لpeaudelaireالشعريلالغريلامتحررلا لMallarméو)مالرمي

لبرس(لA. Rambaudلو)رامبو( لجو (و)لs .j/persو)سا ليو ()لولأ للT .S .Eliotا   ارلاون

A :BAUND 
ور،5 سهالتيارال لجةل)شعر(لن لطرح ىلينظر ،اوم لهنالفق لفعا للا  لالشعرلبوص

                                                           
،طل1 لبرو ،لدارلالآدا لالعربي ل.ل1يلل0111.ل0أ دونيس:لالشعري
لل2 ،ل ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل:لاجاها يو راءلا لا ل.لل100سلم
،لأ دونيس،لينظر:3 ر لال  و لا لطلموس يق ل،لبرو ل.01.لى0،ل0110،لل0دارلالآدا
دلل4 لل00ينظر:لجةل)شعر(لالع ل.لي00،ل0411،صيفلل4،الس ن
،ل5 ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل،لاجاها يو راءلا لا ل.ل100للينظر:لسلم
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نسانيا ل لخاضعا للا  لخاق لوالرؤا،لومارس لللقواننلامغامر لوا ري لقواننلا سها ل،يلمنرا ل1ويلن
، ي ،ل"ا لللتج ي لا لمرحلها ل يث لا لالتجرب لحاي للقام لالرؤي لم لأ عتا مرحةلانتقا
ل ري ىال يثالرؤاللأ بوالا  ل.2"للشعرلوالعاملا

للللللللللللللللللل للب لأ خر لطريق )لشعر(لم لالبياا لشعراءلجم آراهمواخ للأ لالواعي ي لا ولعللبيا
(لهول ا لتكلامرحةللال و)يوسفلا ل ل)مس تقبللم لنوع لبعنوا ار ل لهيئ لع لبيان وا

لالعري( ل3الشعر لاذ،وم  لالبيا لنع لأ  د لح لهلأ مي لقام لالي لالشعري رك افلا لجةلأ ه ا
(لحاةلالشعرلالعري،لا )شعر(، ا ل)ا لفي ائلللتكللتناو لم لالب وع ل لواقر للبنا وللس ال
اللامساو ل:الشعرلأ مهااليلعرفلهاله

ياتيعبرلع لالتدللالتدل0للللللل لا لجرب

ل0لللللللل ي لا لالصور للاها لان ي لهنيلأ وص

لل0لللللللل لم لالواق لمس م ي لج للابتارللغ

لل4لللللللل هو يقاعلا للال  لابتارا ضافاالعريلوتطوير لهلوا  ي لج

لالال خلل0لللللللل س با يلللقصيا دللولالعاط لالت لسللامنطقيسللوجاو

للال خلل1لللللللل س با للال نسالأ ميا .لورا للال نساوجعللللعاملللمركزا لبوص لللقصي

عادلىلللللللل لالندللا  لالراظرلبقراء

فادلليللللللللل لالردللال  لال ورويلالعقيلويلوم لالرا

للل4للللللللل لالعاميلال دم لال فاد

لالشعبل01للللللللل لبرو ل4لاها

لللللللللللللللللل ائل لالب له لوالتدللأ متعر ا لا لشعراء لعلي ش تغل ل لا لما ل لالشعري ي ح
ل)للا ىلال ضافجة)شعر(، (أ ل)(لوأ دونيسمالجاءلب ا لا للن للعب ي لج اهملشعري لوم م لرؤ

                                                           
لالسعرلالعريلامعل1 ل ا لا ل:لحرك لخرلب لكا ل.ل4ىل0ىارل
لا ىلأ ي ؟ل،دارلامعارفلمرل،طل2 ي ري:لشعرالا ل.ل01للي041غايلش
لل3 لالشعر،ل ل ا :لا ا ل.ل1ييوسفلا
،لل4 س لن :لمرج ا ل.ل0يلل1ييوسفلا
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للها للدورا ل لالعربي لحاةلالثقاف ىلدف لاجةللال مالا  له ل لوبياا لم لمقال لمالكتبو م لخا
لالي للاأ هدلمالمزلحركهاللأ ملالطليع لالوضعي ،لال نسانياهم ا كلعملا ل ل لهالم لال علم

ل يا ل.ال نسانياذيلربطهالا

لمروعلاجة:لال طرانيا:ل لامرجعي

يولوجيىلل0 ي ريلاجةلولا  ل:مرجعيهالال

لمرحةلتأ سيسلجةللللللللللللللللل تلفلشعر)شه ل ل ري لال لالساح لمس تو لع لحرا لأ حاء(لع
ريلتكلهاأ مدلللعللالعام، لال رك لروادهالحلالغربيلا لاليلاج لاجاعي لع لنظري ولمساعيلالبح

لامس تقبل،لم لم لرؤي للهلاحال رهالال فارلوا يللتأ  لالنق طا لا لالعريلمنللغ
للأ واس س ينيا (لالندللوأ طلا لاديولو ))النق ر لاموقفلف ا لله لاماركق ،لم لالواقعي

ل للأ واماركس ي ي لا لالواقعي للاليلان يلح لخ لصعب لكثر لمشا لالظاهر لساطها وع
ل لخلو لمشك لاليلال دبيلالآاررأ سها للأ نتجلالعظم للأ ولال قطاععصور ع للفضا لحىلالعبودي

)) ي 1البورجوا
. 

لللللللللللللل ناءو للأ  ل لينمي ي لج لجيل لظهر ر لال يولوجيالأ طرهاه ي لل  ري لوال ى، للا  الواقعي
ل لاشراكي لاذي ليلأ سسامعى ىلا  جانبللا ى،Gorkien )غوري(لالسوفييلال ديبالناق
لامنلأ طروحات لالقومي ري لاجاعيلال لالواقعي هب ))فام لالهمن لس بل لولل للاس تعار اهض

ل لالعري ل لالقر لمس ينيا ل هبلظهر لاليللأ وروام للل  لال  لنظري لحار لأ شاعونق
ل ل ردي لال هبلالنق لل،ال ورويلال دم لوللير س لالشعرلن لع لالشاعرل وهولاذيليبح

ا للأ  له لوال مالوصفللكبرا لليب لعر،لبيئ مالبأ حوا ماما للوا  لمرلهالا  يلبأ  ليعرضهالوأ للي
لويوجلعرضا ل لخالريعا لوالعربي لالغربي لالواقعي لفلبن و ليري لم  لم للأ فالعربي لاللغ هب

لال بلم لوال سلو لخصائص و ،لحىلللي الي لا لوسات لاذدللال داغي ولب ليص لغاي ات لل و
)) يا لا لوجمللب لالرو ريله،2وتسمولب ولال لمزلا لمس تولحيهالحرااالا لالع لساح

ل لوالغربي لالعربي لالثقافي لع لنظري لالبح توا لو للتاؤجوهر ي لا لاجم طلبا لم اذيلتغر
، ياتي لا لأ للقضاا لما هض لا ل لع ،لال دبيثر للالعربي ا له ا روب لللظاهرا للالتأ  لالشعري را ا
. يث لا لالعربي

                                                           
لوالغربين،لل1 لالعر لعن ي لوالنق اهبلال دبي لعياد:لام ريلم ل.ل00ش
ارلل2 :لم ا لامنعملخ لعب ،طم لاللبناني ،لادارلامري ي لال ديلا ل.لي00،ل0440،ل0سلالنق
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لاللبنايلللللللللللللللللل ل)شعر( لجم لا حوق جانسا للا  ل))ي لم لاذيلم را لا يطله ل للم وق
اي لالب لمن لامساةلواح له لسوءاللا ل،ان الالتجم له لاناءللأ اا ،لأ وكلم لحي لأ عضائ
جانس لغرلم لالعا لتوه للم لحي ((لم يث لا لالعربي هض لتكلامرحةلوميلا ل ل1مالبرو ،فق

رهالا لف لاجةل ييلدع ىلتح ،لا  لالشعبلللالطبيع لبرو اق لاس ت له لمز اللرور ويله
يلتعلقا ل للتب لامثايلاذيلللم لفهم لامنط للا  للشعورلقويلعار لال صللأ لحىكص لل

للتأ سيسلاجةلا لودافع لالهاربنللال ساسبب دلم لالشعراءلالسورينلالش با لع هول))وصو
ثر لسورالا  للالسوريلالقويلاجاعيل ز لا لأ للم لمطارد لي لامالي(لع ا ل)ع لاغتيا ح

لم للأ عضاء ز )أ دونيس(ا ا يرلالعظم)ولأ م لاماغوط)ول(ن ل(م لجاهز ي لج رك لا ،ظهرلوك 
لوالعمل(( لوأ ل،2لانطا للفارال لله ليلمباد لاجة، لمنطلقا لس تؤسسلعلي ليلما القومي
ل لالواقعي لمثلهاارتبط لالقويلالسوري،))اذيليقردلالاشراكي ليلاليلبأ للز لالعلمي قيق لا

لا له لالوعي لبأ  لأ لتر لجب لما لهو لعها لوالتعبر لقيق ي لالتق لالاتب لب لعاملليقو
)) ل3اليو للال فار،فه هضوي لا لالسائ لالس يا لم لالنظا لابع للاعتبارلها لىلامنب لال وامرج
ل للال فارلتك يث لس لا لقضيهملق لالي لاجة لمؤسسو لوأ لل،مها ز لا ا له لمز لما القويل"م
لاجايليقل4"السوري لهولداف لالسلبي ردي لال لالزع اي(لاذيليعتر)نقي لالوج ردل)اداف لا ىودلال

لماما ل لمناقض لوسلوكيا لبترفا للالقيا رلع لصاحبلالزع لاليلتص رديللترفا وسللال لالن
ا للوتزرعلماهالدافعا ل للجي لاجاعي لالزع لالقويللأ وهولداف ا الادافالوج للهولأ ساسلوه العقلي

لواليليللال خاقي لمبادئنا، ياتنا ل لنؤسسها لالي ي لالقويللأ م ا لالسوري ز لا م ليق ما
هالل ملاجاعيل ل.5ولجاهها((لول عالهالمقاص

لولللللللللللللللللل لال ساسلير ا له لالقويلالسوري(لع ز لجبلالتغللأ )ا لمر ردي لال لنزع بلعلي
للل ن لوجود لال نسانيينخر لفهو لليقود ل، رد ىال للا  ل،تقود ي لا لكرام لفو لكرام ىاعتبار للا  مارس

ل و لا لال لالنظا ليتقي لل لأ لللوأ  لالنظا لفو س ليعترلن لسببا لن لا لما يلوهو للت لاجم
ل لنظام لواحا ارالعري، ،لأ خاقلواح للوخل ل لالاقومي قاف يل للأ وساطوت لاداف وا

                                                           
راق1 ل لاجي ،طلعب رفلالعري،برو لال ديلامعار،لدارلا لالنق ل ا ل.لي4،ل0440ىلل0:لا
لل2 ا لا ،لم لقضاالوشهادا ا لا ىلا :لم لالعرن لارو لجا لالنر،ل0م راسا لل لعيبا لل0440ش تاءللمؤسس ل.ل011،ل
لوالغربين،ل3 لالعر لعن ي لوالنق اهبلال دبي لعيادل،لام ريلم ل.ل10ينظر:لش
لالقويلالسوري:ل4 ز للا ل لدس تور (اذيلوض لسعاد رلالسوريل)أ نطوا لام لم لل0404تري لالثايلل00أ سس وع ل لع ل،ويقو

ل ،لوهولبعث ز لا لغاي للأ مهال ،امباد لقومي لسوري هض لا ىلا ،لوتعي لمبادئ للحقيق لت لحيويها،لوقوميها،للاجاعي لالسوري ال م
لحياها،ل لمس تو هالويرف ليؤم لمصا ي لج لنظا قام لس يادهالوا  لاس تقاللاما،لوتثب لالسوري لال م لتؤديلا ىلاس تقا وتنظمللحرك

لس لأ نطوا .)ينظرل لعربي ل،طلوالسعيلل نشاءلجه ،لأ د زءلال و ل،لالآارلالامةىلا لل0411عاد ل.ل001ل
ل(،ط5 لالعر،ل)أ د ارا ل:لا لسعاد ل.ليى0لل،ل1ى04أ نطوا



خل:لللللللللل لولالتأ سيسللللللللللللللللللللللللللام جةل)شعر(:لمروعلالرؤ  

 

 

14 

ايلهو للالوج س تطي لاذيل لالوحي لأ لماللا صاامسع لالزع ت لوهوفس ردي ل)لال لأ نطوامالجاءلب
(لم لتعال ىلمسعاد لالقومي لجعللترخلالزع ل1الماليي:خصائصهلأ ملاجاعي

لالطبيعيلوليسلمريللل0 لالقويلهولاداف ا لالوج

لللل0 لالقويلهولطبيع ا لالسوريلال نساالوج

لعريللل0 لاجاعي لالقويلهولظاهر ا لالوج

،لونوعالوللل4 س ي لن لالقويلهولظاهر ا ،لا لم للج لوالصادق ي لرويلالشعورلوالعواطفلا لع لها لعبار ن
ردل لال ف لت س ي للال حساسلا ىوعوامللن لجمعلالآخري م لل.واىلالشعورلحاجا

لللتللل0 ي لمناقيلج لالقويلهولسا ا لالوج عللغيرلولتحويللالوجودلالقو ىلالوجودلال دلا للا  ع لللعبارن
ل لتعبري لروحي لقو لالرد لتعم لجومي لالشعبلقو لتق لسبيل ل لامؤمن لوالبطوة نقااع م للوا 

لوا  للالصعا راهالع لتأ  لظهر لامباد لانوالأ عضاءوه للمؤسسولجةل)شعر(لا  ز الا له
ىقبللجيهمل ،لفأ مدللا  لم للبنا لا ل())فق ا لرملأ للأ عضاءال)يوسفلا ز الا دله لاعرفلبوجودلن

ل عم ل لم ل لموضوعلخافا لحو للال نساخاص ري للوأ س بقيهاوا للأ يع ((لأ وحر ،ل2عقي
لهولأ دونيس)و س لوكيا لالآخر(لن لل))لا ل ت لا بلالثقا لام ل لاليلم نو لوال لالثقاف لعم
((ا لمعروفا للوأ ما،3ز ىلانائل))خليللحاوي(لما ((لا  ز كل،4ا (لك يرلالعظم لالآخرهولل)ن
ىلأ ل للا  سببلانائ ل لماحق لبع ىلبنا للا  ز ضافا ىلا  ((لا  لسعي لاماغوط(،و)خاد ،بلل5)م

)) لالزدللانلال عضاء،بلل5سعي لهمله لنتاهملالشعريللاأ هدلحىللاجاعيع ل ل،وال ديظهر
ل للأ لا  لظهورهؤلء يرو للال فارمللللس ي ما لبع زبي لوا للاأ هدللأ يقنواالس ياس ي لالقضي للخ
لالتدل يثي هدلللشعرل،ل لح لمشاريعهملا لعاقاهملم ل يو ا للا لبكم شرو ل))لل اناهمللا ىضوي

ل لربطا لالس يا ((لرحا للولليربطو لومبادهملالس ياس ي ني ل.6بنلنظريهملال

لللللللللللللللللللل ل ل)شعر( رس لم لظل للأ عالهاذك ي اعيالنق ب للوال  لتلز ل))ل للبأ يالشعري خ
،لبلل للأ س يا لحري لتأ كي ل ليتضم لامبالغ ا لا اعارتباطها ب للال  لالشعرلالصا ر لف وقبو

                                                           
دلل1 ل،لالع لىجةلالثقاف ردي لال ل:لالزع لسعاد لليىل0أ نطوا ل.ل01ل1ي04مو
دللل2 لل00ينظر:لجةل)شعر(لالع ،ل0411،صيفلل4الس ن ل.لى00ل
لطللهالأ نأ دونيس:ل3 ،لبرو ل،دارلالآدا قافي ل لشعري ل،لسر لل0أ هالالوق لل0440الس ن ل.ل00ل
لل4 ل، ا لوا يلساملأ بولس يف:لقضاالالنق ل.لى0سان
لل5 لالشعرلالعريلامعار،ل ل ا لا :لحرك لخرلب ل.ل14كا
لوالغربين،ل6 لالعر لعن ي لوالنق اهبلال دبي لعياد:لام ريلم ل.ل10للش



خل:لللللللللل لولالتأ سيسللللللللللللللللللللللللللام جةل)شعر(:لمروعلالرؤ  

 

 

15 

ل لاحلأ ع لامباد ضاريلاذيلتملعن ل)يوسفللال خرلال ربعل)شعر(للهالمضموهالا لبيا
ل) (،وعرلعن ا ((أ دونيسا ر لال لكتاات ل للال فارعايلع لالتدللأ ل؛أ ي1(لبوضو لامتعصب زبي ا

ل حلوقبو لالت للرو لأ لل،الآخراليلتق لمسارا حلع لتشمللقضااللوأ وسكرلجعللالعقللين
،لال نسا ن وا لم لشامة لبنظر للميعها لما ا توه لسعي)أ ك لالشعرلل(خاد لتطل ا له لقولها))
ل اعيوالن للال ب ىعام هدللا  لاددلا ريلواجاعيلوادي لو يلوال لس اراريل)وليسللأ وورلال
اادي (، للوا  عا لتص لحرك ا لا لفالوان لقم لمعرفي ا لا لنزاحا للأ مم لللواح انزلحا

سلووأ ل لامق لنقللحقل لهو لولبلغها لاديني لوالقم لالعاقا لجا للاراريلم  للا ىاماضوي جا
لولال نسا لل2امعي ((لوالتجرب لوضع ا لم لللالقيودلوه لامتحرر ي لا لس ياس ها )شعر(
لالندل لامتعصب لامعق لس ي ي لللتح لأ وى لمرحة نزاحاتواضع لا  ل،امعرفيلEcartementالشعري
لأ لمعرل لكا ل)الامنمي( لبنظري لولس (قردللعها ل)كول  :لل k/Wilsonها ل)الامنمي(،يقو لكتاب

للال نسا))الامنميلهول يا لا لعلي لمالته ر ،لأ ساسم للال نسانياذيلي شعرلبأ للوا  لواذيل
لهال وضوي لوال رالأ ماضطرا ،لج لقوم لاذيليؤم لب لامايللم لالنظا لرأ  اصا للق لللأ ش م

ال لاملتوفره لالرؤ لله ((دهملم شعرلأ ل3زع دل،لفهول لامللالصدلن للع ري لوال لالعقلي لل نح
سلرحردل لوامعيقالقبا للن ودلل،م لللالعائ لالانطاقحىلت راملت لل رغ للت لاددللم  راسا

ل ،))فهوليري لحرا للأ والتحليا و للي لل يل4((حيحلالعقللليسلحرا للأ وهولير لفهوللليري ،
للأ ليء ر لف للليحصلليقي ن لامتوا لامتيقن لامعرف لم لع يو ا لا لق هو اللام له لشال وع

)شعر( رس لالغربيللها لمس تللحا للم نناللم لالثقاف جال للأ وم لا  ها للابأ هدللنص نسانيقاف لأ هالمعىل،ا 
لالقمللهال لغييللال نساربط للبعضهملللمنط للأ وم لهنالجا للأ يقو ا لم لعرلا أ  تب

. هض لا

للللللللللللللللللل لالنظر ل لالثقاف له رج لت ىوق ىلأ يضالأ رجعتادي لحىللا  للال نسالا  كلحل وب
ل،فها للأ لأ م لحىللادي للال ساطر لصلبلامس يحلوقيام لحو لامس يحي هملالعقي لأ سطورا للت
ل ىترمزللاأ هدلع دللا  لأ وج يا ((لا يا لا لامو ل5اقرا لالشعرللغ ل ا لا للغ ،لذكلجاء
للغامضلميق لواص للغ لي س لن لالوق للMétalangagesو هاللأ ملاستشعارها قواع

                                                           
لعياد:لل1 ريلم للش ،ل س لن ل.ل10امرج
:ل2 لسعي الخاد ،لا لجلجام ،لم لقضاالوشهادا للأ ولعق ا لوالنر،ش تاءل0ا راسا لل لعيبا ل.ل4ي،لل0440،مؤسس
للكولل3 ل،طأ ل لولس :لالامنميلترم ل،برو لدارلالآدا يلحس ل،منشورا ل ل.ل0،لل4ى04ل0ن
:كول لولسلل4 س لن ل.لىلل لىامرج
لعياد:ل5 ريلم اهبلش للام لوالغربين،ل لالعر لعن ي لوالنق ل.لى1ىل11ال دبي
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لامل لم لالاشعورلوالاوعيلالعقيلعن ردلامثقفللمساعيوهولمالمثلللالامنمي،لال نساس توحا ال
ل ىللوصو ا للا  لبعي قيق لاددللا سا راري لع لمق لمعرفها.لوا  ل لامؤك

للللللللللللللللل لالقو ننا لم ا لالتدللأ ه رس لم لجة)شعر( ري لا قيقجار لا ل ايللتعوي لب لمن
لالشلتأ سيسهال ل ي لعرلالعريلمرحةلج ،للأ وسع ل لا و ليتحملللأ لكمالي ي الشعرلا

لم ل لالطاق له لوح كلأ لاجهودا لامعارو يا لهولا فهاللولمالل لبلla conte poraneiteن
لل رهافلن ريللوا  لف دلم لمر للوجزرلوم لماليتطلب لم لومعاشهالالسلملامتوا يا لا لرؤ

لالزم لالراه .

ل

(لاللبنانيتن:0 لىلبنلجةل)شعر(لوجةل)الآدا

لجةللللللللللل للالآدامس هبلالوجوديل، لام ي لا رها للف لفق لارتبط لا  لالوجودي رس ام
لالقضاالبر (،خاص ل)الآدا لتعرضهال للالقضاالاليلان ل هبل الام لمامحله لجل لال دبيلحي

ل لعام لبص الي لالندلوا لم لخا ليعرلع لأ فار لا رلالوجوديلعام لال ))كلأ  لال دبي للصو ويقو
لمثيلل لع لالآدا هبلالوجوديل لال نساورلام رللاتي لا هاللشاءرلكاللالتدلوحق لاليليري واللغ

للاددللعالشعراءلاذاتينولعملل، اتللا ىعو ل آراهمل لأ ري لا لالاملل ردلوحق لال ل،اليلي ني لال لحريت وخاص
لم لللقي لالندللحرر لب لوالشعرلوال لوحس هالأ قادلوليقي لالنق للال نسالواضعوالأ صو ردلهولوح ام

لاددل آراؤمل لالوجودلوللوجودينلأ لوال صلل اع لا لي لولالس د لل،1((والشعرلوالآدالاجاعياس لأ ثر وق
هبلحىلأ للأ فار الام لمؤسسلاجةله لاجةلأ طل ارا ص لمرحةلم لمراحللا  ل ل0400)ل(سهيللا درس)ن
لاددلي011ل– ىللعو(لقضي للالآدالللالزاا  لسارترل(كالعرد لبو يلسوفل)لجا لال ،للJ .B.sartrلعها

لسهيلل ل))فا لاهمو لو لال ديلالقضاا لالنتا لا ىلرب عو الي له لع لوالتأ كي لالوح لرأ سها لوع العربي
ليم لما ليمزلأ و لالتدلالنتا ،لازلالتعبرلع لمو لجمعليبلذي لس لحررلولاشراكي ،ننيا ي لا ذكلوهوللا

لأ دبيا ل لم لغرلش و ل.2((ورا للس ي

                                                           
لعيادل:ل1 ريلم لوالغربين،ش لالعر لعن ي لوالنق اهبلال دبي ل.ل10ام
،ل2 لوالوح دلسهيللا درس:لال د (،الع ل0،ل0410أ ارل،مايول00الس ن0جةل)الآدا
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حلاا لللللللللللللل لس ت لالقضي له للوأ  للكبرا  لوالنق لالسدلحىلأ هدللالعربين،ال د لأ شعل لاا لاح ل دبي

ل لوالنق لادراسا لالعربي لقضي لع   (والبح للل)الزا لوحيلنا لل(عيل)رجاءالشعر ل)لكتاب فلس
ل ) للالزا لالظروفل))ال ديالنق لظل لالاتبل لأ  ى للاشراكيا  للع لال نسايتكم الص لا ري ا

يلولل اعلال ب للا  ل،فر س لن لالوق ليعودل للأ ن و هالب لا  لللم لالوصو ري لالاتبلحنللالزاا وأ 
ليعطيلمعىلمبلورا للل لع لشعب للليءلينعز الالشعبلفالشعبلهولللأ  له طلبا لم لم ليت لأ  للب

ل لع لاليلتعم لالعظم صبلالراءالقو لل،وا لع ر ي،والق لابتارللال عطاءلال ا ل لليسلح لرأ ي كل لو ي
لهول لوح لالزا لبللأ  ا نلاذيلسيساعال ،ال رات لق لا طا لع لللرؤالومنحلا لوم لم،1((أ بعادلفني

هملالوجودينلاذي لا لف للاخ ل ليرو للها ري لف للالزاجةلمرجعي لالوصو ل لقصو يلرور لا ىال
، لال نسا لعها لاليليبح ري لتعودللا لالقضي للا ىوه لاجم ليعيشها لل،اشرايالظروفلاليلا لأ  وما

ىلالساحشعر)جةللجاء للالندل(ا  لالزا لرفضها لحىلأ علن ي للتريالسارلق ل))اشرايلامارك فاللزا
لارتريلتعودلجالس لالزامنالا ىور لوال لبيها و لوال يا لا ل لواح لم للأ يل؛نظر لالزا لالعربي وهت

ل لقاهر لقومي ريلمس تعاد،لفالشللهناكلينبلقفموللوهوحاج وهلم لف وهرلأ مدللر،ا اليالا امللعن م
لحياتنالع لشللجاهزليبح ل صا لان ليلمأ سا لامعارلوه ري للال ال،2((والشلبنلالرو ه
و لالزالتب ،لالوجودي،لاس تعار ي لالشعرلالعريلا ل ام اللحلوا  صال له لالشعرلالعريلبنللان

لوجوهر دلشك للل(شعرجةل)ل،لولأ  لالشعرلاملز مالهام لعن ل لخاص عوللرؤي للالزافهييلت لع قام
لا ل لالشخ يار لللمالوابعخ لع ح لامن لالشاعر ا ليؤكلم ل نسايل، لا  الهو (له ا ل)يوسفلا

لال صيللتبعا للبقوه)) نا لال لأ بعادهالوأ شالهالأ  لجمي يا سلا ل،لفهوليع لملز لفنا ل.3((ل صالت

(لللللللل ا ل)ا للير ،لالزاأ  ىلالشاعرلال صيللمالجعهلحسلبقضاالجمع لا  لمبار للحرلبطريق للأ 
لم لحريت لفيعي لعلي ر ل)لي الالقو ل(له يرلالعظم ل)ن ل)ويؤك برلحىلولولا لوالشاعرلال الشاعرلا

يولوجيا للملزما ل ي ل؛لا  يا ىلا لا  لواح لصاحبلنظر وأ يلا ىلال روضا لللزاما لاللللولال ،ا  للم لم لخار علي
لوقضيت س ليوفن لأ  س تطي لل،ل ،لبنلوعي رادتوللوعي لوا  ويت عالفتس تحيللل،وبنلع وللان لرام ل

                                                           ل، هملالوجودي لالوجودينلم لفلس هو لم ل نا لال لالزا لصلهالليرتب للهالم لحي لأ صالم للاللزاوذكلنعر ويلتش ت
سوسلExistenceالوجود، لا ينون لاماهيل؛أ يلال هالولEssenceاليلتس ب ،لمقص لا ل)هيغل(لمالق للكالعن لمالا هوهملان لم و

ل ،اعتبارلمطي لال نساني لللطبيع وهرللغرلحيحل،غرلموجود،لمس بق لهولا للتعترلال نسا ل،فالوجودي ناءلحيات لأ  ل لماهيت لوض س تطي
، قيقيلامطل لبالا لم لأ ثرلديارلوه لأ الموجود(لDescartesش رلا  :)أ الأ ف )ينظرلرجاءلللjoponse donc je suisاذيليقو

، ل.(ل041للعي
،ل:لرجاءلعيل1 ري ن لامعارفل،ال س لال ديل،منشأ  لالنق ل لالزا ،لفلس لل0410طللالقاهر ل.لل010ل،
:ل2 يرلالعظم زائري،لن لا دللشعرلالنضا ل.ل004،ل0410ش تاءل0الس نلى0جةل)شعر(لالع
:ل3 ا رليوسفلا ،لال ري دللوا ل0ل1ى04صيف00الس نل44جةل)شعر(لالع
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للاجا لاددللا لالول ماننا لرلوالولورلاذيليلعب ل لوالتجرب س،لحملوخمرالعيلمىلفرالالعقوب عرلالن
لالشاعرلهو،1الشاعرلالسوري(( الأ  لل،صاحبلقضيلفنالأ صا لللويعيله ل لنش لالزاموللم لأ 

لالشاعرلختلفلع لغرهال،الشعري يولوجي ي لا  المالجعلنالنقرلبأ  للم لوه نو لعرلال لال خر يولوجيا ي ال 
ل ل.ال خر

ري(لبقوهل)لللللللللل ل)لغايلش الماليؤك لل)وه لالشعرلمعىلممزا لبناءلع ل يولوجي ي تسبلال  لكلت
ل لالس د يولوجيا ي للا  لالضي لامعى لع  ها ليبع ري لوال لاملزياس ي لالشاعر ليتبناها لويقحم للالي لبنائ ل ها

اما ل لل،الشعريلا  لالس د ىلامس تو لا  لالشعري لجربت لأ للتتحو لع ر لا لأ بل لحري لأ ولفالشاعرلا يا
لالسدللاجاعي، يولوجيا ي رلم لالشعراءلائمعىلال  لال نتا لا  صلل،ع للامعىلاذيلتن يولوجيا ي لال  ب
لخارجيلع لالشاعر، للهالالبناءلالشعريل،تصبحلقم لوالعرللللعاق مز دلفيتضحلا للالامللم لأ ي لروحي لقم

لالسواءأ ول لع لأ صهل،2((شعري لالشاعرل لأ  لع ا له عنوي لم لامب اعيلختلفلع لسوا فهولل،ال ب
لم لجمعلداما ل ر لف لالشعرلل،يأ خ الا يا)هولال لال)وله لا لجزئيا لاذيليرت لم لقضااللوحي اليومي

ل لومشا لس ياس ي لالتدللاجاعي لم  ىلمس تو لالردلا  لالتدل،3(مزيل(جري ا لاذيليعوه لهو لجري ري لا طي
لوالشا لللشعر لالشاعرللعر،الامة لحىلأ  هبلس يا لللم لفو و لي لجبلأ  ا للله ل والشعر

لجمعل،الثوري ل للوس يةلصنعهالتكلال جواءلالثوري لهل،ليسلا  ل لشعر لحىلأ  لبقضيت لوهولماليلز
يلال ل لويق لشعرلامناس با لنسمي لم لأ  ر لالثورال لج للللىمرلأ  لتكلالشعرلاملز رض ال جواءلاليلت

لالشاعر، لفا ليعيشها لامناس بال))وعلي ليتخط لالثوريلا ل،ول،الشاعر لواما لالزما ود لح لويتجاو
لشا ل س لن ر نسايلي لا  ىلمس تو لا  لالثوري لليسمولبتجربت لي لال طرلا ل ل للومضموا لليت ،لللالناط

لال لبلغت لحسبل،لبللع لللمالوحارلجربت ل مانسا ل.4((لو

لفا لللللللللللللللل ل)ذك لل(شعرلجة لجة لم (ختلف لمجةلل)الآدا ود لوح لاملز لالشعر لقضي
) هبا ل)الآدا الالنوعلم لالشعرلم له ل ل،للتر اعي ب لال  لحريت لالشاعرللتقي لع رض لت لأ  الجةلوأ مدلحاو

لل(فا هاشعر) لالشاعرل لتلز لمؤق لقضي لتعترلالزا اع ب كلأ حلا  لىالشعرل))سبلالظروفلاليليعيشهال
لهولحمللل لالواق لارتباط ودلهللولأ كر،ال لم لحي ملللح ل،ل،ا كلعظمت ل للاأ مدلو لبأ حزابالواق

اهب لل،وم لالس د لالقاد لها ليلز ود لح لفه لالس د رو لوام لياس يو للوامهرجوياس يو لالس د ياس يو

                                                           
:ل1 يرلالعظم زائري،لشعرلن لا ل.لي00للالنضا
ري:ل2 ،لغايلش دللشاعرلهلقضي ل0410ش تاءلربييالس ن04جةل)شعر(لالع ل.ل4ي،
ري:ل3 ل.ل44لل،ل،لغايلش
يرل4 ل:لن زائري،لالعظم لا ل.ل000ل000شعرلالنضا
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ل)،1((ميعا ل لجة و لت ا لقشعره لل( ي لا لالشعري لمهاها لوضع هو لام لالشعري لالرؤا لع القام
لالشدلل،الواس لاذيليقي كلالشعرلاملز ل لم ل،لرافض ع لمب العرلوالشاعرلذكلال لامتحررلحري له وال خ
ا لالندل لق ليعتر لالشعري اعلوع ب للالشعري،للا  لجة لجعل لما ا لحرا لوه لتش  ) لجةلل)الآدا لض امي
ل(شعر) لالعربيل(مؤامر)بوجودلل(الآدا)لقردلأ للمابعلخاص رلوامقوما لال لع  .لللل2كر

للللللللللللللللل لفق الفق لالآدوليسله لخارجيا ،ل(شعر)لأ للاهاهالاوصللا ))لأ لولمو لم عاق
ل لالثقافتربطها ري ل لالعامي لمل،امنظم لمش بوه لصا للها لامنظم ،لوه لجلتاللالصهيوني لتنر فا

ل،(اناونرا)،و(بروف) لفروع لل(لبنال)ولها لجة ار لا ص لع لحولهال،(حوار)رف لحو لال خر وي
لوالش ها و ل،3((الش لظل ا سها،ل(شعر)ورمله لع لن اف للت هم يلا ))وتن للامةلالآدلمرجع حاو
ل لحرك لاتشوي ي لللقودهالاجة،تلاليلشعرلا تل هملا لا وع ةل لا لأ للتتصللفنيا للوه را  لالشعرولف

لوالتدل ي مج ل.4((اليلهملغرلشعريا 

للللللللللللل لاهم ا لالتدلل(شعر)ه ،لقضيها يثي للوقلح لجاء هم لا لله لتريرها ل لحريرها لهيئ لقالت ما
تاحي دلاف ،الالسدلهم لسنل(22)الع هدلل))أ قوتلادس لا رلبطبيعهاللللاأ مري ل:هولأ هلأ يضا لملتوجبله تص
لالشعرلالعريللع  م لخ ل لصادق لويعيلوالوصوني لب ىلماليه للقملا  يث لا ني رلال هالتص ويركزهالل

ل لسي شفلخبااهالع لني لي لللزم لأ  للتر ،لأ ننالرمميت لامعرف دللالثاي:لال مرلنعرفهالح لهولأ ن الا لا 
ل هم لا لاجة،مطلقيله لالشعراء لبع لع لس ياس ي آخ آخر،لمأ لأ لمعر لتتناق ل آخ لامأ له للا  وع
آخرل لأ لالشعري،مس تو ي لوع لالتج ي لع لالشعرلا للأ لودوللمعز  للاجاخل لالجاالس يا

للالشعري، لالواح لالآخرلالعادوحملع لل(شعر)وتعيلجةل،5((ع لولامقبو لم لغرلالائ لأ ن ا م له
ري لال لالتوها لخل لأ لل،أ  للا  لتس ييسلللالشعرلوالس ياس للوقعنال لوا  لطاوةلواح هالع م لمعا

ل يثيالقضي اللالشعر،لالتح لال له لللم  اعىالشعرلىفا  لالغافللل،ال ب لضوء ل لم لدراس هم
ل لالس د لاذيللليعطيلللقضي ليا هاموضوعاها ي لالصحيح،لوح لم لل لنوعا  يلعلها ريللانغابلليض ال

زي. لوالتعصبلا

                                                           
لالشعر،لل1 لنق ري:لحو دلغايلش ل.ل004،ل0414ش تاء00،الس ن40جةل)شعر(،الع
دجةلينظر:2 (لالع ل00الس ن0ل)الآدا ل.ل1لل،ل0410انو
(ل3 دل:للجةل)الآدا ل0الع لالثاي،ل00،الس ن ل0لل،ل0410انو
دلل:لجةل)شعر(ل4 ل1الس نل00الع ل1لل،ل0410،ربي
دلل:لجةل)شعر(ل5 لل1الس ن00الع لل0410ربي ل.لى،1ل
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لحريرل)شعر(لللللللللل لحملعليلوتقرلهيئ لأ  لللجو لال نسا ىلماضيلاستنادا للأ  معظمللل داولولفعلنالل،ا 
ري ل لالقومينلواشراكينلوالش يوعينلوغرم،ام لهؤلءللفهنا للأ  اا  ملال ش لالتارخللملوح م لحر

ال لومعظملالآخري لل آخرلأ ط شللأ ولبأ ل ل.1يبقو

لانللللللللللل لفق لل ا لل)شعر(لورمله لاتعرفلالشعرلاملز للمرحةلشه را لا لالعربي ا لب
ل للوالثوراالتحرري لالعربي لامس تعمرا لل،ال وروبيض لأ هدللا  لالشعرلمورو لبأ مي نسايالمس رلللا  ي

ضياهال لومق يا لا ر لذكلقالوا))ح لن لمرحةليقظ ل لالعربي لالشعو للل،وهوأ  عو لهناكلم لي وأ 
ى للا  سمون ل ،لال دلأ ولامناضل،لال دما للاعتقادا للاملز لبأ  للال داءمهم لخاص لوالشعراء لواجبعام

للال سها كلينظرو ل ل،ومل هو لوا لاليقظ للا ىلمعرك لالواجبلم له ا لله للالنظرم الوحي
،لال سهالفواجب هو لوا لاليقظ لالللمعرك لللراه لفهمنا كلبتعم لك ومشاركتنالالعريلليلتؤي
عل قدلال لا للي لالرا دللال نسايل لأ ن لع لللشعر هومنا لم لوتعزيز للسبيللمعرف س ي لبق لامطل ماننا لوا  ورؤا

)) لال نسايلوكرام لمروعهال2الشخ ل)شعر(ل لتر الان ،وق،ه لالعربي ري لال هض عولا ىلا لي لأ 
يلساملأ بولس يف(،وي: اورلحسبل)سان ل لأ رب افلبنلاجلتنلع زلا ل3ارت

لالشعرلال10 عام :ل ىلاعتبارهالأ ودللي (لا  ل)الآدا هب ل لفق ي ض لالشعرلا وشعراءهاليللم لأ ح
لكالتزملجةل)شعر(.لليس

:لتقر لل10 ل)الآداللاموقفلم لالرا ل)شعر(لتريلا ىلدعو ل(لبأ  ضاري ورلا لا لحنلتعر وال طارلجين
ضارل .ليلالعريلا لوعطائ لم لقمت لا ىلانتقا

ىللاددلل10 لا  لالنر:لأ شارعو ل)شعر(لعبثا للقصي لجم ىلأ  (لا  لل)الآدا ل شعراءلالطليع ل لاللحا حاولو
لالعاملالعريلوالتدل ي لالتج صاب لا  لأ ردلعهمل ل،فا وهري لا للأ غراض ار ردلالشللا ىلالت ىلرؤالا  وا 

. لالنري لالقصي لكتاب

لل14 ابوال لحنل لللصةلتربطهملالرا ل)شعر(لبقط :لاهم لالغر لالغربيلالآدالالتصا ضار ل.لوا

لتولللللللللللل ل(أ  لجةل)'الآدا لاس تطاع لاس تقرارهالوق لمجةل)شعر(،فزعزع صاق للان لهاأ عضاءلبع
لحاوي(لعها، ل)خليل صا لاماغوط(4ان ل)م صا لل1،وان ها لبع لانضم ىاذي ل)لا  لالآداجة ل (،وول

                                                           
دلينظرل:1 ل1الس نل00جةل)شعر(لالع ل0410،ربي ل.ل4،
دل2 ل00جةل)شعرل(لالع ل0الس ن ل.ل0404،4،أ يلو
يلساملأ بولس يف،لينظر:3 ،لسان ا لوا ل.ل04ل00للقضاالالنق
لالشاعرلخليللحاوي،لاف:عسدللساسن4 دللحوارلم رلالعريلامعار(الع ل.ل010لل،ل0410حزيرال10جةل)ال
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لامول ها للحوق م لالشعريلالعريلالق لاا ل الرا ا لللتض ي للج لالعريل م لفقراها ل)الشعر راس لب خت
م( ل،الق اوتقرلبأ  ىلالورلالت للوال خرلالآوناءلبنلا  اللالراع له ي للتج لقصو الشعريلرور
لرمل2الرا لللل،وم لالقو لا  افا لا للأ ه لالشعري رك لا نعا لوسعهالم لأ جللا  لمال ل )شعر(لب

، يث لا لحيلالعربي ) ل)الرا لم لالعاق لبؤر لوجةللان ل)شعر( لبنلجة لما يولو ي لا  لراع بؤر
(ل ص)الآدا لل لامتتب لكلأ  لامعرك له لو لان لالشعري ا لا لأ طروح لبأ  ن ليق لراعلس يا بؤر

لللكملواامعىلامبارل ننالالقو ل)شعر(لامبارلم يانل،س ياس يا للحوما  لا ا لفهالص ل.وأ لصق

:ل10  لجةل)شعر(لوال س ئةلامميت

لشعراءللللللللللل للواج لتأ سيسها كلانقسملالشعراءلجةل)شعر(لمن ل (،وا  ل)اللغ قسمللقسمن:لا ىمشك
ال ل لم صح لال لاللغ ل لالشعري،لج ي آخرللللتح لأ لوقسا  لمتطلبا لمساير لالعامي ) ي ل)ا لاللغ ل ير
للغوا ل لاجاعي ل اة للا اا لب لمن ل)شعر( لجم هور(،ووج لا ل)لغ لاليومي لولغهم لامتلقن حي

))أ ل لاتأ سيس م للحللأ  لالنظري لو لا لل ليملبوض ،للغ لالعلمي كلعرللبللالتجرب لعاللو لتعلي لمقررا
ل لاللغوي لاجام لمؤمر ر لتكلال ل ) ل)دمش ل ملمروعاذيلانعق ىلتق لا  ليعم ميلعلميلىلواذيلم
، لاللغ لمها((للتيسرلقواع يا لا ل.3أ ولاعرافلمالسوت

دلال لللللللللل لالع ل لاليلظهر لولعللالقصي لالعامي لطراد(لاللغ ل)ميشا لاجو لأ  لدليللع ةلملت لق
لالشعرل لللغ لتضب لتعلا لعلهملوضع ر هااليلحتمللولامبادلال سسوت لكتااهم،الللا  وم للشعراءل

ل ل،فق صيحلل)يوسلأ فصحم (لع لأ نواعلالشعرلال ا طلعا لوالشعرلالعايلفلا ىلم ،))ا للا  لامشك لمعا ا ب
ل ي لج ردا لحيويهالبتعابرلوم لاليلاس تزف م لالق ردا لالتعابرلوام لم لمملالتجرب لمس م وم لحيا

علل4الشعب(( ل سع (ل ا ل)ا الفا  لالعرلال،ه اصليلغ لا الالعرللغ لع للله لم لالعصور،مز لغر
ل دلالراب لالع )ملو لالعامي لم لالقصائ لجموع ي (لمقاةلنق ا لم لاجةلينرل)ا لالعامي لطراد(كتهالاللغ يشا
لتشرل ا لاددلل:ال ولال مرأ مري للا ىويله ا له لالشعرل لالردلأ  يلع لتقلي للميوا ي لا لاللغ لتتيح ما

لالتعبرلوللشاعرل قلللم لحري لم ل ل لواالت للمورو لأ  ي المالي مه لالشعرللال  لصعي لع لع ليس
ل لحسب،ل للغ ابالثايلال مرصعي لال لل: ىالعامي ي لا للاللغ لسهةلا  لالشاعرللأ رملكوها لصعوا يلق

تب ناءلا  لأ  لاللغتعرض لكتابهاللاعله لم لحي هاللو،ا  كل،قواع ل لولوتوحي لمس تواهاللهج لم لحي ا 

                                                                                                                                                                       
لاماغوط:ل1 دللم (لالع لجةل)شعر(،جةل)الآدا ل0خب لالثايلل01الس ن ل.لي0لل،ل0410انو
دل2 لل00ينظرل:جةل)شعر(لالع ل.ليلل،ل0411صيفل4الس ن
دلل3 ل.ل014،ي01،لى040،ش تاءل0الس نل0جةل)شعر(لالع
:ل4 ا لالشعرل،ليوسفلا ل ا ل.ل1يا
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لحسب ل1لي لامارس له ولم لخا لمركزا ل،يب (لا ا ل)ا لللأ  اي للب لاللغ لقضي ييلع لالتح مروع
ل لامركزي لعاملوجعلهالالقضي ل لتتخب اعاليلظل الالتحلال ب ضللله لي لالشعريل)،وق ي لوالتج لي اللغ

ي را ل(لا لم لا للرملأ ن نشاءصعوب للا  ل ي لج جادلطريقلتعبرلوحىالللغ لا  يللصعوب لللتعبرلال ي ج
ل لاللغ ورلللشاعره ))ليسلمق لليقو ي لج لوطريق ي لج لينشئللغ ،أ  لاللغ يله مالللالتعبرلال وا 

، لامتوار لوالطري لالائن لاللغ ليتناو المتح لأ  لوه ور اعلللمق لالت لويرملع رللمبىل لامعىلال ديلم
)) لجربت لب لاذيلجاء ري ل.2وال

لللللللللل لامعارلس ن لال د لمؤمرل)روما(لحو ل لالقضي له (ل ا لسعيل)ا كلا لأ ي لركزل0410ك
ل لاللغ لع اخلت للم ناءلتطرقامعار لأ  للو لاليلتواج ىلالعوائ لالعاملالعريلا  لالنشاطللال ديل ع
لاليليواهها لال دلبلالعري،الاتلالصعوب لكو للواليلتمثلل ىالعريليرج ،لا  تل ل للغا حياللا

رل ب،ي ىلويتكملوي لاستنب))ال قرارلوينهييلا  لالعر يلأ  لالتعبرلا اج ل صح للغهملال لتطوي ماني والا 
ل ليوس لالناب ر لن لأ يليو لامتطور لاللغ له لأ  ارلوامس تقبللليللغفي لكالوأ لا اب لال اهال لاس ت

)) تو لأ مرل ي ل،3لا لأ عضاءللا  لأ ح لخال ل،حي لالطر ا لله لمعارض لق لسي ا للله (ل ا ل)ا أ 
لأ ادل لاللغ ))أ  لير لاذيلا للاجةل)أ دونيس( ، لالتق اعلأ و ب لال  ليلاليلتعي لليس ل4أ ولحقيقها((ان

كل ل ل لومرجع ىل))أ  لا  لمعناهالالعمي ل لالشعبي لالوح لاللغ عيلوح لامب لللوأ  علا  ليب للم لأ 
لل لال  ليلاللغ لواح لبراجا لبلغ يلفرضها ا للتربوا للاليليق رسلها،لواح لجعللالتعلمللي يلأ  ليق ا وه

جبارا ل لمراحه((ل،وجانيا للا  ل.5لمي

الامعىللللللللللل له لالاللغ لال ساس ي ليلالوح لالشعو لمعرف هال لعاقاهليلحتملا  لع مل،فهييلوالتطل
ل اطب لللت لال وى ،الوس ية اعا لا لبن اخل لوالت ام لالت لس بل للوب لنس ي للصناع لروري لماد وي

اب ل:، le tissue de lectureال لاللغ ل طارلالعاقوالواق لا  ل لالكم لللاليلتقمهالمأ  لال خر هولالكا
ل لالشعري ،فأ دونيس)طابعالاللغوي،اذيلمنحلالصور لتعبري لالشعرللغ للغ و لت لأ  مالجعلهال(ليرف للوا  لغ

،ا للل لواكتشاف لاستبطا لل ها))وس ية لوحر لتثر لأ  لال وى لغايها لال عاوم  للوهز لأ بوا ح وت
ليغمراللهالتيارأ لل،استبا حائحول يقاعلا  للوا  لحرك لفعللنوا لاللغ له ،لخزاوبع لفهاللطاقا والكم

لحياتيوراءلحروفهاللموس يقاهاللهاوفهالولأ كرلم لحرل لودور لخا للومقاطعهالد لي لجوهر لفهييلكيا خاص

                                                           
د1 لل4ينظرل:جةل)شعر(لالع ل.ل014للي01لل،لى040،خريفل0الس ن
دلل2 للى0جةل)شعر(لالع ل0410،صيفللىالس ن ل.ل0ي،
لالشعر،ل3 ل ا :لا ا ل.لىلل1لليوسفلا
،ل4 لأ هالالوق ،لأ دونيس:لهالأ ن لبرو للدارلالآدا لل0440،ل0الطبع ل.ل004لل000،ل
ل،طلل5 للبرو ل،دارلالعود ل،برو لالقر هاا ل لل1ي04،ل0أ دونيس:لفاح ل.ل00للي4ل
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، لج للل يضاحا لللدم لللا  حاء لا  لهنا لاللغ و لت ل1((لوطبيعيلأ  ليناديلالثورفأ دونيس)، لهنا للع(
لالشعر. ملللغ لالق هو لام

للللللللللل لالتواصلل لالشاعرلالعريليعايلمشك لأ  ،وا لالأ كرلم لغر يلجم لللف لأ كرلم لنص
ل لأ مرا ليعرفلالقراء لعام لالثقاف ولاس ها ليغ اب للوال لالصعوب للغاي لال مرلوتزدادله ماليتعل لعن الصعوب

لاللشعرلي لحيا لصلت لالعامناسلقط ور ل ر س ت ل لأ  لاليو لواجبلالنق لأ ن المالجعللم ل)أ دونيس(لير لوه
ل ي ملا لالشعرلالق للغ لومهورلويرج لول وتطويرهالماليتطلبلشعرلاليو العلاليو له ل لنعم لأ  لدو

،لاللغ ي أ ثرا للا لم لا لالقضي لله ارت لا  ل ) ا لالغربينللولعلل)ا (لالشعراء ليو لالشاعر)ا  لرأ سهم وع
لالشعري، طا لا ل ي لا لاللغ للاذيلاعم اعلاليو لللال ب لالشاعرلالغومشكتنال رلأ  بلريلي وي

لجل ي لا لاللغ ،مع لاني لبلغ رلويتح ميهلالعريلي ل سملمسلمفيوسفلل)لحنلأ  (ل ا للا لاللغ ))أ 
ل صللع لال نسا لوأ هالللتن لتتطورلبتطور لميعا لأ دا لاللغا ل لواح اهالال ساس ي لص ل،2((وأ  الير ه

لالتطورل لالتعممل (لظاهر ا لجعلال نساي)ا لم لنواميسلالتطورلاذايلا  هبلللاللغ لمالي الم له يتواف
لعقل( لالشاعر)سعي لي للا  ل)لعقل(ل))ا حساس (،فيعي ا ل)ا لمالجاءلب لليختلفلهولالآخرلم ي لا لاللغ بأ 

للا لسوفلحلل ي لا لغرلاللغ وب لام لللغ ىلعا لعزيزا لل،ل0400ا  الالعا له للوج لقلب لع ل لا ل ن
ا لالب لاذيليعرفلب للشعر قيقي لا لهناكلراعا لي لأ  لالعلوير لاللغا لس ينشأ لبنلبع ي لا لربي للحلو

ل لاللغال،ال للالعربي له لتتعا لجنبا للوأ  ل)داني(لق لبصن لصنيع ل،غDanteا ىلجنب،لويقار رلأ 
ل لواح لمشك ليواج لا ا لاللغه لهولمشكتن:ليلمشك لحنليواج ل للوحلها لومشك لاللغ مشك

رف(( بلها3ا لي لأ  لللشاعر لم  لالي ي ي لال لقضي لا ى ل)عقل( لانتب روفلاليللمالو،ل،فهنا يلا
افلقاما ل لظللا ا لبنل)الس تعملها؟،ه لالقضي له (لو)عقل(لحو لجوهرلامسأ ةلرملأ لا للليطا ن

ل لالاللغوي أ  لمب لع قا لفهالم لالعامي للغ افلالتسمي لاخ اا لع انبلالتقي،لحسبللهالختل لا أ يلحو
لتكلاللغللم لطريق ل.؟لكتاب

للللللللللل ا له كلفا  افلورمل لا لل لليسلهينا  ى فلا  له لا ) ا بال)ا للا  صح لبنلال العاق
ل لتطويرا لوالعامي لالثاني لولل للاعتبار ادا للوى لللها،لام لالعامي لاللغ عطاء لا  ى لا  ليرو لعقل(فا ل)سعي أ ما
،لاما للاس تقال ل صح لع ل)عقل(لع لال (ليأ خ ا ل)ا لفا  ،لوم لهنا لالعامي اب لال ل لبلويقولطريق أ 

للغتكلالطريق لأ صولها لم  لالا للغ ل ل))تق لوهولفصيح طور للمنلموقفلينطللم مان لا  لم  )عقل(

                                                           
ل،ل1 لللشعرلالعري،لدارلالعود م ،لأ دونيس:لمق ل.ل4ىلل،ل4ي04،ل4طللبرو
:ل2 ا لالشعر،ليوسفلا ل ا ل.ل4يللا
:ل3 لياسلأ بولش ب ل،طلا  شوفل،برو ل،دارلام كرا لو ل.ل4ى0لل،ل1ى04،لل0دراسا



خل:لللللللللل لولالتأ سيسللللللللللللللللللللللللللام جةل)شعر(:لمروعلالرؤ  

 

 

24 

: ((لالطامحلامعادةلالتالي للبناني =لغ =لوط للبنا للبناني (ل،1أ م ا لرساةلكتهال)أ دونيس(لا ىل)يوسفلا و
افنا ))اخ لليقو لع ، لاللغ لمسأ ة ل لأ ك لأ س تطيسبيللامثا لم لحويللم لهيلم لالعام لاهيار فالأ ر

، لالعربي لاللغ لنب لأ كتبلوك نيلأ س ل للأ  لا  للواهيارلالقملاليلتعرلعن وئ هاله لردلجس ي ل،ال صيوق
لاددل لاللغ اب لال لأ  لأ ر الكن لعاماه ح لا  لكلاهيارللارج لحر لوم لهنالا لأ  الامللع

سها لن نا((لأ كتبلاللغ للثقاف ل.2اليلأ سس

للللللللل لال سهاما الورمللله لللشاعرلالعريلال)االيلادرلهه ي لج لع للغ طارلالبح لا  (ل ا
ل ي ،ا لالشعري اب لال لتغيرللغ لقاملع ا لجةل)شعر(لأ قللماسا للوهولاستب لب للفق له فاليتعل
، لللالردللالقضي سلوظل لالتدلدودلتأ يلبع (ل ا ل)ا ليتوق لا لما صح لال لالعربي لاللغ ر لبق ي لش ع

ل لالعرلالتواصلي لحاجا لطويا لوالشتلبي لالوق لوملم لخاص دلحىلعري للال خرلمللالع م ل)شعر(ل
ل لامشهور،لال وىمرحلها ) ا ل)يوسفلا للوهولبيا لاذيلأ عل لفي لالبيا يثي لالتح لاجةلوحركها ا اصط
ار ،لج لاللغج)ولاللغ (ل(ار لح بلول لكوها)ت لم3هو لمن ر لص لما ر س ت ل ) ا ل)ا ل،ول  لأ حا  

ل ارل)شعر(لعا ص لا  لليعي لاللغوي لالقضي ل ب))لويعولللى041مس بق لوي صح لال لالعربي لاللغ اب للل د
لال له لقصي لالغ لأ  هملمها لالنحولولن لقواع ليلاليلأ فس ،للغ لالعر للسا للعطل السلع لا وأ 

)) للحريت (لموق ل،4القاموسلهولم ليقي ا رل)ا لأ ص للوم لم ))ا  لشللهايل،يقو ليلاليلم لاللغ اللغ
ب؛ لللاليلت بلمعا لأ يلأ هدللح لولت ل.5((الاليلح

للللللللل كلفا  لحا لل)خليللحاوي(ك لامسأ ةليقوللوس يطا للأ عط ل))له لقوه:لأ  (ل ل)جرا لنواف علينالأ 
ل ي لش لقلبلالشاعرلوع لويل لل حياءلاللغ ،لوبنالوس يةلالوحي للأ صابع لاس تطاعلأ  وم لالعجبلأ ن

لليسلغر، لامأ لوف لالكا لاعاد لسر لما لع لالعربي لم لليوس لها لبل لم لحى لتعرفها لم جال
هدل6قبل.(( لا ل لويبق لمنوطلاي علالشاعرأ مرلتوظيفلاللغ لاذيليب س للغويلل،ن لنظا لخل لأ  ري فهلا
ل ي لج لفي ينيصن لم ليريالعاق لالثقالمتلقيلاذيلهولالآخرلجبلأ  لواللغوي.لمس توا

ل

ل
                                                           

،طلالشعر،لأ س ئةلمنرلالع :ل1 لوالنر،برو راسا لل لالعربي ل4ى04،ل0امؤسس ل.لي04ل،
،لأ دونيس:2 ليقمللهالعا لأ  س لن رلالربي دللأ شارللليق (،الع لالساب ننلل0،الس نل001جةل)اليو للىي04مارسلل00ال ل.لي0،
،ل3 ارلاللغ لج ل:بيا ا دليوسفلا لل0414صيفل،خريفللي،الس نل00لل00جةل)شعر(الع ل.ل00،
دلل4 لل00جةل)شعر(لالع لدلي0لل،لي041لصيفل01الس ن
دلل5 ل.ليلل،لي041لش تاء،ل01الس نلى0جةل)شعر(لالع
،ل6 لخليللجرا ،طلخليللحاويل:جرا ل.لل0ي0،ل0ي04،ل0دارلالعملللماين،برو
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لو لالشعري اب لامنابر.لالثا:لال

للللللللل لامنابر)نقص للtribuneبكم لالثقافي لاجا لهنا لول( لالشعري اب لال ضا لاح ل لدورها وتشجي
ايل لوا لالثقا لالوعي رساء لوا  لالشعري لداما لالثقاف لهو نا عىال لخاهللوامب لم  ليم  لا ىلجا لحاج

هور، لا للالتواصللم لاطاعلع لفرص ىال لوهولماليتيحلللمجم نتا لمزلالر للخراال  لال دي،))وق لال و ب
ل لالعري لبرو للظاهرم لالقر لالعام لاموضوعا ا (ل لمهالأ بواا ل)اجا لصدللوج لوالثقاف للل د ص

لأ م، لأ سدللبص لأ خر لجا نسهالوتادلتتخص ري لولاح ،لم لالقضاالالثقافي لللطر ويلدورا
)) باين لم لرؤ ل.1ا

لالسدلللللللللل لعرف لوق لالعربي لالثقافي لم لالقاح ينيا لالثا ل لخاص لالثقافي لاجا لامايلدخو ر
لامعرف دلجال لبتع لاتسم ي (،وتكلاليلهملالتدل-مرحةلج لالشعريلالعريلوالعاميلامنري ي لح بر

هدل لا ى لا  عو لت ي لج لأ قا ري لال لض لوورها لل لوالتحوورم د لالتع ا لMétamorphoseه لأ  ل ،ا 
ل لحظا للال دبياجا ،لم لتكلامنابرلفرا لاوللأ خ ري لحرللال ،وهنا لاجم لعاقها ل لالثقاف للدور ل 

لالعام؛ ايلفرديلع لتعبرل "ل))الثقاف اع ل،وا رد لم لقبللال كلالعام ل درا لمثللوا  لأ يلتعبرلع لم
،لالقبية، خ"،لطبق لاملشعب...ا  ا كلالتعبرلوه ل ل لالثقاف تلفلعىلتعي لحول للعبناءلالعاملع الهيئ

له، درا لأ يلا  لخار لعلها لاليليوج كلالطبيعي ل لتعي لا  لالتعبر،ل لالثقاف لملي لأ وللالبناءلم لخا
نتا لالردللال  و لم لحو لع تل ل لأ حاء كلع علل لوعمزيلت لمنطو لحولحريللملعلحو ليس

ل وب لام ،الثقاف لأ ولالتجريبي لالنظري للبللمالفهالامعرف لأ ولالعقلي للامنطقي س يط ل للأ وظ ياري لللمثيلاخ
لللعامللال نساي لمعرفي للغ لتت وب لم لتظهرلبصور هوملوويلا  لم لامتع لالثقافيلjouissance،لجس
لها للوللخاص لس تقل لامعر لاجا وبها لام لالثقاف لجال لم  لسوا ا للالآدالع  للم بأ جناس
)) عا2التعبري لا  لوس ي لل لا  لتتجس لللم لأ  لالثقاف هور.ليلحىلحصللالتواصلل،وه لا لم

لفهييوللللللللللل قاف اورل ل د الالعاملامتطورلاذيلتع له ل دلالوسائ لتع ل))تركزهاللذكلا ل جم

لع لاجاعي لامعرفي لالثل،وال نسانيلاجال نتا لال  لجال لع ريلأ ولوشللخا لاللغويلوال قا
يلل لس لوك للالتأ ميلولالتحليي،ال لالواس لمعنا لاللغويلال ديلأ ساسا للالتارخلالثقا نتا لوال  اعات الشاغلللوت

                                                           
بحاي:ل1 بيبلا ،لا لال سامي لالعربي لدملالهوي ل لالثقافي لدورلاجا روي،لاموقلح جةلالعريللال

ويتل :ال ل.لwww.alrabimag.comي
لال هل2 ،لبلقزيز:لعب لالثقاف ءلان ،طللالب ،امغر فريقيالالر ل.ل40،لي044ا 
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تلفلالندل ل ((خبلالثالرئي دل1قافي لال لالركزلع لرور الم عنل،وه لوامب ماها لاليلا  للاواموضوعا أ 
، لانتباه لوتشاركلجلبلللقار للوتسيلخاطر عت لهام لم  لاكتشافلامواهبللو لالثقافي لالوسائ ه

ي،ا لمس تواهالال لمراعا لم دلفلي لال لتس تقطبلأ قا ،ان لالعر ،لال ساءلوتتبىلا لىالطليع ي لا
لأ مدل لعولعل لالعري،لها ل)شعر(و)لامس تو ،الآداجة للبنا ل ،ل( لالعرا ل ) و)اموقفللو)أ قا
لسورا،ال دي (ل ،ل(و)امعرف وي لال ،لو)العري(ل لعا (ل (للو)نزو لالثقافي يا لمر،)ا (ل و)فصو

،لتونس، لالسعودي (و)عبقر(ل لالنق ل لالغريلل)عاما لامس تو خ،لوأ مالع ....ا  لامغر ) رلونق و)ف
لجة) للbooks and artsج ي( لايطاليتن،لcoloria(و)لli coliوجلتا)ل،ال مري (للhorizonوجة)ل(
، ،لواجالاجلزي رنس ي لالنار)لال ،لEsprit(،وجة)لla tour de feuبر  La novelleوجة)ل(لمونيي

Critiqueل)(وجة،Les temps modernesللسارتر،ل)وجةل)لtel quelخ.ل ....ا  ا لا ل(لمالبع

لحظدلفأ مدللللللللل لأ خ لفق لالشعري اب لال لم ا لالوافر للها لوامنابر لاجا لها لاليلخصها لوالوسائالعناي
، دللالثقافي ن لأ  ىلح لا  لوههالللمحىلوصل لتل لأ  رلدو لتص لملحادلللشعرلل لجةلأ  لفي لتر لفان
ااها، لخصدللل لجا لظهر لفق لفق ا ،وليسله لفق لللشعرلوالشاعري سها لن الص لجةلوم ا له ل لنا

ل مالنعي)شعر(لاللبناني ())لا  ا لعهالمؤسسهال)يوسفلا للهاأ هاللهالاليليقو لحرادللأ ري لملتق و لت تلفلللأ 
لالنشاطلالشعريلالعريل لوجو ((خاص الجعل2والعاميلعام لللشعرلوالشعرال)شعر(،ه ءلم لوجودهالوه

للحرا للمنرا ل لالثقا ،للتباد لأ لوامعر للها ولأ ري ظرللت لين رلم لالشعراءلالطليعينللهاكالا لتحتض لال
اعاهم ب للبتولوتللالشعريلا  لالشعرلحيلههاللودراس هاجلت اص لا لالوحي ))ل هالاجةلالعربي لمهاللوالنق أ مان

ل لامعار لالعربي لالشعري رك لهمدلا لع ر لا لما ،حر ري لال لحقيقيا للكلأ هالتظللجا لولهالالتارخي
لم نسا لال  لحضار لخرلمال لأ داء لطةلع لامهم للاما للويلتؤديله ل لمالملتتوط لالشعراءلالعر عقو

دل لأ ن لللشعرلع اهاللدعاملال خا ل ل لقم ا ل ((صناع لالآني لاعتبارا ل.3تسمولع

لت لللللللللللل لامنابرلال عامي ل اب لال لأ  لالبع لوالنرلوفالير اب لال لالآخر،))وأ  حلع لالت سهمل
ل لع لميق لتغرا ليلحقا يث لا اها،عرلالوسائ ل اب لهاللال لملي لهلعه لخصائ و لللم ويعطيا

لقبل له4((م  لاعتبار لم  ا له ل،و ع لامب لامتلقي لعاق للالوسائ لالعملي لجا لعوامل لم  وعامل
، دللالتواصلي لب لل للوهنا لم  لامبلال شارلنا لبن لاموجود لالعاق ى لا  ،عن للواجم لادراسا فبحسب

                                                           
:ل1 ل،امرحةلال وى،لسايلخش ب لالبروتي رويلجةلالعريلل،لى041،ل0400حليللجةلالآدا لال اموق

: ويتي لwww.alarbimog.comال
دلل2 ل.ل0،4لل،ل0404خريفلل0الس نل00جةل)شعر(لالع
دلل3 لل00جةل)شعر(لالع ل.ل0،4لل،ل0404،خريفل0الس ن
لالعاي،ل4 لبنعب لالسا ،لعب لال عامي لوالوسائ اب ،لال (لعا دللجةل)نزو ل.ل040لل،ل0100أ كتوبرللي1الع
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ل الاجاعي اخةلتعرفلعن لم لعاق لتوج لأ ن للأ ول،ال دالسوس يولوجي الا ))فا  لاجم علم لامب تواصلي
للال نسا لامزا للسلوك ارجي لا لالائ لل،الآخري وارتباطات لم لالباطني لعاقات للال مأ ول لي موضوعلا 

نلاجاعنل لالباح ليتلوعنايهمللواهاهمدراس لالظاهر له لوقمهناسبلوأ مي لاجم ل اعا ب لليعترلال  لا 
للال دي لم لقو لاذرو يل للال نساوال اق للاتصال للال ملال ساسلوا لالعاقلللال نسابطبيع ل يوا لا

ل ل لا لأ و نسا دللال ديلا  لوك ن ليصور لل لمنطوي لاطني لحلق ل ور لم لي لتنب لبل اها ل للع ا
ىلعاقةى لا  لليتوج لوجعلهمللالآخري شاعر لالشعوريل ريل لال ي الال لويعمملعلهمله لاذا له لب ي مالت

لم لهنال لحا لراءلب م لما لاجاعي لص دلأ  لكالأ هدلللل  ((لانطاقا للال نساالتا ل.1م لطبيعت

للللللللل الفا  اعوه ب اعا للال  ب لا  و لي للللم لأ  للاجاعيت للا  لوصللبنلأ فرادلاجم لحلق رىتأ ثرلكون تأ 
لالعميقم يا لا له ،،لالهولظاهرل ا علا لامب لعن لالعمي لحليلها للواليلج لالنتا لهوللال ديل  ما

دل لم لال للحصادلجاعا لعرل))ا  دللوال دلال جياا لك ي لاليللظاهر لوالتغرا لللتطورا لخض نساني ا 
ل لظاهر للهالأ ي ،لاجاعيخض دهارلملأ خر ىلانتشارلوا ايلا  لب ل لعه لاليلا ىلاحطاطلوش يخوخ والظاهر

، لانتبا لتمزلبتيارلأ ديلتل لق لاجم لمرحةلمالم لمراحللحيا لمعن،لا  لكليلاجا لتقابهلتيارا الق
ل لمناهض لالتيارلالغالبويلأ خر للعلطب لبطابع ر لسائرللوال دتكلال لع لخ لالقبيللللخر ا م له

، نو يةلال لا نو لم لال لواح ل2((؟أ ليسلأ ن لح عامي لمنابرلا  يىالشعريل صادلال لا ا له ،ويتجس
اعابقاءل ب م لطويلللال  ل لم .ع اع ب ىلا  علوللي ىلامب لي لحىلأ ن

للتظهرولللللللللللل للال داجاعي لالشاعر لعن صو لامتلقيلوا لبن اصل لا اعل لالت ك ل لخا م 
ع؛ للوامب لمهورا للال ديبأ يل))أ  ان لوج س تحرل بل مالي للهو،ماللعن لأ يليءللللولولملي لا  فا 

لمليوجدلليعترلتعبرا ل لا  لعن ىلأ ح نللغرلأ نلالمعىلالنرلكالرأ ينا،وهلا  ا للنام لشي لأ  لنؤك للأ  مالللم لأ 
لل ل،ا  لل ح ايقا لللقيللأ ول للا  لبللالندلم لأ جللأ ح ا ل س (لهولن ا)ال ح له و لي ملأ  لوليسلم لا ادرلأ 

اطببللأ ولفقاايتول لوجودلمهورل لفا  لأ خر للعبار ل لا لملي لأ صو ل رو للال ديم ليوج فرقا لوم لأ 
ا للكبرا ل للج لا ا لاذيليوجدلبنله هور لوبنلا لالنر((هور لي لالعملي3لا  اعلل لبنل،ويعترلالت لالتواصلي

ل)الشاعرى ،لامتلقي(أ طرافها لوجمع نا لال لبن لدام لحوار لجعل))ال  لما ا للوه لوسائل اء وارلواخ لا ا ه
ل لتوقفلللفرص لجللأ ماووسائط للزدهرل،وأ ما نا لمللال ميلقضاا ل نا لال للؤاورم لومشات وطموحات
، لومر نا لقلبلال لالللع لأ دات لتلوالتايلع لم لعبري لماليق اعوع ب نتاوللا  لل،ا  الللين لوه للا  امو

يل لللعمللال ورهالالرئيوتوقفلالكم لب لع لالقيا هاللالعربي العريللال نسالالتعبرلع لامرحةلاليلجتا
                                                           

،لسوس يولوجيال:اساريبروبرلل1 لللنرللالآدا ا ،عوي ،لوالطباع لهرمويلطللبرو لأ نطوا آما ل.ل0،1لل،ل0444لل0تعريبلأ
،ل2 للروبرلاساريب:ل ل.ل01ل،
ل.ل010لل،سوس يولوجيالالآدالروبرلاساريب:ل3
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ل لوع لقضاا لعن لالرم لوع له ((اليو للبناءلمس تقبللأ فضللهلودنيا لأ مام لالطري ار الهولل،1وع لا  فه
اع ب الال  لا ليعي للبطبيع لأ  س تطي ل لل للالناس،للا  ها لويعا لقضاام لع ليطل لحياهملويعرد لع 

ظها، لالنرللفيح ل))منابر لفا  لم لوم  اب لال ،وحوامل لعرضي لمسأ ة لتلليس ما لوا  اب لوملال ل خل
لبللحىلمعانها، لشكها ي مائلولوح لق لع لال مرلليخ ا لملي له لامنرلوامقا اب لال دوا لاذي لملج نا

لأ يضا للحسب، ما لاليلوا  امللاذيلحملهاللاماد بلعلهالوا لالندلت مائنالوح لنعملكيفلان لق لعن صو
ل.2حسبلحواملها((تتغرل

لمينا لللللللللل لحملليء وامللل ها لا لامنابر ل ابلومي ل،ال لالبري اعىالشعر،عن للىال ب لفهييل))ترخد
لالزم ، لمغاير كر،لم لعاق لولالت نتا لال  م  ،لو اب ،لال لوالقراء لالتلقي م  للو لم اعل لالت م  و

)) لال3النصو علامتلقيل،فهييلم لأ وج لامب لاليلجم ل،عاق لمارس لالعاق لوواسطهالامنابرللتحقي فه
واملل لا لم ي لا هالالعاق لتوا لبنلالاتبلوالقار لمغاير ريلعاق ىلالتاحلال اليلتوصللالطرفنلا 

، لال نسايلوامعر املوالتقار لالت لرو لاددل4وب لالوس يط،ل  لالتصاليلال عاميلاعيللوجودله لالرور
ل لأ طرافلاجم لأ مبن لأ ح ل)شعر( لجة ل لم لوق لالعربي لالشعري ا لا ولعللل،وتنظرا للمارسلحوامل

ل لالرد ريلاذيلعاش ت لولاعلال مو لا ليع لللوال ملال غىقادت لالعربي لالشعري لأ صبحالساح لحي
را ل قفىشاعرلعريللهاما للمص للللم ي لع لأ ساليبلج ابلليبح الفهييلحاول5لتعبرلوال حلل،له لت أ 

لالشعري اوةلوالتجرب لا ،لاف ر لال وساطلالثلا لاها لأ ار لالعاملالعريلفق ل لالطليعي لنشوهالل هدلقافي المن
لمناخا ل لالشعر لصعي لع لخل ا للأ خ ي يثلواجاها للج ،لوقا للا لح ي للج لتثرلجوما للطبيعيا لا لذكلأ 

لأ ا للمعاكسا ل ي لا لتناو لالي ا لال لالشعرل6الع و لاح لهم قا ل ل)شعر(منر لغ لفق ا ،وه
، ا للوالشعري لعه لالعربي ىال دبي لالشعري لللحرك ا للوأ عط ي لوامللج لوادراس للالنق لللتغرا لالعميق تابع
ل ا لالشعري لللع لبعي يولوجيالأ ولأ فارلس ياس ي ي لرأ يلأ يلا  ليء،))فهييلللتتناو (ل يثي )التح لالقضي للخ

ل لالس د لالشاعر لواجاعي لالوطني لوأ فار للواميتافزيقييا ت لقصي لمضمو لأ هدلوالتدل،ول لاي لفق لتعى ا
يل لال ((امس تو لالتجرب لمس تو آخر لمعىلأ لجة،7أ و لاعتبار ننا لكبرلل)شعر(لذكلم لأ ثر لا برا لا 

، لبنلالشاعرلواجم لبللمالالعاق .للحتويلواها لالشعرلوالشاعري

                                                           
:ل1 لخورش ي لاتبلالعر،لفارو ،طلمو ل،برو ل.لىىلل،ل0ي04،ل0دارلالرو
لال عل2 لوالوسائ اب لالعايل:ال للبنعب لالسا ،عب ل.ل044،040امي
لالعاي:ل3 لبنعب لالسا ،لعب ل.ل040للل،ل
،:لينظر4 لالعاي:ل لبنعب لالسا للعب ل.ل040ل
دل:لينظر5 ل00جةل)شعر(لالع لل1الس ن ل.ل0،ل0410ربي
د:لينظرل6 لل1لالس نل00جةل)شعر(لالع ل0410ربي ل.ل0،
دلل7 لل1الس نل00جةل)شعر(لالع لل0410،ربي ل.ل00ل،



خل:لللللللللل لولالتأ سيسللللللللللللللللللللللللللام جةل)شعر(:لمروعلالرؤ  
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لالشعريلالعري: ي لالتح اا لأ ول:لب

لامهجريل10 ي لالتج ل:لحرك

لل لتعودلحرك ي ايلالعريللالشعريالتح لالعري لب لالقر للتشكهالا ىلمطل ا لاجا شعراءلممثةل
للامهجرلال مريي، لا  ل لأ مريالالشالي لانتظملشعراء ما للعن لا  ملوأ تباع لالق ةلع ظملا لتن لالقلمي)م ل(الرابط

ل ل)العصب ل نوبي لأ مريالا لس يوشعراء ةلشللعا،(ال ن لا لللفان لجارف ايور لالب لمن للشاعرللفنقرأ ل،
: يلامعلوفليقو  فو

هالوحساه لر او لنوقهالوخياله اخللالب اهلي  اوا

لماللن اليا لالعصورلا  المسنلظاهحيالهالمل اـمض

لعرل.النورلبيانن و  اـونملم لتكلالعصورلحطاه الأ ي

لالشعرلوق ي الت لقعودهاللوقياها رشاعل ما  يبيلالطو

مـيريلوللطل لوا  لدواها اللهنا و لم لا  يلعاد

م د مله لالق لتقالي طالأ صنامل الفاتر اسهال 1هالأ ق
 

لأ لولعلل لالشاعرابر ي لالتج لخليللجرا)لدعا ائل)ول(جرا ىل،(للنعميمي لا  لدعيا هولفق يلم لج
للل لأ صبحلرساةلسامي هوم لم ،لفالشعرلم لحي لواموضوعي لالشكي لليتزلهالشعرلوعنار الشاعرلم لعاملالرو

ل لرساةل))لل(اجرل)ليؤدهالبنلالناس،ليقو لملي لهنا ،لفا  لالعا لالرو لي لا  ردلمالأ وحا لال ليبل مالالشاعرلرسو ا 
لم لشاعر لالعاملولالآللل نلفليسلهنا ا لتصللبنله لحلق لمارلانع ا ل ا لهرلا لض لع لمغروس يلشر
ائع لالقوالبلا لهيالالناسلمليعلالآلهلمك)...(تطلها لاللغ2((ال  اظالفليسل،أ ما لومنطقا للأ ل يعا  لوب لوبياا  جام

ل ،ليقو يا لولا لللرو ماليلترم ل،لويلم ل)ل(جرا)وا  لوامنط لوالبيا ي )لمللغتملويللغيللملم للغتملالب
لعنلامغلو ل لعنلامش تاللغيلنظر ل ليغرللعلوابتسامللودمع ل شار للامؤم لوا  م،للمالسمو مهاللا

ل لقاهلسيبوي ملم لامضجري لولالاب للوللوال سودما لهعقيل،لوم لجاءلقبلهملوبع للط لتقوهلأ ل لامملن،لويلما
بل لليةللرفيقوا ين للس ل(...)وامتعب ل لغارق لويللغيلصبي ا لمقع لش باهالأ للمللغتملجو لل(...)حا لا  أ قو

لاذيل يتالرا لأ خشا.لمليضئلطويجفل لأ  ىلالوراء.لأ قو لا  لللتراج يا لا لأ  رلوللللتزهلالنع لا .لأ قو
لبياا لليسلبأ كرلم لعقمأ لتمر،ل لمالحس بون لأ  لمكسلمزرك لقو يلل(أ ل...ل)وخاف الا لللينقيله للملأ ن للا لقو

                                                           
ل،لل1 ي لالشعرلا رك ل ي مهي يلبراكسل:العوامللا دغا لل01جةل)شعرل(لالع لل0411،خريفلل4،الس ن ل.لي00ل

2
ل:اجموعل  لخليللجرا زءللالامة،لجرا للد)ط،ل،دارلصادرل،برول0ا ل.ل040(



صل اعلحركيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ال ولال الشعرلوقضاالال ب  

 

 
31 

) لجادو اد للملم لأ بنائملوأ ح للللهل1(ويقو لرح ائيللل)مل،لويقوللمالهولقلتجاودعو ل)ق(نعممي
للنال آ ،لوأ لاللغوي الم لامعجزا االم لعن لنتعطفلك لأ  اتونلت للالت لاملع يوا (س تك)ا للح اذيللليزا

لالنظرلولادرسلم لرلل،ال لغالال رارلولغزلر لمالهولأ حر لفي للللسمسلاأ للعلنالج لالسم قوهمل)أ ل
للوهول،2((لحىلرأ سها اليهملع لأ هملاذه افهمي ليظنو لالعريلاس ه لل،اموضوعا تقاولاذي ليعنو للا  اللغ

لرللدواويهملا ل ل ي لع لالتج لولفغأ همليبحثو يا لا لولقلاقو سلال نسا لهولن ي رلالشعرلولج لمص لأ  يعهال
. لحيات

دل اأ مالبص للال و لفيقو ل)(عم)نلالشعري لنظريلمالأ حلأ و)ا  لح لللماليق ل الشعرللاملعن
) يا لا لل،هول)نسم للبل)ولاذيلأ عني (لليسلا  يا لا للانعاسانسم لداخيلم لعوامللالوجودل لمال لاللبع ا
لاذيل لل،طالعأ لامنظو للتكلالنسم لم لفي لعر للعدللأ يقنفا  لشعرلا  ل،أ ن للجادا  عيلليلليسلكلا رف

ان رداتالبأ و (اممللوم لامرجرج لوقوافي لل(نعم)وحمللل،3(ق الع لال و للخرفا ىلأ  هبلا  لوي وعللها
لول االقوا لالطقوسللاس تغناءم للال و ل لالعاب لالشعر،لكالأ  لم لرور لوللالقوا لالشعرلللالو عهال

،للسليل لولالعباد لالصا دلفم لرور لمنثورلر لال،ميةلعبار لكالفهالم لشعرلأ كرلمالل،نالرللموس يقيلتنس ي
لقافي لمائ لبي لم لمائ لل،قصي لرما رللفو لم لقلبلمن لخارج لالصا هبلالصحراءلأ دركور لغايهالو

ل ا لم لم  لخارج لالصلوا لواد ل لبنكرخ لوقببللال فوا لمرصع لسقوف لح لوالشموع لالقناديل ا م
)) ل.4مزركش

للل لوق له لاخ يلالزع لالتج لامهجرلالشايل،لالشعرلامهجريي ل لا لال مرييللوق لأ ومنرا
لانتشارلالشعرل الع لساع لاليلالالطليعيلوالنظرجلتا (لالشعري لالقلمي هال)الرابط عولا  لت (لوهن نو الجةل)ال

لأ مالجوجةل)الساح(، رها ليص ل(ا نو (لالشاعرل)ةل)ال للتطويرلنسيبلعريض رس لم العريللال دجةلانتقالي
، ي لالا أ  لب لوق ورلعا ادل(كتبللل0400لص لامس يحلح لصاحهالالشاعرل)عب وأ مالجةل)الساح(اليلا

ل ل يث لنظرملا للحرا للمنرا للالشعرلوبقفهالالشعراءلوها لأ برل5ل0400حىلعا يليا(ل)شعراءل)الرابطل،ا لا 
رللأ بو لف لشعر للعاطلللا لماي(لاذيلا حاءولغت لوالتظليلللا  لوالتشبها لم لاس تعارا لوالتلوي لفاخالي

ىتطمحل للأ م للأ كرلا  لتؤديلامعىلتأ دي امالم لم للبأ قلقاطع (لاذيلتأ ثرل6ال ل لخليللجرا كل)جرا ،وك
للأ سلوب ا لال لبأ سلو سلخاصمبار يقاعولل،امنرحلالتوراتيلاال اللجوانبلامق لاممزللال  لالتعب ونر

                                                           
1
يلبراكسللل  لل،ل:غا لي00ل،
:ل2 ائيللنعم ،لمي ،لالغرا لل0414،لىطللدارلصادرلبرو ل.ل00،

3
:ل  ائيللنعم ل.011لل،ل،لمي

4
:ل  ائيللنعم لل،لمي ل.ل41لل41ل،

5
راءلل  لا :لاجاهاينظرل:سلم يو للا را ،وا ي ل.ل014لللالشعرلالعريلا

6
دلل  ل1ينظرل:جةل)شعرل(الع لل0الس ن ل.ل010ىل011لل،لي040،ربي
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للوال دعي ضاف ل،ا  لالتعجبي يلللعبارا رارلالعاط ىوالت لاموقفلالوعظيلالتلقييللا  ا كرلال سلكاميعهالت لامق
ل)رل ا (ول)وتأ ثرلالرومانس ينلالغربينلأ م لتشيلنلسو(و)بلي (لأ  للفهملج(واس تطاعل)جرا لها لبلللال  للوح تأ كي
اص لا لوالروحي لال دبي لنزعات سال،وق1ع رالنع لالتأ  لالشلله ،للاموضوعلو ي يللالشعريلا ف

ل ل،فال د س لمق هوهملللشعرلكرساةلسامي ىلم لا  لنظرهملتستن بلان للرسايالا لموضوعلا اذيليتوقفلعن
صنلاال غراء لا ي س لقلا لولالغرائز،لواذيلمثلل نس ي لا مللوس تثرلالشهوا لالعريلالق سملكبرلم لالغز

لالنقي لالرساةلالشعري نسلوج لعمللأ اركلذل،ي ساالبلال دامهجريو ىلهيللالتق بلا  لا وللغيلولادخلوا
لالصام اشع لا ل)الشل(للل،العباد للفمليتورعلامهجريووأ مالم لحي لولم لشللالقصي لع م لرهملالتحرري

م لالعريلالق لالنظا لينظموالع لأ  ور همل لوهولأ عن س (لن ل)امواكب(،)برا ت لوحرلل2نظملقصي لواح لقافي ع
، ،لواح لوامزدوجا لالراعيا لنظا ملع لقصائ كلنظموالبع للك لع ةلواح ل)امواكب(لأ م لكلو أ ولع

ل ا لامو لعلها)نظا يا لالتع لبع دخا لا  لال لم لالزع لظهر دي نل)لق لكثرلم لشعراءلامهجرلاج لعن ل.ساني

لم لولليعيلل وسهملوحرر لن مالتطهر لميعا ل،لا  لسبيللال نساني روالبأ مهملوأ رضهمل ا لأ هملك كلأ ب
ل ل للتنطل لفللأ جواءقيودلاماد نسا لا  لتلتقيلهنا لحي لالسامي هاالرو لووح لي ،لتشعرلبقرهالا  وتعيلللجوهر

لفل ق لتوتن لوتش (لوتتأ مح ب لامتع لال نساني لاذيليطللع لولالقل ر ل3(لهيللا لال نساني لالزع ،له
لاليليعايلمهالالشاعر لالغرب مل،يلولي لامتأ  سي لون لم لأ صالت لابع لنزع لال لل،ماليتودلدي لالزع لوه نساني

س لالن لم لخوا لأ ولخا و لال قا لم لخ ق رلوراءلللخ لال لم لل،جعلهمليرسلو لتي شعرمل فل مالق
لولالريبلولال ل و لولالظنوالش لاددللوها لمباد لفهملحىليتغلغلل لالش لأ منياهملل،ي لوحقائقوستب فان

، لالواق ل(بولمايأ ل)ليقولتتح ل)أ مني ت ل:(للهالآللقصي

لالنجو الغاب لا  لدنيالفهالشعاعلللللللللليبق لأ ري

وسلبالجسور للللللللفهالن لدنيالحسلن لأ ري

لمرا ل رولأ ري لال لبالكؤوسلللللللم لغرلمالتنب

لملي لنس م ريلولا  هورلللللللل لعطرالبال ل4أ ري

س با لل لم س ي لالن لامتع ل لير لامهجري نسانيا للفالشاعر ،رللا  يا لا ل لالشعراءلوري لاس ت ))وق
(لو لالبحرل)التا لالواح لالقصي ل ل،كاللوئجزللامهجريو لالقصر ا لال و لالبلأ هملأ قبلوالع لياليليقو لمهالع

                                                           
1
،لينظر:ل  يو راءلا لا ل000ل،ل،لسلم

2
،ل  لخليللجرا للينظرل:جرا لالامة)امواكب(، ل.ل0ى0،ل004اجموع

3
يلبراكس:لل  ل،لغا ي لالشعرلا رك ل ي مهي دللالعوامللا لل01جةل)شعر(لالع لل0411خريفلل4الس ن ل.000.

4
يليالأ بولماي:ل  ،لا  ،لاديو ل،برو ل.ل040،لي044طللدارلالعود
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، لأ رب عيلتنلأ و لكالجعللبعضهلت ا لواح ا لبي لم لشطريلالبي لم لبتجزئوم لترفهم ل ا لبعي هبوا للأ همل ا ال و
لرتلوت ليرتبليبلالقوا للنظا ملخاضع لقصائ لفهالمالهوللوقوافها،لأ بياهاظل للخارفالج رو لام كالع لالنظا

، لالشعري لالتحرري لالثور ل للحصل ا لوح لع  لخرجوا كلم اك اعيل((لال و لالت لترفل1امعروف ،وكا
ل لنظا ل اامهجريو لتلأ يضاترفواللال و س(يقولل،واسعا للرفا للترتيبلالقوا ل)الن ت لقصي (ل لل)جرا

لأ عي لمالمن سللولللمطمعيللللللللللللللللللللا لالن

لادهورللللللللللللللللللللل لنالتغني

ولظاهري لأ هييلحاريللللللللللللللللقرالفيغ لبللكن

لالقبورللللللللللللللللللل لل2رالتواري

وله للالشعراليب لاليلللالشاليلايأ مرلالعريل لالتحرري لشعرملتأ ميلأ لالزع ل،فا لالغرب وهال وج
ل ا لا قللم لشعر لالعريلاذيلس ين لللشعر ي لج اي لب لوهو ل، وسلولحالها لدواخللالن لفي ىلشعرلا ليصور

ل ق لا لالشعري يثلالتجرب لا لالقصي طلبا لهلبللمالحمهلم و لل،وهولمالس ي التأ ثرلوللالعاملالعريلقابلي
لهؤلءلالشعراءللامغربن. لشعري

ل لالعصب ل) لمعي نوبي لأ مريالا للالشعرلالعريلامهجريل لم لس يوق للتأ سس(اليللال ن لل0400عا
يل) لل(الرا لأ مريالأ لويلمعي لالعريل لال د لللعناي رس لم لللشعرلحزلكبر)ولاتينيلادبي لا لل)ق يا للال دبيلا

نوي لا لال للامهجر ل اعي ب لال  لالطاق لجل لوفي لال للأ داءوىلعن لالعصب لس ي لن لحنلغلبلالنرلع لامهجرلأ لع د
الل،الشاي له افوا لالشعرللاخ لغلب ل لأ ننالج لع غنائ لا  لول لتلوين ادل ل لا  ي لالعريلا لال د لع خرا 

لالعل لأ د لسالفلالعهودع سلالعريلمن لن ل لاليلرخ لأ صاةلالشخصي لتؤك لممز لظاهر لس ي لال ن فالشعرلم لل،صب
قهالأ ل لوأ و لالعربي لمامحلالشخصي اهالولاعر لنزاعاصتللاتصال لبوج آ اهملومرأ لوجللأ ح لالعر لديوا ن ل،3((ماهقا لحياهال،لا 

ل للال دوم لهنالا يل)العريل لل(الرا ي للالتصاش غناءلقراحلعربي لا  لع لتكلالبي لمل لفق افللال دبي لا حيا
ل ، ه لا له لم لشعراء لفا ي يلامعلوف)ع لو0401-4يي0)ل(فو لامعلوف)( ي لو1ى04-0410)(ش لياسل)ا ل(

ل1ى04-40ي0)(فرحا لو وري)( لا لسلم لولبن4ي04-ىيي0)(رش ي لسوريو لمعظمهم لا لأ وطاهمانيو( للهاجروا
ن لال مرييلا لامهجر ل لقا  لعربيا  لارخا  لليصنعوا لاليلتلويل،وق ىلال وطا ننلا  لا لنلمزلشعرملبزع لم لالعاط بع

لاليل وسلشعراءلللاتقامش بوب ران لال للاكتووالجو ل،وق لالبع لكثرللواقعيللاجا)ع ل)شعرمللانبولوع ل يبل
لم لال حل لح لاملالزايا لقضاالالعر لومعضاهملرلصلمعا للاجاعيي ومل لح لمي ما سمولالرساةللكلا 

                                                           
1
،ل  يلبراكس:ل ل.ل004ل،لغا

2
:ل  لخليللجرا لالامةلجرا للاجوع ل0، ل.ل044،ل

3
:ل  ل)حلب(،سورا،لمرلادقا لجامع ل.ل040لل،ليى04طللمامحلالشعرلامهجريل،مطبع
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لها،لوان لاليليبرو لالغاي الالشعرلالواقعيلاذيللاليلحملوهالوجا رلم له لال لوالتطرفلطاب لا لانصبسا
لما لع لهواد لاس تقرللدو لال م لحسبلبللل،أ ولدينيلاجاعيم لرواسبللعقلي رد لت لأ صاةلالشعرلالواقعيلليسل ا 

ل يقا لا  لع رت لالآللاس تجابلق لعن ري لولال ي للاتسعوم لهنالل،خري العاط لال حساسلاذايلوجاو لدائر دي
اعيل لا ىلاجا رديلا  لال لجعللأ دهملنق(...)النطا لع لشعراءلالعصب لدأ  لمهالق لوقطع لللحيا آلولل،ا  لاأ لبأ  لمنوا ا
لج لللجا لوأ  قيق لا لحسبلا را لللحيا آ ،لوهولليسلمرأ يا صملع لا لرساةلللتن للل د ،لوأ  يا لا و لي بلأ 

لخالقا ل نا لولال اعا  ب لال لا  لوم لهنالا ا  ي لشعورالهالوجملهالبللوخلقهالج ليعم ن ل1((بللا  رس لام كلأ   leالواقعي،

réalismeللاللل لاجم ل لدورلالشعري لشعرلفعل نام لولم ناسق لم ولعاق للبنلالشعرلولامتلقنللتب لالعاق وجعل
.للل لحقيقي لتواصلي لملي و امةلت لم

ولهوللمزلشعراءلامهجرومال لالشعرلامنثورلأ هملأ ل لطريق لوالنرلالالنظملع لم لبأ لالشعريل،انوالع لال ما
له لهولشعرلبعين لم لالا نالاللو لال قل،ا  لع لالتسمي لم لحي لواح لك ل لامق و لم لالشعرلامو اللليوض وله

لدوا ل لم لالا لالر ا له لامهجرليضعو لشعراء لويهملج (و)ال د لالبي لشعرملوهال)وح ل لظاهرا وهنا
لالمليرعوللنفامهجريلامهموس(؛ لالبي لجمعوالأ بللوملحرموالاس تقاه،وح مةلبللحاولوالأ  لم لوح للهال لالقصي يا

لفهالجزءا ل لالبي و لسائرلال عضاء،لياد للحيا للي لم لم لالتئام لومعنا لقوت لماللس م لأ جزاءلالقصي لتراب مل لساع وق
لم ل لي لوتلييهالطمحوالا  لوالقوا ا لال و لا ىلشغافلوأ مالال لتطوي لاذيليرقر لالهاد لال سلو لع ل)امهموس(لفيقو د

، لاموقع لورننلاموس يق ا لال ل لقرقع لهز لأ  ىدو ليقرلقلب لأ  ل وبت الالشعرلع لهمسل،وليسللوه سلأ ولأ  لالن
، لينش للفهوليتوجلأ  س لا سلللمسام لالن لالشعورلوتوا ىلمسام لوقو يا لا لنب لفي هش لي لمالفي بلالقلبلع

وءلورقدل لالضعفلواهالم له ليوها لويع،2يادا لحيا  لأ دا  لشعرملا الأ  علاليقنلل،صادقا لولليله لمنا لفي تضطر
لولال مللولاليأ سلول للولالتشاؤ اؤ لولالت رللالرضاولالش لالرأ يلا للع س لن لالوق لوينطويل رلليء،والسخ ولال

لا لللعاطللرامنرلولالزع لمعانق ا  لأ ب وا لتب لفي ر لال لالشعورلل،وان هاومزجا لالعقلللتلح اسلالشاعرلوأ  لأ ن حرار
ادهاليلاليلتبعل،ليسلبوسع ل لال د لالنبيةللاليليق ي لالعاط لفالهز ي لا ىلمللج رد لم ف لي لأ  لعظملشأ ن لوأ 

لالقوي لوتبيلبناءها لال م ل يا لا لنب ل، : لالقو ننا لم ا لامهجريلالعريلللشعرالا له لظاهر لعرلع لق ي التح
(لميقلبنظرالشعريل سينا ل)ا ل أ  لاليلب ي لالشعرلالعريلا رك ل لالطري لالعري له يلماللم لالقر

. لالشعري ا لعلهالا ليطل

ل

ل

                                                           
1
لل،:لمرلادقال  ل.040س،ل

2
يلغالينظر:ل  لالشعرلا رك لل ي مهي دلليلبراكس:لالعوامللا لل01،جةل)شعرل(الع لل0411ريفلخ،ل4الس ن ل.ل000ىل004،ل
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:لاجالل10 لالرومان

(مثل لالتيلle romantisme )لالرومانس ي ح لااا  لمالبع لحقب لالشعرلالعريل ل لامهم بنلرلرا
لتشللل،العاميتن اوللاهاتيارا لللخلولم لا  للالت لاليلتتجاو لالعام يا اعلاهاماا ىلقضاالا ردلولا للال

ل لال ملولال حساسات للوا  لاذاتي لولومشاعر ر لولال ز لل،اليأ سوللال ملوللا لاللامزجوق عواطفلالشخصي
لشعراءلامهجرل ىلال وطالد ننلا  لولا لل،مشاعرلالشو ادلبعضهملع لليأ لكلبورمال لعر شغلللشعر مال

لاذيلفرضللولأ فرادلجمعلشعب لتتصللالواق لومشا لتم لمو لاس تعاريلعلي لأ وللالعقلي و س لام ا وا
لاذ شعو لا لقي لتاامس تغلو لامس تعمرلمصا لمصا لنظموللالطعموللهملم ،لوق اس لفلقلال شعاركلللاال

ل آخر))ل"الرومانس ي"ان هبلال نسايتنلالأ لل،صارلللم لام ر للال نسادادلق لالطبيع لقو لالتحمل العريلع
لتبين لا لالصناعي لالثور سل-من لن لالنلزلجل-لالوق ،تاجللع لالتحمل لامادي،للاجاعي لع لالتق امرتب

ل لال ف ول لتب لالضياع،لوان ري لشعورا  لال لد لح لام لالعامةل لالطبق مرلالريفلوسوءلأ حوا لت ا
لالش لن ل)البيا ليرلالراعلحىلامو لي4ي0وعيلس ن رو لا لداما لشللرا(لفان لوملتأ خ وللملحل،لعال هلي

للحقيق لع لامطل لسلطاها ا  لروي ق لت ل( لامستب ي ،لال قطاع،لامل نيس ل)ال م لالق لامؤسس لأ خ ةلداما  ما
لال فراد ل(اولأ رول،حيا ري شعروالبطعملا هململ للالرومانس يلصلتأ للالوه،1(هملول لمساعيلحريرلال نسا

ر لالاملللعيلوجودترالالنبيةلاليوالتبشرلامعايللوال الالوجودلاذيلهلال نسا له لدورل الل،ولعلي وظهورله
ريل لالقهرلوللجاءالنوعلم لالتحررلال وا ش ل لال نسا لا للاستبعادلوق لجمع ردل لال لا ريلحي ال

ن (ل،لفالم نيس لالعليال)ال لالسلط ضي لمالتق لالسلطلسرلوف لقواننله رلخار ل.الت

ليل (لأ هارلوما ل)الرومانس ي رس ه)لدورلام لام لاللبلالاس يي)لحارب لا ىلحري لل ودع ول
لامللالعاطلاجنحلبأ شاالشعرل لو لوحبلالطبيع لالرؤ لو يال لا لو لال حا يلتلاممع ل لال لالطاب وللسم

عال ل لالغنايلال خدللصاةلامبت لولالرو لاملهم لللمالوانطواءلاولالشخصي لع سلولالثور لالن ملع ل،هولق
ري)ول(مارتنل)،ول(هوجو)لالرومانس ينوم ل ل(موس يليلأ ل ري ه2(،لوغرم(ي(يلفي،لوأ ل ل،لا  لالغرب الرومان

،لفهوللع لعر س لن لوم لبيئ لراعلداملم ل الائرا لأ لل ن للب لاذيليريلتوقع لال ع ىلامثا لا  ليتطل لجمع ع
ل،)ا يا لالننللروماللم لا له نل لتي ني لال للوايلال لبعي ي همج آراهملوفلس لأ ل.(...)ثرل،لليقللخطرا لع

لل لالشعرلفق لستلاأ ما ان ،للمي لالعاط لفلس لع لتقو رس لم لم اعا  ب لا  ا لوليسله لفي نتا وغزرلال 
ش لال ل،لوحرلجللمهال آماهلونزعات لأ ردل لالنوايلاذاتيوتعيلال لعرفلع لالتاس لالقر لغنيا ل،لوذالا

لم ل لالنقي لع يشعرائ لولle classicismeعرلالاس ي لوخاص لللملت لالقر لوحسبنالهنالل،ي0خاص

                                                           
1
لعياد:ل  ريلم لوالغربين،ل،لش لالعر لعن ي لوالنق اهبلال دبي ل.ل040ام

2
ارسل  ل:م ا لامنعملخ لعب ،لم ي لال ديلا ،طلالنق لاللبناني لل0440،ل0ادارلامري ل.ل000،
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لج لالنوايلوأ وس لم له لنشرلا ىلللاحي لالشعرلالرومااأ  لنلل ز لا لالعا لطابع بل،لوا لا تييليلجا
ل لحب مالا بيبلوا  لوفاءلا لوم لع و يا لوالش ليضيلعاط لبأ ن لاليلتلداما لمتا للويثرلعلهالعالعقبا لطريق ر

رهال لمص لالرومالالقواننلأ ولوللولا ليتجاو لما لوكثرا  لا ىلمسائللنلنظملاجم ردي لال ودلعاط لاجاعيتييلح
) ي لأ ولفلس ل.1(عام

لنلوالشاعرلالروما شعرلبوجود ياتييل غراهذلللا لم لع لرأ ي ر لي حولهالاكلحاو لكذل،ولم
ل لالرومافا  لنلأ د لم لمرليعايلتييلصاد ماينب لالصارخلال  س ي للالن لع للالشعرويطل ل ال لالا عربي
ايللشعرا لالوج لل،الغنايلأ و رس لم لشعراء ينل  لوليتحللالغالبلللالرومانت سهم للع لأ ن لا  لأ لو اردهم لم

لولالت ل،لواذاتي اد لا اممللأ لالعاط لا للوالصوفي س،لومصاحب لا ىلالن نو زعلا ىللال حزاوللالآلولا ،ولال
ل ل،و لالزفرا لو ماادموع لاملهملان لالطبيع لوللولم لالسأ  لوس يطر ر لالت ل،وكب لالشعر لو يا لا مو

لل2عالطبيلامزا لالثور الأ  للويعيله يثي لالتح مالمنبعهالم له لالعريل،لا  ي لالشعرلالعريلا ل اليلقام
لاليلحردل لالعريق رس لم لام رلال نسا لف ىلللستبعادر ريلالنبيلس تقبااا  للل،ال ي لا الالواف لضوءله و

ل لجةل)شعر(لالضوءلع (عرلالشاعرللال مرييللالرومش،أ لق لويا للw .wattmanانتييل)وول لودراس ت برمت
ل (أ شعار ي لج لشعري اهم ل3اذيلس يأ يلم (ول، لويا )وول لالعشب( ل)أ ورا لنرلديوا لل،بع هو لم أ صبح

ي لج لم لأ ساليبلشعري لنظرل،مالجاءلفي عاد ىلا  لا  لحاج لل،4الشعرلهولالآخرل قبللقيوق لا  الاديوا لكبرا لاه ل 
ل أ ثرل،حي لتوس ي لالشعرملع للهو ل لمنحرا  يشعريلاللقالبلالاذيلا ل،لالتقلي لان للوق الاديوا له رم

، لالشعري لجا ل لكبر را يثفيومالجاءللتأ  لا لولامعايلالشعري لالشللولامضمو لشعريل ي لناللللم لج ابع
لال نساني ل.م لالتجرب

لل لالعري ر لالتأ  أ  لب لوق ا له لالاحق لالشعري نتاجا لال  ل لجليا ياديوا لول،ا ن لفا  ا لله م
ل لالعربي ل))الرومانس ي ا لا لو ام لالق لالعاق لحي لم  لالشعر لس تقلبلأ وضاع مو لا لس يصبح لمر ،ل و

وها ل دي لم فلالامبارلحولالآخرلال ورويللالشعريلللمج ملع لل،لوس ت لالق ل لامعروف اعلي لك اش تغا
ل ا لوا ام لالعريلما،لرخلمعيارلالق لهولالآخرلال ورويللضوءلعاق للأ والسببلالرئي لأ ت الرومانس ي
لالشعرلالعري،ل لبني الامعيارلول لم لخار لال لل،ليلأ وربيا لملي لله ودلالوعيلامروعلالرومان لح رويلولل 

ل لتنظرا لع لومارسلينالرومانس لادي (االعر لالنصي لل،5(هم لالشأ  ا له لتمثلل لالشاعروم لأ  سهاما لا 

                                                           
1
:ل  لغنميلها ،لم ي ،لالرومانتي لبرو لل1ي04طللدارلالعود ل.لي04،للى04ل

2
،لينظر:لل  ل، ا لامنعملخ لعب للم لل000،ل

3
دلل  للي040صيفلوخريفل،ل0الس نلي،للىينظرلجةل)شعر(لالع ل.ل04لل44ل

4
،ل  للؤلؤ لالواح ،لينظرل:عب لالعربي رل لالشعرلا دللقضي لل40جةل)شعر(لالع ل.ل01ل،ل0414،صيفل00الس ن

5
لل  ب لولا  ل،بنيات ي لبنيس:لالشعرلالعريلا لام لطل0ت لللنرل،دارلالبيضاءلامغر ل،دارلتوبقا لل0110،ل0،الرومانس ي ل.ل01،ل
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() لياسلأ بولش ب لالشعريلالعري،لا  ي لالتح لجا ل لتردللالرائ سل لفق لامق ا لال لل،1قاف لبقو يمزلشعر

للال حساسوعنفلل،م لقصائللاليلتش لاذاتي لنتاج لاليللال دياذيليطب لوالرؤ للال صيلجلوهاللبيان مضاف
ولالرومانللا ى لا لحيات ل(لشاعرالللالشاعرطيقيلالبائسلاذيلخملع لجعللم ل)أ بولش ب يلل ل،ل2مالي وق
ل،ل(بأ بولش لل)نر لحيات ل لشعري وعا ل لالصامام)ول،0401عال(ارثلقيلا)لس ب أ فاعيل)،وي040عال(ري

ردوس ال)لوي040عال(ال اءلالقلب)ول،0400عال(ال  ىلال ب)ول0440عال(غلواء)،و0444عال(ن لل(ا  ل0440عا
ل لهلبعنوا ي لج وع ل لنر لوفات ل)وبع (م لصعي لقصائل0404عالالآله لأ غلبل ولأ  ،ويب لغامض للان

مالا للدوللفعن ليغ لميعهال،غرلأ ن ىلعنارلالتجرب شرلا  ل لالشعري لع لالتجرب لرلالشيتح لملي ل عا اعرلال
ل ل فلا رلالتعبرلوه لنصا لدورلمص يا ل.ويويلا

لل اليتح لفهالالشاعر(أ بولش ب)وه و سلي لالن عا للاذيل))ع لحاةلم لحال لمن لماللير ير
هايللللفاعا ل لا ل س لن ليلجوهرلال نسا لخارق ر تلل،يتأ ثرلبق ليلاليلتصهرلللمالي ر لالق لوه لال نسا س ب

حوةلا لم ىلقو لع لالنظرلا  الالعمللصادر له واسل لا لمي لوشر لوللوحيهلعضوا لفي لالطبيع لتمثلل اهاي
يا ليلهل،ا لال خر رلولالتعبرللفوه ل،ل3((ال لشاعرلا قيقيلاذيليؤديلا ىلقيا لا لامن الأ  ويعيله

لال لالعنلالثرؤلهو لو اص لا يا لا لبأ جنح لالعقللوحل لبأ نوار لاليلتس تضئ ل،اقب لجاتلولا ليا لللظهر للتلقصيل
لل(لواء)غ ل:فهاليقول(أ يلش ب)رومانس ي

ا؟للل لوما

... الشاء ل4ه

لامشل لصاحب لللم لي،يوعرف ل نيلرغب :نا ىلمصراللاطمئناول لصفلغرلامنشورلفقل

لل الحللب لولالنصفلال خرلما

 قلحرل

لصويل.ننيلأ لقالهالبطم لبأ ع  ل.......فصح

ل ل. للها ؟لللأ خاكلا  لأ ن لأ جنو

لبللجادلللا لوللالها لاجنو  للليس

                                                           
1
:ل  يو راءلا لا ،لالينظرل:سلم ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل444لللجاها

2
يفلاس يا:لينظر:لل  ،لجو لياسلأ بولش ب لا  دللأ ضواءلع لل0ـالس نل01جةل)شعر(لالع لل0404،ربي ل.ليي،

3
لياسلأ بولش بل  ردوس،:لا  لأ فاعيلال م ،طلمق شوفل،برو لل0410ل،ل0دارلام ل.ل00،ليل

4
يفلاس يال ل  ل:جو ،أ ضواءلع لياسلأ يلش ب دلا  لل01جةل)شعر(لالع ل0الس ن لل0404،ربي ل.ل40،
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ليل. لأ  للأ أ ن ار لا  م لا

ي لم لج  .1فصم

ل ليلهاي لل(غلواء)ه لأ يضا  لان لوأ كرلالظ لأ ها لهالقصي ليتورعلل،الغرال(غلواء)اي لم ا بولأ ل)ه
ليل(ش ب قهالبنللولرللأ  لأ ن لم لمر لوعري لس ن لقلب لالوصللحينا لججلالولالالنارل لدر ننلع لولا
لأ حوودرل رما لأ لاينلالا ) ل)لي بوبت لجعللم ل لأ  يخول  لج ) لأ و)بثين لل،ر وع ل م لل(القيثار)و

: ليقو لأ خر  تلمسلرومانس ي

لالوج لمصبا و يأ جرلال ل لودللللللللليسلفي

لقصورلامو لودللللل لا لمأ و ل2وأ طلبلال نوارل

اليصورل للحالتله لمأ للأ ولم البائس ل)ل،مأ ولدو الاديوا له لو يا لا س تق أ ثرلواحل)فهول
رنس ي لال رلالرومانس ي رلل،لتأ  لتأ  لامرلل(بودلر)كالأ  لرؤا ل لاليلبقييواحلخاص لع لامو للع تس يطرلعلي

ما لحنلويتضحلجاءلك جاللكلأ ثرلالشعرلق لومللوشعرلامهجرلا  مهالبع لق لملتقفلع لجرب لاجموع ومثلله
قيقي لا شفلقنواها لل،ت ىلالواق لم لامم لا  رو لا لحاو لقوي لشعري شفلع لموهب لت لالرملم لأ ها وع

ر3(( الالتأ  لسادله سببللالشعرلالعريلوق ل حللفي لوأ س ت ي لالشعريلالغريا لامورو  .حاةلالتثاقفلم

 

ل لوق يلبرللاس ت اهملالشعرللكس(ا)غا ردوس(لم م ل)أ فاعيلال م لمق د(،ل بولش ب)خا هالفالح
لل4:يي

لالندلللل0 لح للع اهبلوأ غرا لفهييلم للظرا لع لكاليعي لالعر لهام لال د للع تعي لا 
لوهر.هام لا

دلولليقاسلولل 0 ودللهالوللل،يولالشعرلللح لللح يا لولا يا لتعبرلع لا لأ ن ا 
لالرو وهوللل،مقاييس للغ اب لوال لاجا للغ لل ن .ل،يقي ايلالعمي سلالوج لا  لغ

لال نسال 0 ل لخارق ر لم لق ايلالناب لالويلالشعريلالوج لاليلل،ال ما س ماليلن ا 
لصلينل لنظري اليناق ل،وه لفالري)هرلفهالالشعورلولامرئيا آللاا ل(بو اعأ ب للال   ل"م لالشاعرلالويلق

                                                           
1
،لل  يفلاس يا:ل للجو ل40ل،

2
:ل  و لر لفر و لياسلأ بولش بلر ،ل،وشعرلا  لاللبنايل،برو ا لل0401دارلال ل.لل004،

3
:ل  و لر لفر و لل،لر ل.لي00ل،

4
يلبراكس:ل  يلغا لالشعرلا رك ل ي مهي دلل،العوامللا لل0411،خريفلل4،الس نل01جةل)شعرل(الع ل.لى00،لل001،
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ول 4 لتص سلهنها سلوللن لالن لالنورل لماد لالطبيعيلوقو اءللامزا لص يتودلالويلع
سلعل ل،فيع للساهفها لتنط سلأ رار لالن لهتفل ا لا ا لوه جو ل لجا لم لالطبيع الشاعرللا

ل. لري  الثقيفلمعا

عاالشعرل 0 لوعاطلان لروحي لل،ويقظ هال جا لا  لع ليت لوهولليسلبضاع للتصطن
لمعن لل،وق لقو لأ يضا  اليناق لشاءلp.valery(فالري)وه لالنظملساع س تطي لالشاعرلم ل وهول،ل)أ 

ا لللمصادق عللللفاعللوملل،ليسلوق لالشاعرلمن لأ  طأ لالقو .وم لا لعلي لماليلق  سق

ل 1 لهلع قيقيلللطاق ظياالشاعرلا يارلالل لالزال،خ لع لخفهلم لشعور ليرف رلما
لالآل لجزءلم لالشعورللليتجزأ لل،لهه الالثو لالامللوه وب ا ل لمرت لل،ولالشعرليز قاف ل و رلمالت وق

لراقيا ل لالبيا و لي لروح لاموس يقيل ل.لالشاعرلم لالريلواذو  شعر

ل ى احلأ  لال ر لوصفلع لسائرلعنارلل،يلم لالشعرلموس يقانلم لا لفي وتق
ل لأ ولالصور لع لاموس يق ر لولال لفالتنح لواح لحلب لجريللهال لجبلأ  فالشعرلعنارلمتساوي

.ل ع ر  ال

ليل ي للقيثارالطبيع لع لأ وارلغرله لالشاعرلالبح  .ثارالقيلالشاعرلوعبثا لحاو

ل 4 اعلالشعريلالتشاؤ لال ب لل،اقر ىلامعرف سلتزعلا  لالن لأ  لالظاهر ليعللله وهو
لوراءللل،اجهو لالثابت لامطلق قيق لع لا لالبح ل لالتشب لالضائ ه لولا لم لالعب يا لتقلبلا للأ  ا 

. يب لولا رلالكآب  مظاهرلالوجودلامتقلبلهولمص

ع 01 ليب لالعظاء لالشعراء ارسأ  لام رلل،و لامص ى لا  لالزائة رضيا لال لع  عو ويرت
لوا لم لع ليلتقو يلحي  ليلالشعر.حال ب

 الرمزي:لاجاىل0

لملأ للاجادخلل لال وىلفق ر لال ر لا لالشعرلالعريلبع للثرالرمزيل ل)أ غلبلال قطارلالعربي )ع
ل ا لبوادرله للاجاأ  لعا للبع لولل،ي040ملتظهرلا  طفلولالها )لامق لمرلولبنا ل لال دبي لاجا لأ  ا 

لشيلامرل و (لملت اللاولامعر له لأ  لع الالعه للمالوراءله الالقبيللا  ليلاجام له ا لبع لخمرلشي لءا
لواحىل لالش ت لحولم لمايلس نوا لبع لأ ود لأ لس تو لالرمزيل،1((0401يلعا ا ىللle symbolismeلجاء

لاليلتل صب لا سببلتربها ل لاقبللالولس تللبنا ها لا  لبنل)كلو،ف لاذيليرب لالبحرل)بعامللامنا لال بيشعو
للللومهالفرنساللامتوس للبنا ل رنس ي لال سرا لذيوعلالثقاف لت لفي لل–يرو و لت لفر لا  لاماحظ له غرلأ 

رنس ي لال كلالقطرلالعريالثقاف ل هالفللل لفيأ لا  لال خر لال وروبي لالثقافا و رلن لت لم لأ  كالأ هالقارلل،ضي
رلاللبنايل لال لع رنس ي لال لالثقاف لقبض لالسببلاذيلم لأ جهلان يضا لأ لع لا  ا لالب لم لقبضهالع لبع ش

                                                           
1
،ل  ي لالشعرلالعريلا ل لغطاس:لالرمزي لانطو ،لطللكر شافل،برو ل.ل000لل،ل0444دارلال
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لل،ال خر لالبحر للال بيلحو ل1ل((امتوس لان ا لالعلعرفهااليللانطاقله لحولالشعر ي لا ري
....اخ.لالآخر، لولال مايلولالرو رن لال رلماليلحضار لبق ليلحضارت لالغربي ضار لا لأ  لمالأ در لبع لخاص

للنالوللمس تقبلللنالول لبقينالخارهالاملالعلح لللقم اعللمعهالولاوملنتبنللالعريلا  لونت ي هالم لج
هال آثرهالوعيوهاللنالويلح لبللمنعمللفهال،ا  هاللأ لجيلنالأ وللبلللمالتضم ببللقوهالوضع ل نسا للا  أ ولتعطي

للال جيال لاليلكتهالالآتي ل)موراس(وتعترلادراس رن للل1يي0ونرهالعمللmauryasالشاعرلال لجرب أ و
، لللرمزي للحقيقي ل لقبللال لول لالرمزي لان لتظهرللالتارخلكد لالبنفان نللالأ رادلشاعرلأ  نلولا

لي لالرمو ي لا لامشاعر لع  لالصدلرم لأ د ل لخا لبوج لوبر لموس يق لم  لعنار لوأ شه وفي
للWanze(زواج) لالشعرلالرمزيللBaudelaire(لر)بودوأ د لفرنسا،لفا لعرل لالتاس لالقر لم لأ داء وغر

يلخاط ملا لللعقللمطا لولليأ ب ىلالشلاللح للقا لبلالعاط لا  يللاذيليتح ىلالعقللا لا  ليتح اعرلقبللأ 
لفيوذ ل،ولالغمو لاذيليامس لالغمو لالشعرلالرمزيللهولطاب لجا لالرل وم لمللهولعنرلقوتلكلا
سلأ كرلم للالرمزينلأ هم لال نسايل(لاهاهمالن ل2(الطاب

صحىيعرلالشعر حاءلصورلم لالعقللالباط لالرمزيلع لالعواطفلالي للوا  سلالبري لالن لأ عا ل بوت م
لنيلعلمس تل ل لفهولا  للومعانهالادقيق لوتركيبلا يقاعلالو لوا  ا للشعركلجرسلال ل هملموضوع يلالتأ ملللت يق

لم ل لالشعرلاذيلغزالللأ ف لاليلخلقهالالشاعرل،ا  ر لال ناءل لوال لفن و للأ فاوت رلولا ىلل،ياال لا  لن ق
لالوعيل،ال لع افي س تجيلغوامضهالا سل لالتحليللواالصمملالن لع لالرمزلفهاللعي لاليليقو لالرمزي لالطريق فان
لامتخيةل ر لال لو سوس لا لبنلاماد لالتواف لل،ع للي لم لالرمزي ليعترو لفالرمزيو ل))وليسللل سلو م

لا زئي لا للداخللتكلالعاقا لا  لالرمزي لللحق لأ خر ل،وبعبار لبأ خر للم للليلترب لالرمزي طارلم لالصور ا 
للامركب ها لفا  زئي لا لحق–الصور لرمزي لقصي لخل لتس تطي لل لقمها لان لل،3((ها لالرمزيلفق لالشعر اس م

ل ل)وا))عنارهالم للم عنار لم(لاليلزجموس يق سلارلأ للوأ للسلتواقيعها للالن ي لال داءللوأ ارلا م لبع
ل لولس ا ل، لبودلر)فرنس ينلوغرم لاذيلى1ي000ي0)(شار للأ س تخر( لم  لمر لول و لالرلروائ اليأ سلو

ل لخاد لل(ودلر)بشعري ل ا ليصفلا هارلالر)اذيلقا جرل،وحلبيلامولميةلالأ نل(أ  لضيكحملم لا
ا للديأ لاذيل ا لفواح لواح ي لليلهملالشاعرلحبا لخادا لوأ خرسلامادلا لخل ل.4((ق

لالرمزيل لبأ وهام لالشاعر ليعيشها لأ صلها ل ليلالرمزي ا لالل،ه اعلي لال عل لب لحقيقيا  لمعنا  لليض رمزي
لولالطبيع و لال وا لالتارخلولم لم لم لالتطوللامس توحا لنتيج لالعربي لالرمزي لكالملت لر،وملت لالتجرب

لال وروبيلما لع لأ يل،لالرمزي لأ س با ،فني لظهورهاللواجاعي لع لمالش و لي للالراجوق لب اذيلأ حس
ل ل،لاليلان لوللتكلالباغ لامناس با لقصائ ل،ويلتواج ي لالغريلا لهادلالرا لم لتعمل لال دبي و الص

                                                           
1
:ل  و لف لل4ي04،ل0طلل،دارلامعارفلمر،لالرمزلوالرمزيلم للىي0ل،

2
لال ديل  ارسلالنق :لم ا لامنعملخ لعب ،م ي ل.لى01لللا
3ل
ل:الرمزلوالرمزيل  و لف للم ل.لىي0،
4
ل،ل  ا لامنعملخ لعب سم لن ل.لي01لل،اموج
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لالي لالءمزلبع ي لالاس ي رس لم لاذكرلهناليثشعرلام للب للأ ن لجل،لا  لملليءأ  لتكلالقو لجاه الرمزي
ل لامهم له لالقيا لحاو سهالان لن لالرومانس ي لل  لعقل(لأ مل1((ت لمسأ ةلروري ،وم لاعتبارلالشاعرل)سعي

الالتيارلالشعري، ،لشعراءله ليقو اعلدي اعيل)يصفل)عقل(لحاةلال ب ب ب)قبللا  لا  رو لل ل لواعيا  اعيلللأ كو
لم  لم لتكلال ش ياءلالواح ا  لتكلالقو.(..ل)ايلوللواح لطاق لداخيلمالهولفو ل لل،ا ل لن لان ا 
لأ ل ر لللتشوهالف لالوصفلخالص لحاةلفو لأ ولعاط لأ ولصور ر لولتشوهالف اهالأ م اهالم لوعيل ل،وحاةلم ل

لأ غىل وكبلبلفأ رو لل للأ وتلقائيا  لشلرياليا لالتلقائي وكب لاليقواعيلتنلللالشعرل،وتملال ا لأ لليليلال ل قر
شل لاذه ل علل هملأ ولال ىلال لللواعللا  لننح لاللغعيصنلأ حياا  ل ليوما  لمالان ا  ي لج لأ لريلأ يلنومالل،ا  صو

ل ن لتولم لتكلالهنهحالرلراح لينال لنل،هالا  لي لالشاعرلق لوا  لق و مالي لم لالشعرلفا  لحىلالعاط
ل لعال)ن اةلل(نرالل–اط لا ل)القصي لالاوعي،ل2((وطالبلالعاط اعليلفر لحاةلال ب لأ  ا لماللويعيله ادرا 

لم للوع لالسعي ر لال ل،وتيله لل كرلم لبي لالعمللالواعيلتطو سلفر يللليلالن ل.والتحويرلولالتب
لالل ا اةلنلصلول له تلفلجوهرلا ل ولمعيقا  لولالتحضرلأ لليب لم لال لامس تو ا له لالواعيلوع ي

ل ل؟ليقو لالقار لد لعقل)الشعري الل،ل(سعي دالله اةلمركزلل))ص لا له لالخل للأ لع ظ لالل لأ  لم لحي ا
ليلبل لأ صوا ايلنوع املالب اسببلللالت غ للا  ل اب قيتعودللاصطاال لين لأ  نا لال لولل،ها يرتبلحي
ل لاميا  لترتيبا  لليوج ل(...)وقللموس يقيا  لفزيولوجي لرابط ظهار لولامقصودلا  لم لالا لتعي لصوتي ليؤلفلصيغا  ما

ل خللالعقيلأ  لللت لال لا ىل،صمهافلس ب رلماليوف لوللوبق لا لدرج و ال،ل3((لالشعرلكلت له الا فا 
لاللأ ساس اا ل))غربيالرمزي لا لان لشعر))ل(اورا)(لكالير لعقلل)فا  لل(سعي فاق الاله له لليبل لرملل،جه وع

لالعر ل لالرمزي لمن يلاذيلنشأ  لس لال لالرا لمي لمليمثللفعا  للأ للأ ن لا  لدؤوهلم لدينا لا لا  ا عللا ل
لعباد لو لتبجيل لتضاعيل،وموض ل لجري لجالي لنشو لوم عو لي لما ى لا  لأ حياا  لفيصل ملل(ااور)فلشعر ا 

لامل ا رسلاديي(لل لالركزلا لللف)الت لشعرللالرمزيناذيلا للادرا ل لا  للليوج لي لا  سعو ل رنس يو ال
لعق) ايلامنشودل،لل(،سعي فلا لاله رلخاصلاءضطرلالشعرلاوم لأ جللبلو لال ىلجانب رنس ينلا  م للالرمزينلال

لالشعرلامتعارف لمثا للل،خصائ لال خا للقوهملت ل لم لقوت بلوان لولا ا ل.ل4((م لا
ل رهالعا ل(اليلأ ص لي ل)لاج ت لقصي ل لواح ولالرمزي لل)لى040وتب لا  لعظم لملت لقصي )ويلا 

لالعربي سرلاموس لل،أ هالم لأ مللالقصائ لالشعرلت لالرمزيلأ  هو لفام لالقصي له ل لأ حس ن ليظهرلع ر للل يق
ر يقاعلاملمس لا  وءلال لالبطل،فأ كرهالينسا ل)ه لالناق ليءوللعللقو لولشعرلول(لهولوصفلجي لالقصي ه

ليره لل(عقل) لعا لاللل(عقل)بوج لامؤثرا لسلطا لولل،ريسحأ ن لجرسلالصوائ يقاعلفيعا رسلولال  لا وس ي

                                                           
1
يول  راءلا لا ،:لسلم ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل.ل010للاجاها

2
لعقل:ل  يلكيفلأ فهملالشعرلسعي لال مري امع ل،للا ل لاجلل00برو لال ديلامعار،،نقالع لعب لالنق ل ا ل،ا راق ل ل.ل0ى0للي

3
،ل  لي لعقل:لاج ،لسعي بلالتجاريل،برو لل0طللام ل0411،الس ن لل00،ل01ل،ل

4
:ل  يو راءلا لا ،لسلم ي لالشعرلالعريلا ل را لوا ل.ل001للاجاها
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) لبراع ل ل(لفل،1(الصوام لي )لاج ت للحيقصي لع لالشعرلل(عقل)يطب ي راتلال فارلا لتأ  ل لالرمزيلخاص
ل ولل ،لولمالتب رنس ي لالشعرلاموس يقال للانتقاءلومعيللعاق لللنظري الالتطبي له لونقاءل لنضار للفم ردا ام

لأ عاهلالل(الرمزي) ل هالشللملحو لللج لي شفلع لالنقاءلالرفلل،احقلاج للت لالقصي له ل مهارت
لول ردات لولالتناملالندللانتقاءلم للللمقط لال لال لولالرواحادرل لولال لوا ردا لولام كلوغرللحرفلولامقاط

ل لنظري ليل،2(بودلرل)م لخصائ لعقل)قو :ل(سعي لي للاج

آللنغم لولحولأ ضأ يدللءللللللللللللللان لم لنغمل آلالها لءأ

لبيضاء ىلعرلالرؤ رقاءللللللللللللللللللوت لأ مايل لفي ل3تراء

لل له لعت س،لال شارا اءلالن رلحاةلالنقاءىالص لال  اءلالساء،لفاللو لص لالشعرللدلةلع ن ا 
لالرمزيلاذيلجعللم لال ش ياءلا اب لسبيللال لع لأ لواا  لممعنوي هال ر،ول لوال ا دللعانهالحويلا التتح ه

،ل لتوظيفلال ساليبلالرمزي لجاهال ل لعقل(لالشعري لالشاعرل)سعي ا لالشعرياجا لالتجرب لان لوق ل لا 
ل ويها لمرحةلت ل لكثرا لمولل(عقل)م لشعرللخاالعربي لب وللليتح لق للام لصغارلالشعراء لوخاص شعر

ردات لولل،م سقيلال شارلاليافعلافابت لاذيل لامنب لفا لل.جربت

لعقل)لالشاعرلاللق لالتلل(الرمزي)أ سسللأ ملم لل(سعي أ ثرا  لم لال للشعراءلالعربي ل يث لا نظا
لتعمدلالشعريل، لوق ا لال لأ م ل لقي لا لاذي لشغلهملالناحي اس لكتبلال ل لوشاع ي)بول(برغس)م ،ل(رج

ي لدرسوالولالن سهم.لالآداقادلال لال داءلأ ن لضوءلنظرا لع يث (لل(لو)الآوبرمل)كباي(لو)ال ا (و)موني
(ل لو)تيبود لال داءلبع لبع لل(بودلر)ول(أ دغارلبو)ملمالكتب لليملمالرلونعيلمالخل لمالجاءلب ل(فالري)وبنوعلخا

لالشعرلخاص لع لال لو ل)سعيل،4لأ حاديث د لاددلوح ل :لعقل( لبعنوا ) لي ل)اج وعت ل لها لاليلق ليباج
:"كيفلأ فهملالشعر؟"لأ سدل لالنقاطلالتالي لالشعرل ل ل5سلالرمزي

لل ل -0 لالنرلال ساس ي لبيالالوعيليلخاصي لالشعرلال ساس ي لعنارلالاوعيليلخاصي
لواعيالنرللهالعنارلوعيلذ و لنلكلفهولحنلينظملللي ل لومرادلا  لواحا  لوعيا  لالاوعيلس كلأ 

ل لوا  لدرجات لمالأ قردللأ غىلم لالوعيلوأ ر للالس د ل لوا نو لولال لاخراعا لأ  يث ولوجيالا صبي لا
. جرلمن لالاوعيلوتن لخزا لخمرللهال

                                                           

1ل
،ل  :ل يو راءلا لا للسلم ل.ل000ل،
2
،لينظرل:سلملل  يو راءلا لل،لا ل.ل000ل،ل

3
:ل  لي لعقلل:اج ل.ل40للسعي

4
لغطاس:ل  لكر ،لأ نطوا ي لا لوال د ل.لي04للالرمزي

5
دلل  ،،جةل)شعرل(الع ي لالشعرلالعريلا رك ل ي مهي يلبراكسل:العوامللا لل0411خريفلل4الس نل01غا ل.ل004،للي00،
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ليلل -0 لاللسالشعر لماد لان ا لوا  : لالعاط لقوي لولنرلا  لالصور لو ر لال لع لتقو
لالواعيالع وءل،اط لاله لع اللفالشعرليقو لل،صورالرلولفااعواطفلواللللتتاطملفيلاذيلا حي
سلتل ل،بللتصبحلوحقنمللصبحلالن و لال لحقائ لم ا  آل لأ عاقهالتصبحلأ كرلتأ اهالأ عاقهالع ل لع لاطوي ئ

ا ل ا لواح لشي و ل.فل،ال لونقائص الالعاملوأ وجاع له اليلفو  ا 

س تحيللالشال -0 لالنظملبلل لهلأ فارلوصورلوعواطفلقبللالنظملوعن و لللت عرلا
بلشعرا ل لي لأ  كلل،علي التوفرلهليءلم ل لالشعرلأ قللم لدور.ل(...)عنارلالوعيللأ للا   للتلعبل

لللالشعرلوخصوصا لالرمزيلمن -4 لللأ ع وقهال لتت وسهالأ  لن لتس تطي تار ل وعهاللاصي
سرلل، لت لل  لل،شوهلالشعرلأ ولنر لا  لويلالوعيلللاأ  لولالعاط ي لس لال ر لولال لالصور لع نرليقو

 ،لوالوعيلنرلالاوعي.

ل. -0 نو لالتعبرلولللال هالتتجس مالتلبسلشكهالاليلعن لأ للعن يمزلبعضهالع لبع

للال داء.

لالنظملالاولل-1 لفر لاا  لأ بيا لللتعي لأ كرلم لم لبللتعي لقائللعي لللغالبا  لواح لبي م
ل. لم لبي لأ وللقط ر لف لم ل لوعاد

لالشاعرلقبللالنظمل-ى س يطرلع ل اةلللنغملالقصي لا ليلماد لاموس يق لأ  لا  لبع و لال لم ويت
لبل،الشعري لالوصفلللتركليصبحلالشعرلحاةو لالشاعرلولللم لالاوعيلفو لبلليتح لموس يق جوهرها
لامت ل.ا لملاحاداو لي لال  و لال لحقائ للم

يلل-ي لرطننيق ىلالقار اةلم لالشاعرلا  ل:قللا

لالاوعي لالقار لتللويبل لالعاقةلوأ خرا  لالقو لحىلجه لالقار لتعطيللالوعيل بوس يةلاكلولل،أ ول :
لوتعاقهال. لالنغم دلال صوا لتع لال حاءلالقاملع

لجوهرل سانيا :لخل لالشللن لوع لالقار اةل ال،ا لال لو الان للا  وهرلللليملوا  لا لمتساوي ا ل
لحاةلالشاعر. لجوهرلم لومالا

 

 

ل
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لالشعريل:لانيا ل لللجةل)شعر(لفواصللالبيا

تاي(.0 لاف ل)لالبيا اي للتأ صيللالب

مالم لال رافلعن للا ىللن لم لجلت دلال و ارلالع ص لمعتلملى040لاالعلتاءش للا  ىلكتاب لا 
تاحي لمروتلاف اف لأ ه لفها هل،اعهعل  ل)لارلخلالال لامعار لال مريي لللشاعر لمالي مقاة (لأ رشيبود

A .macleech  لا،ل لال وىوجعلهالمثاب تاحي الالشاعرلال مرييلخصوصا لالسببلحضتومليلل،ف يارلمقاةله للخ أ 
لا للللم لشعررجاأ يلتلقا للحجةلملتق ل،لورمالوملت ارلبلعن لالتحريراخ اللللهيئ دله لللع م لمق امقا

لللمعرفتللللال و لوحي لللشعرلك دا لالسليلم لالشعرلالس ياوكل،تبىلنظرت الال لولل،كلموق له طرلرماليرج
رلاللا ىل للالتلتأ  لاAcculturation يثاقلا لل،لغرم للل(مالي )يقو الامقا له اي سود)ب ريبلالرأ يللبالل)
لامايلأ ب ل لموضوعلللالشعرلهالا للاهاليسلاليو ل لائسليلرئي يليلخافلل،مضطر لعن قيق ا

لماما ل ل.1((كلل

ال لالظواهرل)أ رشيبود(ليؤكه لم لمعرف لأ ع و لت لق لالشعرلمعرف لقم ينونوم لميتافزيقاللع ل،ال
يلسوفلاو لال درا لا  ر لي لالعادي،لل ن لال نسا لالشاعرليبرلمالليبر لملكلأ  ل،العملولامعرفلااخبتبحرل

ل لالبح لالشاعرلفورا لموض ليض لامعرف ي لح لوأ  لأ  لا  لتامعرف لللحصو سع لالشعرلاذيل ل لعلميهالالكي أ خ
ل لالعملع لطري لع لجلالايلل لراكبا  قيق لالاواعيا لس لال لفقلتأ صيلللوأ ل،ا لع لتأ سس اي لالب ل)ه

اف( للاخ لع لتكلم لامتوار رارا ملال فارالت الالوجودوللالق له ل لروري للرك لهوللالشعرلمعرف أ سا
ل ا له افللقيا لل،وس ياس تلاخ لير (د)جيلللحي لولو ل))للG.deleuzeل لي: يا لا لهم للا  لجعلل

ل لتتعا ل رارا لفالت علفي اف(ضاءليتو ل.ل2(اخ

كلفا  للشعرالللك لع  لصور لهو ي لا لاامعلياا لعبها ل لقلقهالخللهالور لع لل،و لصور ن ا 
لمس تقم لخ لض لعقلهمليثورلغريزا  لبأ  ي لالشعرلا لوج ل لامعارل،فهؤلءلاذي ليثورو ينون لال ل،الثقافا

لكالبنللالهولمنح  ل لجزيءل)أ ينش تاي )قيق للأ ولض لفق يث زاءلا للنالال لكالبين لموج ات ل لالوق هول
لللجمةل لحاس ي لوقياد نجر لا لتس ل لوتأ وها لوحلي ا  لوص لالقصي و لت لأ  لامايلحبو لالشعراءل ا

ل ل،لواليو سلالشعري لبع ا للوملاملنرللراهالاكتشافا لنلكلالقصي لأ ب لل،نشعرلب السع اللجةل)شعر(ه لظلله
لل هو لتؤسسلام ييللالشعريلمروعهالأ  ل)التح لال(ودبأ رشيلرملأ  لأ مرياللحي معىلوليصفلحاةلالشعرل

ل ي لا لم الشللولال سلو ي لبنوعلشعريلح لالشعرلفهولخت ل لل(القافيل)لليراعيلالشكيا ،وحىلع
ل لفلل(النق)مس تو ل لوتب لنظرت لتغر لالثاني لالعامي ر لا للوقيتبع للالشعري لنمزلاللحي لم لالقر صفلال و

                                                           
1
دلل  ل0جةل)شعر(لالع ل0لل،لى040،ش تاءلل0،الس ن

2
رارل  افلوالت :لاخ ،لجيللدولو لوفاءلشعبا ،طل،ترم ،لبنا ،برو لللرم لالعربي ل.ل04،ل0114،ل0امنظم
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لال دي لالنق لجا ل ا جا لم لا  للول،العري لمالفي د.ق لبنلال نساننلا لامعرك أ  ومللBen .humanitésب
لتقوم ل م لالقملالق لتؤي للجاع لاال د لأ خر وعا لتلوبنل لن ي لتبيلامقاييسلا ورأ سلال نسانينلحلع
) لابي لالاتب)أ رفن د لكتبلIrving .Babbitlا ل لهام لاذي رس لام لاجا ي لا لاميل لالعني لومقالت

ل ،الطبيعي س لم ر لتأ  ا ل لامشاكس)لاعتبارها لالاتب لفهو لامعارض للواء لحامل لل.لأ ما ن(  h .l.مني

.Menckenليلادلاذل )حامل(لكتاات لمؤل ل لل0404)لPréjudicesوخاص للى040ل ا لواجبلال ل(لبأ 
، يا لع لا لالعاري قيق ملا ا للهولتق لمؤك لالطبيعي رس لام لتق لال مرللوا دلم لمالحردللهاي لم لع رلال د

م لالق ل،1لالقيود لال فار لله لا لالق لامنظوم ل راها ل)شعر(لتأ  لاس تقطب ل)شعر(،لق لجة لد امي م
ي ي لالتج ل.2ال طروحا

لول تايلق لاف لالبيا ىأ جاءل لا  لل)الشعرليبق ليثب ولوجيوأ  لاليللدعوامللالس ي لالوحي ال دا
لهالال نسا ردلس تطي لكللولللك لكشخ لومضطرلا ىلائ لوحي لهاللوا للجاهالوو ر لي لأ  س يبن لاراخ

ل س ي لهملدي ل(ادي )لفيعرفلن لل،ل لفاق شفلال س با للال س بالوراءلي لق لس لولال لرضايوعملال خا
لالسدللامومياه س تطي ل لول لالشعرلوح نسا ردلا  لال نسا للا  ىلاا لا  لمبار ياردخو يللاخ رديلا لال يا ا

ىلفالندل،3(( لحسلبوجودلالشعرلا  ردسلال نساني لالامللم لمعنا ل،لمالم لشاعرلينا يا لا له لوهولمالل،جانهال
)أ رشيبود(ل لفهولعاقاس تقاليؤك يا لال لالشعريلمعايلا ىمشاركللي لال نسايلوراددللملمتساوي لولادرلال للل
قيق لع لا للبنال،البح (ل)مس تقبللالشعرلالعريل ا ل)يوسفلا لبيا لليبحل(و لالشعري لواق (ل ا )ا

لالراهن ل،ويالعربي لأ فاقها س تق ل لال لل،تطويرهاأ سسللقر، د لالع ور لص لم لالبيا ا لتزام له لم لجةلوق و
ل لحاةلالشعرلاللبنايل،ى040)شعر(ل للولعللالوصفلاذيلوصفلب يينطب لللالشعرلالعريلا ل،كلع

لام لاا للولامهمل ينظرللليؤسسللن لمروعلج لالشعري)ل،لبعي اب لال ا (يقول(ح ا ل)الردل)ل)ا ومانس ي
للأ ولحىلسرالي ي لأ ولنيواس ي لأ ولرمزي اني لوج لبزاعا لمشوب لأ  لصافي لبلوانهيل،سواءلان ىلالقو لأ لا 

رل للليالشعرلاللبنايلا لا  يثا  لح القيسلبتطورلالشعرللاللليسلشعرا  لأ ولقيسللروي،ال ولزم لفهولا  ا  ل لم ا
ا ل لتقلي لالعريلا ل(ل،الرا ا لوبنلشعرلالق لالقلبلولالغر ل لبين لراه لالشعرلاللبنايل،4(للفار لأ  ويؤك

يل،ف)) لع لالشعرلالعريلالتقلي وهري لا لخصائص لل،شعرلهولهولالللعمودلللختلفل لللالقصي لالبي ووح
لولالقافلل،يلي يلل(ولالو لملجريلعلهالأ يلتع لموضوعلسؤال،ل5(ي لداما  و لي يا لا ولللمالهولموجودل

لا ل لتنهييلال جاا دلم لأ  ج رلال نسايلم لال لل  ،لوج يا لا دلس ن لجال للوالتج لع لوص لولالشعرليرت

                                                           
1
تصن،ل  لا لم لال سات لالغري،لينظر:لخب (،د)ط،لارخلال د لوالنر،)دمش لوالرم راسا للطاسلل ل.ل1ىى(ل

2
يقضاالهادلفاضل:لينظر:لل  ،للالشعرلا ل،برو ،ل،دارلالرو لل4ي04،ل0طللالقاهر ل.لي0ل،

3
دلل  لل0جةل)شعر(لالع ل.ل0لل،لى040،ش تاءلل0،الس ن

4
دلل  ل0جةل)شعرل(الع لل0،الس ن للى040،ربي ل.لى4،ل41ل

5
دلل  لل0جةل)شعر(لالع لل0الس ن ل.لى4لل،لى040،ربي
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صللعهلا لمبارللولكياا ل لفهولللين يا لا س تلز لالشعرل ل)لالوجودل،لل  ي)(لأ رشيبوداليقو لالشعرلا لعاق ل)ا  ا
هال)أ رسطو(ل لاليلوص للءيل(لولورسوللدرولاليلعادلعلهال)وليلعاق ر ل؛م لال لالشعرلوس يةلللمعرف أ يلأ 

لعامل،م لنوعلما ل يا لا آلفلاذيلمل شفلالتأ ل)أ رسطو(لوس يةلل (ل،فهولعن للبيال)وردلسور للا درا أ دا
ل قيقا لحمللا لل،لوسعهالأ  لولالعامةلولالعام لي لولا ردي لال قيق للا لل(...)ا  ىلالقلبلع لطري لا  حي

ي( اسلالعاط لل،1(ا للللهنال(ودبرشيلأ ل)يقص لالشعر ليصلأ  ل يا لال نسايللا لتعتيلالوجود لتاملي لعاق ا 
لال ل لو لالظواهر له ر لت لتعي لالي لامس تعصي ،لااكلفار لال نسا نساني لالرللا  ا له ل لأ لوهو ش ب ل ي

آرنود( )أ ياللArnoldقو لا لل،لالشعرلوعاق ليقو لالشعرل)ا  للن)لا  يا سرلا لهنالتعيلت لنق لوللم لللحيا ق
لخلقهال عاد لولل–وا  س ي لالن لالراح لتوفرلللقار ل،بطريق آلم فلم لأ ل(لترددخ ل)حيا للم لللكثرا للوذالنر كتاا

آرنود) لالشعرلوس يةلل لل(أ لبأ  ليقو لالشعرلحلكالنرا لأ  ل،لوعن لاطني آما لأ ولأ لمعين لجوهري نساني لا  ا ياءلص
لولتكلامشاعرلال ل لال ولي نسلالبريالعظملهولاذيلخاطبلالعواطفلال نساني لا ل لادوا لاليلت لع ل،ولي

لالعواطفلأ ولامشا لم له لموضوعا لعرلال لولالشاعرليت (لولي لالقار لعن ل.2(هلوخاطهالكاليلموجود

ياكذل لبنلالشعرلىا لالعاق سرله لم لأ جللت لداملالتجرب لسعيلال نسا ل)شعر(ل،لا لترب لا 
لالشعرلول لالتحو للفقضي ي لتأ سيسللمسارلح للبىبغي يث لح آفا لوأ ي لأ ل)ج لا ىلالصي لل ل)ولالوصو ل خر

لالصدلرلىالتعب لوحمللي ي لا ل(جاليلحتويلالتجار لانطاقل،3(سلاجهو للان لع لس بللللوم لم البح
ل ل لالتجريبي لل،الشعرلوجودلال س تقرار لأ  لعلينا ر لت يا لولا ي لا لوفناء يا لا اوةليعيلمو لا لع ل 

سلالطويلللالفهيح رالن لم لحلوانتقالللللت علللاةلكياب لفا ،ا ىلوجودلال ا مالللاكتشافللوه
ي لأ شاللج ر (لذكليؤكل،4((يعرفلي ا ))لل)ا للبناأ  لشعرلطليعيللره  للمس تقبللالشعرلالعريل بقيا

لالتحول،5(جرييل( ا له لقيا ي لكي ا)ليرللوع  لللشعرل(ا ي لا هو لام لشا ل))ل،ا  ر الشلللغرلي
(التقلي ل.6(يلامورو

اولل لم له للالغاي ل()الشعرللأ  يث لللتعبرلع لمضامنلحياتنالا يث لأ ساليبلح للوم 7()خل خللم ي
لالتجرب لمرحة لالشعر خل لالشعريي تري للىا لأ رادها ل)شعر(لالي لالوجود(ل))،جة لمعرك ل لول،8(الشعر ي ح

                                                           
1
دل  ل0جةل)شعر(الع ل0،الس ن ل.0ل،ى040،ربي

2
:ل  لاموضوعي،لمرلرحا ،لالنق ا للل لامري لل0441طللالهيئ ل.ل0ى،ل

3
دلل  للى0جةل)شعر(لالع لى00لل،ل0410،لس نى،الس ن

4
م لالشعر،ل  ،طلأ دونيسل: ،برو ل.4لل،ليى04،ل0دارلالعود

5
دلل  لل0جةل)شعر(لالع لل0،الس ن للى040،ربي لي4،ل

6
:ل  ا دلجةل)شعر(لليوسفلا لل00الع لل0411،ش تاءلل4الس ن لي00ل

7
دلل  لل04جةل)شعر(الع ل0لل،ل0410،ش تاءل0،الس ن

8
لحبي،ل  لالوجود،لينظرل:رين لمعرك دللالشعرل لل0جةل)شعر(لالع ل.لييلل،لى040،ش تاءلل0،الس ن
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لوالوجود يا لبقضاالا لولالشاعرلالشعرى:ال لولالشعرلعاقات لالشعري ملىولامعرف لىالشعرلولالعال الصور
يقاعلالكم ىلالشاعرلولىال  لالزا  .استشهادوللىالشاعرل،العمللالشعريلولالعمللالس ياقضي

ل) دلالناق الح لالوجودللينرله لم ي لالشعرلا للبنحبي(لمعرك ل يااموجودا لاليلأ لللا ار
للالشاعر لولال لالشعري لالتجريبي لالساح هال لوفهمهالوجس ي لالعاقا له لال حاط لكثرلم لامواقفل،لوا 

لتراعي لصلب لشعري لقاع وي  لت لعها عيحصل هلىتس ت لم لالي وانب اعا لال ب ل)أ نس ن لنظري لمساير لا
ىلالشاعرلفمالي،(الشعري يثلللا  لالتح اللول،يالعلمي (له لاليلأ علمهال)رين ىالرابطا ماللشامةلنظرلالعاقا
ل) لمروعهاللشعرستنجز للوذكلل(ل ولأ  لماليب ارلاجةلحريرلهيئع ولاخ للي الامقا (له لولتوضيحل)بيا

لالشعريل تايلللبيا لمقاةلاف لال مريي.ل(ي ودلمكلبأ رشيل)اممثلل

لول ل للنطال دلالراب ل(لمقاةلالناقلارصا لجةلم لالعرالع لسعي ا)خاد للىال ل)الشعرل بعنوا
لالوجودل (()معرك لقاءلفيلحاول،نق لتكللا  للانطاقالضوءلع لاليلعرفهالجةل)شعر(لعا اي ،لولى040ىالب

عطاءل دلالتكلامرحةللاعتبارا  للللج لمعاملالطري لاليلوضع دلام هدللعردلو لا ل لالشدليل،ير لض عري
لسبل رلالعريللا ليالعربي لال لم لتكلام،هض لبع لمع لولالآراءلاليلأ دىلهالوق لأ حاشعراءلاجةلقال
يثلولالنظرالاجاها لا لاللهالمؤلللالشعري لمعرك ل)لالشعرل (،وجودل(لتقو لسعي ل)ل)خاد لظهر )ليو
لس لل(شعر)جةل للثا للتطويرلالشعرأ ردلنوا لملي ي لج اي لب لم للخ لولقام لأ  لحاول ي لنق نلحرك كلا

خلل لي لحىلاليو لس نوا لأ رب لمن الرأ ينالأ ملدواوي لالشعرلاليلظهر ل،وه لوتقيم لالشعريلنق لالنتا تراف
لالندل لاجةلا ل لق لالشعرلالقبايلولالبلوسلط لع الالنق يلولعللوليايأ ضواءله يللورل،لوبلالصلبجا ولوريلتال
ريأ للوالعنتيلل ي اويل،لولا لولا ا ل،لوا لامائ للول،يلادي لفارسلول،دونيسلوا أ يلل،وصيجور
،لشقرا، يو لا راء لا لالعيى،لوسلم ،لوسلا لطوقا و لغام،لوف ،لوجور لالعظم ير براهمللون لا  وجرا
ولجليا للجرا، للويب لكثرا لم له للاس تقطبل(شعر)لجةلأ لل،ال خرلالآونللال ساءلاليلتردد ل لالشعري رك ا

وع ل لفملتر ض ل لبرساةلشعري آمن لالعريلوأ للشعريلالعام لشعرييلم لأ  تواها للوتعرضل،عترل لهاللا 
، ،لوع للللرفلالندللالنق ي اعللالشعريلالعريل،1(غرلرعيل(لاعتبارظرلموقعهالم لسملالتج اليظهرلالت ه

اعا ل لمالل)شعر(لم الصلبل))بأ ل(ودبأ رشيل)قاهللم لاداملعن لامتغر م لالائ لال نسايلل،ال  مالهولمشك ا 
لعامليزدادلتقولبا ل ردل لحملالرورلال قيقي لالشعرلا التزدادلخطور م لكه يل لل،،لف لال قللعن ويلتزدادلع

رديياذلئأ ولل لال يا لا لقاملع لببقاءلجم لويأ ملو للل؛ ليؤمنو لل  يا لا لسواهال(لأ يلع رلل؛2(حيا لال م فأ 
اعل ىيلنالحللوال ب ملا  لالعرلالال  ل للارال نساني يث لا لال دبي للا اليلتعانهالالساح غرا لأ ماهالم وج
ل،ل لمس تأ لكثر طلباتلأ ولللاجمولمالع لم لالتناملم اليرف يايلاذيلب ولا لا لمس تو ضياتلع للومق سواءل

                                                           
1
دللل  ل:جةل)شعرل(الع لالوجودل،نق لمعرك :لالشعرل ل4،الس نل04خادلسعي ل.40،ل41،ل0411،لربي

2
دل  لل0جةل)شعر(لالع ل.0،للى040،ش تاءلل0الس ن
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لأ ولامضمو لأ ولالشللاللغ ل)ل. لم لمقا لالقص لا ع لامرحةللمعرا للعللالشللسبيا ل(لهولجعهلمكي ق
لغرل لولي للبق ل،وا  لالتارخي لهمت ي الالشللا لفيؤديله للطارئا للينا لطبيعيلوجلاللالتارخي ولأ  ا)ويب لل(ا

ي لامعىلال ولح ل، لمعنينلم لمنايلالتوجي ل ر لف لالشعريلأ خ لالتحو و لح ي ي لوليلللل:ل ل لا عي
ىل اعلالشعريلا  لأ واملال ب ىلهو ل،لامنحىلالثايلا  يثل:النظري لمضامنلحياتنالا لالنظرل لل؛:يعي ىلالتجرب يلا  ا 

ل ياتي ىلتطويرلأ سسملعمفا ل.لضوءلالتجريبلالشعرلرحةلال وىلا 

لل ا)وحاو ليطورلال ل0411لل(ا لال للأ  لبيان لسسلاليلوضعهال لضوءلتوضيحلامرحةلى040و ل
لالتاليلالتجريبي صائ لا لللقصي ي لالشاعرللا هو دلم ل:1فيح

لامبار -0 لولالتقريرلولالقو لالتجري لتتحا ل لرتعلوأ ل،أ  كلال حاءلالتارخيل لعللب
مو لالشعراءلا لعن ةلكثر لكوريل،لوال م لالشعرلالعريلامعار.يأ ولال سطوريلأ ولال لحرك لنل

لاجسل -0 ي لا لتعرلالصور لبنلالناسل،أ  لحي لوعبارا لتعرلبكا لتعرلل،وأ  وأ 
لالعر لتعال؛ع لرو يلأ يلأ  لم لمشاللا الالعر.مشك لأ هالم لمشالله لع  للأ ولال م

لي -0 وا لوأ  لأ خرللموهالوتسلسلهالع لم له لوعضوي  ل.م له

ل -4 لالس د وحا لم لال ي لت ولوجيوأ  لولأ غوارهالالسلل،ي سلالبري لالن .حلوجا  ي

(لول10 ارلاللغ ل)ج ل:امروعلهايىبيا

ارهاعرللجةل)شعر(لنرا ص لحوللا  لحاد لمناقشا ضي لتطورهالحسبلماليق ماني لوا  لالشعري لاللغ
لولل،يالشعرلال ل ليلتعبرلع لرؤ لأ لفاللغ لحيا ل ىللاش تلال نسافارلفكالطرأ لحو لا  للابتارحاج أ شا

لالتحو ا لتس توعبله لأ  ماها لا  ي رلل،ج لي لما ا لأ خرلانقراوه للغا لوولد لل،لغا لالتحو ل وخا
ضاريلاذي لالعريلا لاجم لال فارلووسائللالتعبرلعهال،لواسعا للل لجلشه لطبيع لجةل)شعرل(لوللحو وج

سهال ل)لأ مان لاللغ ل()للمشك لاللغ لقضي لا ا له خلل ا،2(ت لفب دلال و لم لالع لي شالي ل)شعر(لا  طرح
ل لاللغوي دواجي اطبلالعريلا لالعرياليلتؤطرلالت لال نسا للكلأ  لدرج رلع لولالت اب للل للغ يتوفرلع

لم لالردلاع آلياهالاداخليلي لأ لالتعبرلع لل،يلم لحي ماليري لعن لالروري لالكا اهالللتسع ل لاللغ ولل له
لل،3ش ياءلالعاملامعارأ ل لللا  لا ا لم لنتاجله لا لالعربيلاتسعوق لولالعاميا صح لبنلال للل،الهو لوق اد

لهناللاس تعاريامرحةل لاليلظهر قلمي لال  لولولالزاعا ل للاتساعهنا لالتواصلي لاللغ ل،لولعللرور تكلالهو

                                                           
1
دلل  لل00جةل)شعرل(الع لل0411،ش تاءلل0الس ن ل.ل004،ي00،

2
دلل  لل0جةل)شعر(لالع ل.لي01،لى040،ش تاءلل0،الس ن

3
وي لالعقللالعري،لينظر:لل  ابري:لت لا لعاب ،لم ل،برو ل.4ىلل،ل4ي04،ل0طللدارلالطليع
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عل لامب لع لهللغلأ يلاليلفرض لل،يت لم لالتواصلي لم لالعملي ن لذل،امتلقنم ىلح لا  ننالج لالآكلفا 
ل ياراا اعلوللاخ لال ب  .االتصللغ

يارىيمثلل10 :لاخ صحلال و لال لالعربي لاللغ مس لول،لا لهوي لال مرلجس لحقيق ل كلل ها
نلولامعلمنلولالتواصللال داريل. لامثق لالعريل،لوأ هاللغ  ال نسا

يارليمثللولىل10 لل:الثايلاخ وسط لم اعلبلغ لوللال ب صح لال لالعربي لجوهرلاللغ لع هالاليلتبق ل
لالصدل ردا لم لام ل لالت لع لطري لاليومي لاللغ لم عاط ل.م لولالراكيبلامعق لعب

هبل10 يارىوي لهل:الثايلاخ للب لما لداخللجم لووظي ور لب لال د ىلأ  للا  ىلاللغ لا  ليز أ 
ل،لو لم لالعامي لال د لخر لأ  لولاليتخبولكلم لشأ ن لبنلاللغ لم لجانبلوليضم لالتطاب آخر،لواق اللأ ه
ل سهاجةل)شعر(لوج الللخضمللن لل،لأ عنفلصورامشللاللغويله لمان لحظ ولعللامشللاللغويلا

الامظهرل ل)شعر(ليمثلله لم لد لكبرللخاص لامشللأ ارلخافا  ليرجلا لأ  رك ىلبنلأ عضاءلا لوراءللا  و لي أ 
للانسحاا لعليءال،0410اليلعرفهالمن لجةللاذيلي لل(شعر)وجودلراعلداخللحرك لاللغ خصو

ل يبنلجناحنليتبى)اللغ للا صح لال لالعربي لع لاللغ ف لي لا (لوجنا ا ل)يوسفلا ليزم لاذيلقاد(وا
لالشعراءلويعودلسببلل،)أ دونيس( ىلأ  توال)اجة(كلا  لوال ف)لأ ف لالغر لشعراء لحقق لاليلبلغهال)ما لالبعي ا

اعي ب لال  ىلل،جارهم لا  لالبع لما لولاعتقادوق لالغر لشعراء لاللحا لم لصعوا لواح للاخزالأ  امساف
ا ب كرلال  لكال ولامن لتب لالقام ا)عي للل(يوسفلا لاني لبلغ لجمع ي لا بلاللغ رلوي لالشاعرلالعريلي لكو
ل.1((

ل لا لاده لالعرلىلترمملاللغعو لحىلتصبحللغ لم لللالعربي أ  ا)لقاانطتب لمالل(يوسفلا ي لح
ل ي)سمي لا لتتعلل(اللغ لأ دا لوأ ها صللع لال نسا لللتن لاللغ ل)ا  اهالل،تتطورلبتطورلولم لمسلم لص وأ 

ل لميعا  لم لاللغا لواح الامعى،2((ال ساس ي له للاللغ لاذيليعي لفيتطورلال نسا لم لجمع ولل،لخصيت
لغر لالتواصللم لع لاليلتساع لالتواصلي للم لمل،الطريق لفا  ي لا لاللغ لضوءلمسلم لع لامسأ ةلاللغوي ر ت

هورل لفهالا اةلاليليتلق لا اعلبأ يمراعا لال ؟للال ب ليتلق ليتعامل؟ل،وبأ يللغ لللغ كلأ  لالعربيو لل)اللغ مظلوم
لالعام ل لحي لك يللغ لبتطورهالالا لول لامتكمنلمليعرفوا لالا لتطور لطوروهالل،امتكمنلهاللق لق

لتتطورل،الا لاليلم م لالق لكاليلحسبلالطريق بوها لل،ول لي لوللأ قص لورفها لوحوها ها لقواع وأ قص

                                                           
1
:كال  لالشعرلالعريلامعار،للخرلب ل ا لا ل.ل01للحرك

2
لالشعر،ل  ل ا :لا ا ل.ل4يلليوسفلا
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رل لا اهاللغ ليل لالعربي لاللغ ردا لفرم و لب لالباغ له لللغ لم جرلل،ي ليت لأ  لظمللب ل لواقع لاللغ ا 
ل.1(يومال(

الل ا)لليصفه لل(يوسفلا سمي لولمال لالعربي لاللغ شالي ل()جا  ليعترلارلاللغ ليل،ا  ي لا اللغ
لا لالعربي لاللغ يث لح لعربي ىللغ لا  لطور صح لنظرييل)ل:يقولل لاللغبل)أ ا للاب لع ا لا لم لأ دبيا  ي ا
صحلاناهاأ صولهالول لولال ي لللأ فضللبنلا صيح لال ل(ليلل،للغ لالثاني لاليلكتبلهال)الول لاللغ لأ  أ الأ قو

ل( قيقي لا لالعربي (ل،يتبل2(اللغ ا ل)ا ،لم لا لالنظري له ل ليلغرلالتباسلالرؤ ي لا لاللغ لأ  فهولير
لالل سلالوق لن لويل لالعامي ادغ صحلام لال لالعربي لامسأ ةل،للغ له افللاذالو لجوهرلا ينظرل

ل)أ دونيس( لالندلاللغويلداخلل)شعر(ليقو علكاليتكم،)) بلامب لللي ي لا لالشعري ب،لظري لبلليتكملكالي
ل اب لال ليتجاو ن لا  ،لا ىحسبلالا ي لا ،للاللغ اب لحسبلال لالا تواهاللغ لم ل لالكا فرا اليعيلا  ه

صالهالم لس ياقهالامعروف،لامأ لوف لالشاعرلجزءا لل،واست و لي لم لأ  لجزءا للوب لتصبحلاللغ لامأ لوف م للم لاللغ
الامعىلالشاعر، نناللاللوه :م للقو للالشعر،لال ساسلهولالشاعرللأ  التصبحلاللغ لالشاوه ل،للج بس عرللل
لفهالليلبسها ماليتج اليؤسسها.،وا  لوه

لت ل علودلفاللغ لللمب ،دلم لب لنط لأ  لاذيلس ب لم لالا علللجيء لامب للفلغ لم لكو بللجيء
ليعرفلجوهرا ل ،لال نسا لالائنا دللبنلمي ((بأ ن لل،3لالناط الير لللظواهرلل)أ دونيسل(ه لجاو ي لالشعرلا أ 

،ومواه لالعاملل ليءلمالأ ول ل لالباطني ليلللللحقيق لالشاعرلأ  لع لفا  لشعر لاليلتناسبلمان لاللغ لصن وأ 
لع لمعناهالالعادي، لحي لأ  لاللغ لامعىلاذيلتتلع لأ ليلكلأ  ىلرؤ للا  للليقودلا  للعاد للغ ل،فا  وم لم

،الشعرليل لال شار لالعالاللغ لاللغ ،لحنلأ  لال يضا ليلاللغ لهولمعىلماللدي ي لفالشعرلا ف لجعللاللغ
لتقوه، لمالملتعملأ  لالتقو اطرا  ل ي لملخللل ثرلالشعريلا لأ ولحقيق عا لع لان نساني لا  للالتعبرلبلغ لاللغ
لالتعبرلعهال ،ال نساني لترم لأ  لالعادي لللتعرفلاللغ لالشعرلالما لمواضي لهولأ ح له ليصبحلالشعرل ي

اةلحيةل ((ا لاللغ لض ور ل4يصبحل ل)أ دونيس( لير ا له لهول، لبنلالنوعنلما ر لن (ليلاليلجعلنا ل)اللغ أ 
ليعطينالشعورا للومالهولغرلشعري،شعريلل اع ب لا  لالشاعرل للحادا للل  لالواق لاللغ لحنلأ  ((، لويضيئ ش ي

(لمودل لوتقندل)العادي للالواق اع لل،فهولحرله لبطبيعت ليرف ؛كلأ ن لالواق لموي أ يلللشلللللشللم لأ شا

                                                           
1
يلهادلفاضل:ل  للقضاالالشعرلا ل.ل000،

2
ل.ل000لل،ل،لهادلفاضل:ل 

3
،لأ دونيس:ل  لوامتحو )لالثاب ا لا م ،0ص لبرو ل.ل0ي0لل0ي0،ليى04،ل0طلل(،دارلالعود

4
دللنيس:أ دولل  ،لجةل)شعر(الع ي لتعريفلالشعرلا ل00اوةل ل.ل1ي،ل0404،صيفلل0،الس ن
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، لالقم لوحنلخلم لأ شا عللم لمارس لب لالشعرلطبيعت ،و لالطبيع لخا لأ كرلما ،لوما لالشعري لخاصيت ق لي
لشعرا لويبطللالتايل و لي ل.1((أ 

لتضخم لبنلأ عضاءلالندللللق لقاشا لس   لالشعر)اجة(لحو م لم للغ ،لبللا ي حلحيلا للف ه
للقاشاالندل ل يثي لالتح لالقضي لم لووسع لالتجرب لل)شعر(أ بوا لالعا لي ص0410وم لاحىلطالعنلفلين
ا) لا تاحيلل(أ ن للاف د ليللى0الع لمتسائا للنئبتساؤ اعل: ب لا  م ل))لبأ  اعلهللجفد ب لل2(؟(ال  تاحيو لاف

دلمالقبل بلال خرلالع ل)لي و ل لش)(بنرعصا ل(لعاطلاعري لالتدللمعلنالع لي ليعانها م هالبرلل،جمأ  لكالأ لول ي
ل) لال ل)يقو وق لوغرلم حلشعريلجادلوري لللف لوتراف لاليلرافق لالتارخلالشعريل(...)م لصعي لع لعابر م أ 

ل.3((

لانل يلللحقا لللق لال لمو اي لتبرلبب لشعري م لجةل)شعر(لأ  ل ي لل،الشعريلا ر مالأ ص بع
ل لل)حريرهالهيئ تاي)بيا لالعابراف لالشعري م ل)ال  لبعنوا لم لسنهالالثامن لولالعرو دلالتاس للتؤكل((لللع في
ل،لفلل(شعر))تلبسلجةل) ي لم لمرهالحةلج لالثامن لالس ن للهللمطل لتغرلمال ارجي لا سلم لالظاهر تع
لاد للتس تقبل لنضالها لم  لاجةلمرحة له ؟اخلل؟لهللطو لنللهئهلللأ خر لهسها للتواج ي لا لالثو ا

ل أ  لاليلب لتوقف؟رتعتلالصعوب لأ و م لأ  لأ و لصعوب لحقا  ل؟لوهللهنا ي لا لالشعر لحرك ل4((لها لفق وم لم
ل)اجة( لالطريقعماليلل))لأ ح له للسرل اصها لتضل،لأ ش فا للالضدلان له لم لالهو للوللالثاني ان

لي لا  لللوصو لواح لأ كرلم لحيا لتنا لالعاملنلفهالل،تطمحلل  ا لال ش وع ل لطمو و لي لطموحا  لخزن ل،ق
لجةل لع لمعهالل(رشع)تبق لوج لمسؤولي لولالعجزلولا  لالامبال لتقاو لتبق ساراوللاضطهاديلأ  لان
لالصغ لدس تورلول،خرلآلاطئلاشحىلتصللبنلوجودهالولاللل،رامعنوي و لت يحلشعرا للا لأ  لكت للمللع تغيرلعام

لو لوحيات ل.5((حقيقيا .لالتغيرلارخلوواقع

لولل لا اق ا للالبياله لح و لس ت م لال  لس تعرفهالجةل)شعر(لفه ي لمرحةلج اي لبب اا  ي لفصال للا 
لالتح لوبنلمروعها ل،ييلالشعريلبيها موه للال  لامزدو د لالع ر لص لما لرعا لا  لعابر لت  لم قيق لا

ل00ى00 د لالع ليوصف للال خر. لبيا لحمل للالتوقفوهو لاللغوي)أ ما ار ل(ا ل)التحو اوة ل لفشل ويعل 
الأ عل )س(تأ سي(و)الل ا،ه (ع لل(يوسفلا ارلاللغ لال خر)ج ل)لبيان لفي لا)يقو م الاصط ارلوه لج رك
ال،اللغ لا لشأ  ل،شأ ها لأ مام لريع لتق لأ  لأ و لخرق لأ  لفأ ما ل لما ي ي لالتج لالشعري لالتوش يحلول ك

، ل (لمالجعلللال ن بلوللح الهولكوهال)ت له ارلاللغ لالصلوخصوصا للال دوج لأ داللالشعرلل ن لاللغ فنون
                                                           

1
،ل  لوامتحو )لأ دونيسل:الثاب ا لا م ل.لى04(،0ص

2
دلل  للى0جةل)شعر(لالع ل.ل0،4لل،ل0410،خريفل0،الس ن

3
،ل  و ل ،لعصا لوالسا س تجيلالشعرلالراح مال دللعن ل،اللل04جةل)شعر(،الع لليس ن لل0414،ش تاءل،ربي ل.ل4لى،

4
دلل  لل04جةل)شعر(لالع لي،الس ن ل.ل1،ل0414،لش تاءلربي

5
دلل  لل04جةل)شعر(لالع للي،الس ن ل.لليل،ل0414،ش تاءل،ربي
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لحولنال(لاأ ادمي يا ورل،1(ضعيفلالصةلا لاجةل)شعر(لع لالص التوق م،لوه لامروعلا لع لهاي وللمعلن
لأ س باا ل لان للق ل لسام الالتوقفأ خر كرلمهاله ل:ن

لللل10 لملجم لالتحويللأ صوال(شعر)لق راد لبيهالا  لجم باين لمالل،م لرعا لال صوا رطل له لان
لالظرل لمهالماليتعل غرا عللم هالب لالاحقعق لامهم لومهالماليتعل يطي للل،وفلا جا لمالملا  لامهن كلأ 

اعلالشعرل ب للا  لامسائللال ساس ي لمس تو لوع ي لأ س ئةلج لتطر لان ي كرلهنالل،يا لن لسبيللامثا وع
ل لوأ كرملنشاطا لل(أ دونيس)الشاعرلولالناق لالتجم لمؤس لأ بر ساملوهولأ ح ل،لمل لوفعالي لاجةلعا ل0410ل

للوأ نقط لعا ل.0414ع لالتجم

جانسملي للل02 لم اي لالب ل)شعر(لمن يطلا لجم ل لل،م للال عضاءلاناءسواءلم لاحي ىلتوها ا 
تل ل ل.س ياس ي

لجمللل10 لموضوعيا لل(شعرل)طر ماني لا  لتتجاو اتيا للها لامساةللو له لحقيق ليعي لالتجم وا
لويتض لالشعريلالرفي ىلالنتا (لا  اج ل(ع ل)ا ا ل)أ نسلا ي لح الالوعيلم لخا لا ىل،والواقحله اج لا لأ 

ل اي لالب لمن لان الالنتا له ل للالتيارلاذيلأ سهم ليت لتأ مللبأ  لالعراقيللاليلواههالجةل)شعر(،وان أ ح
لالعجز س ل لل2ا طاق لملح ا لا،ول له ور ل لماهم،وبقيلدعا لوالتأ سيسليراوحو ال مرلاذيلجعللللتحو

عة( لام لع ل)الثور و لالنقادليتح ل.بع

لتتس لللم 14 لجةل)شعرل(لأ  انبلتلط ىلا سهالا  قللالسهوةلن لن للال جايلم لهمهالالتحويلي لأ  بع
انبلالسليلمها لا لبنجا لوهومثللبتحطملال،أ جز ل، م لالق لالشعري للقلع فشللمروعللا

ل لك)شعر( ل))ل(أ دونيس)ليقوا لوطأ  لح لالتجم لفالارتباأ هار لالتشو  لامبىللو خ
() ي للال خرللول،3(ا لمناس ب رله ميص ا)لال  ل)الل(يوسفلا لبعنوا لشعري لفافل(ردلقصي

لفهال للجةل)شعر(ين لجم ل لرفاق لاليلأ صاب رق :لال ليقو

كرلا لم لالعلحزم للانولأ 

لللواح

دللمهم ل للالبحارلش

ور ل ل لرلماءبدللدر

                                                           

1ل
دلل  لل00،00جةل)شعر(لالع ل.لليلىل ،ل0414،صيفلولخريفلليالس ن
2
دل  لل4جةل)شعرل(الع ل.0ل ،لى040،لخريفل0،الس ن

3
:ل  لخرلب لالشعرلالعريلامعار،لكا ل ا لا ل.لي01ل حرك
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لالصخول لرم لجامي

ل لبأ 

، لعلهملالرا لسقطوا،لقس

،لهنا،لتناثروا لواحموالهنا

لم لالندل لخيللظللغاب

آ ل روال،أ الت له

لأ حب ل لأ لكن لبع لينهو

ل لظللاقصالالبناء:لينهيي 

لللسورلحوه،

لغيةلام لطرسقفليقي

ل لولالرو  لوامطر للالرع

لل لهملعزاءلم ليضي

: لالزما اه لأ ثرللم

من، لعام لل،خر لللق

لفامسرلللاحقن.

اء لل،ب لههنالوالشمس 

: با لوالبحرلوا

لطرم لخمال

، لحىللو،لم لاللصو

لدامالفالسامريلدامالمر،

. را لا ل1يضم

                                                           
1
دل  لل00.لل00جةل)شعر(لالع لالامةل:ليوسفل01.ل4،ل0414،صيفل،خريفلي،الس ن لالشعري لم لاطاعلم لالرجوعل،ا ىلال عا ،ومزي

: ا ،لطللا ل،برو ل.041لل004لل،ل4ى04،ل0دارلالعود
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يال خرللول (يوسفلل)ليب ا ييللوعرلأ ثرلامللا ل)شعر(لللالتح لي لا  لاذيلسع ي ومساعيلالتح
لأ ساس يا للأ ل))بقوهل: لا لجةل)شعر(لحىلالآ لحرك للللوقوفلوها للوطبيعيا للمالحقق ىلال ب لوا  لمر للوج أ ما

، ي لالعريلا ملوبنلالشعر لالعريلالق اصللبنلالشعر قيقيلال لا ار للا لالس نوا ذكلتهييلجةل)شعر(
ور، لالتوقفلع لالص لس نظلالايلال وىلم لحياها ننا لل ي لا لالشعري لحمللللنعىلالتجار مس مري ل

)) لي اءلاموقفلالثوريلاذيلدفعنالالشعرلا  لل.1مسؤوليتنالا 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

                                                           
1
ا  دلبيال:يوسفلا لل00لل00جةل)شعر(لالع لل0414،صيفلوخريي،الس ن ل.لي،
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لالعر ا لوح لالرا لي  .الثا:لج

:ل)شعر(لول–ل10 ي لالرا لامقارب

لمسأ ةلتلقلللللللل لخاص لالشعرلأ مي ل لشعراءلجملتوظيفلالرا للوللوصفلل،)شعر(لعن لالعاق له طبيع
لحريرلاجة لهيئ لتأ سيسللأ علن للللع لارخلشعريلهامن هض لا لا  ( ا لأ نسلا ل:يقو ح لمرحةلفاصةلوحام

لتقولحاملوللواهال غرللويلهض اهملللشعرلم لم ل(للال ديلارخناللع لامرحةلمرحةلفاصةلوحام ل،1(وجعلله
لهمدل لللاددلذكلحملوا لومل ها لا  دلعو سهملأ ج لأ ن لل،كعللبلكليرو ا)فيقو لكن)(يوسفلا ا ل)وا  الح لنلز

هال لامرحةلاليلجتا له ل ليتكمل؟((...)الصم للوع ل،2(،م لتر لالرا لامعارلعاق لالعربي اعيللوللالثقاف ال ب
وراامساةلمسأ ةلحوللأ أ ظ ل يلهول))لبحسل،رلا لالعمللال (لل  ا ل،ل)ا لي ل لشعري لم لجار حصيةلمالس بق

لا طاقا ( لالشاعرلبوجود ا لحصيةللح ل،3(كالأ ن لفا  لأ ولملوم لم لنقط لوقال صاة:لليس لامايلتنبغيلالعود ل عا 
، لي دللا  ن ملوللفائ،أ هاللفرادهاللربلالتجفائاليلوا  لللق هامغر لحولامس تقبللللحولامايلوأ هاللا  اهاللأ صلتتج
صةلع للعا لطب لبللليعيلأ هالمن آخرلمعىلولالواق للأ موأ هالليس ل ،لول–لابن نلأ  للهالبنيهالال لأ  لهاللؤاهاوري اص ا

ستل ل ليمثللامايلفها لعام لها ا لا لأ غىلرفلمس تقبا لوعامها ل4أ مللو لفق ا لموقفلل،ه لجةل)شعر( رد ت
لالغلالتجاو ا لال جا ا لم لمزي لالقضي له لوىلالتجم لوق ل،وم للربي لولالعناي لاها النظريلوللصعياللكلع

ل، علي لال لالردلامارس لمس تو لالندلفع لؤي لبيان (ل ا ل)يوسفلا ليقو لل(العريمس تقبللالشعرل)ظري لبرور ))الغو
لالردل ىلأ عا لالردلا  لملال ورويلالعقيلويا لال فاد لولبرور اعللمع لاليلحققهالأ لولالت لالشعري ل،داءلالعام لالتجار

ل لخطرللأ دو ل ي لالشاعرلا اش ييق لالعلان ما لكالوق للريلق للل د لل،5((ال غريقيالنس ب لينطل الالقو وه
ليلحضارلاداعتقم ل لال نساني ضار لا لأ  اد لعرلالتارخللم لامرام لال نسا لالراهن ر لال ليل لولأ لوليس روبي

لال ل للأ  لا  ي ينلأ لوروبيأ مري لنلولال مري ل لالتدللأ لفعطوها ا لأ كرلم لغرمل،لوه لال خر لاذيلس ن حاورلامعر
ضاراحصللبنل لللمعرفل،ا لالعاميليعطي لأ خلص لهنا لا ا للا لا  رلوعطاء للا لىتأ ثرللا لتأ  لأ  و لويب ل، ضار لا فهم

لد لمشرا  لا لال نساني لجةل)شعر( لنيسف)لشعراء ل))للل(أ دو لالشاعر لأ  ماليابلينيلمسلير لوا  لوح لترا ل ع
ضاريلالشاملل لا الاما له نسال(...)يلمسهال لا  لهنا لالعر لع و لم لليسلم لغر ل(وأ  لجانبل،6(لواح و

ل)أ لم لجوانبلا و ليب ل، لالغربي ضار لا لالعريل(دونيسلعاق لبنلاجم لالقام لالعاق لوعيلا لع ل، ضارا لا و
لم لوصللالغربي لالعاق له لأ  لالتايللفهولير ي لالتج لعاملهالوف ،لأ مرييلاجاعيولاذيليق ي للولالتج ولا 

                                                           
1
دل  ل.يلل،ل0410،صيفللى،الس نلى0جةل)شعرل(الع

2
دلل  لل00جةل)شعر(لالع ل.ل000لل،ل0411،صيفل4الس ن

3
دلل  لل04جةل)شعرل(لالع للي00لل،ل0410،خريفلل1،الس ن

4
،لينظر:لل  لوامتحو ،ل،ال صولأ دونيس:لالثاب ل،برو ل.ل041،ليى04،ل0طللدارلالعود
لالشعر،ل5 ل ا ل:ا ا ل.ل1يلليوسفلا

6
ل.ل40للم لالشعر،لأ دونيس:ل 
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ل ليوههالاللال شالمعظم لجالي هوما لم ل لومسوغات لأ صوه ))ج يث لا لالعربي لالشعري لالتجرب لحو ني ل
لاماضوي، ،لوس يطرلعلهالامنظورلالثقا لم لالثقاف يلالشعرلرح لملهلبعوامللع للوق ل لنوعي لخطولخطوا أ 

لأ ددل ل،وبنلالراحلمسارلتطور لبين او لم لالت لوالندلل،ال خرلا ىلمزي يفملي لتطورلالنق لس لوال الي لا لظرا
ا ل ا للم لتلللموا التغرلمنظور للا  لالشعريلا  لالعريلمنظور لالقار ليتغرلد لم لالصعبلأ  لأ  الأ ر طورلالشعرلله

لبامهل ل.1((الثقا

ل)للللللللل لير ا يثأ دونيسه لا لالعربي لالثقاف لأ  لل( لحاج ين لس لركو أ للالثقافلمراليال لا ى لمب لع القام
ا للان قاف ل لم اخل لالت لأ جللتكلول،الآخرو لمس تقة،لأ سيسم  ي لج لوأ مدللقاف ل لالرا لحضور لالشعرا

ل ي لللشعراءلمهالموقفلواحلوجيا لا كلمسأ ةلأ خر لللرالا ل،ف اس لشاعرل))،ذكلم للللق ليه أ 
لأ وللعري لالشعريللفيلسوفاليو ا لعريليضيفلالرا ي يلج لس لاماي،لأ ولال وللليعرف لي ،لوق لأ عظملمالعرف

كل ليعيل لأ  ((أ لدو لأ وليرفض الالرا له له اليقردلل،2ن ارلأ كرلم لجردلحوارلل)أ دونيس(له لبنلامايلولا أ 
لوقالخصيا ،بيهالتواصللولتاملل،ريط اعل لال ب ليبق لالشعرلتتس للوهناللأ  ل ل–عيلمسأ ةلحضورلالرا لو ا

ا ل ي لح لم لالشعراءلاللبنانيو لبنلالع للالشخ لاليلتقو لالعاق للطبيع يلأ كرلدق لجبلالت ل،فرط رفلولالزهر
لارخيا ل رلعن لج را لوللا لولالتحيلب للريلمص لو ولواحا لالا ل،ويب للي لمجةل،لمالال وىلللانطاقم لخا

للاانول يلع  لالت و ،يري لفلال صلىالرا لال صلل، لتقلي لع  ما لا  ا)و لل(أ نىلا لا)ل،أ ير للنا شعرللل)عاق
اهيلال مويل لمس تقةلتطلبلشعرا لعربيا ل–ا تل ل ي لحيا لشاه لامعارل،ل ننال،ح لامعارو م لنوعلأ خرللالعبا

الأ يلأ ننا؛3(( للعرلا ايل،وأ مالل،وح ل لح ي للنالم لشعرلح لمسأ ةل)لب ل لعرفلرأ ي (لفق ا يوسفلا
اعلنوعا ل ب لال  للاضطرام للحضورلالرا لوع ايلويقلمواقاس تقرارل لللشاعرل)للالب ر لق ل لأ )ما

ي لج يقوطريلينشئللغ لالتعبرلال ل ي لل،لج رت لق لول ل لاللغ المتح ل-ه لول–لوه لالائن لاللغ ليتناو أ 
لامتوار لاذيلل،الطريق ري رديلال لامعىلال اعللمبىلم لالت لع روعلللجربتلجاءويرمها لال لولأ ما لعام فال صو

) راد لولال ردي روعلفهييلال لال ل.4(ومارله

الاموقفلنقرأ لللللللللللللل لمقابلله لل(الل)لو لجةل)شعر(لعا ل لالشعرلم لللللا ىلوجو0404دعوت ا طا
ل،لقي س للن لقواعأ ولرطلفالشاعرليصن ودا للا للحريت للهاس ملوح وق ضاريلالشعري،م ل لا لالشعريلوم لترا

لتللدلبأ للولنقرأ لهلأ يضا ل ي منلمعىلومبىلوينرفلا لمرحةلالشعرلا لال ق لالشاعرلع لتقلي أ لحنليقل لب لطري ىلش
ل ي لهولسقامستلج لالعرل،م لجارب ا له ليعي ل نسا لهولا  لم لمشات نلوم لم،5مس توحا للفا  ليوج بع

                                                           
1
لوامتحولأ دونيس:ل  ،لالثاب ا لا م ل.0ى0لل،ص

2
ل.ليى0،لىى0ل،ل،لأ دونيس:ل 

3
د:لجةل)شعر(ل  ل.ل001لل،ل0404خريفل0،الس نل00الع

4
:ل  ا لليوسفلا ا ل.ل00لللالشعر،ا

5
دللينظر:ل  ل4جةل)شعر(لالع ل.ل000لل،ل0404،ش تاءل0،الس ن
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ي لالشعرلالتقلي وا لجاو دي لق لاج لومضموا للالشعراء (للشا  ا ل)يوسفلا للأ  لالرا))،ا  للرف ارل ولاس ت
ل لحدعو لالبحرل،صو لاليالللصو با لا لالبحر،لصو لالآلضار للفهم نسا للا  لأ ن لللجع لالطريق لظل ق
لي (ل،ا  لعن لتبح ال1(وعاد لالعرلا لفل،ورمله هض للا لالوللامتأ مةلجبلأ بي ىلجانبلالتأ صيللالصاد لوا  لاتقو عيل

لالعري لالت)ل،الرا ل)لع لم ا يااعللا لال للترا يهاالشعو مهالوح لق لل،خر لوم لاها يث لا لالتيارا
أ صا للكلأ نل،الشعر لملي لم لا  ي ل اعا للللقم ملوم لومنبثقا للالق ل(لمع الن)لأ لوير2(عن لل(ا لامؤامر )أ 

لالعري لالتقلي لوحسبللع لالنيا ةل لما و لللت عللأ يضا لللجبلأ  للا ىلحزلال لخر لكالل،بللجبلأ  يان فا
ل للنالوحسبللاداستبفلم لأ رللل(كورني)يقو س نالليسلرفا  ليع لمليع العربيا  لتقلي لحو كلبلل،لبللهولقلوا 

ليظلمنا للأ  رلا  لولليق الالتقلي لظلمناله للق اللفهولجنلبللهولالسج ل،مللطبيعيلأ سا له له ري ورطلا
للنالالشعرلاالسج له سهملللعاق لم لأ ن لم لفي لخلي س تط لمل لا  لم لفي لع لىالعبالىمويال للىهيام

ل(لشاهل،الرجعيلامعار (لول ننالح ل)امعارو تل ل ل.3(حيا

لجةل)شعر(لللللللللللل ولأ  اليب لله ح ا للفقا لأ لف ي لالشعريلالعريللج لالرا ركع ل))ماللم الالعمللم لخطو له
لالشعرلالعريلامعار هض مالهلول،أ يضا لالشعريللالراحسبلبللللل الالعمللا  لله لم لمي يلهال لنظرللهالم عاد ولا 

يا للالرا ي الع(ول...)ا لله لفا  احا حيائلالت لولا  الالرا له ي لج لقصولا ىلرور لل،رور لللقم فالرا
لمليع لفينالومعنا للا لولليمللهلا  لحلكلا  لم واقنالويتجاو للريلأ  لأ ولتقيم لالنظرلفي ل(عاد ولعلل،4(ياتنالالراهن

ل للجةل)شعر(لقراء لقضيهالالشعري لخ صللعللرا لتن لتأ سيسهالأ  اي لب لالشعريلالعريلول)شعر(لملتردل  لترا
لسنهالالرابع لبل،فهييل م)نرللتقو لالعريلالق لم لالرا لشعري لغايهالم لل(تارا لوان لمن حياءلالرائ كلهولا 

الل:تقو د:له لمالهولقلأ ننامل))لالص تارا لا و لت همللرأ ثرالأ  لولالتعبرلفلس نالامس تطاعلسهللال ليلالل
لأ ل ملع دلا لبص تارا لا دله ل،لبللح لبص لأ ولارخي لعلمي اوي ملم ل لثرلأ ديلق لأ ولفني لجالي اوي لم ل انتقائ

لصائغ و لللنالات لخرتنالوللليو لم جاوب ياوم لا لأ ثراللجربتنال آخرللق لنلابتغاءلأ ولبتعبرلأ لمالهول لدام ولذ ظرال
لير ل،لوق للخاد لأ ننالقسوال لللانتقاءالبع رال لانلكلهولأ ننالوع لنظرل ني لال لقمت للم لاحي اليللل ثرلا 

ل لولاما لالزما ار(...)تتجاو لالشعرلالعريلا لهض لاليلحللا  لمالملترب ل)أ صلي و ملللواءهالجةل)شعر(لأ للت
لالشعر لبرا يث لا لالشعري للجارها سها لوتعترلن اقاالعريل، لهل(لانب لوتطورا  لالعظم)ليرلولل5(من ير لأ لل(ن لح

(نطلاملالشعرل ي لل)ا ملم لحي رلللق لفقلال سسمليتن لالتسملال شا اللأ شلأ جادللفهولحاول،بللرف

                                                           
1
دلل  لل1جةل)شعر(لالع لل0،الس ن ل.ل040لل،لي040ربي

2
دلل  لل4جةل)شعر(لالع ل.لىلل،ل0404،خريفلل0الس ن

3
ل،لل  لا للها لاذنو لع ل:لسا ا لا دأ ن لل00جةل)شعرل(:الع ل.ل001ل،ل0404،خريفلل0،الس ن

4
دللجةل)شعر(ل:ل  لل00الع ل.ىلل،ل0411،صيفلل4،الس ن

5
د،:لجةل)شعرل(  لل00الع ل.ل40،ل40لل،ل0411،صيفل4،الس ن
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ي لالعرلا لمعطيا لالتعبرلع  لتس تطي ي لللل لل،ج لصا لتع لم م لالق ليستلال شا لامعطيا له عا
ل:ل1لس ببنلها

لاموس يقي -0 لأ شواطها لمطل:راب ل،لها ودي ل لموس يقي لبع للفالشاعرلملز رر ل(م لالقافي لو ل)البي بلقاط
للل ا لختل لع لعرلوبي لمورو افارتيب اري لخ لا نا لل،ع لعرالوبيئ ضاريل لا دعلالتق
ل لللأ نواع لومهالال ل يا لنوايلا لمي ن لوا  ل ا ىلال لمليصلوالا  اهلي لا لشعراءال لأ  لنعتق م لحقنالأ 

هالل،أ شاهملالشعري ليللب كالصن يل)ا راهي لال لامعروف:ل(ام للعملالعرو
لال شا -0 له لاذاا  للللالشعري نلق لطاقهالال لاستن ىلوق لالتعبرلحىلوصلنالا  ل يأ سللشعرلفينلي

ل اج اا لاللللس تح لل ي لالعرلا لع لالتعبرلع لرو لللعاجز ي لج لقصورلأ شا ل تعايلعلي
م لق ننالباغي لم ن الفا  لمواقفلهؤلءلالشعراءللالقولوه ولتالأ  لم لطبلتب لمي لاليلجبلأ  لالعاق يع

ي ملوا للتنشأ لبنلالق لاليلأ خ كلتكلال ل لومقاييسلمعينسواءل للول،جار رلق لتص لأ  حاول
ها له لتكلاليلرأ لع ولوالرالأ  لع لا ي رلالتج ليص آخرللالوطنينلأ  مالم لموقفلأ الوتق ي أ كرلح

آخرل لشاعرلأ لرأ اخ مللهول)أ منلخة(،فق لأ وارها،لقيثارلالق ها لأ ح ي لليسلهناكللشللا وأ 
ي ملوج مالشعرلولحسب،لق لالصدللوا  س تحيللقطعهاوأ  ماءل يفلي،ةلالق لص))ف لالطري لوح ل للنا ا
لوبيهملوراءم لبيننا لنقط ،لأ  ي ملوج ل:ق (لونقو ل)حبللال ب لتش ب لفالعاق ...وليسل لينقط لأ  وهها
بل((لاس تطاع لا ا له ليقط لأ  ل2أ ح لو ي لالتح ر لف لالرالدتعود لم لعاقها ل لاعتبارل)أ دونيس(

لللت لوفهمامنطل لقراءت عاد لا  لع لطري ي يثلج لح للماليتوفرلدينالم لأ ساليبلقراء ننالأ  نسميلذكلم
ل لم لالرا ل)ل(،موقفلالتوفيقيا)موق لبرا لدامالعاليربط لفهولح لاذوا ل ليق لأ  ل(دو الشعريلخاص

لفي لل،التا ي لا مالنسم يللقر لن للولعلنالعن لالتقلي ملأ ولامورو كلالق ل اعلخ ب لللا  للأ ن اليعيلأ  وه
هال ي لالطرفنلم له لم ا لللح اعللامزدو لالت لوم لخا لولالرا لبنلالآخرىالغر لمعلق لتبق ا ا

اها ل التنل،"حقي لا لال مرل لالآخرل،لل  ل و لأ ولت لالرا ل لتغيبلماما  لأ  لل،دو ا لا ا يعيلفق
لم لالآخرللهالوخصوصيهايلهول لامطل ورله،لولال خ طرلاذيلللج لال لل،ش ب ل(لأ دونيس)كاليطر لالرا أ 

لفاعا ل و الملليلي ل،لوا  ات ل جرلويتودلويتجاو لين لأ  ا للب ي لالولم الفا  له للح ق لي لأ  لليلب را
ل.ويتحجر" يا ال،3ا للتتأ صلوه ا ل)أ دونيس(ا لخاصييلعن افل))ع افل،لالئتافوللاخ لاخ

لمساي لع ر لأ جللالق ضاريلرلم  لا ل،أ لل؛التغرا لامعار ضار لركبلا ليلمواكب لأ جللل:الئتافو م 
ل صوصي لولا ا4((التأ صيللولامقاوم ييقردلل،ه لوح ي لللج ل ورلالرا ل))فا ل،وم لمل)أ دونيس(ب

                                                           
1
دلل  لل0جة)شعرل(الع ل.ل000،ل004لل،لى040،صيفل0،الس ن

2
راقل  ل لاجي لال ديلامعار،:لعب لالنق ل ا ل001للا

3
هاا:للينظرل:أ دونيسل  ل ،فاح ،طللالقر لبرو ل.ل001لل،ل1ي04،ل0دارلالعود

4
لل،لأ دونيس:ل  ل.لى00،ل001ل
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لللق م لما ا لللمرحةما لول لللجم آخل،ل لأ لختلفلأ بعادهالولأ شالهالم لجم ولرلوم لالطبيعيلأ 
م لم ل آخر،لم لا ىل رنس يالا لأ لالشاعرلال لعن ها لالشاعرللقهالودل لهالغرهالعن ا  ال جلزيلأ ولم

ل(اكللس يكلال مريأ وللالسوفيي لممز لالشاعرلالعريلخصوصي هالعن الف1(قهالولدل ل،له ل(أ دونيس)أ 
لنوا ل ل اد اوةل)شعر(لت ل لفي لمالوقع ي لل،ع دلا لا  دلن للق ا  الموق لبنلال صاةلوا لل،لولجاو همنالأ 

ىلرؤي اهليلالنشرلهنالا  لا لالردلولللقصي له لمالمردلكللعاق لع لالوللؤي لالقصيحقبا  لل لالعربي
ي دلل،التقلي لح لأ  لل(أ دونيس)دلفبع لالوض ا له لأ  لالوجوديلير ساالوض للشللالشعرل،لفلنع ان

لتأ ليف لدو اهلي لا ل)لالقصي لل)وا ل(لهات لرداءلالشعورلامتحر ار لالفرصل2(ا ذيلالشعورلامتحر
لأ قردلل،راساديرللنوعا لخاصا لم لالشللاأ خ لالرا لالتعاطفلم لقضي دلأ دونيس)لو دل(لأ ن للجبلعلينالأ 

ل:3ع لال مورلالتاليعريلالعريلحررلالوعيلالشدل
يالسدل -0 يل:ل لسل لباداليلعقلي ل لالسائ لم لامايلللفالعقلي لهالال ع لم لللم لامس تقبل.يتب
لائ ولمالندل -0 لالسائ لنظرلالعقلي لالشعريلم له ا لال ل:وأ عيلهالأ  لالشعريلالعريلجي لالرا ل ل،سابقا 

لالشعرل لينسوع لامس تقبللأ  ل لمنولجاء لع لفليسلملل،اهوا ليقو لكا لالشعراء لل(يب)اب لقلتأ خر لع خر
من. هبلامتق  م

لالشدل -0 مو لا :لفالتعل لاللكي لا ىلالتعل لشللفليأ د لالسائ لنظملالعقلي لبل،رؤاسلالشعرلم له نلصناع
ل ي لم لكي لللينب لالناحي لالشعرلالعريلم له لأ  ا .لرؤاأ ل لوصنعت لرؤيت ي لبللم لكي  العاملوقلق

لبللنل -4 لكللولكوح ىلالقصي لا  لالسائ :لوللتنظرلالعقلي زئي صةلمس تقةلا هالك جزاءلمن رللولنظرلا  دلللين
لول لا لحىلأ ن لتراكيب ل فادت لا  ل.ابي لمس تقللعالقبهلوعالبع  ح

هل -0 ل لالشعرلالعريلاذيلهولغنايلفرديل و لفهملوت لالعاملالعريلع ل لالعقلي لدرج :لق ردي لال الغنائي
ر لي ردللا  لالشاعرلك عا رد.لجاعيالضاعبلأ وان  ك

رار: -1 للالت لالعربي لوتفالثقاف عاد لا  لقاف ورلم لعاملمغل للرار،لوأ هالت لللحرك لل،فيدلقبليا  له حقائ
لأ ب لحقائ لحطملالثقاف لللجو لي لىأ  ىللهاي لالقصي لم لعاق ل ي لنقملالشعرلالعريلا ننالأ  الم ،فه

لم  له للب لا  لبعقليت رد لين لأ  ي لا لللشعر لفالم  ل، م لالق هبلم للالشعر لم ليعتر لمو تباع ا 
لمنواهل لع لاالنس ي هومي لام ل افخاص لا لرؤي لع لالقام لللشعري لل(أ دونيس)وينطل لحرك ل م لمانت

اعا ل ب لتنظرا لوا  ي للالشعرلا شفلع لالرد لالعريلاذيلمللل لويعودلل،لن طورلعلي لم اعلحىللك ن ب لللا 
ىلالشعرل لا  اي للالب لأ  اهيلفر رلتأ صيللل))ا لللي للالتباعيال صللالثقا لالعربي يا كلذلوتبعا لللا

دل للب اهيلا لعرلالعرلا لغرلالشعرلو الالتأ صيلل له لع لأ س با لملي لومعىلل،م لالبح كلأ ن

                                                           
1
لل،لأ دونيس:ل  لل000ل،

2
للشعرلالعري،للأ دونيس:لل  م ل.ل01للمق

3
،ل  ي لتعريفلالشعرلا اوةل دللأ دونيسل: لل00جةل)شعر(لالع ل.ل4ي،لييلل،ل0404،صيفلل0،الس ن
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ل لع له لم لالبح (لال س باوللال مورلب لال سامي لاديني لل،1(لالرؤي الل(أ دونيس)وحاو م للله
عطاءل لاليلحسهالالشاعرللال صلا  ليقودل،ال صيلمانت لأ  لاذيلم لشأ ن لالثقا لمروع لويرملخطوا

للل صو لموضوعي لفهملامايلفها لميقا للحولمراجع ل اد لا ر لالق لع لامراجع لحتويله لأ  ،لريط
لع ل ا  للال حابعي ي لالتقلي للغاامسولو لو ري :لاميتافزيقيلال بعادال ليقو مطي للللا لالعربي لللثقاف تقو

ليتضم ل للال مورجبلأ  ل:2التالي
ل.ل -0 لالثقا لتقوملالنتا عاد لا 
لولالندلل -0 هوما لتقوملام عاد .ا  الالنتا لع له لاليلتود  ظرا

لالندل -0 عاد لالندلا  عادا لا  .ظرل  ظرلالسابق

لا -4 لالثقا  اه .لردلتقوملالنتا

ل.رملالصدل -0 لالعربي لللثقاف الل لضوءله ل ن لامم  ور

ل)أ دونيس(للللللللللل ليؤك ا لأ نساله لخل لالعريلع ر لال ر لع لال صلق لللحي ي لج قافي لل،ل بللتراجع
لموقفلاددل ردلاوتقفلمن لولام لللم ال لا سملولامؤسسلللامق ل)أ لل،سلللواجبلامق الحاو لدونيس(اله عمللع

لا ل لع لالعاق له ر لملق لال صو لمراجع ي لج قافي ل لأ بعادلوأ نسا هاولنتا ضاحىلنم لم لل،تولي عراللاح
لم لس بقنا قاف لو نا لل،بثقاف لوحولنا،امراف لالشعريلالعريلقاملركيتنا لالرا لم عللمشكتنا لو لجوهرلقواع لع

ل لمطلق لالمعياري لولالقافيجوهرها لرأ يلل،و ل لالندلل(أ دونيس)وأ ما لع لأ ساسلامشك ليعر لع لخافله ام
ل طا لكلا لالثايلللهجر لالقر يلمن ليقولالشعرلونظدلاذيلأ ودلالنق ا لسادل:رلهلوجعللهلتكلالتعقي ل))وق

لمنا لترس يخها ل لوساع لالاشعرل، لفاصةلبنلالشعرلو لالقواع لوله للالتعقي لالرد لو لبنلاالعقلن يولو ي علال 
ا لحاةل لتعقي ون ل لم لينظرلا ىلالوصفلب الب لال وىل،له لالثا لالهجري لالقرو لوغرمل لا لالعر ل لغنائي نشادي

لالقو لمعنلم  ل لل،نوع لجوهر لبوص لي لا  لينظر لشعريلأ صبح لذل،للقو لتبعا  لالندلالندللظركلالندلوساد ى لا  ي لق
والشعرل دلليلام لكالأ ن لم لجللن  لأ ستبع ويل،حي لالشدلش ابا لال رض لللمالت وللاس تقصاء،لالتأ مللولعري
رال لولال آخرلل،غمو لبتعبرلأ لرمأ لأ قو اب لوال لنط وي لل،لالش لوم لاذيلنظرلب س لامعيارلن اب ىلال كلنظرلا 

) وي ىلالش ل.3(ا 

الاملللللللللل لم له ل لونس ت لل(أ دونيس)وقفلأ  لالشاعرلليرف لالشعريلعن طا لولل،ا لالتعقي لسلط ماليرف ا 
لالشدل لع لاليلفرض لم لالزامالعرالتمي لالنابع وي لالش آليات لم لأ لوأ فرغت لأ ساسلالسلط ىللع لا  لولالواق البي

                                                           
1
لواملل  لل،ال صولتحوأ دونيس:لالثاب ل.ل01،ل04،

2
ل.ل01للم لالشعر،لأ دونيس:ل 

3
،لأ دونيس:ل  لالعربي ل.ل01للالشعري
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لأ هالش لدرج لشكيك لمس توا ل دت لوح طا ىلا لا  لالعربي لالشعري لالعري لوموقفلرافق ل(أ دونيس)لالقر
ل)لامايلىل لال صو لقراء عاد لا  لالشعريلالعريلي ل لالردلم لالرا ضيا لامق (لوف .الرا  اهن
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.رابعا يث لا لالشعري ضيا ل:لمق

يل-0 لس لال ل:لالشعرالبح

الليثرلالشعرلالعظملالقارللللللللل لأ س ئةللأ ش ملا  يع ىلالتأ ملللودعا للفلس يا  لس لبللمالينطويللولال يا تأ مللا
ا تلفلصورلا للعلهالم ل سعاد سل اعلهولاذيليغمرلالن لالطبيعلاس متاعولال ب لوروع و لال رل،جا لويق

ل الال حساسلع الامعىل،لا لاليليبحيولتولللس تجيلامعرفلالشعرله لالواعي الي لل،عهالال نسال لا لا وق
واس لا للعام ملما لالق لنظرل،الشاعرلمن ل ىللAplatons(أ فاطول)لفا  لملت ل)ا  لس لال )الشعرلوعاق
ر لال لعام لللثنائي م لل لنتيج لعلهالسو لالقب لم  لل عالي لم لي لأ  لماهيا لالعقلللع لع لطري ل لعاملا  وهو

يلسوفلولموضوعلام لسلال لال واسلهولالليعرف لولالشاعرلادراماي،لوعاملا نا نا للوهولليسلموضعا للعاملال ل يللم
للفمعرل لالرد لامعرف للل  هومي لام لموضوعا للور قيق لا لسو لتت لللشعر،1((لهالم لأ  لس لال لنظر لان ا له

هاللول لاليلنق لمعرف لنقصا للنظر لاملاس تجلهال لامرحةلل،تنامت له للنظرلامعرال وىلم لمراحللالتدلو حاو
لح لأ فاطو) لمنطقيا لل  لصدل(لأ  لحصينا  لال للواستبعادلالواق للال لىض لمعا ي لولكي وللبيعيلظواهرلالطدلحملماهيت

للوأ بعادلالشعرلهنالال نسا د لىلالامةلىليعيلتق لالكي قيق ل.امتامةلا

لللللللللللللل للجاءوما للاسراتيجيمرحة ني فال للاس ه ىلا لا  لال  لليتاعقلي س يطرللال قى، ل لأ  للعقل
لامشاعرلول لمل لع رجيا  عالت ل)سقراط(للقلان اورا ل لامرحةل،مثللsucrâtان لالعقلللدرامايلله حي

ل ليظهرلبص لمس توعبللطاق لجعلها لع لطري قيق جنلا هومالت لعاملام لل،ل لدعا لما ا للسدلا))(تشيلنل)ه قراطي
ل). الي ا ل A esthctic Socratismeا ال(لاليلمثللموق لأ يليءلل،ماليلبنلالعقللولا و لي لأ  لعن اليلمتن

لمالملي لعقليا ( لاليلأ لقاهالل،2(ميا  ىلAristo(طوأ رس)ومثللالنظر لالشلا  لس لال لوعاق للعرعاملامعرف يلا
لالندل لالقضي اصلل لال للال رسطيظر لامم لهولما و لي يلأ  ىلالشعرلتق ل))ا  لالشعري م للتمحورلحوهلالتجرب
شل لسلامم لهولمال لبنلالشعورلولال لتقاط ليويلهالالشعرلبللال فارلولنقط لاليلق ي لس لليسلال لشعرا  ص

ل لالرور لسلاهامنبعا  ول،الشاعرلال لسفلفليسلم لم لالت الاأ ولرغبت لالشاعرل و لي لحىلأ  لالشاعري
لس لال لم لشؤو لبأ يلشأ  لها الا  يلأ ول طرل،حسلفلس لال لفيلسوفا  و لي الالقبيللأ ولأ  لأ ولأ يليءلم له ل،لا 

لولوج لت ل ي لس لالشعرلال لالعاللعاملال مالأ مي ىلأ  علا  لالتخيللامب يقاظنالع لطري ا لوا  للواح عيلليسلا  لملال
دل ل(م لع ن لم لالعواملامم نا ال،3(لم لسفلالشعريلاذيللمالمثللفه لتبرلبالت لأ  يث لا لالشعري لالسع لقار

هاننالأ ل،ولالشاعرلمعا ل لأ  ليتبادرل لالشعري لس لال مالنسم للالشدللفعن لا  لفيلسوفا  و لي لأ  اعرلفيلسوفلوجبلعلي

                                                           
لوالنر،لينظر:لل1 لالثقافي لضاهر:لالشعرلوالوجودلدارلام للعاد ل .14،ل0111،ل0طلأ بولظيلال مارا

2
لضاهر:ل  ل.ل10لل،ل،لعاد

3
لل  للل،:لضاهرعاد ل.لي01،
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لداما ل لوج لا  لا لالشعر ل لس لال لالتأ ويالأ  لمس تو لع لالشدللتوج ليت لتأ ويليحي لصور لجعلللاعر
للقي للالقار ي لس لال لالتساؤل لبع لطر لالشعر،ع ا لتلقيله بلأ ولالقملأ وللعن لأ ولا لالعاملأ ولال نسا حو
لالص ارا لور يلاستن لس لال لالتدلل،س لله لم ل ي لالشاعرلا لروريلع لأ ن لالعريوم لهنالم لالقو ا لح
ىاذدلامعلعر لال عامي ى روني لىال ل ،لوماتي للهني ليقو ي لا لالشعر لس لميلل أ  ل)(:حبيل)رينومب لليس (

لومهالرامبو،لو لالرمزي رس هدلبودلللوديلل،ولام لا  لالر،لتيارا لأ دبيا لفق لالشعر،ال ل ي اوةلفلس ل ات ل للوق سمي مال
ةل لما اس لال سمي آلوكاليقودلالردللAnalogieالشعراءلرمزا ل لبنليءلوأ لالعاق ا  تش ىلالشعرلم كلتقودلكلخرمزلا 

ىل ةلا  لبنلال لللتيولوجيا(ا)اما لالعاق تش للش ياءلولهلولام حاء ل(لال ليولوجيا)التلأ  لالشعرليلالشعرلكرللا  ،لولأ 
ي ل.(اميتافزاء)هوللالآص

لالرمزلللشعرلمللللللللللل لهييل(للتيلللرلالقراولأ  هال،1(ولوجيالاليليلنوعلم لالشعرلال  للباسللا  ل لشعري مسا
ي لاس تعافلس لتعم ي لالنلل،لولالشعرلا ال لوصفلا ل لالرمو لجا ل،لوس ي لالقار ار لوشكلم لأ جللا 
، يلانتبا لا لالشاعر لحبي(لو لاذيللحسبل)رين ي))هو لالشعر(لفأ دركلاس توق لللم ،2(ماهي لقراءلا 

لالل لريعاقصي لبقراء لولوليث لفهمها لم لكللصعوب لقص لم لحنلا ىلحنالشاعر س توقفلالقار ل لكلأ 
لبب ااهاللحىللليصبحلالشعرلالطيءلوتأ لليحسلمعىلالشعرلوذت ريلخ لمرلفهالوللن ل.ريق

ليلومالجبلللللللللل لشفللللنل))أ  لهولكاليقو يا لا ل(ل"بودلر)لشاعرل لمظلم ل"وح للميق ال ش ياءللهالجريل
لم لاداخللاليليرل لامشارك له ا  لواح لوتتناملواقعا  لواح لمي لجلوهاماء لأ  لالشاعر لم لشعورلجاعا للي آ لمرأ

و لالوعيلال نسايأ لول،لال لالعاملبوح شفلوح لفليسلل،لي فلللمعرف لبلله فلالشعرلوح حىلالعملله
لسطح فلاقيا لع الاله لوراءله سع لل ل،لذلبطرق شفلالظواهرلاليلكرهالتعوق لالكلحنلي صةلبيهاليعل ل)لنظر

ل(ليلشللم لالشعرلاذي لالعاملعلمي هم للي لم لبض ادلنوعا للويض .(لال ع لالواقعي لخلولل،3(م لالوح لالشاعرلأ 
ي لامعلومايلا الالواق له طلبا لم لم لتا لشعري لفلس س لجةل)شعرل(ذل،لن لسفل)لتتبىلقضيكلفا  الت

لفيل(الشعري الالشعراذيلتر له ل لروري لللمس ال لنقرأ لع له ي لا و لولالثا دهالالساب لع اذيلجاءلفي
نوعلولاددل): لولا ا ولللن لع لولفلس لمنابع لال نسايل ي لالعامي)لالشعرلا لالآدا حلع لمن لأ معناعاا ل،لوق

صار لاليللاخ ىلاماد بسهاا  لع لالرلأ ق آداهمل(ل،الغربيو للأ آفا لأ لميقا للل ل،4(ووسعوالها را  للتأ  للا اص لا يا
لا لخلقها،لحىلأ  يا اعلولكي لقضاالال ب لالنظرل عاد ىلا  عولا  لالللشعرلهولي لم لراع ل لاليليعيشهالال نسا لس

لل،الوجودللوجوداام لحنل،(Octavio Paz (ل)أ وكتافيولاالشاعرل)ذكليؤك لس للل لالنس ب لالشعر أ مي
ل لولالعصورلا)يقو لللم لالر ل)ول م لالشعرترىللق لع اس بارلم لل-ال نالال ا لم لفاس لواح وادرا لمالنر

                                                           
1
لحبي:ل  لحبي،لنظرالرين دجةل)شعر(:للرين ل.ل41،لى040،خريف0،الس نل4الع
2ل
ل.ل000‘ل0414،صيفللي،الس نل00،ل00جة)شعر(:ل 
3
لحبي:ل  ،لرين ، لحبي، للرين ل.ل40،ل41نظرا

4
دلل  ل،جةل)شعر(،الع توم ل وري ل لحرك ي لغريبل:الشعرلا للي041،ش تاءل01،الس نى0رو ل00،
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لتوماس) ىلل(سا يافلي(،لوم ل)ا  ىلل)مونتالي (وم لل(،بهاور(لا ىل)شولويبل)مي لماركس)ا  لل(،ار بلبع م لملي
لال لولمليزي لكتاال،القصائ لبع لامأ خشعارلت ور لامأ  لبتكل؛1(عراءل(لم لالشولأ ولال قوا لالشعرليودلامعرف أ يلأ 

لول لهاماال حاءا قائلال  لا لتق س تعملهالالشعراءل لامطلوبل،لرملكواليل قيق يلا لالشاعرلبعضهالللي ،لوأ 
لس لب ي لالصول)لا لم لخا آل لامتأ للات لم لخا ،)ليري لاذيلتلمحلر و الال سله لجعهلحارا لل،يع لوأ 

ي ل لوجودا لج ليعطي نسايل نسا المعىلا  لماليوال ليوس لالرؤي،لولأ  لليلهلللموضوعلوف رضهالع لي اليلأ رادلأ 
و ل.ال

لللشاعرللللللللل لمتساوي للها لالعام لللموضوعا للوليس لبيها لالعائ لوللتتوا لماهلكثاف ر لبق لقم موضوعلما
رلماليل؛شعري ل.(لاتصاللالشاعرلعضأ يلبق لسوا ال،2(م لالعاملالشدلللالشاعرفا لله لم ليواج ل،لهولأ و فهولاس

بر لخياهلال سللحتوي واسلبعقهلولن لعاملا لع لم لس يطر لمالمل ت لح يلعلي للالقامللومنطقيويض لالنظر ع
للها، ائ للل ش ياءلولا الي لاللا لراع لالشاعرل لاولأ  اعياواعيلم لال ب ضيا لتلمق لا ىلخطرا لوحدلحتا

سل وين لال دهالوللم ()عصلح و ل اورلالتاليلا ل:ل3لا

لالشعر:لوطاماليظللالشاعرل -0 ا للشاعراالرؤالمي لافا  للهالتصبحلفرا ادل وقا لوللاس تع لامعق لالعملي له
لمعا . لالبس يط

لامايلهولحالالشاعر -0 لبأ  لالعمي لامس تقبللهولحارليأ يل:رلمل دراك لبأ  لو لوقبلللليء لفا  ،
لهولغائبلللشل لي لا  لللهلالغائبلاذيليتو ضاف لل يليءلولا  ضاف داديءلهللاللأ يم لا  ا للأ  دادلبع أ 

 ا .تأ لق

لل -0 لمالشاعرا لليء:لوللالشعرلداخلل ظ ل لهول نسا لوعنل،ا  لال رفلتزدادله للالشاعرلا لداداي
اد زيقيلاس تع دلالواسلل،ال لاليلتغتيلطوبتع اوة.لاس مرارلالشعري  ا

لال وىلللشاعراحرل -4 ساس ي للا لامقابلللاف:ليق ليعو ن يصاول لالصدللا  لهالأ  س تطي ل لا ىلدرج لعن ناع
لالردل لخل ل.يعي لالشعري  عش

لالزم  -0 لم لللشاعرليزدادلمساح قللامغناطي لا للمل،ا  لالش يطاني لتكلالرار لأ  لدا لا ىللا فع لت تزا
ل. اب  ال

لتغرلمس مر -1 لالشاعرل لمس مرللماد لحر سليل لالن لل،طامالأ  نسا ظلولالشاعرلا  للل لشهلهول
يلا لتغرل لاماضيلا لكي  .ع لاللحظ

                                                           
1
،:لأ وكتافيولال  لالقر ،لالشعرلوهاي وا لع و لم لوالنر،لترم لللثقاف (لدارلام لامتح لالعربي ل.لىي،ي044،لل0طأ بولظيل)ال مارا
2ل
لحبي،ل  للرين لحبي:لنظرا دلرين لل4جةل)شعر(لالع لل0ى04،خريفلل0الس ن ل.ل41،
3
:ل  و ل ،لعصا لالشعري لالتجرب لحو للخطرا دا ل00،00جةل)شعر(لالع ل0414،صيفىخريفي،الس ن ل.لي00ى00،
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لالندلا لللللللللل ساس ي ىلأ كرلم للا هبلا  لم للالشعرلي ،لوم لمع لالعالاانطباعابع عال تصورلالشاعرللان
ال)الصدل له لبنلال ش ياءل شفلالعاق لالردليطوفلليلي للل،وي(ي رلصورا ل))ل(رامبو)كاليقو لال بللل،س ت

لالصور لمعىلهم ا لو رك لاجهوةلوجعلهالم شفلالعاق لت لاجهول،ا شارا لتغرقنال ليلأ  لا  لتوس ،لأ 
لعقلنالالرمزنالجعلنالحسلمالللنلحقللمعرفل رك لي لأ  اوةس تطي لالعللل،لولالشعرل لالبصر لطر لاليلتبق لمي
لالعامل لالوحلخار لالشعورلأ عا شفلظلم لالعاملوي لأ عا ل لللشعراءللليليغو لاميتافزيقي لال راد له وني ال

قيقين لا اس لال راد اهالا  قيقينليل ل.1((ا

لواعيلللللللللل راد ليتطلبلا  ي لالشعرلا لأ  نتا))ولا للفا  لعن ا للkreuotchih(كروتش ي)ا راد يتطلبلا 
ل لتلواعي وسلولالصورلأ  لا لكرل،ضيللتسمحللبع لالعمللرع لع لقادر و لت لجبلأ  لال راد لله لوم

لكا لملهالغزيرا  ا لللأ هالكثرلوللولا تطلبله لالنظرلوهلا لطويلف معا ع للنتعرفليلال ؛لأ لالتصوري لي م لا 
لعن لامهم لالرومانس ي لولامعرفللفأ ل،لويللالتصورا لالعمللولال راد لا ىلجا الالنشاطلال لل،ب لوه ا راديلا

ي لال لالتجس ي لخلليسلبعملي ل للحصيةلامعارفلاموظ نلا  لحولا  لالنشاطلالعميلاموج لحوافزلم لتا اس تعاد
لما ل(جالي ات سل تلفلع لا ل2(،لوهوليءل ليلفلس لاذيللعهاليبحالشعرلاليل،لوه ي الشاعرلا

لامل لم لاجمل،لوأ نولالظاملعربيغمرلاموجودا لعاق ل لفا ولل،شعرلفري ي)لم لم لالشعرلا ل تل،)قراء
لولال ل لالتعبرلع لالواق لامتلكون لميقا لحا ر لللثورينلوللج لالثقافي س لالهن ل ر ج لامايلأ كرلماليلم

لللطواوينل،السجو امي لطرفيل،ام لأ ح لادينيفالشعرليامسل هرايلللرؤي لال لبنل،لا ليتناو الا لوله
ل ل.3((ولالرجعيالثوري

للاوا لللللللللل لس يحاف شفلفهو ليلال لالشاعر لرساة لللهاعان لمسجوا ل)التجرد لدا لل)ما لأ غراض لقلع
لالائنا لفهمهاولال للس تعب س تحيللعلي لمليئا للش ياءل لفسيبلمالدا لفارغا لاذا لل،م لالللق لحنليلقيل للأ ن ا 

لال للوح لع لبريئ لالساملنظر دلل،هاش ياءلللشعور ن يفا  تشفللهالمعىلج آنللوللي لليليملئأ لل و للرأ يأ يلال
ح( ل)لالشعورلامن ا تسبلل،ه للأ يضاوي هال يلليءل)لقمت لبوح و لال ل(لوحظ لل،اصالي ل ي ح لم لج

لولالشعرلاموجودلاني ردوسلالضائ لال ل م لالق لالشاعرلأ لالوم لالشاعرلهول،نالالطرييلليرل،لوع لأ  لاذيلفا
لالهل،4(يبيلعاملم لعامنالمنوطلحريتنا( ننالالقو لا لم لتزللال نسانيلالشعري ليلشعري لعامللامراتبلموهي

لمزحول لال نسا لاليلتستبع لاوالتوترللالتقني لوالقل س تحق لاذيل لحاةلاليأ لالس يا ل يلاذيللليضع لس سلل
رلال نساي لالعاملخترلال ا لاليولول،له لمعىلال نسا لج لأ للأ  ليللهولقبلللليء ل لللشعرلمان عي

. ضار لا
                                                           

1
لحبي:ل  لحبي،لرين للرين ل.ل40للنظرا

2
:ل  ي،لصريلحاف لالنق طا لا ،لأ ف ي لللنرلوالتو ،لدارلرقيا للل0441،لل0طللالقاهر ل.ل41،

3
:ل  ،لأ وكتافيولا لالقر ل.ل000للالشعرلوهاي

4
لحبي:ل  لحبي،لرين للرين ل.ل40للنظرا
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لاميتافزيقيى10 ساس ي لوا يث لا ل.الشعري

للللللللل لالشعري لالتجار لمعىلالشعرلاذيلل)شعر(لجةلجاو لالعا هوم لم للاعترل لم اعي،لمؤك ب فعللا 
ا لولالتأ كلل،فاعةلمزلكلحضورلالشاعرل لالتجاو ا لويله لالشاعرلاللي لاجعل ف لين فاعا لعريل لحوللن حاسال 

لتأ سيسلشعرل يثي لبنللح ي لج لعاق قام لالشعرلاميتافزيقياالحايلأ هدلأ لل؛الشعرلولالعملولا  لتلص لأ  يلول لس لال
لم ل خراج لا  لو ل لكلالتقوق للولانغا لالتجرييلامنطقي)فاميتافزيل)اتي لامنظور ل لللقي لا  لفلس ا لا  ليس

لجريبيا لل،لما و لالعملمالي لللتتوقفلع لالتظاهرلبأ هالنوعلم لالعمل،لل  عو لم لمعىلا لس )لأ يل؛صورا للأ ولال
ل(لمنطقيا للأ ولراضيا ل ا لع ائف،لوللما ل لللميتافكلفهو ها لنب لبع لس للل لاذيليبق لالوحي يار لا ل، لأ  لهو زيقي

ىلنشاطلمل لا  فلعلميل،لنشاىلنتتحو س ه لاليلتؤديللدورا ليروطلامعرفللاس تقصاءطل هوما ل،لوحليللام للالعلمي
للأ ساس يا ل نقا اوةلالتجرييلامنطقيلا  ل لم لالواحلأ  ل،لا  لامعرف نتا لا  للسرور لأ  لهول لم لاميتافزيقي لس ال

لم  ها نقا لا  لل؛الشعرلاوة لجرد لالشعر لتبق لأ  لم  عالللاس تجااأ ي ل(ليان لل،1(للواق و لتب ا لالشعرله عاق
لم للاميتافزيقا، ل لتت لأ  لوعلوهالاليلاس تطاع لس لال ل ائب ل م لق لامعرللميتافزيقاعاق لالواهي ع للللامعرف
لهولواقعي لالزم لل،ما ا له للتعطيلللشلالشعرلاميتافزيقالالتصقوبع ل يلللي لالايلا اعا لعر ب للرا لمعلا  يا ع لا

ل.ونشاطهالال نساي

لاميتافزيقيلاذيلأ ماللوللللللللل هو تع لام للاعم د)مجةل)شعر(ليقو لم لع لكتب لمقا ل(ل لالثايليلصا ها
لولال داء"لبعنوالعر ر :لل"الشعرلبنلا لالشعرل))يقو لالرمل،لالنحلأ  لس لال سمحل)لتعري (لالل مالص
ودلالتعريفلتع لح (لغرلمشموةل مو لم ل)ا لجوانبلهام لحسا للع لمهالا  لللموجودلل(...،)ريفلواح ا 

هومنلممزي لها لم لم (لول)الوجود(لل:يتأ لفلكون لورلوتش–)اماهي لاذهني لاموجودا له للل لامتحقق اموجودا
لاذه ل لووجود(خار لماهي لكون لل،2(ولالشعرلك يلموجود لعخل لالتساؤل لالشعرل،ه لوجود لماهي للوماهي

لبنللخل لوجودي لعاق لل،(الوجود)ول(اماهي)لنا ننا لم ا ل))لالقووه ل لولالصور لالتعريفلبنلاماد مزل لا أ 

                                                           
الملMétaphysiqueتافزيقا:اميل  لله ا أ لاس ت لقبللامياد،ب لال و لالقر لأ رسطولصطلحل لا ىلجزءلم لترا ي،للا شار لس لدعاللال ا ىللفق

رس لال وى(،ويلاليلت لس ي)ال لس لال هب لم لم زءلالها الا للللمالهولموجودله لال ع واسلامباد س توعهالا للواليلللتبلغهالا للالعقللولل
ا(،وغرململامتأ مل، (،و)لبينز(لو)س بينو ل)ديار لالوجود(عن سلمعىلمصطلحلانطولوجيا)مبح لمصطلحل)اميتافزيقا(،بن لل لفاسا القر

لعر، لمرتبطالارتباطا للالساب لمصطلحل)اميتافزيقال(للليزا يقا للا لالطبيعيلو لالرابطلوال نسانيلالعلو له لالثام لعر،لوحطم للالقر
الامصطلحل لم لأ س تعملله )هيغل(أ و يوا لالاج رللمعنا لملي ن ،لول لالعمللوملير لمالمعطيا ا المالفعهل)ماركس(،و)اجلز(،ال لوه

لاجاعيل لال فلوالنق رلاميتافزيقيوبرهنالع لامادي،لاسلالعلميلللت لا (أ ول)عملمالوللووضعالمقابهلمه لعملالطبيع لبع ل)ال عا أ صبحلمعنا
لأ ولال ش ياء(،لاسزادورا لا ىلموسلءلالطبيع اهملومصطلحايرج (،م ل)اماركس ي للوع لاموق ع

روي، للل httpllwww.marxsts.orglarabiclinbex .htmال ل
 
1
لضاهرل:الشعرلوالوجود،ل  ل0ىعاد

2
:ل  يلصا لوللم ر دللال داء،الشعرلبنلا لل1الس نل00جةل)شعر(،الع ل.ى0410،4ربي
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لاهالليزلميتافزيقيالوجودلوهولمل لوج للما لق لخلقهملافراحولل،الشعراءد لموضوعا ل اعهمزو ب هومنلهاللمىا  –م
ل( ل)اماد (لولامضمو لال لل،وملتع الشلل)الصور ا اوةل لا لتطبيقيولصه لقم للوللبللاميتافزيقي لان الا  ه

ل( لالتطبي ل لأ يلقم لأ عط لأ يل،1(ق لاميتافزيقياتصنيفلأ ولأ يلتقننلملكلأ  ل ور لج لبأ ساليهاللت لروبيسيأ خ
حايا ل اهمهالم لللم اظهاللاس تعاره لأ ل يا للحويرا للمصطلحاهالولع جابيللوتب لا  لتطبيقي ليعطيلقم للل،للم لأ 

يا لأ يلجانبلم لجوانبلا لع لأ لكلل،لال لولل لللالبع لكالحياهالبعي يا يلل(اميتافزيقيا)لا لس شكهالال
لالامستنط لاللامنطقيللولالصو لطبيع لهايشعرلاذيلهولنب))لوا  للليقبللأ يلعاملمطل لوخل لورؤي وللل،ؤ

ل لويتخطاينحرلفي جر لهشعللفال،بللي لاذيللهاي الالبح لاذيليظللحثا للرلهوله للالبح رلالشعرلأ  للليق ذا
حلويزدهر لالامةليت رب لال لمنا لل رلالقملللل،ا  لمص لال نسا لللآلهحي لحي لوللالطبيع لهولالكيلع ال نسا

ل( قيق لولا ل.2(ال طا

للولللللللللل لفا  الم لم ليعيلاعتقاده اعلهولمالجبلأ  لهملال ب لقبللأ  ي صللل،الشاعرلا لال صللولال معرف
، لالبع لبعضها اعي ب لال  لالعاقا لحقا للخي ي لا لالشاعر )لوع يل)لأ  لالتقلي لالشعري لال شا لفق ليتخط

لالندل لللشعرلم لوه ات يل لالتقلي هو لام لأ يضا  ليتخط ما ل،لوا  لجردلشعورلأ وومضاميها يث أ حاسيسلأ ولجردللظرلا
لل،صناع لاستباقوأ صللبللأ صبحلخلقا  ل ات ل لالعاملامقبللبحلالشعرلهولال نسا (ل،لا لالعاملالراه لوتوق لللعاد ل)خر ن

لأ يلتغيرللن؛ل(عريل)اب كاليعرل لعاقهالظا ىلالعاموتغيرلالندللال ش ياءلونظا لل،ظرلا  لخض لأ  وم لغرلالطبيعيلا 
لعلي رو لم لوطاقل،الشاعرللقانو لمواق لفق لخض ن لأ ول،ا  علللقانو لشعريل(لفهولمب لهولل،3(نظا لال ما ا

لكرلل لالنبوءل،لمهم لمرتب لالشاعرل و لالعاداليلتس تجيلالتغيرلولالتحولل،ي لخر )اذيل)ل،لفهويللع لطري
لمس تحيا لتغيرلالعاملهليتيح الا ا لأ لل،لفا  بلالشاعرلشي ا لللي ي لتؤديللج ي لج لمليتغرلم لاداخللويعي لجرب ا 

ات لتغيرلالعامل لالعاملو لم لتغيرلعاقات الالتغيرلتزدادل له لالشاعرلالعريلامعأ لولل،أ مي آ لرلأ لالم لمأ لج ن
لداما ل س لبللجينا للارا للن لاليومي يا ةداخللا لامبت لامميت قافها لو ودلوجلقمها لوداخللامظاهرلاليليلح بلدو
قدل لا يا لالشعراءلها لامم لوراءهاماللعهلامظاهرلل،لولرمالأ لفلبع هالالعاملالوحي لأ يلغللوح لخن لأ ن لحي ليا

لمعل لأ عاق لأ خرلللعبثا لأ ادللترا لداخيل لجولمنسح لحيال لأ  لأ للوير ل(يقيلع لال نساني لخصائص ل.4(خ

اللللللللل لالشاعرله لع ر يلي لتغيرلالعاملاليللا ليؤم لبرؤي لكلأ  لعلمس بلطرلافرض االولو ،لملا
ل لحضورهال ليتج لأ  لع رك لا لتأ كي ي ((هولغرلا))عاملالشعرلا لعلي لانبعالفا ل،وم لمل5لعاملامتواض

ل ل))الشعري ليتود لرف للل،الوجوديلال وضاعم  لمبار لامعطيا لرف لمقا لوم  لأ كر لمعطيا لأ جل لم  للوجود

                                                           
1
،ل  ، : يلصا ل.لي4م

2
،ل  ي لالتج دلأ دونيسل:الشعرلالعريلومشك ل.ل44،ل0410،صيفل1الس نل00جةل)شعر(لالع

3
،ل  ي لالتج ل.ي4للأ دونيسل:الشعرلالعريلومشك

4
،للأ دونيس:ل  ي لالتج ل.44،ي4للالشعرلالعريلومشك

5
،ل  ي لتعريفلالشعرلا اوةل دلأ دونيسل: ل00جةل)شعر(لالع ل.ل0ي،ل0404حزيرال0،الس ن
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ادا ل ل(لوام ىلالعاموتتغرلالندلل،1(ومول  لا  لبلظر لهولالطر لأ خر لع لمعطيا لامبارلللوجودلولالبح لامعطيا رف
ل)شعر(ل(وييؤالرل) ا ل))لبلاذيلأ راد ي دراا لج لالعاملا  لال نسا دراا لل،2((لعاق ليللا  لميتافزيقي رلع لحساس ي يص

ل اصي ي)ا لالشعريلا لالنتا ل يل،ل3(()لالرئيس ي لس لال لامس تو لع لاميتافزيقيا شفلع للهاجدلوأ  حولال
لالتج لالرؤالال نسانيبرلاطني لفا  لال، لأ ددلوللوم  اها ل لالشعريلهه لامس تو لع لادور للم لا لالتصقهنا
ل))لالتصقكاللالشعر،لاميتافزيقيا ل(للس تغوارمحاول لالشعري لالتجرب لم لخا لالباطني لال نساني ل.4(التجرب

للولللللللل لان ا لالشعريللعواددلله لالرا ل يلتخطيلالثبا لالشعرلا لهم م للنبعا ل))يصرللأ يلللل 
ولالرار للولال لتبع لخاق لعربي ليصرلقو ىلأ  لم لحياتنالولمصرابرؤاهالا  زءلالغام لوتعينا ليصرلل،لوتضيئ

علب عللاذيلنب لاللوجوداال اع ب لا  لهمس مرارولنعي لالعام،لان لياح ملأ  لالق لولللالشعرلالعريل ،يفيجر لص
ارلفهوللالوقلدورلأ ما ليللا الالعاملللالنظرلأ صا ليعلأ  هله ليب لوولل،أ  لخل دلليرادلأ  لوج الشعرلالعريلالآ

شفلولامعرف لال ل ل.5(حضورلال نساي(ووعيلشاملللللمغامر

للللللللللل ا لله ىلو لا  ي لا لالشعر ليبيلحيالسع لامعرفيلأ  لأ فارها ل لقام ي لسلج لال وللرلالتغيلولع
افاوللحويلالتدل للخ لقبو للموم لل،سابقا للسللمالهولموجودلجللوع لفا  لاليلسعالعاق ي لجةللا حرك

،لسهالبنلالشاعرلولالعاميلسلأ لتلا ى)شعر( يا رىالتعبرلع لا لالت هليلفلس لجسبوص لالرؤاىالالعاق ا لا ا
لمرجعيهاللالاعادي لم لالتدلحسم لتس م لس يا لماهيهال لحولحقي سعيلاذا أ ل لتب لأ نطولوجي لميتافزيقي وترلاس ي
دراكهالليودل،ولامعاا سوسلوجودا للمعىا  لواقعهالا لللتنويل مالسلسةلم لالظدلل،حقيقيا للالوجودلحولهالحي واهرلوا 

آخر لعاملأ لخاصهال لأ  ر لف يا لا لفهلفهالعب ا للاتر لبلوغل،حلا للوعاميا للما لحاو ،لل  ىتلمس دراك للوجودالىا 
لحل يا لا لالواق)لعامن:لحوليله لم لخا ناق)العاملاذيليراء لوم سوسا لم ل لضلمالحيللب العاملالآخرللا

لفها ليتأ ك شللوح لالوجودلماللاذيل لولغرلمرئيام لخا لولمعلل،حتويلم لمرئيا ل(سوسا كلذل،6(نوا
لالشاعرذ لع لويعهاللكلا لالعاق له ليتق اعللمعهالأ  ىس بللبناءلشعرلهلحىلتتبنل،وليت ي يلمعاملىكي لج

دل لح لم لخاهلأ  رس تطي لولال يا لالردلل،دلا له لدليلنال و .للولي لللحيا  ؤالاميتافزيقي

ل

ل

                                                           
1
لخر:ل  ،لمصط و لي لأ  لالشعرل دلجةل)شعر(لحري لليلس نالل04لالع ل.ل40لل،ل0414،ش تاءلربي

2
لغريب:ل  لف لالشعر،لرو للليصن لوح دلامضمو لدلي1،1ى04،صيف00الس ن44جة)شعر(لالع

3
دل  ل.لل0411،001خريفل4الس نل01جةل)شعر(لالع

4
لخر:ل  ل.ل40ل،ل،لمصط

5
،ل  ي لالتج ل.ل44أ دونيسل:الشعرلالعريلومشك

6
لحبي:ل  لالوجود،لرين لمعرك دلالشعرل ل0جةل)شعر(لالع للى040ش تاءل0الس ن ل.ل40،
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لالشعري:10 ل لا لمناب ي لىج

هللللللللللللل لاليلشه لالتطورا لخلق للق د لامتع لالشعرلوعاقات هو ،الم لخلق لمناب درا لا  ل للحول كلأ 
، يا لا ى لالزما لدور اعلالشعريلتسرلوف لال ب اعلالشعريل))لحركي لال ب لا لم لهنا ساطت ل لوهول يا قري لا

ج لال وىلالسا لمناس بلحو يملاس تجاب للللوقفلج يا يلولا فلع لالتغيرىالتب ،لوم لمللليتوقفلس يللت
ار اعيلاست عللال ب لاليلتقفولل،ردلال لامعوقا للهالي لم لشأ  اعلفا  لتيارلال ب رلوج اعلأ ولالردللف ب لال  ل غب

ل اع لال ب لنقص لأ ف لع  لالكي ليغب ل(م يث لا لالثقاف لل،1(ظر لا لداملالشعرفلق لع  للالبح ي لج منب
للرىيواكبيسال ي ل،ج يا لا ولأ فلس هبل)لذكلكاليب يلهاللشعري)للللم لهت هالم ل،لونستشلالشاعرفلس

آارل لأ يل،خا لالاس ي لس لال لان سهالالسدلللللق لالشدللاعتناوللفلتق اعرلولال ديبلمبادهملاليلتوجبلع
ودل لح ليلز لفراعيلالوضوأ  اوللالعقاني لاموضوعويعلانضباط،وللاعت لاليلكردلا لالشائع ،سهالا أ ماللال جيا

روالالعقلل ن لف لوأ علنوالالرومانطقيو لفرنسالكالبلسا ل)هوغو(ل للالرومانطقينبلسا لالشعرلهولل،وانكزال ما أ 
لالوعي اء لا  م لا لالعقل اء لا  لوأ ن ر لال لولتعطيل لموقفلالصدل، لشبي ا له هم لاذموق لأ علنولوفي لي  لش لالعقلا ل ،لهم

ل(ورخ لها لع لال  ل.2(والبعجز

اللللللللل للالشفا لله لج لم ي لا واعر ل للكلالشاعر ل لالوضو لو لامبار لع لالقام ي لالاس ي الزع
مالأ صبحلرومانطيقيا لل،الشعري ملرليتنلوصوفيا للا  لالق لالشعري لالقاع لع ليرل،لعقللويعل لمرد لالشعرلهولحاةللا  أ 

ةل ملأ ولالغ علا س تحرهالامب عيلالوعي،م لالاوعيلولالشعورل س ت م لقصرل للل لال ما لالرومانطقيو لا وق
ل لالقر ل))م للملالثام لعرلأ واخر لالعقي لالواحالصدللأ حيوا سلالعام لن ل) لمصطلحاها لو ل،ل،وفي وني دلال الع

لبن(ال م لالتوحي وا لنش لامثل لل(،هل،الطبيعل،ال نسا)لمم لع لالوجود لبوح لالصوفي لالعقي لس يطر وق
اءلالرومانطقين ل)بورا(حل ل"ل(لHeritageof Symbolismeل)ل،ليقو ر لأ ن لصوفي لأ ساسهالحرك ل لالرمزي رك ا

لبلل،العقل ف لاس ه ، لها لال  ر لمص لالصوفي لالنشو للناءواعم ي لج لالعلقواعتعام ا له لاط لأ  ل لي  م
ل( ل3(ال نسا لأ  ننالالقو )الصدلالل،ذكلم رس لتأ ثرلام ي دلشعرلا لوالن ل لا (ل لالشعريتن،وفي لوللشو لالشعريتقو

ل لفلس لع لدلةلالتأ ويللل(التأ ويل)الصوفي لأ  هملوليسلالل(ا  لال شفلع لمعجز شفلع لالتواصللالعجيبل)ليلال
لالتأ ويللأ لل،بنلاذوا لق ل لاموضوعي لتتطلبلالوه لأ خر عيلم له لا لالقص ل هملهولامشارك لال لتوصفلبم

ل)ش م لالوصفلق آخرلعن لم ل(ايرماخرأ لمالح لعلي دلأ فاراللاشرا،لل  لهولاذيلح لي لاذيلننميلا  لالرا م
لل،امتخيةلويقودلفهمنا لفا  ا لوعلي لأ ب لليس لق لا لصله لكل،لحتريولم لطبيع لنظرلفهييلليس للم لوه كلا 

                                                           
1
لقري:ل  ،لعز يلوروط لس اعلال للال ب (،اج دا1جة)فصو ل.ي0لل،ل1ي04،سبمر4لع

2
،لل  وري ل لحرك ي لغريبل:الشعرلا دلرو ل.00،ي041،ش تاء01الس نى0جةل)شعر(لالع

3
لل  س لن لغريبل:امرج ل.00رو
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قللاممتل،اتي الا سلداخلله لدورهالالع ليق لنظرلموضوعي ل(لبنلالنلوللم لوه هم لل؛1(وبنلم لي أ يلأ 
للHerméneuteلالتأ ويل لالعملي ر لي لجربهالللحياالشعري لالشلم ليبيل،لخاص لأ  لحاو ي للتكتابلعرلا ع

لشامةلللحيا للي للل،رؤي اللليتأ ىلهلا  اهاوه لالصدل)لم لم لس لل(،وفيال لرامبولصوفيا ل)فق وحشا لل)ا لل،م وحلق
لالغامض لامهلوصللبنلالرمزي واسل(بودلر)ل،لولبىوسولالرالي لا ل لوح ل للنظرت ،لع للبع لبعضهال وحلو

لعقي لو و لال لبوح لبنلأ جزائانسجامت رق لالت لوعرللوع لبرؤ لل(أ فاطوني)لع لشعر لبعي ىلعوام لا  وتو
ل( ل،2(خيالي لو لفا  لالصدلم لم لالسدللرحبا لللماا لجلوالشعر رقهملخياه لم ل لليشلاح، يا لا لاليللا الرؤ
للنا ،القصيلتس تن لالصوفيلل للالشعري للالزع للوليلالعرلالشعرلدخلموج لامايق لالقر رهالخا لتأ  لظهرلفي

الالقر له للمطل لل؛لأ يل لوضو للاجاعه لفلس ل الل(برغس )ال مريي،لول)أ مرس (الصو له ،لو رن ال
لولال د لس لبنلال اعللأ كي لت لسل،الثايلدليللع لال للتوجي ل.3خضوعلال د

لاللللللللل له ىاول لالراهن يثير ىالتح للهضوي لولامنب لالصوفي لس لال لهل لع لماد ليبح ي هبلالشعرلا
ارل للال ساالرايلولام ل)اليلجعللمهالل،)رامبو(لتجرب لأ ساس ي(اليالرد لم طيهولخلمرجعي ىللىانتقا امريلا 

لالصوفيل،الامري لالتجرب ل لالشأ  لهو ل)ل،كا لملتحم لالامسموعللامري،ا)فامريلل لامسموع سوسلل،و لا و
سوس رلبل،الا لم لالت لملتحملبللما رلب لم لالت لللما لأ  لينطلوللش لقو ل،لوهو لنتا لع لماما ب

ال،4(رامبو() لالشعرلله لم للحسبفا  لامعىلالعاديل(الرالين)غر لللمعرف لالرؤال،ليسلطريق وماللبلليلمعرف
لل،الواقلفو ا ل)رامبو(رؤاوافه لشعر لالتأ مللقاما للا يلRéflexionلع لس للال للالتصاحاو لبأ بوا مبار

يل حالمشحوا ل))،الاوعي لس لال فل،اءا لسفلوجعلله ليت لأ  ليءدو دل،لوالتايلقو يل لفلس ل،يلمغز
ولمغز لهول ليويلما لق ليويلمالهولأ ن دلق يلح للفلس لسفلكالرأ ينالمغز يلولليقوهلالشعرلاذيليت فلس

لم لالتأ ويل لال و لامس تو لع لس لللشعرل،يعطينالال س لم الامس تو له لع لس ىلل،ولال لا  اج لتادلتلغيلا ا 
لالثاي لامس تو ا لل:تأ ويللالشعرلع اةلجس ي لا له ل للليعود لال هالالشعر آلمعىلل،ل راد ليلأ لأ  لالشاعرلخر عم

را لال له لي لينقللا  لأ  لبقص لخاطبلالقار لأ  لهو د يل لموقفلفلس لأ و ر لللتعبرلع لف لاموقفلمالأ و ا ه
لخاضع دللس يجعللاللغ لالتوصييلا الالغر قله ل(ل،لهنالت د ع لم لالشاعرلقابليهاللقراءا لل.5(لغ

الم لللللللللللل له همأ  لالشعرلن لىنقرأ  لمقراء ي لفلس لقراء و لللي لق س لهولن لالرملم لأ ن لع ي لفلس عم
لبللالتجربل،للعاملأ ولالقملأ ولال نسا سلالتقلي لالشعرلتق لهم الامعىلملتع لالشاعرلالولله الامعىلعظما  للله

لومس تقر لاب لهو لما لوصفلل،يقبل لهو لعلي لينطب ن (ا  ،Nietzscheل)نيتش ا لللل لحن اقا رلل"ا ي

                                                           
1
لل  لالتأ ويل،ل:غادالمرهانسلغيور لشويلالزي ،لفلس لم اف:طلترم لاخ ل.ل40ل،ل0111،ل0منشورا

2
لغريب:ل  سلرو لن ل.00،امرج

3
ل،لل  س لن لغريبل:امرج ل00ينظرلرو

4
،لأ دونيس:ل  لولالسورالي ل.04ل،ل0،0440لطلدارلالساي،لالصوفي

5
لضاهر:ل  ل.ل014،ي01الشعرلوالوجود،لعاد
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م لالق لولاذيللبليسملاذيللل،اللوحا لبلعم لينطب لاليقا ريلالشاعرلا لحولج لع ر ل يلسوفلا ل
لالشل،1(( لاذكلوج س لن ي رلشعرا لمطالبلبلعرلا لي يا لأ  ل،لحىلم لم لصياغىلراليا لىلصوفيا للىلفلس

يا لالشاعرلال مللا لاملوأ  ا رلشعرا للعىه لشاعرا للي لبص لا رلاجردلليسلمعينا للولا  ل،لال ر لال لص ا 
لأ  لع ليقو لالعمللالشعريلالتأ ويللكالوحنالسابقا لل))ال خر وا لما للهولم لم مالنقرأ لوذل،شعرا للبص كلفعن

را ل لف لا لالشعرلسواء ل ر يا للال للفلس لسو لمل،كأ و لنقرلفا  للشعريتللفيأ لا لممم واهالهوليء لم لم لل ن ،
وهري لسفلشعرا لل،ا لالت لمعظملو لأ عا ل لتبييها لنتوق لهولم صو لا لوج ل2(الشعراء(لكبارلع ا ليقف،ه

ي ا للالشعرلا لال ش ياءلبعي لجزئيا قيقلع لتعريفلا ل لحقيق لع لويزملأ ن لل،ع لالعقللولامنط ل(أ دونيس)يقو
لكوه)وي) ل لولالرالي لللصوفي لالنس ب للا لخطأ لالعقللولامنط ا لال ش ياءلعنيق لدهالجواا لل،جزئي لأ  لوليزعا

ل ي للال ش ياء،ع لكي لل ها لامنط لالعقللو لقوا وا لا لمشكليتناولملأ  لبوص لل،الوجود لم لحلها بيالل–لب
لا ىلالوجودل لتنظرا لولالرالي لرا لالصوفي لهالل،بوص الالرلاجايلولامسأ ةلالنس ب له لهنا وا لا لغيا
لالوجود لع لهاجسلالس يطر لع يل؛لأ لدليللع صا اةلال وىلحبلان ل(لا لهمن اةلالثاني ل.3(ولا

الويعيللللللل لوالرايلالوجودللالشعرلأ له لالصو يلسكليلمذل،العقللوامنطللليعرفلد لالشاعرلا
لولالرالي لالصوفي ي لا لبقبوهللاللتالامعرف رلالامعقوتعرفا لل،الال سوسلولامعرف لالا دلموجولالاولال درا

لاعادهاول، ل لالصوفي يللأ  لاليلحصلللغرهالمعم لحصلللهالامعرف ماملوللللعقاالرؤي لالشاعرلالق لفل،نط الصوفي
لالرل))لتر لمي لالنو س تغر المل لالوم،لا  رل لتص لالقلبلولأ حوا للاستشعار،ؤالخواطرلتردلع فيتوملال نسا

لاليقظ قيقل،عن لا ل لرؤي لا ن لا  لا ما لقلوهملهاما لولأ للولكلتصورا ل،لوا  ل لعل،تقرر ا هملال حساسلوحنل
لتكلال ل سلولالروالظاهرلجرد لا لع لامعلوما لأ حاهال،روها اةلعن لتكلا لل،فقوي لضع لأ ستيق ا فا 

لاليلتصورها لا ىللتكلال حوا لامشال ضاف ل(كلا حساس لالروري لالعلو لوحصو ا ال،4(اه لله لالرؤال فا 
اعل لع لالعقلللالشعريال ب لمعز ل لا راقي لهاملصادفالشاعرلمىلليطلهامعرف ل)و)للال وى،الشعريلاال  ملينقط

ياج لالشعرلا ل لمال،ريلالصو للشعرللواح ا اذيلللT.s.Iluet(ليوأ سلا لل.)شعراءلمعاري لأ م
لاماضي لال  لحضارا هن لدرسل،وعيل للوق ريتاللغ ل،لصوفينولع لتأ مللوشللشعرل،لويملدرسلاللغافالالسنس

لشعرل ل لالصوفي را لجوف"ل،لو"ماكسلجاكو"ول،"لواريا ل"ونلمحلالتأ  لشار"لول،"برلجا مانويل"ول"رين ل،:بيرلا 
رلال نسايلبنلامعاري ( ويلالت لالغري(،م)لوتأ ثرا لل،5(وغرملم ل لالشعر للاد ل)ماد لقضي لجةل)شعر( طرح

للنقرأ للالعريلالشعر( لالثال د )لم لالع للمقا رلوامعايري(ماج لال لطبيع لاليليركبلمهالوالليبنلفي صور

                                                           
1
لضاهر:ل  ل.ل014لل،ل،لعاد

2
لضاهر:ل  ل.001لل،ل،لعاد

3
،لأ دونيس:ل  لوالرالي ل.ل01الصوفي

4
ل.10لل،ل،لأ دونيس:ل 

5
دل  ل.00،ي041ل،ش تاء01الس نى0جةل)شعر(لالع
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ي لبنل،الشعرلا لالعاق دلطبيع لولالشعرللوهولمالح لس لل،لماال ىلالقو لببعضهملا  لولالشعرللا ))دف لس ال
ل الاليصلحلأ ساسا لفلا–يءلواح له لالش ب هالووج لاليلتعا لا لل،للامشك لأ شا ي ل لالشعرلتعر لس لال

ل لدو للناءاس تثلالوجودلومراتب الالوجودلنظرا  لالنظرلم له لس ا لول لفعللال ي بيالفعللالشعرليءلغرلالنظرلل،ج
؟( و لي للا لم لالقولوم لمل،1(مالعسا اعل))للوجودلقراءتالشاعرل لولال ب ل عللهولا الال له لأ  ليقا ولل،ق

لهنا لنتساء لم لل،ل للنالأ  لالشاعرل؟لأ فالاأ يلر خللالعاملاذيلنعي لفيلوجودلخل ويعي لالشاعرلولل،ي
لأ يضا ل لفي نا ؟لال لي لا  ا ؟لمالترهاليضي لو ادلالوجودلا لل،لع لولا  الالعاملاذيلنعي لفي له الأ  لعن وا ولا

لم ل لو ادلالوجودلا لع خلل لي لما،لا لللوج لفي لمليبق لحي لفي ل لوجودلا لمي لولفهولوجودلملتستن ل
اعلمتس لطورلالصرلال ب ا ل،لبللهول لولالتامللأ ب ل.ور

لامتواصللولهولللللللللللل ل لفعللا سامل ل لأ  نا لرصاذيليلأ تيحللل عللدوما للوجودملالعاملم لجرائ وهوللال
علل لينكلمىلي يلأ س تطاعلأ  لامائللبنلي لامرئيا لعام لالغيبللا ىلم لخا لالعامليلاذيعام ا صحلع له

لرمزا للفصاحا لا ل لي هالم للويرمزلا  اليم لعن ظهارا  لخافيا للا  صبلاذيليعمرلبلمالا ،لوللكلالعاملم لنوايلالوجودلا
ر للبق لعامنالا  صحلعن لالتعبرلاللووللمالي ل الادق ا للول،قص لشي لالشاعرلللخل لأ  لنقو للالواجبلأ  لبللين لي ا 

لا ىلمالخئببصرت لا  لوراهالم لمعايلوأ شالاد س لعهالنلفيقلل،هلامرئيا لا شفلالنقا حلوب–صهالوي كلي
لال ل ل ىلما لا  لومعىعيوننا ن لوف لم لروع لامرئي لنش ياء لق لغافلن، دراكناللعهالو لا  لأ بصارالوقصورل لضعفل

لالل و الي لالثاقبلصيللرا لشعورلال لوه الل،م لالرؤي لوا  ال،ل2((م لالرؤاللرا لشئ لم لللشأ لوه ي عرلا
لالصو نو الالتأ ويللولا له لبع اعلليصن لولال ب ل لعهالقبللا لاليليبح قيق لا لمناب س تنب ل لالتأ وييلشعرا للىأ 

وس لالن ل خللالغبط لوي قيق ل.يزعلالقناعلع لا

الهولالشعرللللللللل لع )ل)ليعترلحيهالاذيوه ال،الوجودلالعو لالوجودل لأ قسا الأ صبحلأ  لولل:فا  يلالطبيع
لوله لمواضلل،ال نسا و لت ايوجبلأ  ل ر ورلمهال))ل:يلللالشعرلال ("لمالي ل)الطبيع لع خلوفي جانبللي

لالردل لالشعور لل،تيي(نلوماكبرلم  لع ور لي آس يل(ال نسا)وما لومأ لأ فراح لل،و لع ور لي م للبللوصلتل(ه)وما
لولال نسا يلخاصل)لوفي،الطبيع لس لولال خللجانبلكبرلم لالشعرلالصو سرلا لي الالت لال ل،لولأ بنلم له لأ بل

لوله لقضاالال نسا ورلع لي لمالا ليلالطبيعوأ حطدلل،وأ روع لالصاءلم لحي لالطبيع ورلع لي للم لل،لمالا ا 
لوله لصلهالال نسا لللتصبحلموضوعا لل،حي الم للأ صيا للشعرا للأ ولفنيا للفالطبيع لفهالشي لال نسا ارلمالين للامق ا 

لعلهل،روح نسانيا للاوس ب الت ل،3((معىلا  للله لىماد يثل(موضوعل)القصي لال نسانيلطالباملا واعتبارللبتوجي
لال نساني م لالشعرل للمناب يا لجةل)شلش يامعاوعاقهالا يوهولمالتسع لللشاعرلالعريلا للعر(لتوكي هو ام

                                                           
1
ري:ل  ل لالشعر،لماج دلماد لى040،صيف0،الس ن0لجةل)شعر(،الع ل.1ي،

2
ري:ل  ل ل.لىي،ل1يلل،ل،لماج

3
ري:ل  ل لالشعر،لماج لييلماد
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لخصيلللشعريلاميتافزيقي ل))جرب جرهالبأ ها لوي لالشاعر وسلولسرها لوبروللح لوصور لل،رؤ لتتحو حي
لتنصهرلال فار لجنبا للكوتتضحللو لاذايلملحمت لالبناء ىلم  لالعنارللجنبلا  لش تا ،م لم للال خر عال ان

لم لللوعواطفلورؤ ي،ردلوغرها لس هرلال لا لفا للا ا لللليعىلال فارلاميتافزيقيلالشاعرلوه للأ الان م لا 
لانعاسها لالتارخيلحي ظت ل لو س ،للن ضاري للاميتافزيقيفالشعرللوا لالعاملدو لع لللقب لوه لوتطل استبطا

ل رلمنطقي؛لأ وبنيا لحلف ((أ يلدو لأ ولنظا لللنس للوخار ي لأ ولح ل.1للأ ولجز

للولللللللللل الم لالقو لا له جايلجةل)شعر(لق لبوعيلنظريلا  لالأ فاد لاجاها لم لمي ل لاليلنشأ  لشعري
لالأ وروا لالعامي ر لا ل)السدلللثانيمن لطليعها (و لورالي لالتحاليل ل للأ صبحلال خر،فالشعر لاجايتجاو ها

(ميعها رس ي ،ل)ام المزللوتأ سيسا للم لأ يلنوعلان له ،لع لالشعري لل:أ ولهالاجةلبنلنوعنلم لالتجار ينجحلفي
لاذالالشاعرلانطاقا ل للم لخصوصي لالتجرب :ل،ال نسانيحوللي لفهالالشاعرلوالثاني ودلجربتللليتع لالشخصيلح

مز لوا لود لا و لس ي ا لا لوبطبيع (ل،ال وىلللتجرب و لر لحسبل)أ سع ي لا ودلفالشعر لح ليتوقفلعن ل
اصلتجارالل للا ىلح لا  ها لويصع لالتجار له لموض لأ  لو))بللعلي لالزما لخصوصي لفو هاللا لبطلالامالما

اتي ل را نسانيلج لا  آفا ىلأ ،لا  ات لالآخري لكالمثلل وا لوعلللأ ملوأ مللمثلل لير لأ  لال ملولال ملي م لللقائ
لواذاي(( لال خ ل.2خا

يلللللللل لا لالشعر للوأ  ))لتحرير لالسابق ارس لام لها لقام لحرري لحرك لنتا لالباغلال سلوهو لقيود لم 
ل ،يلفهوللومولالتعبر،لوال اقوالعرو لالنري لالشعبلصي لاللغولليقبللعبار لقواع لامضلوامعجم،ليثورلع ليق مو
لالشل عا للع ل و لي ل)هوغو(،م لقبللأ  لير لالشاعرلكا لهم لأ  صوفا للبطا للروحيا للوير للم نساني لا  لمباد ا

لأ شالشامة، ،لأ ولللاح ا ل)هوغو(لصاقللأ ل لالعملبأ  لال شالمهلمل م ((لح ا هولمالجعلللو،3وصقللال ل
ل ي لالشعرلا باسلحركلم للحرك لواق لل.تباد

ل

ل

ل

ل

 

                                                           
1
دل  ل.ل000،ل0411،صيف0ل،الس ن04جةل)شعر(الع

2
:ل  و لر ،لأ سع يرلالعظم دللاللحملوالس نابلللن ل.ل000،لي040،ربي0الس ن1جةل)شعر(لالع

3
دل  ل.04ل،ي041ش تاءل01الس نلى0جةل)شعر(الع
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لل.(لAcculturationلامثاق)خامسا :لجةل)شعر(لودرسل

لى10 ي ل:)شعر(لوعاقاهالالتثاق

لللللللللل Déhiscenceالثقاف()يتجس
ل)شعر(ل لجة ل ل،الشعري لخا لام  لم للتنظريلمروعها لتسع اذي

رجلخاه لللت لحر لفسح لالشعريللعللالشعري لللتباد لالشعرلللأ فولالتعبرلوفرص لعاملل،عامي لالقام لالثقاف ي
لالتايل اتيلكلدعول،لويلكوالتلقيللع ل قاف لم ل قا ل لللتحو قاف ىل لفل،ىعاميلاجاعيا  لامس تو ا يله

ل)لسع و لت ىلأ  لحرا ل))شعر(لا  لالنشاطلالللملتق لولالعاميلعامتلفلوجو للشعريلالعريلخاص لمطةلع واف
ل(خرلم لال نسا لحضار ل لالعاملهول،1(ا لالشعرلامعارل عاةلم لال لامشارك لا ىلحقي لل،دعو لتعترله حي

ل ،لواعيا للمنطلقا لاسراتيجي ي لا اعي ب لال  للالرورا ااها لب ل )شعر( ل)عذكلمل لالشعرل)توطي صا
لالعام ل كولتحلل،العريلامعارلال وساطلالشعري ل للهالمراسلنللقي لتعم لاجةلأ  تلفلال حاءحاو ورهاللل

ىلاللحىلالآقفأ هالول براهمجرل)عادلا  ادلل(جرالا  براهم)ل،ولبغ رلا  لول(هلش لل(مرلاون)لالقاهر لالولا
ال لوكن برلأ ب هولل(مرلاون)وامتح لتولل،2(("عزرلاون"لالشاعرلال مرييلال لهؤلءلت ل لأ خبارلالشعرلهم ق
لب سااهولالشعراءل لاذيليظهرل ي لوتلملومراسةلاجةلا لخاص لولالشعري ةلا ىلمروعهاليفلاجضلحهملال دبي

ل)) لبلغ لخلأ جنبينرلالقصائ لعاتقهاللالعربيترمهالاص هالاجةلع لالرساةلاليلأ خ لتأ دي للل،يعز لم الكلأ  ه
لالشعر خرا لا  لع ساع لم لعزهلالعري،لالعملل لالعربي يا لالعاملفلللاوالتايلا لم لالتباد اعللو لالت ا ىلمي ا 

ائي ارلتؤديلا ىلمودللخصوصا لللوانعزاليلاكت ،لالعرلا للشعريلبنرلبلك،لترحولاجةلكلمو أ يلنتا
                                                           

:ل  ال، ق ف  ق  ل، ل،ي ثقف  قا،ل ق ف  لصارلحا ف،لالشخ ل،ي ثاق  ،لفطنال،اق ف  اق   ل:ا ظهاراللم  ل،ولعب لالسا لجاد ،لللمهارالشخ :لوا اق  لم 
، ق ف  رلا  ،لمص قدف  :لم ا ق لم ،لم لالثقاف ل لم لكبارلاللغوين،للامتعملامتوس لم لالرجوعلا ىل)جاع ،للاسزاد للروس،لامعجملالعريلال سا

،)لروس(طل لوالعلو لوالثقاف لللربي لالعربي لل0110امنظم ،ل000لل004، ز  ن اج  ل،م  بار   ل:م  ف  اق  :ل.م  ىن للم  اق   ز  ناج  لىم  ب ار  لرضا(لم  ،)يوسفلم زا 
لوامعار، ي لالاس ي ،لمعجملالعربي للبنا ب ،لم ل)ل0400لل،ل0110،لل0لطلارو قاف .Cultureلامتعملل ا لالرجللا (يلماليتصفلب

لوحس لانتقاد، و :لوحملحيح،لم ل ا لالص له لا ىلاكتساب لاليلأ د (لأ وليلالربي ل)روس تا ل"العمD .Roustanقا لرطلروريل
لليسلرطا ل ن ل،ول ،ل،افيا للالثقاف لامزاالالعقلي لع لالثقاف لل ماليطل نالجحىللالعام،لهالحىلاليلاكسبنالأ ادللا  لوعواط عللأ حامنالصادق

)ميللصليبا، ب ي،له لس ،طل0للامعجملال ،لبنا ،برو ا للل لالعامي (ولل(.ليى0،ل0444،الرك (:لل)الثدقاف  (و)التدث اق ف  (و)الثدق اف  )ام ث اق   
اه لىم لشويلالمصطلحا يلسوفل)م لال لوزلمل،تطر لام ث اق   هو لالعجاف"،لا ىلم من لال  ل"الثقافل لكتاب للمللي (ل لأ ن ل،م التدثاق فلوالثدق اف 

لل ،لا  لع لجال ل لامصطلحا ،للش تغا اهملمعىلاب لام له كلخ لفهالك لالآخر(،يقو لع ا اهمل)تعيلان لام لله لالعا هو لام أ 
قا، (:ليعيلصارلح زءللفطنا،ل)الثقاف لالتعم"ىلا قفلاليءلوهولرع ") لالعر ل)لسا ،440لل1و لاذاتي ،ل،)الثقاف(تعيلالقو يوي أ وللا

ل لالطباع)شويلالزي ( لتسوي ل (0يل4ىالغر ،،)امثاق لالبري لبنلالتجار لامز ق ها،ل:يلماليملفي لولا  حىليملتاحلبنللاليلتعلمهالال نسا
)شويلالزي ( را لل0يال فارلوا ل لفق اج لا يا لتبق جرائيا لووظي ،لمرتبطا لهاللغوا ؛للأ ي:لعضوا لوا  لحليفلهولالثقاف زلع :)الثقاف(ليرت
ل لبللالطاق لعلي لوادليل،)الثقاف(:لاذايلهولاذيليتيحلاش تغا للي لادا لاجا ،لوهيئ ن لامم ري لوال للالنظري لالهوي لتغادرلمنغل لأ  ا

ل .ىلاطاعلينظرل:م يولو لال ي لوادييلوالهو هلالهوسلالس يا لمالخ لبع ليلمس تقبللال نسا للعتبارلالثقاف حلالثقاف شويلحولمن
،الزي ،)الل زائرلالعام افل،ا لاخ لالعجاف(منشورا من لال  ،ل0،0104لطلثقافل حا ل.للل4ى0ى،الص

1
دل  ل0،ل0404،خريف0الس نل00جةل)شعر(لالع

2
دل  ل0الس نل0جة)شعر(لالع لى040،ربي ل010،
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لأ جنبي لبلغ لشعراءلعر لال،وضع لنر دهفق لع للاجةل لل)الثايلقصي ها(،لولس تتيصا دتنللج لع آللرل خرلأ
لب لقصي جلزي لا  براهملجرا(لغ رالا  لالعامل،لويلتأ مللل) ل لال وساطلالشعري لالصا لاجةلهودهالتوطي وحاو
لللم لمأ  لصوهالق و لطويللحىلي ال،1(أ حاءلالعامل(لسائرلليلوق لال وساطلتللالعمللومثلله اقفلاجةلم ت

لالثقاف لوهولالثقافلاذيلان لالعامي يثلالشعري لا ليلالعربي لا  لالتتاحلل،لحاج لالتجار لمس تو لع ي
ل.الشعرلولالشاعري

لالراديلللشعرللللللللل لدورها لاجةل لال مل)العريللولأ  لحق لأ  لعلها ليبق لامصاحب) ريللكذللني لالتطورلال
ليصبحللوي لالعامأ  لالشعرلمس تو ا له لمس تو لالعريل لولالقملاليليعلهالوهولأ مرل،لاذيليضيئالوعيلالثقا

لالعقللالعري لبنجا ملمرتب لتق ل(ل لحلولم لللماليعو ل،ل2(م لحريت ارلهولاذجوهرلل  لا ر كلالسرليلي
تشف،لوهولالتغيرلاداحولامس تقبل لام لم لضوءلالعقللالباح لالنظرلامس م عاد لا  همللوانطاقا لل،ملم لال ا م له
ا لا لتعىيقو لان لما لا  يثل)) لا رك لا لالشعريللب لالرا ل ىلجانبلتأ صلها لواا  لم لالواق لنشاطها س تنبا
لأ قطارلالعريل لللمي لالشعرلامعارل لفعاةلم لراك لن،لالعامهولحقي لمر ادا لفل و لالعاملقفلأ ن ل،3((جالينال

مو للنكلحىلحصللا لم لحي الالشعري لولالتثقللان لالشعرليولالراك لامس تو العريلامعارلليفلع
لالشعريلالعامي لالتباد ل لولالعم لامرحةلالشمو ل،لووصفله لع لجس ي دلالثام لعرلنقرأ  لالع ل(التثاقف)و

لالش ي لعريلا لفعلي لومارس ماكتجرب ا")سافرل)لعن لم لاجلسلل،ا ىلارسل"يوسفلا عو لب ىللن لا  ومها
لالريطايلالثق لالراهنلبلتع لكلللاطاعا لالشعري رك لبيهال،ا لالعاقا (لولوتوطي لالعربي لالشعري رك لل،4(بنلا

لاجةلللللللللللللل لخصص كلوق ل ل)رساةلم للبع لالشعر(لواجفقراهالفقر لأ خبارلةل(أ ول)يري لع كلحىلتتطل
لفي ي لرساةلم ل،لالشعرلوقضاالالتج لج دلالثال يلالع رله(ل ل)ل(القاهر)ف لرساةل،لو5براهملش لج دلالراب لالع

رطو)م ل اد)ورساةلم لل(ا براهملجرا()(لبغ دلالسادسلجل،6رلا  لالع لعباس)لرسائللللم لو م لل(ا حسا
لجيبلالرسل)ل(للن)ورساةلم لل(نيويور)لرساةلم لل(غلويلكنيل)ول(السودا) لللول7(را دلامزدو الع

لرساةلم ل لولالثام لج لالقي)(لارس)الساب لأ م آخرلل،8(م ىلأ لولالرسائللا  لل،م لامراسا لتتواف اليلان
لاجة لالعاممتالع ل لالشعري للساح لجةل)شعر(ل،بع ل ي لىالتثاق يثي لالتح رك لا لفاعلي للوللولهولماليثب خاص

ل لأ ها لع لاجا ا له ل لس باق لولالعاميلغراران لالعربي لل،اجا نتا لولالوسائللل  را لتوظفلللا ها لج لا 

                                                           
1
لالتحرير:للل  دلأ خبارلوقضاا،لهيئ ل.ل001،ى040،صيف0الس ن0جةل)شعر(لالع

2
دةلجلل  ،لالع تاحي لل04)شعر(ل،اف ل.0،ل0410،صيف0الس ن

3
ل:أ خبارلوقضاا،ل  ا دليوسفلا ل0410،004،صيفل4الس ن00جةل)شعر(لالع

4
لالتحريرلل  د:لهيئ ل0الس نلي0أ خبارلوقضاال،جةل)شعر(لالع ل.ل041،ى040،ربي

5
لالتحريرل،أ خبارلوقضاا،ل  دللهيئ ل0الس نل0جةل)شعر(لالع ل.40،ى040ربي

6
براهملجرا،ل  دلجرالا  لجةل)شعر(الع رطو ل4رساةلم لا للى040خريفلل0الس ن ل.ل000ل000،

7
،لل  لعباسل،رساةلم لالسودا دلا حسا لل0الس ن1جةل)شعر(الع ل.000ل004،ي040ربي

8
دلل  ل،رساةلم لارسل،جةل)شعر(الع لالقي لأ م ل.ل0ىللي040صيفل،خريفل0الس نلي،ىم
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ل ل لعل،مروعهالالثقاالصرور ا لا الم للوه لالعربي ل))الهوي لل(شعر)فقام ل ي لالتج لالعميق لبنلالزع لرب
ل لوبنلمورواتنالامت لبين رق اوةلالت سلالقويلو لا لع لامقابةلوليلا لال خر وسلالناسللولالزع لل،ن ع

لل الالصعي لفيلوللرجعيا للافرا لل(ينتلامل)يصبحلله لهولتناق ليا ل،لبلليصبحلنبلأ ولغرلمرغو لللعر لم لحي أ فار
لم لخا لأ فارلعر لم صولتاؤها لللوهل،منظارالا لالتقوملال منلتصبحلالعود للم لا لا  لمتبيلغرلمطلوب

ل ظيلولالتارخيلولالقويلاعتناءحي لاليلتنرهالجةلل،الل لكثرلم لالقصائ للا ىلشعر)حيحلأ  تاج لتناق ل(ل أ 
ل لولأ  نيلأ ظ للعيوهاشفلتن لشعراهالا ىلموقفلاجةلأ كرلمالكلراجعا لول هملالشعريلعن ىلال لا  ل.هولراج

الحمللجةلللللللللللل لأ وروالملتسمحلل(شعر)ه لالشعريل ي لالتج لالعريلخاص عطيلالقار لف رساةلعري
حاهالهل لتعرلبنلص لل  لالشاب ىلاذلض لا  لمن ي لال ورويلامصقووتوصللا نالتولل،و لع لموق لأ س ئةلهام طر

ضاري لعريهالوتاؤهالأ يضا لل،ا التؤك ل1((ويله ل،لق لكثرا لل)شعر(ان لالعربيلهم ضار لا لاليلترب لبتكلالعاق
لالغربي ضار رهالل،ا لوتأ  لالعاق لع له لالبح لال ديبلت ل لهم لأ  ا لونر للبعي لياع لالس د لهم لوموهالوأ  س

ل سرال ديبلكاليقو لالسلطا،. P ,barstk (ا) لخ ى،بلليصغيل)...(ل))للأ  يل)صولا  لا يا لل(ا شه ل أ 
ر لوميلوللللل عولال داءلللعودلوهولل،للمالهولح ىلمعلذكلي لولها  لولال نسا لولامو يا لا لجرب وللاا

رلولالرل با لم بللملوا لفي لولأ ىلونقملا لل،فر لنظر ليل لالقصو لال د لصوركلغاي للخل ال نسا
ل و لل،م لال نسالأ عظمت ينون لحولالعاملم لال سرلال نسا ل (ولاذا ل.2(أ نبللوأ م

ليرلللللللللللل ا للل(أ دونيس)له لأ ن لوح لترا ل لامعارليتابع ليلمسلالشاعر ليلمسهال ما لالللل))،وا  ا ه
ل لليسلم لغر لوأ  ضاريلالشاملل، ل(ملا لواح نسا لا  لهنا لالعر لع نل،3(و لامرحةللا  رض لاذيلت الواق

ا)لحسب لل(يوسفلا ليلج)كلأ  لاليو ها للاةلحرر)امرحةلاليلجتا حجرل لم لم لتقلي لتوارنا م لللما
للنوايلش ى يا لالشا لاللعرومها لالرغب له لوللشعوري، لفولانطالالثور ل لتوقعنا لا لل،ق و لال لأ  ل
لحالتدل لالغارق لمرحةلحريري ل هودللانتقااةلطبيع هدلوالتحجرلم لا لولا ىلاليقظ لل،وا  للخيلوا  رلمالجبلا  نالبق

لالندلأ لجبل نا لالقارلالعقملخي لخرلظا و ،ل،لم لتكلال ي للج لالنظام لهلأ مالحيا لللفل لا لا  لنصيبنا و ي
ل( لارخل،مالجل4(امو ل آلر لال خرادأ لارخليصللالشعو لجريل آدابنا،حلأ  للأ آدابناليمزفاليءل أ ولختلفللأ

لخرا ل لرا للختلفلا  ،ع لسائرللوا  مزلوللالآدا افلفهوأ مالاليءلاذيليتناوهلا للاخ ا لالتطويرلا لع ر الق
علحىلمل هدلامب لالشعرلهوضا لننالا ويلاما لقلوجعهلشعرا للحقيقيا للو لالع ساس ي لا لأ حس لتبيلونضيفلل،ع فنتبنا

ل ري لعنارلف لي لا  يوجالي لتقريبا لل،ج لواح لأ صهلتبيا لالشعرل للل  لولأ فار لل،عواطوحىللصيغت وهولحش
لامتعارفلعلهال،هائللج ا لم لالص لموع تو امسلعرلاحياف دلا للنقرأ لل:الع سهالوميلهيئلئنلهلأ  لحريرلاجةلن

                                                           
1
د:لجةل)شعر(لل  ل.0،1ل،0410،لش تاء1الس نل00لالع

2
د:لجةل)شعر(ل  ل.ل0404،001،000،ش تاءل0الس ن4الع

3
ل.ل40م لالشعر،لأ دونيس:ل 

4
دل:جةل)شعر(ل  ل.ل0لل،ل0404،خريفل0ل،الس ن00الع
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عدل لال طو لا اعلللمثلل،لوياةلاليلحققهاال وساطلالشعري ع للصللبنلالشعرلالعريلولالشعرلالغريحلاذيالت
لنر لمرللطري لالعاملالغريلقصائ لجا لالعربيلمبع لمالل،لشعراءلاللغ ل)يبوهولع (لالتثاقف)ولل(امثاقولقم

لح دلل(شعر)جةللققالشعريلالعاميلفق الالع ل))له لل،ال ماا ىلخطو للفالنعملال وىفللمر يقبللشعراءلكبارل
لجةلعربي ل ي لنرلنتاهملا لل،العاملع كللال وىوللمر يلقصالس تنرلجالك لحولج لالعاملع لمرم ئ

ل لالعربيللشعراء للاللغ لالرد لوجو لأ ح لهو ا له لالروحي لاك لو لبنلال نسا لالعقلي نسايلللال نساو سبيللمصرلا 
،لأ فضل، لالراك له لكنالأ عضاءلرئيس ينلفاعلنل لمض للحىلأ لفلس ن اململ لم للال ح ل لوللالتارخي داخلي

ضاري اهملا لولام لواجاعيلللخارجي قها((لم لالاهوتي لملي ل لا  لأ صنافها يو1ع ا لالشعراءلا لفا  ا ل،ه
ى لا  عوو لوالعطاءل))م لال خ للمس تقبلليزدادلفي لالرد لعضويتنال لفي ((وتتوط لال نساني ل،2اك لالشلا  للعرهم ي ا

ردلل لي لالشعر؛أ  ا له لمضمو ،لسلحيات ري لوا لوللأ يلال نسا لوللقومي للفللس ياس ور لللل لال نسا خ
ري نللوا لال  لأ يلتريرللسح لملأ  ائ لهولتريرلخاطئلومرفويل لوحريت لالتارخلق،لسا ل ور لومالم ل لع ام

لترير ا سهالأ ساسله لن لخان ل شللا  لال لاء لولل،3و لمل لل(شعر)لق لل(امثاق)لواء لبللحز لالعربي الشعري
ل،لتورام لحريرهال لهيئ تاقو لالعارلم اف لالس ن ارلاجةلع للحي ص لا  لتعيىترفالعمللوجو لقملم لاعتبارا

لوي: لالعربي لولالشاعري ل4الشعري

لواحلل10 لال نساني ضار لا لولمس مرل:لا  عاقب لاللومالل،ويلم لثقافا لمها.ا للرواف لا  وي لالش لتل

يللل10 لجوهرلالعمللال ديلولال ري لا للوأ لل:ا  ري لا لم للله ي.هطاقح للأ صاةلالعمللال ديلولال  الا 

.لل10 لوأ شاهلالعابر لللوجودلوراءلظواهر ي لج لرؤي صو لا لوج لالشعرلع  ا 

لبطبيعهلولل14 ي لا لالشعري لالرؤي لولالتعبر.أ  ىلالثور لا   الدعو

لللل10 ن آلللاعتبارللا  لامتأ للللنتا ىلامس تقبلخرلال مرلا  لالطامحلا   طل

لجةلمدلللقلللللللل لوللالعاملالشعريلنظريها(شعر)ق لشعري تارا ارل ص لالعامكلا  تلفلأ حاء لم ل
لشعرها فادل،ودراس لالعاملودراس هالم لأ جللا  ل ا ل،لال وساطلال دبي ل"لم و لولالثا دلالساب لالع ل لنقرأ 
لم ل لالشعرلالريللصامنتخبا دللونقرأ لل(سلملالعوي)حب لم لالشعرللالع ل"لمنتخبا و الثام لوالثا

للالآراي دللول(س تايلأ نطوا)لصاحب لوال ربعولالع لم لالشعرلال يراي(الواح دلل،)ما لالع لال ربعن،و

                                                           
1
دلل  ل.0411،0صيفلل4الس ن00جةل)شعرل(الع

2
،ل  ل.ل1لل،لجةل)شعر(ل

3
،لينظر:ل  ل.001ىى00لل،لجةل)شعر(

4
دللينظر:  للى0جةل)شعر(لالع للي041،ش تاءلل01الس ن ل.ليلى،
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ل. لمقا ل(بعنوانقرأ  لاجال لمي ل لأ ماني قافي ل ور لمقال لكلونقرأ لل،1) سهيلللل)ل،ال خرلادهلعلك
رل(يارو ىلأ  لا  ل)عود لالشعرل(لبعنوا لوأ ثرل لل،2اون لأ  ل)شعر(لع التؤك له الالعرلملتع له حضار

ل لالواححضار اللالبع قافوه ل لع ر لأ كرللي لمسؤولي لا،قضااهكالتعي لتعي لقضاالالعاملللأ العربي
ل لتسع لبللكتشافأ  د لامتج لالعامالعاقا ل لامتنوع نالوبنلالثقافا قاف لل،3نل لع لتشج كالأ هالان

ل ىلتأ سيسلقيا لا  ،لفالدع لالشعري يثي لالتح لحتض لالقضي لعربي لالعرلاحادمؤسس كلحىلول،4كتا
لامس تو لع لولالشعريلخل لولالعاقالعائلقطاعلهملالشعرلولالشعراءليقملامؤمرا نو ليالشعرللال
لأ حاءلالعام ل.لمي

نللللللللل لجةللناوم لا  لل(شعر)القو احا للم لمروعهاجعل لللل،شعرا للان ودفبحس هالأ ن للشاعرلغرللح
لاموهب اعلو لال ب ود لشعرا لهل،ح لحياتنا ل لينشأ  ليلبسلحللا لللالعريللل اءات لوجيبلع لن بلليوقظ

ىل لا  لال نسا ليقود لشعر نوق لللالعاما لخلقعتبا لحركل، لالعادي لالصبغ لم  للليحرر لفوه ل ف ويق
ل.الثقافلالشعرلكلهو،لوامغامر
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 

ل

                                                           
دل1 ل.لي00،ي041خريف00الس ن41جةل)شعر(الع

2
دلل  ل،جة)شعر(لالع لا ىلعزرالاون ل.ى1،1ى04خريف00الس ن44سهيللروايل:عود

3
د:لينظرلل  ل.ل001ل،لي041صيف00الس نل40جةل)شعر(الع

4
دل  ل.ل041ل0414لش تاءل،00الس ن40جةل)شعر(لالع
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رل10 ليو)لاىتأ  ل)شعر(ل(ا  لالشعريلد ي للمروعلالتح

ييلالشعريللرلشعراءل)شعر(تأ ثلللللللل للمروعهملالتح ليو)شعري لا  عا للكونل،(S .Eliot).T (توماسلس ترد لمب
دا ل ع لم ا ل،لفا دلل،وشاعرا للومرحيا للواتبا للاق لليع لال دبيلأ ملم أ ح اب لال وال لخلاس تح لق لوأ ن لشعرا لتاص لو

لأ  لا  لالعامي لالشعر لمراحل لم  لمرحة لأ م لعرف م  رل)ل لالقر)التأ  لكتاا لأ كر لمز لالي للا لمن العري 
ل ا ل لان االعرينيا لهؤلءلال لل،أ ثرلواحل سا  لأ عاهمللالاوعيلاهالانع ل للانعاسلولالاعقاني

سهالتقريبا ل لن ر لال لغرملم لكتا لامصللنتا رل)ا الالتأ  لله لالهاما ليريرا يلسوفلf .Nietzscheنيتشلفري (لال
ر (لال وما ي لهل)جي ل(لال،ال مايلاذيلي للأ ثرذيلو)فروي ري رللأ عاهلال لتأ  لالعرينا ل لا للالتحليللالن

لاملا لالغ لولأ ساليبلوملل،ي لالغربينرلع ا لع لمعتق لعرلمقصورا لاي لالتحو لالتاس لالروائينلللقر لكتا ع
( ا لف لبرتيفق ري (لأ ن لA .Bretonو افلالرد ل()أ ه ىلالي لا  لدع لتغيرلرميلع لحرك لأ و لوابتعادلالعقوب

لالتقالي لع  لل،الشامل لالرد ر لتأ  ليوظهر رو لب لأ حالالي لع دها لوطرائفللل،لتش لاذاتي اب لال للو منطقي
ل.1((أ خر

نيللللللللللللللل لال اب لال اي لب لان ا لله ليبح لكتوج نساني للا  عيها ىلن لا  لوانغاقها قللم لفرادها لس بللتن
لال نسايلارتقاء ر للال لاددلو يايعو لا ىلالواق لل،ا  لرلو لالآ لأ صبح لرساة لتعمي ل ل))لالشعرور لانب،فق

لالعري  لالعقودلال وىلم لالقر ل ي لشاعري لم لأ صللأ مرييلهالللالشعرلا لبلسا ر)التأ كي .لأ  (لو) سللاون
) ليو ريللا  يللج لشعرهالأ كرلم لجردلب لا ا ،لرلال لللواقعي للولي اعي ب لال  لع ري لال ر ،أ ولالق للقلاهزامي

للا لتكلالس د لطوا لاليوميهنا يا لا لمواضي لللشعرلاذيليعا د ل لل،ننلتقالي لوتس ت ل لوه لالعادي اللغ
ل( ي لا رلم لالشعر يل،2(ال لج لمنح لالشعري لأ خ لالشعرلمعلتغرلم لم هو للبعلم لامهم لغيا طو

، يا لا ل (،لالشعري ليو لالشاعر)ا  لم لالتحو عو لفلليظهرلم وع))ق لأ فرادلم ل للع لمعرفلب لم للاا نوع م
لمل لللالشعراءلاذي لا ينا  لعرلال جلزللهملم لالساب للاميتافزيقين،لشعراءلالقر (وخاص لدو للJ.dooke)جو ،وا

لواحا ل ر للي (ودلبرشيلل)أ للكتاالتأ  لأ شعارلما لل لأ للاذيلان ل)وىلمشاه ت للقصي قرلال ر لأ فارهالول(ال
للي )رلعدلل،أ سلوها لامتأ خر(ما لأ شعار لعل.ل جايلالتق لا  ما المغلاجاعي، لا  لوه ايرلللموقفلادييلواذيلداف

ل(لعن ليو ل.3(ا 

(لللللللل ليو ل)ا  أ ثرلوا لالا لم رس للرمزيام دل،لوا  هلأ ش لا  ب ى))ملمالج لحويللال فارلا  رهملع للهولق سوسا
ىلأ فار لا  سوسا لل،وحويللا ليعرفلبأ سلو لالصوروهولأ سلو رل لل،حضورلال لسبيللالرمزينلا ىلحقي وا

ل لالتدلكلهو لاليلاكتنا لامجرب لو لال شار ل لطري لع ل د ل لفر ل رها لتأ  للواربح لولوتصي لا لو الظا
                                                           

1
تصن:ل  لا لم لال سات لالغري،لخب ل.ل01ىل00ىارخلالآدا

2
تصنل  لا لم لال سات ل.ل10ىل ، ،ل،خب

3
،ل  ، تصن: لا لم لال سات ل.11ىلل10ىخب
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لأ فادلل،التنس ي ليو"وق ليوأ ضافللكلم للل"ا  للا  ائق لال رت لق اع للاس ت س يط ل لصياغا ل لامهم ا ال ل
ل عم ،وم آ اجأ ليوحدللام كللاس تطاعلأ  رلولالعاطلوب لالشعريلبنلال ولللأ سلوب لوبنلالظواهرلاليلتب باع م

لبتكلال حاسيسلاليليصنعهالأ لالشعرلالعظملجبللالفا ،هل1(لطبيعهال( لال نساني لليؤثرل ياتي وانبلا لهملا
لال ل لالشاعربعظم لالشعريلاذيلمل التعملفلل،لها ليو)ه ماليلل(ا  لا  لال نساني يا لا لا  لتتيحل))م لجربت مناس با

ل لو لال خاي اها لك لخا لم  ات ل لختر لأ  نسا لفقل،ويالردللا  سوس لا لمواق د لتتح لل ا لك للبل،وهو
للهال،لو ر سوسلولام للدانيلوا لم لبرجا جاب للوسرلبودلرلولكلرلا  قيق لا لفهمهملله واذي لم لخا

ل راكهملتصويرلالرد رلولالروا  نلولل،اعلال خايلبنلا لال  لالطبيع ل وري لا زا ىلامرت ل(وصلوالا  ل.2(ساني

لللللللللل لأ ح ليو)لق لأ كرلل(ا  هالم لرؤ سببلمالح لالشعرل ل غرا آلمالعردلل،ع لموجوداهالحا لانزام لومالأ لف
متلم لالل طأ لعبرلالشعريلالق اةلا لا  لرور لتصورلالناس،ل))لفهولير ل طأ لل،الشائ لالقلوهولا لالشعرلجري ائللأ 
لالشعرلل،للعاط لكلأ  ل لتعاد لم لالا وع لهول يللموضوعتهالحقيق لل،مشاعرالالعاط ليل لالا وه

ل( لال نساني لالتجرب رلامتحرللشمولي لال لشعريل،3(موهالم لصن التشك ليو)له لل(ا  لأ عاهلالشعري اذيلتع
ودها لوح لمامحلالشعري لوض لالعري ل لالقر لل،فاح لتأ ثرلب للي لال مرييالشاعرلا  لللل()أ رشيبودلما اذيلا

لمقاهل،لمروعلجةل)شعر(لكبرا للحضور لالشعر(فا تايلالشعريلالبيالمثاب)حو ارلاذيللاف ل(شعر)لتاخ
ل و للي اي للللقلاجة،لتأ سيسلب (ل ل)ا را للليو ضللمالخللالشعلا لالغلتأ  لب لشعرلولام للراءلالغربينلولالعر

لولالزدل لولامر برلم لملالنق ،لالآارلال ني لوأ للال رلاذيلمل الال رله ليو)لمص لولهولتأ ث))(ا  لالشاعرلاون ر
ل لعا لأ وىلقصائ لولظهر لمعلم لشعريى040أ عتر وع ل لل،ل لعا للظه0400و لر ل)لال ر لالشهر ت قصي

ل( را لوصا لم ىلأ ع لا  لاليلرفعت لالرجا لقصي لو لالقصي له ل ا هالشاعرلحين و)الرجللا  ل(لللا جس
ليو) يبل(ا  ا لل،شعورلا لسائ لكالا ضار ربنلالعاميتنل(لوعقملا لمالبنلا ري لفر ل.4(بنلام

(للللللللللللل ليو ل)ا  للشعري لا راهلق لالشعريتأ  لمس تو للالع لفعربي لهق لل(شعر)جةللااهم اياللمن للب وجعل
هالالغ لمو ييىالتدلريمن لالتدللح لمروعها ييال و يلترالصل،ح لولالرملالشعريلوالنق دلل،ادراس يلالع ف

للالتاس ر ل)لترمل(شعر)أ ص لل شعار ) و لر ليو)أ سع ل،ل(ا  عه لي لأ  لم  لما لأ م لالعمل ا له الساعيلويعتر
ل)ر لالشعريليقو ي الاللتح دلو))ا  لالص ا له (ل لغايتنالو ان نالولالتدللان لغرلترا لترا لع كلاعللم

لللالرا ولالغاي ليب لجةلاليللويلع لالردل(ا ىلنرشعرل)م لأ جلهالم يله لم لالشعرلا م للللجا
ل لنتعرلتلالروريلأ  لأ  درا لا  ليتس ىللنا لل ن لال  لبلغها لالرا ا لواسمثلله لنطا لل،فلع وع لكثبلع لجار

يلالآخري  لا ىلمعظملاللغا لونقللشعرملا  لواسع اعلوالوالشهر لال ب لاذيلل،اذي لبلغوالدرج ليلالوس ي ولالرم
                                                           

1
:لس،ل،ل  ليو لالشعر،لا  ،لفائ لالنق ليوسلوفائ ،ترم ،طلفلنورلعو ل.ل000ي04ل،0دارلالقمل،برو

2
ليول  ،:،س،ا  ل04ل00،

3
ل:لل  ليو :ل،لس،لا  س لن ل.ى0امرج

4
دل  لل0،الس ن0جةل)شعر(لالع ل.ل00،لى040ربي
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لوص ل لولللغىلعن لغرللغتنالوللضرلهناكل لبلغ و لام لالرا لالآخري لنال لم لجار اد لاطاعوللاس ت
ل هملالشعريع ي لل،لورمالال لت الالتدلبلخ لنوايله لولبع لاكتشافي عاد لهالوا  لامهمةللاس تعان لالتجار بع
لل،ولامنس يأ ل رلأ  لم لين للاطاعولليسلهنا وا ليغ لق لم لالشعراءللهولأ ول–أ ولالآخ لف عللعن لال ا لغ ق

نل باسا لالندللاق لاللواس لكثرلماليصللا ىلدرج لم لقمتتدلطا لومسحلال صللولا لل،قلي لهولمثاب لالرا كالأ 
ل( ردي لتراهالمواههملال لع لامشاعلاليليمو لللالشعراءلأ ولهولال ر لمن ر لاذيل لحلل،1(النب لترم لشك ي

ل لالشعري تارا لا لسلسةلترجاه لال وىل لق (لا ليو لم لالشعرلالعاميلامعل)ل  لما لالعملي ارلوتشملله
ل للومرحي لقصائ لأ رب لالشللالتاي:ترم لع لجاء ل2وق

ل.لللل رائي ةلالات رلهلللللللللللللللل           مق  ل براهملش

.أ غني     لبروفرو ريلود.لللل                  لالعاش ي لا  ستيوارللبلن

شورلل                              لأ ربعاءلالرماد.  منرل

و لا ا                             لللالرجا  ليوسفلا

. را لا النيس،ل دوللللللل                        ال ر  ويوسفلا

ايجةل)شعر(لعوللللللللللل لالب ليو)وأ شعارللترملعلمن لل،ل ميهال(ا  لفي لتر لمهاللامرجعيفان هملللاليللب
، يث لا لوحلالشعرلوالشعري لماو لجعللم لشعر لحتلل لاأ  لالوط لالعريلم لقبللب لل لل،الشعراءلالطليعينل

ليو) لبطا  لحطم ل))ق ليلرل( لالشعراء لا لللما ي لا ليعترلق ياالرومانطقيو لا ل لحقيق للون للاهاممركز ع
لالشعر يل،الشلل لالب لأ سا لأ ولرمزلموهولللObjective Corrélativeللاموضوعيلوأ س تعمللما للم ا الاس ت

للخي لاماضيل  ا لم لال فارلولال ح وع لوعنفل جا دلل،ا  لالن رلمس تعرضا لا لأ جواءلال ل لرلحادلالعيننلحل
ار لامايلولا لاليلخترلال بعادللهل،أ بعادهال لامعين لأ ولالصور لالكم لع لل،املينق لوروع جا وتعرلعهالا 

لحارا ل للفامايلا هن لالشدللاس مرارل لقوا لمن س م للللمالوهول لامي لحي لالشعرلوح ليعترلأ  ا لولله عري
لامايل( الالشعرليعر3(كتبلم لالشعرل عالع ل،لمثلله رللان لال لليحصللال حساسلىالثور لال نساني لم يا ا

ي لعنوهولمالل،ا ليبح لالوط لالعريالشعراءلا ل لالشعري لتوردل)لا (لالرا ليو ل)ا  لشعروع لعاق (لرأ ي
ل(لم لخا ردي لال لولاموهب ردل)):يقو)لالرا لالامللم لمعنا ىلأ يلف لينا لينهييلا  لل،مالم لشاعرلأ ولفنا أ 

لالشعراء لصلت و للت لهولا  لا  وق لوت ناننلوللولمعنا لال لبنلل–ال موا لتصنع لأ  لعلي رد لم م لتق لللتس تطي أ ن
ل لالرا و لولامقابةلوهللي لامقارن لعن ا لال موا آارلالشعراءلالشعريلشي آخرلغرلأ ناننللأ لولل(ال موا)ولال لالر

                                                           
1
:ل  و لر :لس،لأ ،لأ سع ليو ،لا  تار ل ددللترجا ليي،0404،ش تاء0الس نل4جةل)شعر(الع

2
،لينظر:ل  ، ل، و لر ل.ل4يأ سع

3
دل  ل0،الس ن0جة)شعر(:الع ل.ل10لى040،ربي
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لوحل،الغر لولالرا ضلليعودلا ىلالرا لل،فال ليلمثاب ىلالرا لا  صارولالعود صارل،يالطرللاخ للاخ ر لي ق
لمن للب ل(ل،شعراؤالأ ن آخرلغرلالرم لأ ل.1(وجعلللنالم لوس

للللللللل ليو)فطامالا عولل(ا  ىلامورولي لا  صا للوللللعود لمن لا الأ ن ماليلع لالشليعيله لوا  لوموم ي عرلا
غرااوةللوعيل لالشعريلم لالردلل،الوه لمعل  لنظا لموجودلع الأ لل،نا ا للشاعرلرادفا  ليضيفلشي لم لأ  لفالب

دل لولالن ،للحيلسبتغيرلالعاقا الهولمعىلتتع يلانسجاوه ملولا لامايل،2بنلالق ولحىلتتشللصور
ارللل لا للصور يث وي لمواقفلح ليو)أ حسلل))ت لل(ا  ر لت لينسجملم ىلما لا  لخطها لورور لالقافي مشك

ي لحردلغرل،ا لم لالقافيلأ  لأ قلر ادلا لا  لا ىلحرير ىلالتر لا  لمهاهالمن لل،ل لالوسائللاليللللاس تعملهافهولق ك ح
غناءلاموس يق لا  يلللهال ىلب لا  اج لا لعن يقاعلوخنقلخاص سرلال  لتأ يلداخللل،ت لم لالروريلأ  وملي لعن

لال يقاعلاداخي سم لمال وفرلالقصي لف لرفضهالل،لوس يةلموس يقيالبي ليو)وق للا لقيل(ا  لو لالكم لم لنب ح
لم للم لنب للنالقافي للولأ  ليقو الاجا للله ل:لولأ  ليقو الاجا له لنغمل،لو لم لالكم للنب لم للنالالقافي ملتع

ل.ل3((قبل

اللللللللل (لركزيله ليو يقاعلول)ا  لال  لالشعرلع لطري ل ش باعلال لا  ليتغلبلل،اموس يقلع لأ س تطاعلأ  وحىلأ ن
لالقافي لجعلهالوس يةلم لوسائللغلل،ع لالشحي لالقصيناءلاموس يق ل لنرللعري لفاليعرفهالكالأ  ليل لالغمو

ي للول،الشعرلا لهولالتأ ثرأ  ي لالشعرلا ل رلالغمو ليو)شعرلللمص لفهولل(ا  لالغمو لخاصي اذيلتغلبلفي
ليعترلال ه لالباطني لو لالندللEsotériqueا همها لاليلت اب لال لالضئيةخب ل، لأ بر لم  تار ل بلل جللف لاليلت أ و

ي لالشعرلا لم لالشعرلطمسا للوغالبا لل،خصائ صائ لا لالردلملفهمصعبللمالجعلله لويأ يلعق ليو)مو لل(ا 
م ا للمق لوق و لي لياد لشعر و لالباطنينلوت لالللالشعر تارندلع لا لخب لوق ىلأ در، لا  لوم س للكلبن ضاف ا 

ل( را لا ل)ال ر ىلقصي لا  لولالتعليقا ل،الرو لكتبلعا ل:)ف0400وق لبعنوا لمقاةلم لكتا لالشعرال ل،ئ
ل( لالنق اول ل(لThe use of poetry and the use of crêt icism)وفائ لا ىلا لل.ع لالشعرلالصعبل رجاعلالصعوب

لم وا :لح لالتالي لال س با

لالتدللل10 لخصي با لا  لهنا و لي لق لالغامض لعرلالطريق س لبنلالشاعرلولالتعبرلع لن ال،حو له لأ  لال مروم
مللهلسيؤس لعلينالوا  لبأ  لالرجللأ لالأ عتق .لأ س تطاعلنرلل  لال طا لع س ليعرلع لن لأ 

لملل10 و لي لا ىلجردلاق لل.ردلالصعوب

لالقارللل10 لم لكو لالصعوب لنشأ  لقيلق سلاقرللهلأ ولق لأ للهوللن ل.س للالقصي لصعب و لت

                                                           
1
د  ليي،0404،ش تاء0الس ن4جة)شعر(:الع

2
:اللعيللينظر:لل  اي لالشعرلالعريلامعار،لعريل ل ي لالرا عاءلالشخصيا ،لاس ت لالعام لالرك ل.ل00،يى04ل،0لطلطرابلس،لمنشورا
3ل
دل  ل0الس ن0جة)شعر(لالع ل.ل14،ى040،ربي
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ليثرللل14 لأ  لالشاعرلاليءلتعودلالقار ا غ سبهالا  لاليل لالصعوب ىلتلمسلل،عليلهنا ائرلا  لا لالقار اليعم وه
ل1يءلغرلموجود.

اليقردللللللللللل ليو)له لالغموللبأ ل(لا  لأ ولالشاعرلأ ولامتلقيلبللهولظاهر لالشعرلوح لالتقاءلللخت عنارللنتيج
لالشعرلىالشاعرلىامتلقي اعي ب لال  لل؛العملي لامتلقيل لمشارك ل لفهوليقص س لن لع لخلجا لالشاعرلماليتح أ يلأ 

نو لولام لالشعريولل،تكلادواف لوتكلحصللالغمو لل،بنله (له(رشع)تأ ثرلشعراءلجةلوق ليو ل)ا  لبأ طروح
ل: لمهم كر لامائ)ل،(االس ي)ن لالصبور)ل،(ا لعب ا)ل،(أ دونيس)لول،(صا لالعوي)ول،(يوسفلا ل،(أ م

لالندلل،(البياي)و يلببع الن له لوردهوغرملولعلنال لل(شعر)جةللاا لكتب لمقا دهالالثال لع ل لنقرأ  ل)ا  أ سع
و لل(ر لب"بعنوا لالصبورل)ل"اديالناسل لعب لتأ لصا لفي لل(ليوا ل)ثرلالشاعرل(لير ل)أ ملظاهر ليقو ولشعريت

ل لع ي لامصطلحلالشعريلا ر ليلمق لاجموع له ل لتر لالشعريللاستيعافني لاس تعانوللال ورويالرا
الالشعر له ي لل،بت وارلاداللملتقلي لليليم لالشاعرلم لالتعبرلا انيلع لنغم للمعاينااخيلوا اهالوقلقهال
لوجمعل لحضاري م لل،يأ  لبأ سلو لبعي لا ىلح أ ثر لم لالصبور( ل)عب ليوأ سل-)فالشاعر لوصيغا  ل( لوبنظا ني لال

لح لعن لوصورهالالرمزي لتأ لالقصي ل) (ل:ىليبل لقصي ل ماليقو لعن لكثر لمواض ل لالتقلي لدرج ل2ر

لأ ل لللمرلجاريلليس

لقرلال مر ل لاممر لامضح لللولس

لحبل ل)أ غني ت لقصي (ل ليو ل)ا  كرالبقو لي ن ردفا  ل3(بروفرولل ل

No .Iam not prang hamlet .nor was meant .tobeل

للللللل اوق لالصبور(لب لعب ل)صا للغ ) ليو رل)ا  لسهةلواحا للتأ  س يط ل ا لل ل ام اتل،اس ت ل لالوق هال لول
لمعردل ا لمزلل،أ ل ،لوق لللغ لالنس ب لوالعامي صح للبنلال لبادي(لويقو ل)الناسل ت ل4:قصي

لقريي، ر لميلمصطلال مسل لما لق

لالراولوس ل لو

لم لاللن( لكوخ لمليبنلالقاعل)ا

                                                           
1
دلينظر:ل  ل.ل0404،41،40 ،ش تاء0الس ن4 جةل)شعر(لالع

2
ل،ل  لالصبور:لاديوا لعب ، صا ل،برو لل0ى04ل،0لطللدارلالعود ل.ل10،

3
د  ل.لي4،لى040صيف ،0الس ن0جةل)شعر(الع

4
:ل  رق لب ل لالشعرلالعري،لسعي ل ا ،لا ي لوالنرلوالتو لالرم لطلأ حا ل.ل40،ل0114،ل0لبرو
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لالق لوسارلخلفلنعش

م لق لكتا هلجلبا لم و لم لمل

كروالال هلأ ولعزريل (لملي لأ ولحروفل)ا

لجوع لفالعاملعا

لصاحيلخليل لالقرلقا لا لوعن

لميلمصط ي لح

دل ولوحنلم لام ن لللساءل

قار لاح لنظر لعيني لمالع

لفالعاملعاملجوع.....

كلللللللللل لك (لتأ ثرلشه رلشاكرلالس يا )ب ي لتوظيالللالشاعرلا (خاص ليو شعر)ا  ل لترمللل سطورلبال لفق
لها، لتأ ثر لوق ) ليو ل)ا  لللشاعر ) را لا )ال ر لقصي ) ةلل)الس يا لم لالصلب(جرب لبع ل)امس يح ل ت لقصي و

ليو لالشاعرلا  لاذيلعرفلب للوتعتر،1لاجا لامه لالطويةلاليلمثللفها لم لالقصائ لامطر(واح ل)أ نشود ت قصي
دللال سطوري، للأ ن رالاس تا  لا )ال ر لل(ل ليوادلم لقصي ت (لقصي تحل)الس يا لي لهحي :الامطل ليقو

لالسحر لغابتالخيللساح لعينا

لعهالالقمر لينأ  لرا ا لأ ولرف

لحنلتبس رواعينا لال للتور

لهر لال ضواءلال مارل لل2وترق

للللللل له ننالج للال بياوا  لأ بيا لم لاتتقاط ل)ال ر ت تحلهالقصي (لاليلي ليو (ل)ا  لمطلعهارا ل:اليلجاءل

لأ بريللأ قىلالشهورلفهولينب

ل،ومرالزدل لاميت لم لال ر لاب

                                                           
1
دل  ل.لى00،لى040،صيف0الس ن0جةل)شعر(لالع

2
،ل  رلشاكرلالس يا لب رلشاكرل:ديوا لب ،لالس يا لال و ،لاج ،رلبلدارلالعود ل.ل0ي4،ل0،0111لطلو
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لالردل ،اذكر لوجعللغب

لبأ مطارلالربي امةلتنب ورلا لل1ا

لعلللللللللل رلقائا لللدلوق الالتأ  (له ،ل)الس يا ليو لا  أ ثرلبأ سلو لماما لل))أ الم للأ نيلنقيض لوالندللا  ر لال لم لاحي ظر
)) يا ىلا ل.2ا 

لللللللللل لان (للكلكوق ا أ ثرا لل(ليوتي)ال للتمس لللشاعرل)يوسفلا ل،فللم لشعربقصائ ل للوفر لالغمو قضي
لالردللالشعري لوال ساطر،وتوظيف لالردللمو ليوظف لج لا  ي)مز مو لل(ا لالعر لالشعراء لم  ر لال لاس تعمه اذي

ل)البرلامللامعاري ، يلقصي ل)البر(ف (لرمزي ا (ليوظفل)ا :لهجور (ليقو ل)مو لةلع لل

براهملجاريلالعزيز، لا  مالعرف لم ل

لبرا ل لماؤهال،عرف ي لي

لسائرلالبرلو

لمهال، ل3للللمرلللتر

لالرمزلالشعريلوافلللللللل ر لف الفا  لالشعرلله ىلالشعرلالعريلع لطري ليوي)ا  لأ صبحل(ال  لشعرملللمقا للحي
يقاعلللغت رلالعري،لواتساعا للكالأ ضافلمقا لل،وا  لالشاعر)أ دونيس(لاذيللللالوعيلوال لعن كلخاص ل ويتجس

ولتأ ثر (لواحا لليب ليو للذكل،شعر)ا  لشعر ل لال نسا لمها،لمركزلالعام))ا لقلبلال ش ياءل ليتغلغلل ننالنرا لفا 
لأ مال ،للداخللنهايغلكلأ ن س مللن لالق لحسلالشاعرلالص لا  لالقصي ل س شفلع لن لاذيلي ويلبسهالقلق
، و لال لللوح لغرلأ  روت ل لالقل كليظللتعللال نسايبل ل لومعىلا لسم لهلللحيا لالنس ب للتظللال ش ياءلقام دائر

ليوتي4حوه(( لال  لالشعري ر ولال التب لقراحلشعراتريىجل،ه لالشعريشعر(ءل)ريل لل،فهموالاللغ لالشعري ر وال
يث لامناس بلا ا لالقلوانتقاءلال ل ا ىلال ل لالعرلللالرجوعلا  لل،راغاليلجعللامتلقيلحسلاللملرو يقو

ت لقصي (:لقال)ل)أ دونيس(ل لال ر

وريلأ اد لج ل لال ر لقال

لحننلوللنبيلسؤا

                                                           
1
:ل  لفري ي ،لأ س،ل،لماهرلش ليو ا للشاعرالواتبا للا  ،ل،مرحيا للواق لللثقاف ل.ل0110،041اجلسلال ع

2
ايل  لالعشريل لالشعرلالعريلامعار،ل:ع ل ،لقراء رلالعري،القاهر ل.ل1ي0،لي044دارلال

3
:ل  ا لالامة،ليوسفلا ،لال عا ،لدارلالعود ل.ل010،ل4ى04،لل0لطلبرو

4
دلل  لل0،الس نل0جةل)شعر(الع ل.ل1ىللى040،ربي
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لو ا ىلا ريليلجوعلا  للص

ا لا لوا لالهو لل1ا

،للللللللل ل لا لجرب لاليليعايلمهال لامعاا ليصورلم لال بيا له ل)أ دونيس(ل ولأ  للوليب لال حساسلالقل ن ا 
اعيلاذيلحسدل لليسلترفا لللالشاعر،ال ب را للكلأ ن للف ي نسايلج لعاملا  ل اوةل رلبلل ـأ  الال رله ماللال ليويومص

ىلال م لا  شعراءلالعر ل لأ د لامورو ر لب .ا ي لا لاجم لالشعرلودورلالشاعرل لللللوطبيع

للللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل  

                                                           
1
لالامة،لأ دونيس:ل  (،طلال عا لوالنر)برو لللثقاف  . 00،ل0441دارلام
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لالشعريوالندلل(شعر)جةللأ ول: لظري

ل:-10 لالشعري هو لدلةلم ل لالبح

ورلامصطلحأ (اددل لوج ل:لةلاللغوي

للللللل ل لورد رلالثايل)شعر(،لوق ىلا لأ صهلاللغويلالعريلا  (لمعجمل)مقاييسلايعودلمصطلحلشعرل للغ
لي لوالردللل)ب لفارس())الشنلوالعن لمعروفا لالآخرللاءلأ صا با ل هالع اليءلل)...(شعر لم  لوع للم  لع لل:أ ح

لع ل ا ())ش لل،1ه((لوفطن لل لمت لل لا  لالعر ل)لسا ل لشعري؛م  لمعىلع لل:ر لع لوأ ما ل...(ولي لعلميلوالشدلل) عرلأ يللي
، لالقو ((غلبللمنظو لوالقافي لالو للرف دلل،2علي ري(لوح ()لملمعج)الز لر لع لل))لش لأ لبلأ ساسلالباغ

ل لالشعرلومالشعر  :لقا ل:مالفطن للفا ل.3(( لمت لل لهلومالع للب

نناللللللل لامعايللم له لم لخا لنس تن ل)ش لأ  لال صللاللغويلللشعري هالماديلعر لأ  لمعنينلأ ح لع (لي
ال لعوه ،لأ مالدللت طن لالعملوال لالغالبلع ل ل،أ مالامعىلالآخرلفهولمعنويلجردلي لادراس لامعىلللنقص

كر ل لكا لالشعر لل  ا لفه ل)لالثبا للسا لع لمنظور( لللل)اب  لبعاما ود ل ) لالعر ل)لسا ل هري( ال 
لفقائهليلزل لع لالشعرلفالم لينطب المالا هالوه لليتجاو لولمعايرلمعين لللبقواع لملي لخطهالومي ن م

ل لالردلملا)ا لهو ا لوه لعلها رو لا لع لها، لالزا ا لا لوع د لو لابت وها لل لولشاعر( ا لبنلا اب
لأ كرالشاعرل، لالنظر لأ معنا ا لالردللوا  لالثايلوجوحاولنا ر ل(وج لمصطلحل)الشعري ي لا هو لبنلام لب لأ  ا
لخيطا ل .يصللبنلامعنينللرفيعا للهنا لالشعرلوتقوم لوجودلمعاملوقواننلتضب ليمثلل

الم لالقولانطاقا للللللللل :لم له ليويلامعايلالتالي لاللغوي لدللت ل لمصطلحلالشعري لأ 

لواددلل- طن لالعملوال .ادلةلع لراي

لل- لتستن لمعاملوضواب للللشعري لعلها.ا 

يادل- لمعايلخ .م لالثدللونوعا للللةلع لامؤق لبا

لالغريأ مالطللللللللل لاصطا لامصطلحل دللبيع لأ ن الامصطلحلمياح له  للللخافلبنلالنقادلالغربينلحو
ل،اس تعالنل لالشكي )الناحي رن لال جلز)Poétiqueال يلسوفل)أ رسطولو(،Poe tics(لوعن (لهوليعترلال

                                                           
1
،ل  ،لاب لفارسل:مقاييسلاللغ لهارو لم لالسا لعب ،طلحقي لالعر لاحادلكتا زءللل0110طبع ل010،ل0ا

2
،:لاب لمنظورل  لالعر ،للسا برلوأآخرو لهلعيلال لعب ،لدارلامعارف،لحقي للالقاهر زءل4اج ل.ل0ى01،00،ا

3
ري:ل  ،لالز ،،د)ط،لأ ساسلالباغ ل دارلصادرل،برو ل.000(،
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الامصطل له لم لأ س ت لح،لأ و الا  الاموضوعلوا  لتكملع له لكتا لالشهر)ف لالشعر(وهولأ و لكتاب لب عنو
الا ىلمصطلح) :لPoe ticsع ا لوح ا لم ل و ليت لأ ن لير ل،للpoème(لفهنا لمعجمي :لLexèmeيلوح

ل ل لالشعر. لالاتيني ل(لIC)ل–تعيل لويلوح لمورفولوجيا: .Morphème)لالتدل لع لت ىل( ل،لوتشرلا  مي
قللامعرا لا ا "ل:(s)ل–انبلالعلميلله لا لاذيليرج1اداةلع (ليلالسببلال و اا ل)ا هالل،لو))تع ا 

للتأ صيهلالشعر ي لج لم  لال ش ياء لواس اع لبرؤي س متعو لالناسل لأ  لالسببلالثايلفهو لأ ما لفل، لفرص تيح
ل لال ش ياء((التدللولاس ت لل؛أ ي2عرفلع اعلأ  لال ب االاليوانينلربطوالملي لا لع ر مالهولواقعيلأ وللالق
خيل. لم

0- : لأ فاطو لعن اا لا

للللللللللل لصو لأ فاطو أ لوض لمب لعنلاهامات اف لف لقامللي ل)الشعر(،لفالشعرلعن لع لس ضيللال وهولت
(؛ اا ل)ا للع لما لا يل)تقلي يارا للل اسلمارسو لل،ا لرارطاضأ وللاخ لع لنتاجلخر اليمخ لملهمله وحس بو

لووفقا ل ، هم(لأ ولرير لوق لفرهم و لمصطل3ذكلي لم لال وائللاذي لاهموا ) لويعترل)أ فاطو (ل، اا لا لح)
لامثلف لبعام لربط لا  اعي ب لال  نو لال لفهل؛ربط شعر ل ما لعن لالشاعر لأ  لأ ي لأ  لواعتر لالعلوي، لحايلالعام و

لالشاعرلعا لشعر ل قيق ليصورلا لأ  لالعاملامثايل"ل،لولجزلع ل لحايلمالهولموجودلالقو لأ  س تطي م لولل
لف لدوائر))ال وى:لعامللا لم ا لالوجودلينقسملا ىل كلل ل (لنوعلم لأ نواعلالتقلي ف لالشعرلحسبل)أ فاطو

س،امثل،ل :لعاملا ،لوالثالوالثاني لللعاملال و :وهولصور ((لعاملالظاللث ني لال ل4والصورلوال عا ع ،لذكليب
لأ صا ل لاموجود لال صلي قيق لا لع لالتقلي لدرجا ليلتقليلالشعر))لبثا ني لال للعاملامثل،لوالتايلفال عا

لاعتبارلادوائرلالثا للللالتقلي ون لام لعن لح ل"ا  هوري لا اور ل (لالشعرل )أ فاطو وجود،لذكليتناو
ل اا لشعرلا لبأ ن مثييلاذيلوص لالشعرلا لع لبللاعر لالشعرلل لبرف ئ ،لوملحملعن لالثال لالبا

ر)...( لوا لالصوا لمعجبا للأ مالالشعرلالغنايلواملحميلوالتعلميل،)...(وهوللليبنلللسامعنلطري لا للفق لل ن ب
)...ل(وم ليعر للسامي لوم ((لع لحقائ لوال بطا لالآله لم للأ اش ي اضةلا  لال ين لم ،ل5هنالفهوللليطلبل

انبلاموضوعيذكلف لا لحرلالشعرل وة،لق لالنبيةلل لامصا لوجعلهاللاذيلخ لالبطول لمجي م لخا

                                                           
1
،ل  لوامناجلاللساني :لالشعرا دلراحلبوحو لل400جةل)اموقفلال دي(ل،الع ل0110،س ن ل.لي0،

2
:ل  لالصبا لالشعرلالعريلامعار،لرمضا ،للنق ري ن لوالنرل،ال س ل.ل01،لي044،ل0طللدارلالوفاءلللطباع

3
لل  ومصط ،ل:ا لالعر لالشعرلعن ،لنظرا ،لطلدارلالطليع لليي04،لل0برو ل4يل

4
،طل  ل،برو ،لعا لعباس:لف لالشعر،لدارلصادر،لدارلالر لل0441،ل0ا حسا لى0ل،

5
،لد)ط(،ل  ا للل لالعام لامري ،لالهيئ لأ فاطو لحلميلمطر:لمهوري ل.ل01،ل0441أ مر
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لداة، الففللما لا له لللعواطفللالشعرلهم لامثر لامتع لتولي رلع (1للتق اا ول)ا التغ ىالسبيللل،ه لا 
لامتخية قيق لالشعرلحل2ا (،ومالدا اا ل)ا لع (ليقو .لسب)أ فاطو هملوذو للل س لم لفهولف لوضي

لأ رسطو:ل-2 لعن اا لا

االللللللللللللل لا لأ رسطولليقنهالوليؤسسل)أ رسطو(لنظري ل))ليطر ،لا  لال نساني اعلوال لد لال ب مالخ
لقانوا ل ها لبوص اا صلل،لا شللمن اهالل ل ل اا ((للوختلفلا لوالطريق ،ومهال3حسبلالوسائللواموضوعا

لالشعري لأ سسلالنظري للوض نو لال لع ر لمق اا ))لجعللا لا  لميةلاموس يق ،لسواءلان والرم،لعام
لولالتدللمليلأ ولفنوا للوالشعر ((ك لالعار لف4جار لانطاقا لا ل،لوم لم اا لللللال ش ياءللل))ا لما اليلأ  م له

ل نو لال هالتش مللمي ،لوا  لالعاملالواق ل لاموجود لأ ولمليا ،أ لوذكلل،يةلان نا لامم لجا للدخلهال حي
ةللل (لت اا و)لا لالطبيع مالتغ ل لالوقوعلأ و،لهولاق ن لالناسلامم لأ فعا اا لحىل ويل لتق مللأ  ا
لأ كرلجال ل يا ي((لتصبحلا لخياهلال نا خللال لت هوم5بع )لأ رسطو(لأ ضافلم لأ  ا ا للا ل،لويعيله ي لماللج ع

ا ل)ا ىلالعاملال ري،لولأ  لم لالعاملالعلويلا  اا لا نزا لا  (،لفقا ل)أ فاطو افلجاءلب لختلفلاخ (لحس ب ا
نو لالندللال ل لماليلعلي لالرملمغاير لفهييل افلالوسائللاليلتراو كللخ لأ ولالشعر،لو لأ ولاموس يق ح

لأ ولتعبرلبواسط لأ ولأ صوا سللبنلأ لوا الينع ،لوه لأ ولاموضوع،لالكا لالطريق اةلع )لأ رسطو(للل كاليع
لميعها،ليقو نو (لال اا لال ل:)ا لالطبيع لنشأ لع لس ببن،للهالأ صلل لق لعا لالشعرلبوج ولبأ  لنساني))لويب

 وها:

ل -0 اا .لفطريلا ولت لط لمن لويرهالال نسا
لال نسا -0 لالعمول-كالأ  ((،ل-لع اا لا عا اءلا  لا  (لاليلج لل6شعرلمتع اا لاميللا ىل)ا الفا  لل لب له

لالشدل ف ليلاليلت لال نسا ىلالنظمعلها لا  للاعر لاخ للنقللل(أ رسطو)وق لالوصفلواس تقراء ))مه
دل لوح ، فاد لوا  اع م لا  لم  لمنحهم وسلامتلقنلما لن ل لالشعر لفعل ا لأ ح لالشعل(أ رسطو)د لريالوظي

ا) ل(الراجي زن لللالعواطفلا لم  لتطهر لوس ية وفلواعترها لوا ق لالش ي لعاط ى لا  لتمي لفهيي ،
كلع لط ،لو سلالبري لداخللالن بوت زنوام لا واد لا لالباءلع للري واد لم لا أ ولالسخري

)) لاللل7امضح لفرا،أ  ليويلع لنبيةلشعرلللم لهلأ  لهمت للبللا  لأ ساسللوصادق لع تقو

                                                           
1
لل  ل، ل ل لعباس:ل ل.لى00للى00ينظر:لا حسا

2
لالللينظر:لل  لقصبجي:لأ صو م،عصا لالعريلالق ،لنق امعي لا بلوامطبوعا لال يري لل0440،طللم ل.لي0،

3
،لحس لاظم:لينظر:لل  اهملالشعري لالعري،لم ،لامركزلالثقا لل0444،ل0طللادارلالبيضاءلامغر ل.ل00،

4
ريلعزيزلاماي،لينظر:ل  ل،لش لال د ،ل لنظري ي لوالنرلوالتو لللطباع ا ،دارلا للد)ط،لبرو ل.ل00(ل

5
ريلعزيزلاماي،لينظرل:ل  ل.04لل،لش

6
،،د)ط،ل  لأ جلولمري ب ،لم براهملحاد لا  ل أ رسطول:لف لالشعر،لترم ل.ل4ى(،

ل ل،ل س لن ريلعزيزلماي:لامرج .لل40لل40ش  
7
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ل) ساملالطبلCatharsis)التطهر( ل لكا ، عال لان لبع لم  لالتحرر سامل لفال ل لنزعل(،))
)) لالعضوي ا1شوائبلال مرا ،ل،ه لللشعرلاعتبار ليعي للأ س تطاعل)أ رسطو(لأ  لا  نو لال جعهلأ قر

،لول لس ىلال لمزةلم لالتارخأ لا  لأ م لفللن يلص لواللعبلعهاهولين لويقردللالعبثي قيق رلأ هالأ عظملم لا
دل لبأ ن لفر يا ،لأ مالا لالشعر.وم لالواق لع لالشاعر يلالرو للهولاذيليض

:ل- لا ىلال دبي لم لالشعري

(لللللللللل ل)الشعري لتأ رخا للللشعرلتأ رخا للليس ل))مالجعللالشعرلشعرا للبللللشعراء،لكالأ هالليس هالال جا لا 
لالشعر لحز لع ليصن لالشعرلوما ل((ل،ص لامطل لجوهر ايل2ولعلها لا ا لامعىلاس ت ا له لالشعري ،ا 

poétiqueللغ
هوما ل3 لم ) ل)الشعري لأ صبح ؛ل،لق لذات لولليقص لعام لنظري لوض اوة ل)) وللجردأ يلاعتبارها

لفنا ل لبوص للل د ظيا للايث لالقواننلاليلل لنس تنب ما لا  ل، لفهييلا  ، لأ دبي لوه لاللغويلموجها طا لا يتوج
)) افلاللغا لالنظرلع لاخ للغويلوبغ لأ يلخطا ل لقواننلال دبي (ل4تشخ فل)الشعري لهناله ،لوير

لمعايرل لالنق لال ديلتزوي طا لا للوجعهلممزا للوقواننلتضب لاللغ ،لكالأ هالتس ت طا لأ نواعلا ع لبقي
سرل لمردللت لمالهوللغوي،لوق لكغرهالم لالعلو لادوائرللمراحللبراللل))الشعري لم لالتطورلوالتحق تل

لال وىلقسا ل لمراحلها لفهييلتشلل جي مو لا يلامعرفي لس لال طايل)أ ولالباغي(لم لوللم لالثالو قناعلا ال 
لاني ،لوالتحلييلاس تنباطي)أ ولامنطقي(لم له ل((وال،ه لالث اي(لم له يل)أ ولا ول؛5يايلال أ يلأ هالتب

يلب لس لال لال طار لاهم لق للااها لالطاب ريوهو للالت لانتقل لم يلسوف، لال الواعيىالاوعيلاذيلمل
ا ل طايلرمو لللتحليللا لأ دا و للملتطورل،أ وللاللت الي لا لوس يةلنتوصللهالللت اعللتصبحلالآ لال ب

لالشعري.

للخافلبنلالنقاد،لمهملم لضيقهالللللللللل (ل لموضوعل)الشعري لا لاعتبارهالولق لم لخا للالشعرلوح
لأ مورلأ مدللبأ ها لالشعر،لويلتتصللبع ادلالطبيعيللقو لامل))اس تع ف اعلالشعريهالامت ب للا  والظروفللس تع

لالردل لم لحي يط لا لالبيئي ا لبي لوادرللم مرس((ايلأ جواءلشعري ا ل6لوا لجس لج لللشعري هو الام لل،لوه
كل م،لويعودل لالعريلالق لهوايالشعرلدللأ النق لم لالنقادلم ليوس لج س لن لالوق للتارخهم،لو اف ملوا

لخصائ راس لب لتتعل لأ صبح لحي لال دبي طاا (للتشمللللا لال دبيم لموضوعل)الشعري وملل،لال عا
لال خر لال دبي نو ىلال لا  لاها ا له لتع ما لوا  ، لالشعرلوح رلع لت لل؛تق لالشعري عىلالعنارلأ يلأ 

                                                           

ل،لل ل،لبرو لاديل،لدارلالعود ل:لالنق لغنميلها لل0طلم .ل41لل00،ل 1
  

2
ي:ل  لالزبي ،لمرش لالعرا لالشعرل لنق ،لاجاها ،دمش لالعر ل.ل014لل،ل0444احادلكتا

3
ر،ل  ن ،لينظرل:يوسفلاس بلالعلمي (،دارلال لوامقول ،)ال صو يث لا لالشعري ل،طللاجاها لل0برو للي011س ن ل.4،

4
،لحس لاظم:ل  اهملالشعري ل4للم

5
ر:ل  ن لليوسفلاس ل، ل.ل4،ل

6
يلالريف:ل  له لعلوللم ،لالشعرلالعري،لمعجملمصطلحا بلالعلمي ،لدارلال ل.ل0يلل0114،لل0طللبرو
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، لالثابت صائ لم لا لعقليا  لنظاما  لبوص ل))معيارا  الي لبلللا للها، سرا  لت لأ و لال دبي لللظاهر ا  لوص فهييلليس
لالاس يل لي لع ل لاستب ي لح لوتأ ويا لا ىلرو ليتقل لالبح ا ،لفا  لامعياري سلطها ل لالعلمي لقمها ي

، لالشعري ل لال رسطي يلللنظري لالاس ي لالشعري لفق لالرومانطقي لبرو لوم لالراج أ  لوب لسلطها،
اهل:لس ببن ق هالب لال ديأ ح لالبح لل،لوالرعي رهالخرلال لم له لمق لبع لوصفلالندلليرتب لع ي لا

ل(( لالرومانطقي سرلالظدل،1اذيلأ نشأ ت ىلت لا  لال نسا لحاج الأ  اعيويعيله ب لال  لمرجعلاهر لم لالشعري لا لجعل
ل ل لالعمللب ا للله ل لمن ي لج لع لن لالرومانطقي لمخض لال ،))لوق لم لوصفلطبيع طا لا م لقواع
اع اعيلومعايرلال ب لال ب لموق لالاتبلوحري ليائلفردي (للل،ن اليا ننلها:)لا لا ىلجالنلا لالشعري فانقلب
Esthétiquesلل لال دي( لوالتحسلLiterarycritgism)والنق و لالت راس لب اليا لا ايلنفارتبط لا

للقاءلبنلا هالواقع لبوص الي لا لالتجرب ؛لأ يلماهي الي لا ل.2متلقيلوبنلالعمل((للنصو

لبأ هدلللللللللل لتوصفلالشعري الم لأ  اه لا كلالص لب اعل،وللنقص لال لىال ب للطبيع لبللمالالص رجي
ار اجبلا لمهالنغا لورنينا للوراءلا لاليلجعل لالكا لطيا ل ج لاما لالعاق درا لامتلقيلع لا  اذيليبع

،ل لهناكلشاعري لتوج لامناظرلالطبيعي لسواء،لحىل لح لاملقيلوامتلقيلع للاظرلوهوليرالندللالحسمحس
ال اعلا لال خرلللل،م لجالب لو ننالالقو الامنظرلم للع له لمنظرلشاعري.بأ ن

لاللللللللل لع للت لالشعري لامناسبلللعملاجاء لس تعا مزلي لم لا لاذيلينب لاس تقاهلمهج م لحي
ىل شارهالا  كلا  لالعم،لو لماد لالنوعي اصي لا لامصطلحلداةلع لصيغ ل،لان يلمادت  littéraritéال دبي(الوظي

لالنوعيلل) هالاجا رداممزلللعملالصوريلاذيلللهملالندلبوص لام لال دبي لال ديلاجرد،لم للصو طا مالا وا 
لهو))لامل ودلم لاللحي دلغرل أ لامودللع لالعملالكيللللنب لالشعري الأ صبح ،له (لبلصو ل)ال دبي لالعام ني

لال لحاصللم لال دبياليلليس للل عا لوحتوها،للظواهرلالتجريبي لال عا له لالكيلاذيليتجاو مالالنس وا 
لال دبي لال عا لالشعري كلأ  لأ ولتسقطهالم لاعتبارللوليسلمعىل رد ليللام اها،لم لحي ل هالهملهال ا 

لالكيلأ ولمظاهرلللقوانن لللنس ليلجا هالهملهالم لحي رار،لول لغرلقابةلللت وسلفري ل للج ايث ا
لالندل لصلت كل لالكيلأ ولاليلينطويلعلهالللمللأ دي،لو هلع لالقانو لاليلتتودلم لم لال عا لبغر وعي

لالل (لالشامة((بلنس ل)ال دبي ل))يودها،3ني ،لفالشعري لبنلالشعرلوالشعري لفار لهنا للا  لهيئ الجاءلع لا  الا
ل اب لال ل لوالشعرلم مالصوص لجنسلوالنرلوالشعرلأ نواعله،لوموا  ،لالشعري لا جراءلالا مانيا لم لا  لني

لمعىلأ ولجنلفهو نتا لشعرا  سم رلمال الف ،لوحمله لم للنظا للسلم لدو للوكثرلم لالنرلشعرللشعرلفي وا 
لتأ  ((لم لمق وا  لامعىل،ل4مو ا لالشعرل(الشعري)ه لح لم لحلللتنهييلعن لبللتنطل لمي اعل لال ب ركي

                                                           
1
ر:ل  ن ،ليوسفلاس لالعربي لالشعري ل.ل01لل4للاجاها

2
ر:ل  ن لل،ليوسفلاس ل.ل01ل،

3
ور:ل  لمعار،لجابرلعص ،لنظرا ا للل لالعام لامري لالهيئ ل001لل،لي044طللمطاب

4
للحاديلمود:ل  لالشعرل لل،الراالشعرلوص (لج دلل1جةل)فصو ل.ل0ي،لي044،لل0،الع
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ل ار ،لأ وليلا  لالا لاموجودل (ليلالنس ل)الشعري لأ  ،لوم لالقو نو نسانلاال لالنظرلأ ولليواسلال  عن
:لهولالندل لاجاهن:ل))ال و لتعارضهالم (ل ل)الشعري لجا ي لللالساع،لذكلملح ن ،لول لال دبي لاذيليتناو ق

دل ن ىلتأ سيسلعملوا  لا  لاليلتتناسع لال نساني لالعلو لوالثاي: ا، لح ردللللمللع لامت ضور لا لا ىلر لا و
لمعرفها لموضوعا  لبوص س يأ وللال د لأ ولالن لأ ولاجاعي للتجيلقوانيهالالتارخي للجال  ل،ويطل أ ولانروبولوجي

لال وروف(لول)تود لاجا سر(لع لالثايلامل)الت للمقابللاجا لج لال د ل لاليلتر لالعلو اذيليقر
للل سر(لفهولاجااجلبني ل)الت ،لأ مالاجا ىلجالهالامعر لتنميلا  لغرلأ دبي ل)التأ ويللرد د ع لأ ساءلم لىاذيلأ خ

لالنصولىالتعلي احصلىر لال لبيهالىالتحليللىالقراء لال دي(،لجم للوحىلالنق النظرلا ىلالعمللال ديلبوص
)) س لبن يا  لم ات لب لقاما  ا  لفري لمعرفيا  لالزدل1موضوعا  لع  لنتح ما ل،وعن لال عا ل ) ل)الشعري ها لاليلح ع

لتكلافراضاال دبي لب ننالنقص لال دبيالندلل،لفا  رلعلو لاليلت لولاجاعي للس ي لع لالقاملامشر والبح
لبيهالوا ل لاغرا لهو))لالقضاءلع الالس يا له (ل ل)الشعري لوع لا لفها،لوق ايث لا صائ ماللال دنارلا

سر لالت لموهالغرلل-بنلاجا لاليلتسق لال نساني لالعلو ،لواجا لقارئ ا ل لال دبي لال عا لع سق لاذيل النق
) ل)الشعري كلماليز ،لو لال د لع لسبيللالتدلللال دبي ودهالع سرح لالت لمواه لاللل-ضادل لبع سعيلالنق

لمعىلللعمللال دي ىلتسمي لالقوالا  لمعرف نتاجوالركزلع لا  لاليلتتحمل سللننلالعام لن لوماليز لالعلو هالأ ما
لال خر لالقواننلداخللال دبأ هدللال نساني لع له لتبح لفهييلمللأ ديليمزل،ا اذيللجريلالتدلوليسلخارج

لالصدل لالبح لدل،وريلم لالقواننلالعاميقر لحرلحث لل ن ايث لال دبيويمزلا للاخللال عا ليلج م لحي
)) ل.2لقواننلداخلي

(للللللللل ل)الشعري لمصطلح للمز لعاق ل اعي لال ب لالعمل يطبيع لال لالعمل لمز لالي ،للالقوانن لغر ع 
) لوامتلقي،لوقبل)الشعري لبنلاملق اعيلعاق سلال ب لن ل اليلعاق لينجز،قبللوبللله لأ  يلالشعورللوع
لالتواصلياال ش ياءل لع للفقل،لعملي لهوللPoétiqueرفل))مصطلحلالشعري لما لم لمعىلخا لانتقللفي تطورا 

لال دلريشع رسلخوا لت رسل)ال دبلل؛ليصبحلنظري (،لفهييلللتنشغلأ يلت لالقاملي رلمالتنشغلللال د بق
كل (،لبللأ كرلم ل لللمللأ دي،لأ للوهول)ال دبي لفراد لاليلتض اص لبتكلا لأ خر لامم ،لوبكم ال د

لفيي( ( .Vieilliعن نو لال لل ل،des lesté hé tique efférents))3جالي هو ل))م لأ  لالقو لم  ا ه
(لغرلقار لللتلبللهولل)ال دبي للطورخاض ا أ ثرلالبي ،لفم لامتباين ضاري لوا لادراسا لالثقافي له هوهال للم

ل لالس د لأ خ لم لي لامرسللوامرسللا  لواجاعيشمللخصائ لالثقا لا 4واللغويلبعنلاعتبار((للب ل،فالشعري
) لال دبي لال دي،يلأ ول)النظري طا لا ل لللبىلامتح دلل))دراس للبنوعلأ ديلمعن،ويلللتتح و بللي

                                                           
1
ور:ل  ل.ل000،ل001ل،ل،لجابرلعص

2
ور:ل  لل،لجابرلعص ل.ل000ل،

3
يسأ لل  لبي م،:لم لالعريلالق لالنق ل بل،لال دبي ،طأ لعاملال ل،ال رد لي،ل0101،ل0رب

4
لأ لينظرل،ل  يس:م لل،لبي ل.01ل،
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ارلاش تغالهالج اعا لام ب لا  لبوص لبنلال جناسلل،لال د لالنوعي وار ودلوال اللليعيللأ هالللتراعيلا له غرلأ 
، لال جناس،لال دبي له خصص للهالفروعلم النشأ  لللمرلوله لشعري لللقصلفهنا للوغرهالللشعر،لوأ خر وق
ده لالنظا لالتيارا ل لامعارر لتراعيلالتدللري ،مصطلحا لأ للخصصا ا لالردلمصطلحلوه لشعري لع طل

(ل لالشعر(narratologie)الردي لامتعلق نسل)الغناي(ل،)...(والشعري لا لدقيق لل؛منل Lyricبصور ا يلشعري
لعال،1الشعر.(( ل ي ىالتعري هومي لام شاسع لفهوليمزل لحمللللوصفليوصفلب لمصطلحلالشعري كلأ  لو قات

اي( اعلال دي)ال لال ب مثللم اعلا ب اسرلووال  لالت هال لج لولرالتصاويليي،لا  شغفلال نسا ل لميوللامتعلق ت
لال نسانل لالتجرب ،لفهييلتس تقيلمادهالم لم س ي ،لوأ لالن نوعي لوم ر للعمللمالأ دواهالف شللمشك جادهال وا 

لامعقدل كلالوري س،ل لميعها.الن ني لال اعةللل عا لال لاس تجاب ل لالشعري ،لوت لقو لس لللل

رلالنق10 لال ل م:ليىلمامحلالشعري  العريلالق

لللللللللل (ا  اخةلتتوسطلمسارل)الشعري لامت لللبعاقات ل للا (للProgrèsميتافزيقال)التق ي،اللزم لالجاو لنق
لها،وهولذكلمعبأ لالتدل لوموشو لالسابق لالتدللصورا لم لتتقاط لوجالي للغوي لخيارا لعلي لتس تحو لالعربي صورا

ل م ،الق يث لا ل)جرمونيسي،لوال وروبي ليقو لكا لمرتبطا للGirmunskyلفالشعر لل(،"مادا نساني لا  عاليا ب
، لأ مرلتطوللأ خر اهملأ دبيفا  لم ليقرأ  لللم لأ  را لولل،خالصلر لم لامتع للأ لن لبنلتطورلتايلمشك العاق

ني لال "لال شا لالثقاف لمظاهر لاي ل2وبن لالس يا ا له لج،وم  ل لالعربي لاجهودا لاعتبار التنظرللام 
، لاحللالشعريلداةلومؤر لا لفق لال ديلبتأ سيسلمهلودراس لالنق لاها ا ،لوا ي لالشعرلش لالعر ا

لوبنل ميزلبين لوا لبتعري لقوا ،لل لاها ون لواس مرلقليا لليال دبللجناسل لام الادرا  جاعللب لا  لللعر فك مالا
لفاليللمي لامق و لامو لاممزلم لالا الالر لالشعرلهوله لأ  لع لم لالناس،لا لأ ح لع تلبسلشك

لالقص ولشطري لوأ  لالشعريعرفلبعمودل لصناع لنعرفلأ صو لأ  شفلأ رارليوملللهنا لون لم لرديئ زلجي
ل اي لب ل)اب لطباطبا( اوة ل لان لفق ، هوم لوم افلالشعريلح لاخ لكبرلحو لج ار لف ، اع ب لوا  خلق

،لتأ سيسلالندل لالشعري ك،وتعترللظري ل لال وىل لنظريأ مدلفلاللمس لفل)ق للالشعرلا ر( لاب لجع للعترام طو ا
كللأ ل ل ل لالشعر،لفاش هو للم لت لأ  لامعرال وىلاليلاس تطاع لتمزلالاس والتأ صيللالعلميلللنظريت

ل) لأ ن لالشعرلع هو يلالعريلم رلالنق لال لاس تقرل ،لوق قيق لامصطلحلوت ي (للح لامق و لامو للالا ا 
ل ن لالتصالوما  اخللال نواعلوكر لم لللت لحصل)) لالتعريفل،لولعللما ا له لم لالقصورلع ا  ليظهرلشي أ  ب
لاليوالاتصا لس لب لالعربي لمالمدللالثقاف لحو لح لا  الالتعريفلفا له اي لك لم لالنظرل عاد لا  للع

لالش هو لم ل،مليقملعلعرنوعيل لوالنق لوالضدللال بطا لال ضاف لع لقا ن لال حاطول ،لوع ،للب واس تغرا
لاعتبارل)التدل ل لال ضاف لمثل لوق لومثل يقاعلأ ولالو لالشعرليضافلا ىلجوهرلال  لبني آخرل لأ خييل(لجوهرا 

                                                           

1ل
ر:ل  ن ،ليوسفلاس يث لا لالشعري ل.ل00،ل01للاجاها
2
ورلايرخلينظر:ل  ،:لفي لالروس ي لالواي،لالشاني ل،م ،لترم لالعريل)ادارلالبيضاء(برو ل.ل004ل،ل0111لل0طللامركزلالثقا
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لتع لصياغ ل لشعرلالعامللال حاط س تغر ىلولهولمالأ دلريفلللشعرل لا  اس لال لببع لميزلأ شعارلالعر
دل لبقيلالوبأ هالمق لأ  الالتحو لحاصلله ،لوا لالشعرلا واب لابتنلم ل للوالقافي لا ،لوقا لوركننلم لأ ران يا

لأ ساسا ل لوخاصي لانيا  لالشعر.((لجوهرا  ل،1لبني را للأ صبحوم لهنا لف ليأ خ لوأ صبحلم لالروريللالشعر ا  ي ج
لالشعر،لوصارلالتعم لرو للم لامؤكل لال لالال خ ا له رلقم لت لأ  ها لاليلم لوامنطقي ي لس لال دراس

لنعردل لالشعر،لوقبللأ  لتسميت لو ل)الشدلوتبنلم لالتدللع ا ليعترلعري لنثرلموضوعا لهاما لج (لوجبلعلينالأ  خييلي
آخرلغرلاذيلا لأ لمنح لتأ خ لالشعري لم لالنظري لاليلجعل لال س با للأ ح لالنقادلالعر لعن اول  معروفا لوم

رل لتأ  ل)أ رسطو(ال وائل،لويل))قضي ا لب لامسلمو اس لتأ سيسللال ل ادهملمن لاس ت )لف لالشعر(لفان
لالشعرل ملع لواق ارلبع لالشعرلمق ل،للينظري لاموضوعي لالعريلوحقائق اي يلالب لاحأ لللظهرلف ديهملعبارا

ل ي (لتخييل(لا)فلس اا ،لحىلو)ا نا لوالس را رلاليوايلبللوحىلا لال ل للأ هملانغمسوا أ كرلم لغر
المليصللهم (لول له لالآخرل)لالغر قاف ل لأ ثرلدخو اهملللشعري لتعري كل ىلالثوللالعري،لوظهرلك لا  لع ر

م لالق هو ،لام لالشعري اهم لوم ود لح للونق لوالقافي لظللالو اخللللالصممفق لع لالتخييللب وظللالا
م(( لالق هو لام ل.2دائر

لخللللللللل لالعري لالشعري لالنق ل لبصا له و لس ي ر لالتأ  ا له لوأ  لامصطلحا لاس تعا لاحي لم  اص
لاليواا) لس لال لصبغ لالعربي لالشعري يلع (لو)التخييل(،لماليض راهالفها،اا لوتأ  لمللني لامبحلاثللهحي

خا ل املم لالقرطاجي(و)ق لمثلها)اب لطباطبا(ول)حا لم لالشعري له رجاي(للقراء لالقاهرلا ر(و)عب لب لجع
لالتدل لالنظرياذي لملوالع .لحررلم لامقارا لال جرائي لامس توا لع اهملالشعري رسلام لوت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
1
لالعريل  لالنق لوامتغرل لالثاب لاماكلبومنجل:لج زءلعب ،ا ي ،ل0ا (ال رد ،ل)ارب ي بلا ل.ل01لل،ل0101لل0طلل،عاملال

2
لالعزيز:ل  لعب لكا لامسلمن،لم اس لال لالشعرلعن ،لنظري لالعام لامري للد)ط،لالهيئ ل.410(
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لب لطباطبال-10 لعن لالشعري ل(000العلوي)النظري

ل)عيارلالشعر(يؤسسلللللللل للل لالشعريلعيارا لل)اب لطباطبا(ومؤل لوم لخاه،لا  دلب ،لح لعوامللالنظملفي
ل)اب لطباطبا(لالشعريذكل لأ طروح لارخللتع ل لهام لقم لالشعرلاللا دللينظري لح ،لل ن لالعر لعن دلأ صو
كلالللووحلقواعلال  دلك لاليوح الالنظملقم ل)اب لطباطبا(لللينطويلعلهاله لا ىلمالجاءلب لنل ،لوقبللأ 

لالندل لالقضي ا لها ل كرلشي لن للنالأ  ،ب م لالق لالشعري ي ل)العملالشعر(للق لصيغ لتعترللوهولأ  لصيغ لضارب م ق
ليلأ ق لالرابللال عا لوالنقادم لالقر لامؤرخو كر لي حي(لاب لسا)فل،لحسبلما (لوهول000-004)ا
لالنقادلالعر للأ ق قاف لو لللشعرلصناع :))لا  ليقو لوالصدلليعرفهالالعاملكسائرلأ صنافلالعما  ،لمهالمالتثق ناعا

لال ومهالمالل،العن لاليل،تثق ((ل،لومهالمالتثق لاللسا ل)العملالشعر(لعن،1ومهالماليثق لصيغ للأ  اب للا 
لتعي لان لال شعاررللسا ظهالواي لميزلامصنوعلم لغرلللوح لع ر للوالق ىلمعرف لا  يلالناق الزائف،لحىلهت

ل لقو لالنظرل ،لولعللأ ملماليل لالشعري اب لال لال ل لل(اب لسا)مس تو لوأ  لجعللالشعرلصناع هولأ ن
لالل لأ خره لللختلفلع لأ يلصناع ل.صناع

ل)اب للللللللللل لتعريفلابياليع لالعلوي(لم لال وائللاذي لحاولوا لللمنطقيا ،طباطبا لأ دبيا  ا  لللشعرلتعري لفي دا 
لالشعر لل))الشعرل،ماهي لهل-يقو لائ  لل-لأ سع لمنظو اطباهملمالل،ع لامنثورلا ل س تعمهلالناسل اذيل

لم لالندل لب للخ لع لهت لع لالجثظملاذيلا  لع د،لم لحلطبعل،ذوال ساع،لوفس ل لمعلو لونظم
لنظ لع لا ىلاس تعان لملحت وق ،و لاليليلمزات س تلوم لاضطردللملالشعرلالعرو لمل لاذو  لع لغعلي

)). لب لوا لالعرو لومعرف لوتقوم لهل؛2تصحيح لحس ب لالشعر لالكاأ يلأ  لوفق ظم لاذيلتن لالنس لو
ل لمعيارليضب لواذو ،لم لحدلوالطاب لالنظا ،لأ مالم لفس للب ىلالعرو لا  لللحتا وق لو لفالم لل لطبع وق

علوتصب ليب لمها،هلأ  للب م لل لالعرو لحالحلمعرف و لي لبللجبلأ  ،لكالبند لقا لب ل لها لعنرلالو لأ 
ل ىلأ  لنشرلا  لأ  لوينبغيلهنا لاذو لال ساع،لوفس لمن ر لن لخلفلعن لالشعرلفا  قام لا  )النظم(للليعيلداما 

لع ل)الندل ي لفا ا لمعىلحس لالتأ ليف،لوله لالكم لمالتردله لالشعريلبللكثرا  شمللالشعرلالو ل ظم(لق
لالسواء. لوالنرلع

لللللل لا لعر لأ  لع لي لما لوهو ، لاصطاحي لدلة ا ل لالشعر( ل)عيار ل لالشعر لح لأ  لالقو وم 
ل) اما لحي ،لوم لم لس لامتصةلال ي لوامعارفلغرلالتقلي لاللغوي لالعر لامتصةلبعلو ي لامعارفلالتقلي )تزاو

لامعارفلتأ سدل لاللوننلم  ب  لبنله لالعقايلالزاو لأ ولبلسلالنق لالقار لبثق لال ساسلالنقيلاذيليلو تجاو
لا لع لويعم ، ي لج لأ ساس لع لالتعليانعطاف لويلو لوالتحليللتأ صيل للللل قناع لال  ى لا  ليصل لي سر والت

                                                           
1
حيل  لا لالشعراء،:لاب لسا لحو ،لطبقا لشاكر،لحقي ،لمودلم ييلالقاهر لام ل.ل0ل0لل،ل4ى04،ل0طللمطبع
،لاب لطباطبا:لعيارلالشعر:ل2 لسا غلو ل لم لامعارفلحقي ل.40،ل0410،لل0طلل،مرلمنشا
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اخله1التعاطف(( لوت لاللغوي لتكلامعارفلوامعلوما لع لالنظري لنق ل لاعم لفق دلا، لم لما لاعادل، لم  ن
لبع ليأ ي لاذي شفلالنض لي لما لوهو لللترير، لكوس ية ال)العقل( لله لال نساني لتصنيفلامعرف لبرور الوعي

لمزلل لعباس(:لللورور ل)ا حسا لويقو لال وى، لنشأ ت لمن لال نسا لي لا  سع ل لا لما لوهو آخر، لأ عملع 
لنقردل يل))جبلأ  لذكرلالتق لمليتعر لقصور الالتعريفلع له (لبقوبأ  ام للهال)ق  عر لل،لاليلسي شار ل ن ول

ل.(( لواذو لحيحلالطب لا لا  لالشاعرلمس تغ لع لالعرو لأ  لع لالن (ل ام ولواحا لل،ل2تعريفل)ق  ويب
ا ل)اب لطباطبا(لالتعريف،لم لله لأ طروح لالتدللأ  أ  لتسم))لمب لال لال ديلع لدائر ل ارلللنشاط لف خص

لمعطياها اعلوالتأ صيللكالتأ ثرلببع لال ب لحليللالظاهرللاس تعال،لومس تو لوتأ صيللأ صولهالعللالشعريهالع
لم ل،لأ شارلفها د ع لم لسرامس توا لال ىلأ قوا لا  لالشعرلور لوالرملوللاموس يقللوأ فارمل ل ،لان ال

لالنض لدرج لالسابقوالتاملكتاب اا لال لمهال،لللملتتوفرل لمالنعرف لال و لدمدلع لولق لأ  الالنض اب ل)له
لعر((ل(طباطبا ل لس رلامت قفلعلويلهلصةلللتن ل،3شاعرلوم ىلالشعرلم لخا لا  لالشعرلنظر فعيار

لالل لتضملمباد ري لف لاليلتعلمنطلقا قيق لع لا لسفلوالبح ،للتأ صيا للترت لالل صو لان لحي لماس اج
لعيارلللشعر ي ل.ا ىلح

للوم لمللللللللل لفا  لوفلتعريفلالشعرلاعتبار لصناع لاعتبار لوتقيم لوهار لنجنسا  للا  ليعيلأ  يارا ،لوهولما واخ
ل للهالبالقو لصناع لالشعرلأ ن وهرلاذيليمزلب ،لولعللا ا لالرداء شعرلليسلح لليسل لم لالا الالر له أ 

ل، اتيا  ل لجعهلفنا  لما ها لوقواع لهمدلولضوابطها اأ  ياتيلامعىللالشعرله وانبلا لالشاعرللتصورلا اليليعيشها
آخر،لشللأ و لوأ لوللبأ سهالم لمودلال خا لطبائعهالوأ ن ل))مال سلللحيا ليع لأ  لالشعرلهول للدورلفعالي

ها لرخاهالوش موهال ل4ورضاهالوغضهالوفرهالومهالوأ مهالوخوفهالوحهالوسقمها((لم ل لانتبا ،لوماليل
ل لل(اب لطباطبا)شعري لالصناع ل لرور لاموس يق لجعللم  لحىلأ ن يلللقصي لالو لانتظا لع لتركز أ ها

للص هم لال ليطر يقاع لا  و لامو لللشعر ل))ا  ليقو لحن لتركيبالشعري لحس  لم  لعلي ليرد لوما للواب ا واعت
)) لللشعرلحس5جزئي لفأ  ا، لم لمس توالالقولبله د ع لالأ للم ا لاعت ليرتب لبعضها هم، لال ،لرا و

لامعى، لبصوا آخرللوبعضهاليرتب اوأ لحس لال ل يقاعل؛هاليرتب لال  كللأ يلأ  لو لالشعري لالوظي ل لأ لرور
دلانطاقا ل لتتح لالشعري الالقم ،ل:م لتأ ليفلوح لوامعىلوالل لا لفلوم لملالو لتتحق لالشعري رللالوظي بق

لمعىلحمل لينطويلع لما ر وسلوبق لالن ها لتأ ل (( لح لينطويلع لالزماللما لأ حوا اللتوجي لله لم وحق
لص ،لا  ملامتق ل-الشعرلأ قىلغاات ىلامعىلا لوالتأ ليفلالعجيب،لبللتظلللهل-ا  لال ني لالل آار الالشعرلأ

                                                           
1
ورل  ،:لجابرلعص ا للل لالعام لامري يل(الهيئ لالنق لالرا ل لالشعرل)دراس هو ل.ل00،ل0440،ل0طللم

2
لعباسل:لل  ،لا حسا لالعر لال ديلعن ،لارخلالنق ل،برو ،لدارلالثقاف لل0ي04لل4طلللبنا ل.لل004ل،

3
ور:ل  ل.00لل،ل،لجابرلعص

4
ل.ل00للعيارلالشعر،لاب لطباطبا:ل 

5
ل.ل00لل،ل،لاب لطباطبا:ل 
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لصياغت ار ملاليلت لحسب،لفال شعارلا لم لمادت النقضلواليلتنب لامعايلا  م لح لمللامتقن لنرا  وجعل
لمعانهاتبط اظهال((لللجود لجزاةلأ ل ق ل.1وملت

رل)ل-10 لب لجع ام لق  لعن لالشعري لل.(000النظري

لانطاقا للللللللل ) ام )ق  للم لتتأ سسلشعري )اب لطباطبا( للشعري لخاص :قراء لالثا لأ بعادها ل د للا ل الو
لعمللل لالشعريليقو (لصياغ ام ل)ق  لحاو ل،ا  لالل لأ ساسلامعىل لع ي ،للالتح لامقال صيللله ىت ر

لاددل لالقو لامقفعرلع لالا و لامو لمعى،لوع لامنظو لع لل،ا لهو))لالقو فأ صبحلتعريفلالشعرلعن
ل لامق و لمعى((امو لع ل،2ادا لالشعرلويلالو لقبو ل لواجب لمس توا ا ل لع لالتعريفليل ا ه

لالندل لوامعى،لوه اوةلوالقافي لا ،لفهوله هاي لهلحىلا م لفهييلما لالشعري لم لالقاع لتسق لللم لأ  عو
ليقمل)ع ىلأ  لا  سع ل لالشعرلم لرديئا ميزلجي لالشعرللا (ل ،لشأ  لأ يلصياغ لشأ  كل ل للل لللصان لأ  ا 

لالطرفل لالصناعلال جوديقص ل لم لالقو لا ))فا  قا للماليبلغلم لالصناع ،لميلحا لا قرلع للا لوللا
لهل لعها((لماكلنز لوالبع لم لتكلالغاي لالقر ل لاذيليبلغ ل.3حسبلاموض

ىللللللللل لا  لالوصو كلالشاعرلحاو لصياغتلالطرفلال جودلم لالشعر،ف الضع للا  كلا  لولليعجزلع ل
، م لالرداءلأ ولانع ىلغاي لبنلالغايتنلأ ولالنقيضن،لفينهييلا  لم لال للأ وليق لللحا ليظللماليقوهلاما لحو لو

وا ل لدال للمو عطلمق لالشعرلوا  لنوعي ي لح لالوعيلبرور الالقو لهنالم له لمعى،لوالقص لمهجا لع ليا لدراس للائ
ل ،لورمالصور لم لقبيح لمزلحس ن لاليءومعيارا  درا لا  امةلم لالعقللم كلالوللم قيقيو لا ىلمعنا لا  لصو

لخصائص درا ظهارلرأ يلمامالمهدل،وا  لوا  ملعلي لا ىلالسا لا  (:ل))لللالطري ام ل)ق  ليقو لأ يلنوعلم لأ نواع ع
لأ صللالا لع لدا نسلللشعر،لاذقو لولوقليلهولمزةلا لم لالقو الا لا  و صهلمالليسلمو لي و لنالمو

لب ،لوقولنالمق و لوغرلمو و لقوافمو و لامو لهلنلمالهلم لالا لل،وللمقاطلوبنلمالللقوا وقولنالي
لمعى للع لع لمعىلمالجر لدلةلع لم لوو لقافي لع لم لالقو صللمالجر لي كلم لغرلدلةلع

)) رلعلي لومالتع ن لل م ه لا له لع ا  كلشي ليعمللم ل لأ  للولأ رادلمري ن لالشعرل4معى،لفا  ولح اليغ .له
(ليتأ لفلم لاللعن ام لعلهالالشعر،لويللوللامعىلول)ق لامعايلاليلي لب ،لفأ مالامعىلفيقص لوالقافي الو

لوالهجاءلو .لءالرالام لوالوصفلوالغز  والتشبي

لصناعلللللللل لأ ن لع ىلالشعر لنظرلا  لأ ن لالتدلل،كا لرور لع لذكلير بعادها لوا  لللسمولامعايلالشعري جوي
كلم لخاولل،الرداء ول لأ يلمعى:لقوهليب الرعل لول))ا  لم لالرفع للالصنعلا لوالقناع لوالزاه والرف

                                                           
1
ور:ل  لالشعر،لجابرلعص هو ل.ل0يم

2
ر:ل  لاب لجع ام لالشعر،لق  ،لنق بلالعلمي ل،دارلال ا لامنعملخ لعب للحقي ،برو للد)ط،ل،لبنا ل.ل14(،

3
ر:ل  لب لجع ام لل،لق  ل.0ل

4
رل  لب لجع ام لل،:لق  ل.ل14ل،
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كلوام ،لوغرل لأ ولاذمم ي لم لالتدللم لامعايلا لالبلو ليتو ((أ  لامطلوب ىلالغاي كلا  ل ل ول لل،1جوي
ىلالشدل لا  ود لومقياسلا ا لمعيارلا ىلأ  هبلا  ل لامعايلحسب،لفق رلع للليق الالتجوي للأ يضا لذكله

لواللفا ل ))لالرصي لالأ حس لالباغ ا لواتساعلالبناءلواعت لللوسج لالواش تقا لم لل سلمالنظملم ل،ل وع
)) لالا يرادهالموفور لوا  لمس تعار ا لبأ ل لالعبار اللليل2بناءلوتلخي و،له للب شمللالو لالشعرللل ل التجوي

شمللمالنسمي ل لوامعىلحسبلبللم لأ  (لوالل ي (لو)الب صاح (لو)ال ل.)الباغ

دلللللللللل لأ مورلم لفهنا لوالقافي لالشعرليتأ لفلم لامعىلوالو الا لوا  لالشعرلللم لأ  الهالل  غ لا  ةلللجو
لع ل يعي لوب وها،لويلأ مورلباغي لب لفيقو لال مور،لوم لم لامعىلا لأ يلأ مرلم له ا له لالشعري عالي لال

صيحلالصحيحلامبيلالسلملالرتل لال ))لالل دل لتتح ،لادا صيحلالقافي لال ،لامق لالسهللالعرو و يب،لامو
لمعى ((لع ،لوالوصفلوالغز لوالهجاءلوامرايلوالتشبي لويلام صوص ول3واحلم لمعايلالشعرلا اليب ،ه

أ ثرا ل لم ) ام ل)ق لعن لالقلالشعر لها د لتتح لموضوعي لأ سسا  لوض اولت ل ل لعلي ا  لمعم لال رسطي لامنط ل)) م
لعله لالسابقو لأ ساء لكبر لقضاا صلل لم لامعايرلت وع ل ليق لأ  لحاو لكا ، للاالشعري للقضي لم ها، معا

مل لوالتايلا للطبيعت واالمغاير ىلالشعرلم ل كلالنظرلا  ن،لوأ ملم ل ماءلوا لبنلالق صوم لأ ولا الرقا
لهلم لال ال ل لجال لع لبقياس لعلي ،لمر لاللغوي ،زاوي لأ خر لمر لال خاقي ل.4((وم لالزاوي

نللللللللل (لللشعرليعترلأ وحلتعريفلناوم ام لتعريفل)ق لأ  لالشعريلالقو هو لم للهد لالهجري،لفق لالراب لالقر
ل كلبتأ سيس لو لالعريلكثرا  لاممزلالنق لالناق ا لالشعرلالعريلبأ سلللأ فادله رلم لقواع لعلميلوعقيل،لل و

لم لالنقادلو الطائ له لسكلمهج لتعلولق لاهرياللغوينلأ ولالعروضينلباء هو لام ا ل لع ظلللذكمللتؤك
قا لدهم. لال كرلص لامرجعي

لالقرطاجيل-10 لحا لعن لالشعري ل.النظري

دل)حاللللللل لالشعري4ي1لالقرطاجيلح لل(لجا ل)مها ل))الشعلكتاب لال داء(ليقو لالب لغاءلورا رلا
و لحلل،مقللمو لأ  رلبم لشأ ن لت هالمالقص لا  ر ها،لوي لا  لحيي سلمالقص ىلالن لهبلا  كلع ،للتحمللب

ل لتأ ليفلالا لحس لهيأ  صور سهالأ ولم لمس تقةلبن اا ،لماليتضم لم لحس لخييللهلو لمن لأ ولالهر طلب
، ق لص لقو كليتأ كلأ و لولل ك، ل لمجموع لأ و ، لشهرت لقو لاأ و لفا  ، لاغرا لم  لب ليقر لراغتس للما

س لللن لاقرللوالتعجبلحرك ا لوتأ ثرها((لنا  عالها لان لقو يالي لا لل،5حركها لالعربي لبنلالرؤي لالتعريفلجم ا فه

                                                           
1
،ل  ر:ل لب لجع ام ل.11ل،لق 

2
ر:ل  لب لجع ام ،لق ا ،طلجواهرلال ل لالقاهر لالسعاد لل0400مطبع ل.0ل

3
لل  ومصط ،ل:ا لالعر لالشعرلعن ل.ي04للنظرا

4
ور:ل  لالشعر،لجابرلعص هو ل.41للم

5
لالقرطاجي:ل  لال داء،لحا ،لمناجلالبلغاءلورا وج بيبلب لا لا ل،م لطلحقي لال سايل،لبنا لل0دارلالغر لل0ي04،س ن ل.0ى،
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ل لا لأ ن ل لتتجس لفالعربي لللشعر، لال غريقي ل،والرؤي لمق و لامو لبرجاوأ ما لع لتأ ثر لفهييلام لاا
ل لخاص ي لس بلال ل)أ رسطولطاليس(ل)ف لالشعر(ل،ال لكتا لأ ن ا (له لتعريفل)حا ل لانتبا ليل وأ ملما

لالشعرلالن ماءرب لالق لحس با ماليؤثرلفهاليءللسلاليلملت ل لوا  ماليؤثرلفهاليءلحب لالشعر،لا  وأ هالغاي
ل،لو ره لشاءلكردلت لشاءلحبدلكللحسبلالشاعرلا  لوجودلالتخييللوا  لامردللfictionبلم له لاذيليأ خ لموقع

دل لحرلالتعريفلوش يل،للدلع ل لمق و لمو لالشعرلا :ل))ا  ليقو ىلأ قىلادرجا لا  هوم لم وتضيي
ل(( ي لالتق لبزاد لالعر للسا ل ل1ت صار الالتعريفلرملاخ افظا ل،لول له لظلل للأ ن لا  اصي لع لا ق وب

لالعام لويل)التخييل(ل،لوالالنوعي لوالقافي لويلالو لاذاتي لامللل نلاص اصيتنلخر لهاتنلا و لا ىلب هو
، اعا ب آخرلم لال  ،لنوعلأ لوالقافي لرطلالشعرلالو ل)حذكلللا  صيفيبق لا لللناق جا  المو (له رللا وام
لامعارفلال صيللاذيلتتاحلعن لوتتامللدي لالثقافا ل، لادخيللحي لوال صيللم ي ملوا ويتواصللالق

و لامرجويت لوامعرف قيق ل.لجرلا

لأ نللللللل لواحا  ا لب لفق ا لالتخييللأ صبلوه لبأ  ) ل)حا هو لم لوالقافيم لخا لالو لحقي ل لحلرور
سلحي لالشعريل،حوالع ل)النظري كلحىلتتحق هملمالالتخييللالشعريلوللامعىلكثرا لوحىلنقردللو لن ماللأ 

لللشعر،لفالتخييل لالشعري ())ليقلليقولكالوسائهلاليلهالنم لم لحقي لامعىل)حا لأ حاء،لم له لأ ربع ل
ل لالل لوم له لال سلو ((لوم له لالنظملوالو ل)التخييل(لهولم ليودلم،ل2وم له و لامعىلي  له

اخللامعر لالت ،لوم رلالعمي لال لالشاعرامعايلد لقرح لالتواصللم و لل؛لي لمعىللب لهنا م لأ يلأ 
لالشعري لها (ل،التخييلللظهورلال  خييهليروأ مال)ال سلو لوأ مدللف لقالبلموح لليصنعهال الم لالراكيبلالشعري

) ل)الل لاللغله لخييللمس بلفا  لتودلدو لاللغوي،وفلللم لأ  للرلمرهفلحىلحصللالتولي وأ مالم له
لوالشاعر،ل)النظم( لبنلاماد لخييلي لالتخييللع لوجودلعاقا للفعاق ل)النظم(للالصروروكوهال ،وهنالحق

لالنظملالشعري لوامعى،لكالأ لاعتبارللتظهرلعاق لالل سالنلجام لالن لترتيبلامعايل هاللظملأ ساس وم لتولي
ها، الوتأ لي ل للل  الاعتبارللوجودلضب لامعىلامراداذيلحوهولالنحوللوه ل.ق

لللهمللللللللللل لشكي ضاف لالشعرليلا  هو لم (للعنرلالتخييلل ل)حا :ل))لا ضاف لا  ننالالقو هالل؛وم معىلا 
لا ىلتعريفلالشعرلل ضاف للا  لالشعر،لومزلالشعرلعلمود لتصفلواق لهم ضاف لالتسلملبأ هالا  لم  لالنظملوشعريت

لالنر لع لواق لاعرافلبأ هدلولأ للكالمز ر لت قيق للا لا ودلفاصةلبنلالشعرلوالنر،لفا  لح لوض ل ي الللت
لو لقاءلالشاعرلخيال لللالهس تعنللصورا للالتخييللهولا  نو س يا لتطهرا لال را لن لتأ  لالسام ،لفيؤثرل لالبياني

                                                           
1
،ل  لالقرطاجي:ل ل.ل4يلل،لحا

2
،ل  ، لالقرطاجي: ل.4يحا
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لحقيقل لهلوك ن لا ل،لسببلماليراء ىلللأ ولهولملي يلا  لت كللليصاللتحسنلأ ولاللها ل ليعترلتقبيحلفا  حلأ 
لالنر.(( لالشعرلدو ل لالنظري،ه1خاص لامقارا له دلروطهللجوهرلالشعريأ للالتؤك ،لايتح لالتارخي

لالشعرلمرتبطا للحي لهاليصبحلكا لاليليتحق يا لا لال نسانيجا لالتجرب لم لال قاويللولا لل))اكا لالقص
فاعل لولاس ت لامناب لهولاس تجا يالهاالشعري لال لم،للا ل لالناف ليتعار لللم لأ  يالل ن لا ل لالناف

)) يا لا لغاي لحقي لال لتعنلع لغاي ل،2مادام لالولم لم سجللال ثرلاذيليمولفا  نسايل لنشاطلا  لشعرليبق
لداما ل لذكلا يا لا ل لال نساني مللع لالتجرب لالق لع لفهمليلومن لالعالل لفها للبح دلجوهر لل))العمل للح

هاي لومللا لمادت للزهالع لغرها،ييعيلالوعيلخصو يلا ىلخصوصي لت لاماد زهالع ليالعملهالوملوخصوصي
، لم لالعلو لم للغر ي لاليلمزلا ليعيلالوعيلبقوانين لالزاوي لالعملالشعرلم له  .3ديء((الرلك 

رجاي:ل14 لالقاهرلا لعب  لشعري

ا للللللللللل لتعريفلالشعرلتعري رجايلم لال وائللاذي لحاولوا لا لأ شالالمفأ ودلل،صارما للللمنطقيا للأ دبيا لليع لي لا  ر
لالعربي ل)النظم(ل لالكملبعضهالببعليلاعترهااللقضي ،لتعلي سببلم لبع لفللوجعللبعضهال ))يقو للعماي ا 

لا لتض للأ  لا  لعملالنحو،ليسلالنظم ضي لاذيليق لالوض لقوالم لوأ صوهوتعمللع اليللوتعرفلمهاجلنين
لعها لفالتزي للانهج لاليلرم لالرسو لالنظري4فالخلليءلمها((لكوح له لفا هالم لل،وأ مالفائ

ييل نلنظرالتأ ويللالتصورلالتش لالشللالتقصلاذيلحسملا  لوايتا لصوريلالتبيي وامبيللتسطرليلامتبلورل
لتقاصي ي لتو لوال،يلللملالتعبريع اض لاس ت لالنريلالقاملع ي لالتو لم لشللتقاط لنتشار،ليظهرل

ظيلانبجسل لتل لالشعريلأ ولالشطرلجا ماءلم لالطبيعفالبي سلا  لمسأ لتنللم لأ غوارلا لاستيعا لع ليقو
لتكلالهيئلال وى: لع لأ نبت نشائي ،لا  وق سلامت لالن ناو لم ل و لالقراءللت لحمللس يا لأ  أ ولال نشادللع

لالبلفأ مدل:لمس توين لأ ولالوح لالسطري ل،ويراعالالوح يقاعيي لالملال  لوفر كلم ل م لاليل لو لامتضم ل للغ
لاللغوي ماءلللش،لامقاط لفهملالق لسع ليللع يلللت يوي لنوردلموقفلنق لبأ  لالعربي هبا للعري هبلم لمغايرا للي

لالشكيلا هو لللم ا آن لأ (لسائ لامق و لامو لالشعرل)الا هو لم رلع لتق لالقاهرلف،لاليلان لأ وردل)عب ق
رجاي(لرأ ا ل ا للا (لجريئا للنق لالبيتن:ل)للجاح ل لقياسلالشعري ليتضم لدرج

ل لالرجا لسؤا مالامو لللللللللللللوا  لالب لمو لللحسنلامو

الللللللللللللللل لول ل لللحاللاهالمو كلع لم ل لأ ش

                                                           

1ل
لاماكلبومنجلل  لوامتغر:لعب ،لالثاب ي لالعريلا ل.ل01لللالنق
2
ور:  لالرالجابرلعص لالشعرل هو ي،لم ل.ي01للالنق

3
ر:  ، ن، ص    بر عص 3ج 1 . 

4
رجاي:ل  لالقاهرلا ،لعب ،لدلئللال جا ل،برو لرضالدارلامعرف لرش ي لل0ي04ل،طلحريرللم ل.ل00،



صل التجريبلوقضاالالشعريلامروعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:الثايلال  

 

 
102 

) اح هبل)ا ل لالبتلحي الالا له يلشعري دل،لا ىلن لأ ن لفي ا"للجردل)نظم(رأ  لالشعرلأ ب لل1مليقللصاحب ،لق
ل لالبايلالقاملع طرا ىلا  لا  ن لامم لالعقليقادهملتكلامعرف ىللال حا لعهالا  حو لنظرلأ لم لشعريس للي تأ خ

لامقودل لالشدلبعنلاعتبار لوما لم لاعالخصي لامس م لامارسدا لالقاهرلوأ لل،حقيق )عب لأ  لأ قوه فضللما
رل لكثرا لجا ر لب لأ ار لالزدللاي( قيقواام  لا لبتصور يط لا ،للامظلم لالشعري الي دللا لأ ن أ ثرا لا  لم رلللا ال

يلال رسطي لس لفضاءلالتدلل،ال لتوس ي لالشعري،فعمللع طا لا لالتدلللقيلوقراء ا له لتنا لحىللوجيوق
لقوه))بأ هدل اعل لال ب رجاي(لم ،)ا لامس تغرب اصي لا تيا بلالال  لنقللالقملال  كلفق لال نواعلوب لا ىلخار اعي

لوالعموميأ لوللال دبي اض لالردللساهالالس ت ىلتوحي ،حنلتوصللا  اعي لال ب دللؤي لصارلال نواعلح للكالف شاع لا  ري
،ا ل ايلامشر لجملها((والتدللالقراءلس لا نو ىلالندل2لقيلفالبنلال رجاي(لهنالا  لأ شارل)ا لالي،لق لالبالغ لباه

عىالشاعر لامب لتتوفرلد ايلاذيلجبلأ  سلا لا لع لالقام اعي ب لال  لالعملي لبتوحي لليقو لو لع القام
لتسهيللاددل ىاللغاللل ىال سلوبيصوتي الف،لوي ظيليلماا لوه لالل لاللغوي مهالللامساكلالظاهررعلال جراءا
، ي لةلالشدلجردللوا لل ها لل لاذاتيلاعري لبتكلال س با اء،لتتعل لا ل للامتناهي لالشعري نتا لا  لميعهالع القائ
،لللامؤدي لالسحري للتكلاماسا لبل لوعا)ولق كلالرجاي(لأ  ل لكجالي لاط لم لا عاطيلامرورل

اعلالشدل ب ىملا  س لىي لا لتر لأ ن لدفععرل))وما لمن لمل للعلي لما لمن ،لالعنلويأ تي حىلتعرفلم للغراب
لالواح لالردللالبي ضلما لم لالجللم لال ت،لومواضع كلمالأ نش ليءلو لع لالي لفي اللوضع له فقل
لك اخر،والال،عرلالشاعركلومالهولشومالا لالعايلالريف((والندلللال لالشعر3م للغ ل،ولعللأ ملمالتتسملب

اصح لم لادلةلا لبرو يرلالردللىلخت لح يقاعيلالعامللع لالنشاطلال  هالع لالشعريارتا لل،ؤي وأ م
لادلةلالشعريوأ ل للمالتتسملب لاليلتأ يلم لههالتكللوق عالي لتتشاللال غوارلان لأ  لال غرا امعايلاموقع

، جائي س لمللوال لا ناهي لم و لبنلحالناكتنافلوللاخةلحىلتظهرلم لأ ثرلال كتناف لحا الل4شبه ،وا 
لاددل لالشعريان ىلالتدللح لداما لللل لالتدلا  لهال يلح يقاعيخ لال  لالشعريا لفل،مو لالباغ تنقادلللمقروئي
لوه لمامسل و يقاعيلةلد لأ صا للالعنارلال  لالعنارلالصدللالقام لنصي طالوتيع ضاءلا لل وحسب)للالباني

مالالشدل رجاي())ا  لاا قام لا  ل رلوخيرلاللللوأ  لالطبلوسهوةلا لاماءلوح للوكر لالس د ،وجود ماللب وا 
لم لالتدل لور لالندلل5صوير((الشعرلصياغ لنظري لأ  لالقو ننا لم ا ل،وه ح رجاي(لف ل)ا آلظملد للفاقا لأ واسع

.لل لامعارلاللسانيا لاللغوي راسا لل

 

                                                           
1
لل  ل، ل، رجاي:ل لالقاهرلا ل.لى04عب

2
رجايل  لالقاهرلا ،لدلئلل:لعب ل.ل4ى0ال جا

3
رجايل  لالقاهرلا لل:عب ل ل.ل1ىل،ل

4
رجايل  لالقاهرلا لل:ينظرل:عب ل، ل.ليي0ل،
لل5 ل،ل ل، رجاي:ل لالقاهرلا ل.لي04عب
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:ل10 يث لا لالشعري للالنظرا

:ل10 يث لا لالغربي للالشعرا

:ل0لل0 لجاكبسو لروما لشعري

ل)لللللللللللللل لشعري لأ  لجلش للR. Jacobsonاكبسو لالقر ل لل،العري (،يلأ ملشعري لأ  اليلحاول
لع لشل لالندللللتبح لخصائ لدراس لم لخا ل)معىلالقصي لقوانينللالشعريشعري ،اددللوضب لاخلي

ىل للل لالشعري،لجاا لوالسعيلا  لبناءل)عم( عاد فلا  س ه ى للمروعلشعريلنظريليرو لأ صبح لالشعري ه
لذكلللم لحليلجزءا ل ،م لاللسانيا لاللسانيا ل)للىقراءهالخار (جيقو لموضوعهااكبسو اعتبارهالل))الشعري

لاللسا لم  رع لالشعريكلال لالوظي لاذيليعا لالوظائفلال خرلنيا لم للعاقاها لامعى، لالشعري لوهم
لالشعري لالوظي لللكم لالشعرلحسلالواس لهللبلل لالوظيحي لللغلم له لالوظائفلال خر مالهمللع وا 

لأ يضا ل لتعلخارللها لأ ولتكالشعرلحي لالوظي لله ((لطيلال ولوي لالشعري لالوظي لحسا لف،1ع لا لوم لم
( ،جشعري لال خر طاا لأ نواعلا للتشمللاف ا لبللتتع لالشعرلوح رلع (لللتق لوجودلاكبسو لع لأ ك ن لا 
لال دي،لسائلشعريوظائفل طا لللا لالندلحي ))أ  لالتدليقو لولمو لع لكالأ وح يلللغ لقلي صو لا ج
لوظائفللBohlerل)بوهلر ا ل رلع لويق عالي ((لان لومرجعي فهامي لموضوعل،2ا  ي لح ل لينطل ا له وهو
لم لسؤاهلالشهالشدل لهولقبلللليءلال جابعري لموضوعلالشعري لالتاي:لر))أ  لالسؤا مالاذيلجعللم للع

لأ ثرا ل ظي صائ3؟((فنيا للرساةلل لا ل لل؛أ يلالبح س ب لال ديلوت طا لتكلالشدلاليلمزلا ل،ذكلجاو عري
()ج لوبنلاكبسو ،للالشعري لأ ضافل)جلاللسانيا للتكوق لوظائفلأ خر ا (ل هال)بوهلر(للاكبسو اليلاعم

ل ،واصللاللغويلعنرلم لعنارلالتدلليصبحللللنظريت لب د ل لوظي للين ط لا وم لتوضيحلامساةل
ل:4التاي

ل لContexteس يا

ليللللللللل.للMassageرساةلللللللللللللAdresserمرسل  لAdresséمرسللا 

لاتصا للContactقنا

ر لCodeش
                                                           

1
:ل  لجاكبسو ،لروما ،لقضاالالشعري لحنو لالوايل،ومبار ل،م لللنر،لترم ،لطللدارلتوبقا ليي04،ل0امغر ، ل.ل00.

2
،ل  ،ل لجاكبسو للروما ل.لى0ل

3
لل  ،ل ،ل :ل لجاكبسو لدل04روما

4
لجالينظر:ل  ،ل:سوكبلروما ل.ل00،للى0للقضاالالشعري
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لحسبلمركزهالعلل لم لالوظائفلاللغوي وع ل ي دلم لاوم لتو لالتواصيالعنرلا لل،ط تودلعلهالس ت ف
لالنحولالآي لع  :1وظائفلرئيس ي

لمرجعي

عالي لأ ولان فهاميلللللللللللللللللشعريللللللللللللتعبري لا 

لتنبهي

ل لمالوراءللغوي

للللللللل (لالا ل)س يا الأ  (لقبليويعيله يل)مرجعي اعليق لأ ول)امرسل(للأ ولال ب طا الا لا ىلله هولحاج
(لليملهلالتواصلل)التعبر( عا ل)رساة(لو)ان (لم لخا فهامي لأ و)لا  (لان لالتص،ل)شعري ل)قنا (لاليلبواسط ا

) ادللاس لل،تس توجبلتوفر)لامنها لحاةلاس تع ،اليلجعللامتلقيل لالتلقلتقبا لملي سهللعلي لليمال خطاا
) ر لاللغولل)مش لطرييتعرفلميتافزيقيها لع  لال قناع لحىليم ا (،وه لاللغ لوراء ال)ما (،ه )الشعري لالوظي ق
(جيعل ل) لأ لوشللواحلاكبسو ) لبلل)الشاعري لليسلالشعر لالشعري ل2((لPoéticité))موضوع لاس تعا ،لق

لاج) (لامنط هومناكبسو ىلم لا  ليقسملاللغ لحي لال ش ياء:لي لالثاني،ل))لغ ()مالوراءلاوال لللغ ويلاللغ
لالبح لموضوع لي لاللغ و لت ما لالشاعريلعن لي للوه (أ و ) ل،3الشعري ا للتتضافره لشعري

يفلالطج) لت (عنارلالرساةل لااكبسو لوالعملي لاللغ لاداخلي ،اق للنتباهي يوي لا عم مالجعللالرساةلم
، لامتلقي.وهولمالجعللامللوالقو لد لسهةلال درا اعي ب لال  ع لن

لكوه :ل10لل0 لجو للشعري

لللللللللل لكوه (لت عرف  ل)جو للJ .Cohenشعري ىل)الشدلأ لبأ ها لا  و لي لما ،قر لالعربي ) لمهالعري م لالق لخاص
ل لخ  كلل ها لالشعر،لو لفق ) (ل)الشعري ل)الشعري لجا د لح دللوجالها لبأ ن للالشعر،))عملموضوع للكم وا

لالعرلالاس ييلمعىلللل ل ل لب لشعرله ((لس  لم لالقو4في لالشعري:ل،وم لم للأ  لتتع هالأ  الامعىلم ه
لالشعرن ،لفهييلمثللمالقبللالشعرلطا لبع لللصورلاكلأ هدللوما لالباغي طاط لا ،ال))تس تعي ي وللس اللجا

ل)فونتاني لتوfontainier(تصنيف ليل،ليعي لم  يثعها لا لاللسانيا لأ ساس لع ي للوخصوصا للج مباد
ل،فاHelmislaf)هلمسليف( ) لاللغوي،)الغلوس اطيقي لامس توا هو لم لالتدللليتصل للعبرمس تو ومس تو

                                                           
1
لجاكبسول  ل،ل:لروما ل.ل00،ل
،ل2 ،ل :لقضاالالشعري لجاكبسو ل.ل04روما

3
ر،ل  لوالت طيئ ايل:ا لالغ لهلم ل،لطللعب ا للل لامري للي044،لل4الهيئ ل.ل010،لل011،ل

4
لكوه لل  ،:جو لالشعري لاللغ لالواي،لبني لم (،طللترم ل)امغر لل0دارلتوبقا لل1ي04الس ن ل.ل4،
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، تو ،لا لومللوم لملتقس ملللمهالا ىلشللوماد لشعرتي لبنلأ صو لكوه (لق ل)جو الا لاللساينش هالفا 
لأ سسلشعرتيا لف،لوالباغيلم له لأ خ يلن لس اليلال لأ خرلوا لامركزيلول،م له هو (لهولام )انزا

لامنطللعنشعريلللل لوف لع لوحلد لالنظري لع لاذيلأ ض الا يل)الهيجي(،ه للعلميلا وجالي
((لحدلحىلليص لي لا لالشعري عوها لن يلأ  لطودل،ف1عن لأ ف لق ل)كوه ( لر لي لوج ي لفلس لأ راء لليحملها لالشعري
، ي رلبتاا للفلس ))وللن يثليقو لا لاس تعال ل)شعر(للرف لللنعتقللكم لا  لالائنا ل لالبح لأ 
يالالطبيعي لالظاهرلأ ولروطلا لغرلمروعللاعتبارهالم لعواملله لم لام،ح لنسع لأ  ل جادلم لالطب
للشعري لالبحعام لاموضوعلع لطري لبنلمي نيع لامامحلامشرك لال لاليلم لشلا لتثرلأ لأ ولالطبيعي هالأ 

لالشعري، عا لخالصومللان لمهاجي لطبيع ا ل ضيا للق لوع لال فضللحرلحقللادراس لم  لأ ن ا اعتق
لحاليا ل ،لالعر الص لا دلولللغرلامامحلال دبي لالشدللظدلالع لنظرالا ىلحليللال شا لاليلتعودل لللللغعرياهر وللغ
ها(( لالشعري2وح لالتصورا وله التب ماهل،ه لللاا  لتلأ  لالنتاجلاجابي ا للاس ت لامهجي لله س ت

ل)كوه (للحقللالشعر، للالشعر))غرلأ  لال لاذيلودلمن ل لأ يلالصنفلال ديلاذيللج لام لمن واس تق
)) لقصي )3دعي لقصي لمصطلح لالتدلل(Poème،وأ  ى لا  لحتا لالآخر قيهو لوالت ي لالتدلكلالتدللح ل ي لح ا

لتمزلمظهرهالالندل لان للهاليو لاذيلا لالنظملشا للظمي،لوفعا لالوضو لفي لاذيلا يلالوق ا لللغوا للف لتعاق
لالتدل ))لوجودلرعيلغرلقابللللزاع،لقننصار لللقصي لمطابقا للا لا لللما ليعترلقصي لا ا للوه لقواع

ك،لنراللوللظمالندل للمالليسلك لقصي لعبار ها((غرلأ  لتعري عاد لا  لعلينا ر لت لالتناق لالظاهر جللأ لوم ل،4نري
لالقصي لنوعي ي لأ ساسنتبلح لحليللاللغ لالشدللودلي،صويل:لىل)كوه (ل و لالصدلفي لامس تو ويلعرلع

للللمش ما ل لالصوي يل لالتش ،)...(معارض لقواننلصارم لالعرويع لالنظم لقوانن لوتسم لل،لنر لامس تو أ ما
لالباغاددل لوجبلضبللليلفللشعرلخاصي لالطويلا  لعرلارخها لوتقنيها لزاما للطها لا  د)كوه (أ ميها للذكلح ع

دلل،الشاعر لأ ي لبنلامس توينلللحاوللشاعرلع لا :أ وللحري لأ ماطلشعري ا كل لع ل هالفينت رادلبأ ح ل5ان

:ل10 لالنري انبلاددلل:لالقصي لا لع ل،لليلفقاليلتعم لعلهالاللغ لاليلتعم لالباغي لال لزاما فهييلتس ت
. لالشعري

لالصدلل10 :لوي:لالقصي لالصويلالنظملتعملاليلوتي لامس تو (كوهالحسلع للاأ هل،بل)جو صائ توظفلا
. لالشعري لاللغ للع لاليلمثلهالقواننلالباغ لادللي

                                                           
1
ر:ل  ن ،ليوسفلاس يث لا لالشعري ،لاجاها بلالعلمي ،لدارلال للي011،ل0طللبرو ل.ل000،

2
لكوه ل  ،:لجو ل.ل01لل،ل
3ل
لكوه :ل  لالللجو لاللغ :بني ل.ل01للشعري
4ل
لكوه ل  ل:لجو ل، ل.ل01ل،ل
5
ر:ل  ن لليوسفلاس ،ل يث لا لالشعري ل.لل004اجاها
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لينميلماليعرفلالشعر،ا لوللويلوادليالصدل:ل:لالشعرلالامل:لاذيليوظفلامس توينلمعا لل10 ل)كوه (لللي لقص وق
الالنوعل؛أ يلالشعر له لع لالصدللشعريت صائ لا لع لواددلالامللاذيليعم لوتي لمثللالسا و الا ل،وه للي

ل)كوه (:الشدل لعن للللل1عري

:السدل لالشعري لا

للللللللللللللللللللللللللللللادللي نس:لللللللللللللللللللللللللللللللالصوتي لا

لالنر ل:لج           قصي

لجل:لنرلمنظو

ل:ل:لشعرلامل

لجلجلنرلامل

 لللللل

مل لالق لالباغ الان لالصدللوا  لتبن ودهالق هالفورلوح لل)كوه (لا لوتصني لاليلتشر لامنطقي لع لالبني يبح
ل؛ لالصورلالباغي لامنطقيأ للأ يلمي لع لالبني ليبح لالصورلالباغياللن لمي ل للوليلتشر كليبح ك

لالكيلاذ ميلي لع لالقانو لالصورلامس ت لامس توينلالصدللخلفلمي ليل))ويمثللويلواددللالشعرلع
لأ ولاحراف لانزا ل الالقانو يل Déviationه لج لطاب ا ل لعام آلي لسالبلل:وهلشوطال،وهولأ ال و

لاللغول لمهجيللقانو لخر ل هاللواحليتج ال لتمزلم لللصور لأ  لاليا  ،لم لالقواع الالقانو له و للت
الليسلنرا ل ا للفالشعرلعن لشي لي آخرليضافلا  لالنرأ لبلللأ لنقي ولن كليب لسالبلوالنظرلا ىل لنوعا للوك ن لأ ولكالا

لاللغ لام،لم لأ مرا له لللطملاللغحفالشعرللل،للمرحةلموجبيولرحةلال وىلتتضم لمرحةلأ خرغرلأ  ا 
ل لمس تو لع لبناءها لالندللأ عليعي ليعقب لالصورا  لتسبب لاذي للق لطبيع لم  لبناء عاد لا  الباغي

)) لل2أ خر لا ل)كوه (لالطبيع اليضب للانزا،ه لملي يالشعريل،وم لعق لا لبنلامنط لتوضيحي لقارن
) ل)انزا هو لالشللالتاي:لوم ل)كوه ( لد

ل

ل

                                                           
1
لل  ل،ل ل، لكوه :ل ل.ل00جو

2
،ل  لالشعري لاللغ لكوه :لبني ل.44للجو
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ل

ل لعن لالشعري لللللللللللللللللللل(كوه )الآلي يلعن لا ل(هيجل)امنط

، لthèsesامعيارل)أ ولالنر(للللللللللللللللللللللللللللال طروح

يلامعيار(لللللللللللللللللللللللالندل ل)ن لانزا لantithèsesقيض

ل (لللللللللللللللللللالركيب يلانزا لالبناء)ن عاد للSynthèsesا 

لللللل

اللللللللللل له لم لخا حلجال للأ م لالقو )كوه (ت قرللالتشخيلللتأ ويللفس يحا للشعري ىلمعجملا لوح لن
لم لال سل لنتأ ك لأ  لنس تطي حايلحي ،تلا  لالشعري ليلمسللنادا لأ  س تطي اةل لا له لالشاعرلحىل للأ  ا 

، اعي ب لال  (ا لفلملوم لادملم لالتجرب لهولامودلالرئللل)انزا لاللغللي لال شالويلشاعري لي لاليلحقق
، لالشاعري لالصدلعفهوليلها لامس تو لولالنظملبأ شاهلامعروفلمودا للويمللع لوالقافي ناسلالو كالل،..اخلا

لادليلمودا ل لامس تو لوالوصلتوالللال س نادلحويم لالوظائفلالندللانطاقا للالصورلالباغيليعمللع ي ال،لح ه
لبقوان لالشعر لعاق لم لخا ل)كوه ( لد لالشعري لخاصي د ،تتح لالشعري للنلالعاق لم و لت هالأ لحي ح

للسلبي ،ا للال خرلوم الالجابي لهولالنرل:شعرلنقيضاللللوله هولغرللوالثايل،لاذيلينقادللقواننلامطابقلال و
ننلمعا ل لال لاذيليمردلع ةلل،امعقو هالاليا لوح لاليلالشعري لامزدوج للهاددلحلتس تجيبلللرور مردلع ا

هالأ ولانصياعلللآخر، دللأ ح الأ  لالتاي:ي للوم لله و لا ل ل1صا

ل

لل لPertinenceامام

ةلللللللللللللللللللللال حائي للDénotationامطابقللللللللConnotationا

ل:لجلالنري

لجلجلامعقوةلغر

لجل:لالشعري

                                                           
1
،ل  لالشعري لاللغ لكوه :لبني ل.ل014للجو
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لفا لللللللللل ةولم لم لحاةلامطابقللا ل للالنري و لالواقلهالسلبياحائيا لت لالشعرل الا لا  لمصنوعا للخاص
لالصدللم لالصور، لمثللخرقا لوان لامطابقلور ليلرطلال حائيللقانو لامطابق لسلبي ليلأ  لل،فالنتيج لأ  و

لللم للال حاءليتعارضالولامطابق عاليا لا  لان لاس تجاب ا لدفع للح لالعقلي لفهال،لواحلواس تجاب ا وله
عارضا ،لم لتغيبلالثاني لأ  لينبغي لال وى للول جللحصو لالشعري لقم لت  ا له ل للولعل لال دبي ال عا

لميعها نو لجعللامتلقيلداما ل،لوال فهالأ  طارلالبحلوه لفها.للا  لع لامام

الل10لل0لللل لجوليالكرستي للشعري

ا(        ل ل)كرستي (بأ هلJ.kristiffaتوصفلشعري ل)ميائي ،لالشعري لالشعري ))ميايلللغ نشاءلمنط فلا  لتس ه
ل ل لتسر كلفهيي لالوهوب له لم  ) ل)البور لاجا ل، لتعم لأ ها لالرمزيللغر لامنط اهم لم تصوراها

يبرجول روي رلالهيجيلال ىلال ن(ل،م لهلعهالا  ل)اخ ىلمالوراءل)أ ولعر(للسانيا كلا  لBakhtineوأ ملم ل
)) لأ خر لاللغ،1م له لكثاف ا(لع ل)كرستي لالنل،وتمركزلشعري لأ  لاليلم لوعلويلتر لم لالوقائ

لااها ل، و لاالندلذكليغ لملي لداةلتملفها لواذالمارس لالعاق لمس تو افلع للللخ لحي واجم
لو لبنلاذا لسبيللامطابق لع لالن ل)كرل،للوخارجأ ولبنلالندللالنليتحق الذكلفا له ل)) ا(للتعم ستي

لالتصورل ل)نعو يلوالتحوييلد لالنحولالتولي لمسيلتشوع لأ قا لاللساني(لحي لاللغويلنظريت لفهملا لبغي
لالوصفلالشكيلوتعليه اء لاكت ،ل،وع لالتجريبي لاجاها لم لج لمعطياوللكا ها لبوص لاللغ ى لا  لينظر
ناهي للم لداخل لامتكم ها ((ماجس ت ناهي لم لغر لبصور لالواح لاللغوي ل2وع لنقل ا( ل)كرستي لأ  ،ويعي

لالل تس با ي(ل)والتحويي(لا ىلجنحو)التم ،ولي لالن للا ي س توعبلكي عللاذيل لال ون ايلب لا ليمزلالن ا 
، لاللسا لتغيرللاش تغا لع ر لهلالق و لس ي ىلما لالندللمس تقبا للوشرلا  و لي لتعمللحي لدللي لمساح

دل لالت ليقو ،))لينشئلمنط لاللغوي لالقاداخللال نظم طاا لقواننلا ل ي للس اعلش لصا لأ رضي لويق م
ل ي لع لأ خر لخطاا لالندل،فمصو لمقولت ي لتو عاد لعرلا  لاللسا سا ،سلمق للحوي لادللي وتغيرلقوانين

لليعيلأ يضا ل ((لامسد لوالتارخي لاجاعي سا ل3امق لسواءل لح لع لوالنري لالشعري ،وذكلفهييلمزلبنلاللغ
ل لخطابي اع،معاين لال ب ل لامس تعمة لاللغ لقواع لمهجا للتراعي د لح لعرللفهيي لنظا لبوص لالن لمقارب

لالندلل translinguistiqueلغوي ي لتو ييعي لاللغويلم لج لاللسانيلظا لالبني لجاه للتواصللاذيللع لطري
لمبارل خبار ىلا  فلا  تلله ل لالسدللبأ ماطلأ خر ظا لهلابقم لامتل لمعها،ع لامزامن لأ و لاللساني للالبني

ي لتو عاد لوا  نتا لا  لا  لجاهزلفالن لكالاددللللخطاط لالشكيومغلق لامناجلالبنيوي اليعي:لع ل4وه

                                                           
1
لل  ،ل يث لا لالشعري ر:لاجاها ن ل.ل0ى0يوسفلاس

2
ا،ل  لجوليالكرستي لعن اب لال هو :لم لالش ي دللحلم (لالع للل0100ابريللل11جةل)نزو ل.ل4ىل،ل

3
لالزاي،يجوليالكرستلل  ل،فري ل:ترم (،طللا:لعملالن ل)مغر ل0440،لل0دارلتوبقا ، لل4.ل

4
لل  ،ل ا:لعملالن ل.ل00جوليالكرستي
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للل .0 لامنط لمقول لوجبلتناوه لذا لمقولت ي لتو عاد لا  لاللغويليلعاق لالنظا لالن لعاق ا 
. لاللسانيا

لتبادل ل .0 لهناك اخا للأ  لالنصولوت لماللبن لمشك ي لع ظا لتل لالواح لامن لداخل وتتقاط
ا(ل )كرستي (لا)تسمي واريلintertextualitéلتنا ن(لع لا ل)اخ هو لdialogisme،وهولتطويرلم
. واري لا  والعاقا

الف      ل ا(لللا له للل)كرستي د ل ا لمامحىص لوض ،ولتري كليلكاللصفلالشعري للحاةل للم لعن
(لبللست)الشانل (لو)البنيوي لالروس ي لللي ل))السلبي للهالم لمالتسمي لانطا نطاقا لم لالnegatintyنقط

ل)هيغل( ي لمثللالسدللح لللالتدليقو لاالبلا  لم لحيعار ،لتعارلهوللذيليه ات ل افلأ للع لاخ ن
لعاقلطلام لاذيلللمكلأ ي آخلم لفر،ليءلأ لهولتعار ،ا لوم لحي لالهوي لمطل لفلن لم لا لوم لم لاب ن

، سهاا لكللات لن لم لعاق لاعتبار قصاها((لن لا  لشعريهاه،1ولولقا ل)جوليا(م لخا للالحاو لتعمللع أ 
، لالشعري لاللغ لالللمقارب لو رسلام طالشعريف لا لو لم لم للالاشعريللعاقات لحي رل يلتقيلالت

اهالراعلبنلاموجبلولالسالبلاللغوي، ل لالعاق هو لم هدللو لفا  حهال لاليلف لامسارا التمزلخصوصيهال
لالتدل لالندللحوفهم هو لم ل لاعم (ا  لالتا )الن لتسمي لبنلما لاليلتقمها رق ))الت ،وماللPhnotexteلع

لامود( ل)الن للContexteتسمي ل)الندلا  (لليطا لللالتا لا  لالن لحقيق لالبني لحمللسرور لأ ن وم للم لحي
ل)الندل لالوقوفلعن و لي لل(،للوقوفا لللامود(م م لفعلل)ا ل)فعللعن لا ىلدراس لالن لدراس كلتتحو ول جلل

لل( م للا لللاش تغا ليتحق لداخللاللغ لل ن :ل،داات لالتالي طاط لا ل)جوليا(  ل2وهولمالتوح

لل

لالردلالردللامودللللللالندل يولوجيال،ال ساطرللللللللللللاضيامزي لاي

لاللسانيل لامقول

يغلللالتاالندل لالصد

لاوهلللللللل لالشعريل)للن لو لام لأ خرالفا  لول لم لفي تللمود(لتتقاط ل حلهولمودل)كالم لخطاا
شللفضاءل)التدل (،وهولمال طاط تللا ل (لللنصو للنا لالثقا ي للا .للو لالشعري للنصو

ل

                                                           
1
ر:ل  ن لليوسفلاس ل،ل لالساب ل.ل0ى0امرج

2
لالش يل  لرلامل:حلم ،ل لالساب ل.ىى،لل1ىج
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يثل10 لا لالعربي لالشعري للالنظري

لالللللللللل ل ر لتن لمرجعي لع يث لا لالعربي لالشعري لتأ سس لالعاميلق اب،لثقاف لال ظللم للول لنس
ل لالثقاف طار لالردللالعربيا  ،ا لملم ل)ع لوال سلوبي ري لال ) لكبرلنزاحات لحو لجر لالتدللولق لمس تو لع وجي

لالشعريالندل اب لوللظريللل لملتبس يث لا لالعربي ولالشعري التب ضويلمنشغا لبتأ رخهاه هد لامروعلا لا ل،للق
للاذيلامثاقببناءلمروعل لالروطلالتارخيلعيقو درا ،لم لأ جللا  لالتق ل)العقل(،لحقي ل لفوج وقلالا

ييامروعل المعنيا للالتح لللا لأ در لموضعا لبل ن لالعربي لالثقاف لنس ي ل س للن لرطلللج لل،أ هالمر وم لم
ل لامشه لالعريفا  لكتيارلالثقا ل ا لا لتطه للم لمناف لم  لي لا  لتسلل اعبل لىا ،ال فراد للا لق لو شه

يث لا لالعربي للولتطورا للالشعري ىواسعدلة لاهاهالميق لجال لوسع للحي طاا لا لأ نواع لتشمل
لظللالندلولل،ال خرلال نساني لالذكلفق لاليلعرفها ري لال للتكلالتطورا لالعريلمسايرا  لق لمس تو عاملع

اعلوالثقاف لوالتدللظللالال ب ريا لال ي ل،لح ) ا لم )م لالناق يلاحلأ موويع لالعريلا لللناق
اهملوالندل لم لام وع ل س تق ل اول لاذيلاس تطاعلأ  ل لوامناجلالعلمي هاىاستارهالظرا للتوظي لقراء ل علميا 

دلل،لشعريلالعريلاالندل (بأ  ا لأآم )م لالتدللولق لجا ل لالتدلق وقفلع لم لاددلال نسانيا لالعلو ل ،لق قيق
لالل ))أ  ليؤك لال نسانيحي لميادي لالعلو ل لالعلتق لل لالبحتلرهنلالتق لامنطقيوالندللو للتيج لالتق يلأ 
لا لالبح ا ،لل ديلمي لالعلو ي لله للال للم لجعللمصطلحا لامنا وليلبعي صاذاليب لامةلان ع للد

لالعلو لالندللوانطاقا ل،1((ه لمروع (ل ا لال ساسلتبىل)م ا واجزلم له رلا لبنلظريلب لال نساني العلو
لالبحت لوالعلو عو، لال ديلوي لالنق ا لان للا ىلرور لامعارع لصلالعلو ) ا ل)م لا ل،لق احبلومناجها

ل لطمو ي لنق لعلمي لمروع لع لي راه  ))لبن ضاف لالعلميلا  لالبح يلر لس لال طا لا ش ي ل لاذي
لالتدل ل طا لالتأ وييلوا طا لوا يارخي حررل،والنق لم لأ صيل ر  لف ح((للصياغ فل2م اللنطاا،ه له م 

لالندل لمعا لنظري لولالتوفيللال دي،ا ى))صياغ لا كلع لطري لالعاميلو لالعلمي تس با ليصرللناللبنلام
رلم لاهاليظهرولل،صوعملللن لالقوميلب لالثقاف لومزلخصوصي ردلالن للوت لوداخللالن داخللالثقاف

)) س د3ال ديلن لارل،ا  ينا لمن ل (لال ساس))ليس ل)الشعري للأ  لعليلت ضاف  لأ ولخل ىلالن للا  لأ يلكالات و
، لات ىلالنلولليلوق لا  لاليليؤىلها لي للا لوجميه،م لخارج لم لالنللزيين لالشعري ما ل،يللا للولوا 

ل لفيح هالالن ليوظ لالندللاهوحقيق لالعاديل،ويلمالللح لانلم لالا طا لم لا لعاديلحرفلهالالن
ىلالوظي ،لا  ليلالسدلا لةلفوالالشعري ،أ وليلالعةلوللببلوالغايلالشعري لأآخرلم لالتعبرلالنتيج لأ لل،مس تو

ىلالندل لا  لاللغ لتتحو هالامعجميل،الشعري لم لدل ((لويلأ دات لا ىلماللحرللهلم لادلل ،بيال4امبار
                                                           

1
،ل  و لطن لالرحا ل،عب لمع :لالتحليللالسمياي،لحوارلأ جرا ا لم دللم (لفاسلالع لميائي للىي04خريفلل0جةل)دراسا ل.ل00،

2
،ل  لالبيا ل:جهو ا لم (لطلم لللنرل)امغر ل.01،ل0441،لل0دارلتوبقا

3
:ل  ا لم يلم ،دينامي لالعريلىبرو (،امركزلالثقا ل)تنظرلواجا لل0طلللالن لىي04س ن ل.لل40،

4
لالشعر،لقاملامومي:ل  لولشعري راسا لل لالعربي رس ل0110س نل0طللالنر،لام ل1،
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لأ بوي ل)كا لعائقيلر ))خصيص لالشعري لالنأ يلأ هدلل؛ديب(لأ  ل لاليلتمولبنللالجس لم لالعاقا لش ب
لا ل لأ  لمهالال ساس ي لأ ولي وا آخرمهالم لأ للم لأ لس يا ل لشعرا للليق و لي لأ  نل،دو للل لالس يا

لالعاقالأ لاذيلتنش له لأ خرلفي وا لم لم لال ساس يلهللهالامتواش للل،لاهالالسم لخل ىلفاعلي لا  يتحو
لوجودها((لللشعري لالنس ل1ومؤرلع ولالشعري لتب ا ظ،ه ىل)أ بولديب(لللمزلالل لا  ،لب رد أ ماللولويلم

لاعتبارل لالن لت ل وع لم ل ون لم جانس لم لفالبيهاأ للبني لببقللجزاءلمرابط لعاقاها لوتساملم لخا ي
لالشعري لص نتا لا  ل.ال جزاءل

لال لللللللللل ل لخصيص لالشعري ل))ليس لم اهاوم  ل لال ش ياءلش ياء لموض ل لم للبل لفضاء
)) ا2العاقا هوهالالشاسلم لخال،ويعيله لال لاذيليعترللم لوالصورأ كرلم لرؤي ا لماهالال ل لش ياءل

، لأ صللال ش ياءللامعايلالشعري ليل اعةلفالبيها،لول لالشعري ل)الشعريلفضاءلعاقاهالامت لان للق شار )
لالنق ل)البنيوي(ل ،لالوع لامهجي لال حا لالعملاذيلحق للوعام ل)بولولق لعه لمن لالشعري طيقا(ليلأ صبح

لالشال)أ رسطو( لاللغ لال دلرحقرين لع لقواع لالبح هالالبنيويلوأ صوهلوعام لم ىلأ  للا  ي هالالعملا بوص
للل داذ شفلع لالقواننلالعام لعليلي لتن ايث ليلقواننل لم لحي لوجلهال لال دبي آلهالال عا ل.أ

للولللللللللللللل لدلةق لالبنيويان لالس يا ا له ل لم لاددلللالشعري لالشاعرللةلاليلنبدلقريب ها لل–لا  )بو
لل(ل0400ىلل0ىي0ي(ل)فالرل لأ  لأ ك ما لالعاملالشدلاعن راس لل ولمناس با  ))يب ايثعري لاليلهملالقواننلا لم

لاعتبارلم لخصوصا ل ل الوضعنالامعىلاش تقايلللكم لاليلليلامللللماليتصللحيلا  نشاءلللعا لوا  خل
لجوهرا للتت للوأ دا للم لاللغ اوليسلامعىلالضدللها لا لم لالقواع وع ل لامقصورلع للليي أ ولامعايرلامتعلق

اعي3((الشعر ب لا  علل،ولللن لمهالامب لينطل ري لف ي الالندللخل له اةل ايلفهييلوالتل،ويظهرلأ ثرهاللل
لالندللتشللجزءا ل لم للم لشعري ها ي لأ ماطلم لح وع لاليلتتشللم ل جو لال لديب( ها)أ بو اليليص

لا ل لبتقس م ))جلياهالامتنوع ،خا تل لتنشمفهييللىلأ ماطل للأ ل لأ  لامس توا لع لع لاللغوي لللبني د امتع
لمعا للح لمس تو لم  لأ كر لأ مل،وع لأ بر :ولعل جو لال لالتوترلاط لتلمساف لالتاليأ  لال ماط ،لو يقاعي لال 

، ،اددللالركيبي يالتدللللي ل،اموق لالندل4((صويري ل( ل)الشعري لتتج ا لا،ه وعا ل لاليللم لخا مس توا
لبلتتامللفالبيها ))الكا ا ولاس ت ليغ لالقاموس يحي للللأ وضاعها د لالشدلتلامتج للبللعرن رو لا جها ين

لع لطبيع لالراخالكا لهولخللها رو لا ا ل،وه ي لج جوا ىلطبيع لال سمي لالتوتر،للمال ل5((مساف ،أ 

                                                           
1
،ل  لالشعري لأ بولديب:ل ،لكا لالعربي لال حا ،لمطبع للدل)ط،للبنا ل.ل04(ل،

2
لأ بولديب:لل  لكا ل،ل ل.ي0ل،ل

3
ورل  ل.ل004للمعار،للنظرال:لجابرلعص

4
لأ بول  ،لكا لالشعري ل.00للديب:ل

5
لل  ل،ل ،ل لأ بولديبل، ل.ي0كا
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لديالشدل لحسبل)أ بو لعري لاللغ رو لا لم لخا لتتحق لالتدلعب( لالعا اي لمس تواها لا ىلامس تو لواصيلا 
لامأ لوف. يل؛أ يلخر  ال

لللللللل لايتبى لهو ح)أ دونيس( لامن ل( ل)الشعري لمهجي لتس للآخر لالبنيويالي وا لام شفلع  لال ف له
م لالق لالعربي يثلللشعري لمنظورلارخيلشعريلوا ،يللم لخا لأ خر لمهجيا اخللم لوبنيويلت  ولاجاعي

،لتل ي لنشأ لي لالعربي ا لا لحرك لأ بعادليل  ويعتر)أ دونيس(لأ  ييبثا لام ،ل))البع لورمو ريلبقم لا
لول،الباديمقابللالصحراءلأ ول المالأ فصحلعن لاجالأ رسالوه لاللغويل لشعرل)أ يلنواس(،والبع لحولفري لع يل

لاجا للأ ولباغ لممقابللما (لكالبل) لتسميت قيق لا اهي،تلباغ لالشعرلا ل لولتج لالبع ا لوأ فصحلع له
لح لع لأ يضا لأ رسا لفري (لو ل)أ يلما لالصدللشعر اب ،وال لالتدللوأ خرا للوفي لالآلبع قافا ل لم لالعريلاعل لغر خر
لها حاط للوالتش ب لذكل1ومثيا ((لا  لالعربيل،وتبعا  لالشعري ا لمزلا لأ وها ل)أ دونيس(لمس دىيضب يل:للح

لالردل لاللحظ لارتباطلفق لاليلتعيلع للاهن))الزمني م لالق افلع  ل،اخ لأ  لالبع لاعتقاد ةلوهو اما
لهو الالغر لا ر لمص لالنري، يل لالوفلالتش د لح لل لفالشعر س لالع لالنرلع لل،ول ا اس تح
((اذيليعايلالتدللامضموي يث لح الشعرا لله ليضافلا ىلم لاذيلجبلأ  ي ننالا2ج لم الل ل،وم له لقو
ا لا لالعربيأ  لللالشعري ،تعرفلبأ ها لواح آ  لأ ل ماني للل لل هاللماني لالتارخىلالزم لماني لحركي أ صةل م

ىلالظروف،ى لل هدللتغرلال حوا ماني منولل لحتض لال  لمالللها،لالرؤي لاللغ ل ا لا لليلأ ول لولأ  له ا ح
اها ل ل.اللغ

لحسبلأ لولللللللل لل)أ دونيس(لالشعري د ل ،ليس (،لكللبلليلشعرا ل)القراء ضور(،وشعري ل)ا شعري
ل، ) ل)الهوي (،وشعري ي لالتج ( للوشعري لو )العنف(،شعري (،شعري س )ا (،شعري (،)امؤال ل)اس تعار شعري

ل)الردل)الردل (ساة(،شعري قيق ل)ا (،شعري )فضاءلال عا م(،شعري لالق ل)الا (،شعري ل.3ف

 

 

ل

 

 

                                                           
1
لسأ دونيل  ،ل لالعربي ل.ل40:لالشعري

2
لل،لأ دونيس:لينظر:لل  ل.ل44،لل40ل،

3
،:لينظرل:أ دونيسلل  اا لالب ل.014لل40’للا
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لجةل)شعر(:لانيا: ل لالشعرلولوظي هو  م

لللللللللل لجال ل لفارق لعام لاللبناني لجةل)شعر( لالعري، التنظرلالشعريتشللجرب لامس تو للع للا 
ل آارلأ بعاد لأ لالشعريتزا اب لال لمس تو لع ، قام لق بللفعالي لالتأ سيسللبني ل ا لجة)شعر(لب لأ سهم

لنصل (ي ي ا ل)ح لعربي للشعري لمسائةلرلممز لاجاها ساس ي لوا لبضوءلامعرف لالشعريافق ا عرلاس تقصاءللا
ىراخ نلواس لوالغربيللللم لالثقاف الالغرلل،العربي لالوحيلورمالله )شعر(التجرب للتعترلجرب اليلطرح

انبلالندللبقو لا اةلالشعرللظريلمشتبا لوبوضو لا لحرك،ليم لترف لدعوللجة)شعر(لق وللاعتبارهالصاحب
، ا لمروعهالال ساسلمروعلداخللا ،لوا ا لجة)لهولتعريفلا لاعم للق لدعوهالالشعري شعر(ل

ي ا يلا لنق (اعتبارهالمارسا ل)البياا لأ سلو للع يث اولعللأ ملح لي:لله لالبياا

ل)مس تقبللل10 .لبيا ا (ليوسفلا للبنا لالشعرلالعريل

لتعريفلالشل10 اوةل ( (ل دونيس.لعلبيا ي لرلا

ل)ل10 لالشدلللبيا رلشاكرلاللالقراء (للب ل.س ياعري

لالشعريلدل10 لالبيا لالشعرل ال)ليوسفللطبيع ل:(ا

لالندللللللللللل لالشعراء لم لف ) ا لشللوايعتر)يوسفلا لاذي لساموا لالتدلقاد لملي لالشعرلحل رك نظرل
لي ع للالعريلامعار دلالثايلم لجةللا  لالع (لامتضم ل للبنا ل)مس تقبللالشعرلالعريل لالشعريلال و بيان

لالردل لال عا لشعري)شعر(مثاب لعه اح ،لميلل ي لالشعريلفقلج لأ طروحات للأ ار لع لساع لم لا حركي
لنقاشا لىطر لالعربيلفر لالشعري اب لمس تقبللال لحو ي للأ ل،ب1ج لحاةلالشعرل (لاس تعرا ا ل(لبنا))ا

ا ل ارلالردللواص لا لمرحلت ل لأ أ اد لصافي لسواءلان لأ ولرمزيلومانس ي اني لوج لبزاعا ليأ ولنيواس يللمشوب

لالشعرلاللبنايللفرأ ،راليأ ولحىل يثا للليسلشعرا ل))أ  لدللح القيسلبتطورلالشعرلال ورويم ،لفهلالزدللا  لولا 
ا ل ل لم لالعريلا ا للأ ولقيسلالرا لتقلي لالقلبلوالغرلا ل لبين ((لللفار ا اليل2وبنلشعرلالق  لنهيي،ه
) ا لبلل)ا يث لح يعر الحاةلالشعريلللمشه لوا هبي للليمختلفلجلياهالام لالشعرا له لبأ  جا  مس تن

                                                           
1
دجةل)شعر(لينظر:ل  لل0،الع لل0،الس ن للى040،ربي ل.ل41لل،

ن،   ت من القرن العشر ن ائل العشر ث نش ف فرنس ف أ ن الحد ه ف ال ل :اتج ،  الّسر ل ز عن أزم المجتمع الرأسم ر مم  ه تعب

ر  ل الذات ل ت المث س ف النظر ره ال بع، دتكمن جذ ى تت ن س ل أن  الت ا تعتبر ال عند السر طبق الجنس ، ظ ل  
ت، ف من الم ،  إل غرائز الخ ،  إل  غرائز جنس افز جنس رتد إل ح ن  ن ال ت  مضم قض قد دفعت المتن ة،  ض من الح  أ

ل  جه الع عر الذعر  العجز ف  مش  ، ل قضالت تمز المجتمع الرأسم شئ  عن التن ، الن اقع ن ت ال ل ن السر ن ن دفعت ببعض ال
س، اب صف الك ل ع  ن السر ز ال ن  ترك من هن ك   ،ً س ة  ن الح اقع  ه  ال ر تج رة ااحتق ل إل إث ر تم د م ف ص  إل تجس

ئس، التش ال ات المرض   ت  الح ن ب،الم ل كت ه أعم ل: تمث ت، ت. أ. س. أمث ن،. ف إل س، .س مس ج ،  فرنزا  ج فك  ك
، ر دال د ل ن، س م ر،  الرس هنر م ند ، ب.......إلخ.  أزرا ب ب :  أ. ك س ع ال س ء   نظر: الم م ع من الع ضع مجم

ت،ط ر ع  النشر،ب طب ع ل ، دار الط ر كر ت، ترجم ،سم ف ن الس دم 3، 1ااك 5ص  ، 3 2 .    
2
دلجةلل  لل0)شعر(لالع لل0الس ن ل.لى4لل1ىل،لى040،ربي



صل التجريبلوقضاالالشعريلامروعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:الثايلال  

 

 
114 

لالغالب ي يل لالعر،لتقلي لع لرو ىلأ هدللتل لالعرالشعريوينهييلا  ىلرو ل:للللتنميلا  لالشعرليقو ))ا 
ار وهريلاللبنايلا لا لخصائص ي،لللختلفل للالبللفعمودلالشعرلهولهو،لع لالشعرلالعريلالتقلي ليووح

ليلي، لملجرلعلهلالولللالقصي مللأ يدلاوالقافي لالق لالشعري يللال غرا للتع اول لا لالرملم لبع
لوالقص ار،لواملحملامرحي لا لالشعري ليلال غرا يانيوالنلمالتزا لال ر ىلال ش ياءلوا للظرلا  يا لا
الم لال دة للوه ،لع للبنا لملالعقلل لاللبناني يا لالظاهر((لوالتايلا لل ل1تتغرلا  لالعربي مليتغرل،بوهرلالعقلي

ل ي لج لنظر لليصطن لم لال لأ شال للبع لل للتت ي يال))ال لال دج لالعقل،ليعرلع لا لاليليلولي
لول لغارقا  للبنا ل لالعقل يليومانس لالردللمادا لوالعاط اني لالشدللوالطبيعيلالوج لظا ل لقابعا  لكي ائي والب

س لن لم لجاه ا  لواج ا  لخائ لوالباطني لمالاوانطوائي امل لا لقرار لللواخا و لي لومالينبغيلأ  ومالهولعلي
، للبنا لالعقلل المادا لادعاءله يثا للم لالعب لهلح م((لأ  لالشعريلالق ىلترا ل.2القياسلا 

لاس تلللللللللللل (لأ مي ا ل)ا اليؤك لالتدله لحصيللالقم لالعقيل للعبريل لالشعري،لوم طا لل ىا
ىمساير لمقللمطابق لالعرىالزم لضياالعقل للرو ار لعليا ليرتب الفا ح لا  لدو لم  لتطور لل لأ 

(لمةلالعوامللالتارخيلالتغرىالتطورلالعقيلامناسب، ا هالال نسلذكليمىل)ا لاليلمتل للاوالطبيعي يلالقادر
ل اد علا يللالعقللامب لىتش لصناع لالثايلل،ع لالبيا (لفاح ا ل)ا (وس هل  يث لا لالقصي هو لل0410)م

لالشعري ل لا لع لملي ي للا اةلاليلتودلفهالالقصي لا اوةلر لماللجعللم ل لغام اف لب أ  اليلتب
، لصعب للملي ل ولالقصي لتب لماما لا  لال مرلغامض اي ه لالشاعرلب اصيلهالل للفاليتضحلشكهاللوت للعن ا 
، لالقصي لالشاعرلال صيلوم للهاي لفا  لحسبللم (لحيالينهييلم لالقصي ا دلل)ا لأ ي وبنلمالللصةلبينللج

لالقصي له ل ليقوه لأ  لانطاقا ل3أ راد لالشعري ل لا لملي ) ا ل)ا لل،ور آلم  لوللها:لليتنأ عا ان
لهولامرحةلال ل لعن عا اعل،ل للوىالشعور))فالن لوال ب ل تللللالشاعرلعاد لم لمراحللا لا لجارب سرج لمال

عاا لان لحو لتقود لشأ ها لم  لالتدلللي ى لا  لمبار ف لفين ل لوا اب لال لحو عا لان ا له لح لم  يف خ
اع(( ل4وال ب لفا  اع،وم لم لال ب عالملي لان لال ساسلمس تو لالشاعرلأ ودللمروط لكلأ  عا أ لالن لماليب

عاالالشعورلفيأ يل،وأ مدل لان لبع يللامرحةلالثاني لهت لالشعورلالقويلا  ضللمل ىلمالهولخطلالشاعرلب أ لأ ولا 
ا لالتعبرلأ ول ا له ل لالشدللصوا و كلي لاددلوب ،لليللاذيعورلمثاب اعي ب لال  لالعملي لوم لليوجد ))مل م

لالعقل دللالشعورلللمل ليلاليلتس لا لملي لالشاعرلخا لوالصدللدلخط ا يارلال ل لاماملاخ لالتعبري لي
لالتدل ل لحريت ود لح لجاو لحا ل لتنه لالي لوبنلللئا للطويوي لبين لصة لتصلح لفا لال دا ر تن

                                                           
دلل:شعر()جةلل1 لل0الع لل،0الس ن ل.لى4لل،لى040ربي

2
،:لجةل)شعر(ل  ل.ى4للل،

3
،لينظر:ل  ا :ليوسفلا يث لا لالقصي هو لم لالشعر،لبيا ل ا لوالنر،لا ل،للطباع ،لدارلالطليع للبرو (ل لي0د)طل،

4
لامعاري ،لحبيبلبوهرور:ل  لالشعراءلالعر لكتاا يل لالشعريلواموقفلالنق طا جا للا ،ل،أ دونيسلونزارلقبايلىمو لدكتورا للأ طروح جامع

(لموملل للى011،ل0111منتوريل)قس نطين ل.ل001ل
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لالشاعرلأ ل،وم1الآخري (( لالشعرين لهناليتضحللأ  ل لا لالشعوللاءلملي لمل لرلللالعقللاذيلحلللولي منط  
لامعىل ا لا ىل)الفالشعرله لالشاعرالنس ب لينقلها لخصي (ل))جرب ىلالآخري لشلليناس ها،لا ينجحللوهولا 

لصادق لجربت و رلمالت للبق لالشللاذيلينقلهالب و رلمالي عللويقاسلهنالالندللمناس با لوبق للجاال لوصو م
لالآخري ؛ ى لا  لها((لالتجرب لالشاعر لمشاركهم لم لالشللالشعري،2أ ي لينقلها ) لخصي الل،الشعر)جرب ه

(لخل ا لفريل)ا لخصي لالشعر))لتعبرلفيلع لجرب ىلأ  لالشعرل،ا  لهنالليس يلا لوللفالتجرب مالالتعبرلال
ل لمودلك لوالعابرلح لالظاهر لرؤالخر لفي قيقيلوالكي،لحمللالتجرب شفلع لا ىلللت لا  فلال لفي ولله

يللع لاذدللالتعبر شفا لال ظ ل ل للا يةلخاد ل ل؛أ يلولي ) يلل)لغ لوالتعبرلا للتعمللملهاللقوالرؤا
)) لالشدل،3اللغ ) ا ل)ا ق مذكلين لالق لشكيلعرا وها لفقرلضلل لاملس يط لالبح للعرم لحي ا 

لخلقا ل لالشعر ىلاعتبار شرلا  ل لالعريل))ما لارخلالشعر لرؤالليسل لاعترل،أ و لبأ نلفق لال حيا للكثرلم 
ابوللا حساسا ل لله لفلضاع لامعا لوجدلالوجود اقلا لالق لللمضموللالشعراء لالصدلبللتردللغايهم لع لكزلاهاهم ياغ

،الشدل لالعريلينظرلأ ولهدم للكي لمالأ ضالوملي لالناق لينظرل يأ  لم لعنارلج لالشعرلأ وليضي للف لأ مي و
لالعربيله لللحيا ،لالعنارلالنس ب لوالروحي ((لالقافي لوال لع لامتع لفي ليبح يلبأ  لي مالا وا 

الهول4 ،وه
رلا اعيلاذيلحمهلال لال ب لع لاللالبع ملرلشعي رلالق سلالت لال مورلالشكياذيليركدللع لع لزلاهام

،لامالفه لوالقافي الال لامتللولهملالو لله عا لاذوقيادورلال اصي لاذيليمزلا للحر ميم للا طلبا لم م
، سلال نساني ل ور لب ي لا يلوالشاعر لالب لع  لوالبح لالتغير ى لا  لحقا للع ليتخطلفهو لل لال شا لفق

ي لالتقلي لأ يضا للومضاميها،لالشعري ماليتخط لللشعرلوا  ات يل لالتقلي هو الل،ام له ي لالشعرلا لمليع وم لم
ات))خلبللأ صبحلشعورلأ ولا حساسلأ ولجردلصناعلجردللامعى ل لوأ صبحلالشعرلهولال نسا لالعامللقا  لاستبا

لامقلالراه ل لالعام دلل،وم لم5بل((وتوق ن لأ نفا  ل ما  لق لالشعر لوظي لان ا لللا  لويصياح لفيجر لا للالعام
لالنظرلأ صا ل ليعي لأ  ارلل لا (( ىدور الالعاملهمت دلأ للله لخالفلويراد،لوح هلأ  الشعرلالعريللدليب

لووعيلشامللللحضورلال نساي(( شفلوامعرف لال ل لمغامر ال6ل ن دل،ه لالشعريلم لح ل لا (لدواف ا دل)ا
ل،فقب لال سلو ل لاللغ ل ترلالعاق ل لالراعخا ا لم له لم لخر لخر لحلللأ  لع لولمنترا  لاللغ ود

لمعا لامتوار ائيولاللال سلو لالب ر لال لالراعلم للاش ت ل لوعظملانتصارادالغامض لوالعم فالشاعرللق
ل لا ل لملي ناء لا لأ  لدفع شفلما لللىلا))ي لخطوها لللخطو ل لم لحوهو ل لأ خر لليجاب للمشك

ل لعن لخيللب لمالا لال درا لما ر لي لأ  للبع لا  لفالينهييلم لالقصي لم لخليق تش رلمالا ل،لءالبي هالوبق

                                                           
1
:ل  ا لالشعر،ليوسفلا ل ا ل.ل40للا
2ل
دلل  لل04جةل)شعر(لالع ل.ل010،ل0410،ل1الس ن
3
لالشعر،ليوسفل  ل ا :لا ا ل.40للا

4
دلل  :لجةل'شعر(لالع ا لل0410صيفلل1الس نل00يوسفلا ل.لي4ل

5
دلل:جةل)شعر(ل  لل00الع ل.لي4لل،ل0410،صيفلل1الس ن
ل.ل44ل،ل،لجةل)شعر(ل:ل6
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لالشاعرلأ صيا ل و لمهلي و لماللي ءلهولغلبأ  لالب لعن رت لف لعلي للالمران لعن لي لا  ،الشعرل1((انهاءصار
الامعىلرؤا لتعرلع لالعاملالاهايله ري،حولتوجدللفري لالعاملاللمالهولغريبل ن لا  موعودلاذيلطامالحملب

لحققولالشعر لأ  ب،لم لدو لا لا ىلحاو لعامرلال مللوالشو ن لل،ا  ل لاذاتي لالتجرب لأ مس لا  ا ه
لليل لو ((م لوما ما للل ل نسا لللا  لجرب لالشاعرلوهول2شاملل))صار لفا  شفلل،وعلي لال ظ

لكاليعهالوالرؤا لالشعري لال،ليعرلع لجارب لالتجار لامضمووه اهال لع ل ))تعر فالل،والشللمعا للري
ظملأ فارا ل ارجيلاذدللومعايلتن للالصورللا للها لاله لحش ا لالطللبيانيولال ل لبوداع وشغفلللبللخاطب

لالعاشلامؤم  سلوحرار لم لن لالوا صبل،وتواض لبللفرادهالأ مالوتن ان لوبللعقكلووج ل ها لوح
لاجهو )...(امتجليلحرلامغل للبثوللوامتناق لا لببيا ل  لكلمثهيتل  لالرال،اذيلللعه لتظللهالغام
لدعو لمها خر ((لف ي لج ىلعام لا  ل3صارخ لفني ى لكينون ل لكوها ل ) ا لحسبل)ا لالقصي لقم د لىتتح ا ،ه

 ىمس تقة.ل

لل للل10 ي لتعريفلالشعرلا لدونيسل:اوةل
دل)أ لللللللل اديلعر(لم لح دل)ا لالع رلب لالشعريلاذيلص لبيان لم لخا ي لالشعرلا دونيسل(لطبيع
لل(شعر)جةل لرؤابعنوا ناللم الأ ض لل دونيس(لبقوه:))ا  ي لتعريفلالشعرلا اوةل ا ل) را لل،لبعي لنسانيا لا للف

لا ل هالالردلىلب لال ضاف نلع لا لوي،لم ي لنعرفلالشعرلا لأ  ا لرؤالنالحين اهملوالرؤالبطبيعهالن لام لخار فقر
لالتنظرلا  لنظا لال ش ياءل لنظا لتغيرل ل،يلا  لأ لللها،السائ ي ولالشعرلا اليب لمه ولو للمردا لاليب ع

لال ل لورفضا لشا م لالق لولوامناجلالشعري لأ للمواق لاليلاستن ل.4غراضها((أ ساليب

دللللللللللللللل الح اه لالب لبرؤالدل)أ دونيس(لمن لالشعرلرؤاللمروط لبأ  ليلي ل))لمردا لحي ي ولالشعرلا لب
ل لال شا لولع م لالق لامالطر لللعصور لفهولجاو ، لمتكلالرؤالاليلهالاضي لأ  لوجبلعلي ي والشاعرلا

ليرلس تل لأ  لطي لعنالال ل لمالحجب و لال بوءلوالعال لالعاملا شفلوج لي ل،وأ  شفلعاقاتد لي ،وأ  ي للا
لكلب ل لا ل لويمز رد لأ ليت لجا اصلو لا لكهات لليها لكشاعر لاممز لحسليصور لميتافزيقي لحساس ي لنا

ا لالحساسا لال ش ياءلا ل مز((لش لوا صوصي لا ي لالش ل.5يعرلعهالالشاعرلبلغت

لوخلللللللل لجاو ي لالشعرلا لا  ارلهنا لالزم لا سايرا لال لطيل لاماضيوجاو ال،من امعىللليريلله
لال للالعليهضلرلتالشاعرلمعايلال ش ياءلاليل للها،العاد ا للنساني ي لم لع لللا ليبح لأ ن لال ساس ي كلمهمت غرل

                                                           
1
:ل  ا لالشعر،ليوسفلا ل ا ل.ل00لل01للا

2
لالشعر،ل  ،ل ا :لا ا ل.ل44يوسفلا

3
،ل  يث لا لالقصي هو لم :لبيا ا ل.ل01،لل00يوسفلا
دلل ل،جةلشعرلالع ي لتعريفلالشعرلا اوةل لل00أ دونيسل:ل لل0404صيفلل0الس ن .ل4ىل 4

  

لطل لبرو م لالشعرل،دارلالعود لليى04،لل0أ دونيسل: .ل4ل 5
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ليتلخرلمعايلأ ل لللالشع)) صللع لالتقلي للين لامهم لرله لأ لوالعاد ل لم للويصبحلدور لوخلصنا يوقظنا
علوم لال ل لالضدلا ،فارلامشرك هش نالليق الي رلوخراه لال لالرؤا،لطرائقنال دلا للولو للب للا م لخل

لأ ل1شعري(( ما  ل المالينقصنال لتطويرلحواس نالوأ فارالوعلومناللانناله ل لفهملهولاس مراري ل تنقصنالالواقعي
،اذالعامل ننالأ لليلنعي لفي لالتقللىنتخطلنتعوم للي لبرؤا ي ،لفالشعرلا لفينالخاةلالقراحلوالعادا يوق
لها ،الشعريلاذيلتتحسسللوال  قيق لع لا للم لخاهلالبح يث لا لالقصي لأ دونيس))أ  لذكليؤك تت
ا لع لا للتبطللأ لد اد لع لا لشعرا لويلتت و ،للت لنقيلوقائ ي لالشعرلا ا للفه ل لال غني الشعرل

ل ل لالصغر لالوصفلموشعرلالوقائ لالتجربشعرل للي لع ليقو لأ ن ل،لال نسانيل لحي زئي لع لا كليت وب
لال لبنايللاللوالت كلع لالنظري لالشدلوك لاللفقي لع لاليلتعم لكي لاللغوي لوالتصويرلوالزخرف لباغ ليغو ن ول

لاط لال ل ىلالباط ، لش ياا  ل للراها اهاء قيقيللص لأ لا ر س تغيلع لال ل ن لا  لع صو لسبيللا ل لالصور و
لالش و لال ر لال لع لخطابي ،لوالتعبرلامبارعريلكاليت لليس تلعهاللأ ولالعاط كلالصورل لع للل عي

لاليء لأ ولالصور ل.2((الرمزل

يثللللللللل لا لالشعري و لتغ ا ل)أ لله ل لعن لادونيس( للشعر لمناقض لمناس با لاموضوعاتي لللشعري ل ومناهض
لشعرلام ل))تتجاو لفهييلشعري لم لالتبعر،وم لم لاذيلينطل اورللىلالشعرلالكيا للوضوعا لع ل اذيليبح

ل ي لاللعولج لواموضوعي لاذاتي ،لوع م ي لج للعاقا لالتبعر لخالقا لذكليهيي لالوح للويقم كلالقصي ب
ي للها((لالش ب لال،3واللهجا لىلالعاطفللتكلالعنارلاممثةل لىلاللغ لىلالصور للر قيقي اهالا اعللص تت

لوالغرلحقيل يث لا ولالقصي لتغ ا ،لوه لالندللا لمغايرللقي لالقصي اخللفهالاليللها ليت ))للتعودلجردلخي
ليقاعلاذدلا ل يقاعلالعاملا ((لووا  لأ ل4حتض لالزما ا ،لل لل،ليعيله لال نساني لتشملللللالعاقا لالعملالقصي

ودالرؤ لال لليويلعاملغرل لعامنلنسمل لليعي ل لاجا قيق لالتدلدلعاملا د)اميتافزيقالوعاملمالبع هواءلولال لج
لعول (،لها ،اداخلي لالغرلالطبيعي لحواس ل لال نسا ركها لي ل)أ دونيس(:يرفلام لفا  لالشلوم لم ي لح عرلومناب

))فا ل ا لخلق ي اعلالشعريلهولح للب لاستبا لننشأ  للتاجيانلا لوحي صادشعري لاق لالبني آلفلم لتتأ لاجاعي ي
سها، لوتع للالسائ لالنتاجا لنصيبله لم لال لوأ  ني لوال اعي لسطحا لب و للحا للي ىلوائ لا  لتتحو حي
لبل وب لم ا للتوملالشعر،اجاعي الهولم نالالشعريله لترا ل سم ،لوالهجاءلشعرلالراءلمصرلمال فنح للوام

ل للنقرأ لاليو يق لالو للولاعيجافي شفلالشعريلا لمالنقكرلالس ياس ي ((أ لرأ لفهالال ل.5ولالرؤالالشعري

                                                           

لل ل،ل ي لتعريفلالشعرلا اوةل ..ل4ىأ دونيسل:ل 1
  

م لالشعرل،لأ دونيسل .ل00لل01: 2
 

،طل لوالنرلقس نطين لللطباع ل،دارلالبع لالعربي لالقصي لوهيل:لالتجريبل لعا لل4ي04،لل0جرو 004ل 3
  

ل،طلأ دونيسل لبرو ،لدارلالعود لالقر هاا ل .ل004للل1ي04،ل0:لفاح 4
  

5
ل،لأ دونيسلل  لالقر هاا ل ل.ل000:فاح
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لوالرؤا،للللللللل ىلالتجاو عول)أ دونيس(لا  الي للد،دلغرللع لب للفالرؤاله لالشعرلالكا ليرتب لأ  فهوللليري
ل ودللبللجبالثابت لالا لوالعادالللكروالاهايلالتأ ملل لال ل لاذيلللحجب لالعملولل،و شفلوج لن أ 
بوء، للنس توأ للا لمناس ب للغوي كلتركيبي ل ل لعمل لالتعبر لع لاذدلوقادر وها لهمدلول لا يث لا لالشعري

ل ي لع لالاس ي رو ))فا يا خرفا لام ل لالشعر لا للاءش يلل للحي ليالللمرأ  لا  ا للوأ لأ و لللمشاعلتصعي فيقملر
ل ي لا لا لمعىلخالشعر يلللمعىلتصويريلأ فقي، لامعارافلتولي رن لال لالشاعر ليقو لكا لشار(لن )رني

شفلع لعامليظللأ ل ا لال شفلب ىلال لا  لأ لل،لحاج لم لخصائص لوذكلفا  لال لليعرد لال نسا يللع لقل ب
ل ي ((الشاعرلا ل لا ل لممز رد لم اةله ل1وا ا لهمل،ه لهولما يا لا ل يصبحلالشعورلبوجودلالنق

ل ل لا شفلوالرؤالالشعرللعن لوال يلي لالشعرلالتولي سم المال سلاللوه لع ملاذيليصورللنالع شعرلالق
ل يا للهولمالهم،ا شفلوالرؤالالشعريوهولماليودد لوال ل لا يلعللعن لالشعرلالتولي سم المال سل،وه لع

م .لالشعرلالق لالواق لاذيليصورلال ش ياءلكال

ولالشعرللللللللل ليغ ا اصمعرفه لا لوقوانيها لنظمها لمعىللوهولدعولعالحساسلشامللحضور))ا لللها لوض
ل ي ،الظواهرلم لج لوالش لالبح لميتافزيقيوهولذكليلموض رلع لحساس ي لا للص لحساسا لحسلال ش ياء

وا ل للع لامنطقي لالعائ ركهالالتدللبلليسلوف ي لي لال لجوهرهالوممها لل،صوروف ي لالشعرلا لم لهأ 
لهولميتافزيق لال للاالوه يا له2نساي((ال دلالشعرل،و لنوعا لاليتح للاعتبار يا لا لسفليض ش ياءلولال لم لالتد
ل لتساؤ لأ لموض لشعرللأ  ،لن ل)أ لليتصورلبللخل ولشعري لتب ا لالايل(لدونيسه لشعري اب لتصبحلال حي
لدال ل ،لالشعري ات ل هايؤرلع لتل))لا  لالشعري اب للل ؛لحال لشعري هالكتاب اهالبص ل يلتشلليلأ للع

ليءلمالفهوللغوي؛اهال لع هالت لبص لالشعري لفهالاللغ لتا سللح لن ل ن ،لول لالشعري لاللغ أ يلخار
لينميلا ل لشعالوق لاميتا لىلاللغ ا لري لشي لتقو هاللغ ((لبص لالشعري لاللغ لالشعرلتأ ل3ع لطبيع الأ  سسل،ويعيله

للم  اعي ب للال  لالقم لمس توينلم لحي دلاملخا لاعتبارهاليتح لاللغ ل: لال و لالتحليل،أ لس تو ل مالأ للولولي
لالثايل لامس تو لالشعر،ل،ااميتافزيقشعر لفلس لعلي ليطل لما لاقرلوهو دلل(دونيسأ ل)لوق لالشعرلح لشعري د

:واشرطلأ ل لالتالي ا لالشعرلع لالص ل4ليت

:ل10 اد لع لا ليت لللأ  اد لتنافرلبنلا لهنا لأ  لوالشعرلا  لأ  لالشاعرلا لالشعرلم لفع ل يتناو
باا لأ لمظاهرلالعرل .لكرهال لودموم

                                                           
1
يلال.ل  للط لم لليوسم لل4ى04ي:لسلسةلالبياا لتونسلطلل0440ل ي ل.ل04لل0440لمراسلللنرلوالتو
2ل
،ل:أ دونيسل  ي لتعريفلالشعرلا دلاوةل لل00جةل)شعر(لالع لل0404صيفلل0الس ن ل.ل1يل
3ل
لشعرلل  ل ي لفلس لضاهر:لالشعرلوالوجود،لدراس لوالنرل،طأ دونيسعاد لللثقافي لل0،لدارلام لل0111س ن ل.ل004للي00ل
4
للأ دونيسل  ل،ل ي لتعريفلالشعرلا اوةل ل.ل0يلل0ي:ل
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ل،فهوليبطللأ للالشعرلالول لل10 اد لع لا ليت للي لشعرلوقائ و لغرالأ لل،واقعيا للأ ولشعرا لي سمي لكال
لم لالنرلالعاديللالشعرلواقعيا للحلالتعبر، ليضطرلانسجاما لل ليقر للن لغايت لم لالكا س ت ل هاللأ  لدل وف
ل لامأ لوف قلهالالعتي لم ل لالكم ر لاذيلي لالشعرلا لهم لض الالضب لةلجوه لغرلامظملوشحهالب ي
. لمأ لوف

:لفالم لللشعرللأ لل10 زئي لع لا ي لالشعرلا لعظا للأ يت و للي الا  لللا  لرؤالللعاملنالوراء للجو
،لأ  لالرؤالمنطقي له و لوأ للت شفلع لرؤالمبار لعرضا للال صاللن و لت يولوجيالوا ي لأ لولللا 

ل بي لمركزلجا ي لالشعرلا ر.لللحقو لال

لالشعرلأ لل14 لمعظملشعرالامعارللليت ل م،ع لالرؤالال فقي ا للوبفللوالق لمشه يا ا للأ ولا ل،ميا للري
للوذك لالعاق لفي يا ولا ىلال ش ياءلاعتبارهالأ للوالعاملنسابنلال لتب لفهولينظرلا  لشكي ولأ لللمعايللشال لعاق

الخالمن لم للجوهرلالشعرظرلالشعرلوظائفلوله ل.لالغام

لالللل10 ي لالشعرلع لالت اللبناي:ويت لمعظملقصائ ل ر هاللامعارلتشققا لفنح لن هناكللهيكهالووح
لت ل دلمضامنلق للع دلوريث لوم لالتدلل،س يامعىلالن ر لال ،لخطابي طابي لا ملع لواس تعاعبرلعهالتعبرلق را

لعهالالش لعهالاليلخ لواس تعا ي لعرلا لوهناكلأ ساليبلالصورلالركيبي لاليءل لوالصور لالزم ل يث ح
، م لمضاميهالق للأ  لباءلميل.ل للا  لمالوصفلب رو ل لهال

لحردلللللللللل ا لأ لدونيس(لالشعرلم لالضدلر)أ له حلاجا للي لالشكي لواسعا لواب للمام لواجهو لامطل لأ حضا
،والامعق للو لتم  لا لحي رها لق لوض لم  لامعار لتمرلالقصي لالغرها سم ل لما لغي لف لاموضوع لع لد

ل لأ كرلم لب ع حلع ،الشعريلوتن لالقو لح بعادلميعهالوتصبحلمأ خو سهاللل  للبللأ هالترعلن لأ  هالتري ا 
للليء اخللفهالاذدللواح للدفع للتقو مولاايلواموضوعيلفيت لبللأ لل،لواقعيلا يا ارقاهالوتصبحلا بعادهالوم

ل لب لاذيلتا لوتسميتموضوعها للتقويت لصلها ل دلل،وتصهر لح ا لحرله ))بأ ها لالشعري اب لال ل)أ دونيس( د
، ،لوقل ي لوت للعب،له لالوعيلللهولو ظا ل لأ ش ها ها لا  آل للتأ مللوكتاب لام لالن لترف لو لال تستب
مل،وترل لت لأ  لحاما لل للف ملللالن لهولالآخرلا لي ((ىليتحو ول)امثاق1ىلسلط التب ل (،ه يث لا الشعري

طايل لا لانس يا كلجليا لم لخا ول لها،لوليب لال حاط ماني لا  ل نايلولقضااهالامتعارض لسؤالهالالام
ل لداما لدلييامعىلدونيس(ل)أ لاذيلأ دىلب للقو لبنلالشعرالتدلع لامشرك ،وللخو لا لهدلا للالنق لاهر لىلحالكتاا

لمشكهدلأ ل ر.لقاملالتطر لللتن بي لومارسلجا

ل

                                                           
1
يلل  للط ي:م ،سلسةللاليوس ل.لل04لل.ل0440ىللل4ى04البياا
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لل10 لد لضوءلالقراء رلشاكرلل)لالشعرل ل:(الس ياب

لللللللللللللل للأ رم لجة)شعر( لمؤس لم  لي  لم لالس يا لدعا لأ للا  اي لا لتوهها ل لير لا لل للن فق
(ع لالشعري، وقفل)الس يا دللذك))لسي لجةل)الن دلالثاي،ل(لليتالآدارل لالع لمن لر لللى040ربي وع

لام سلالتالي لا لمجةادلالس نوا وجا ل،)شعر(لينرلأ ملنتاج ل)كلا للم ارلديوا امطر(لع لدارللأ نشودص
سها((اجةل لل1ن (لطبيعي دل)الس يا ل)قو لالشعريلياللح ي لأ مثللالشاعرلا لأ  ل)لولأ رد لأ قر مالوج

ه ىلصورا ل ل ل لاليلانطبع لم لالصور سليوحنال(لت لرؤالولل)الق لافرس للهائل،لخطبوطوهولا لق لأ وا
لانوالطواأ ل لأ للغلبلالشعراءلالعظا سليوحنالمالقرو لاطا ،لم لالق س برلا ىلغوت سلأ لل.لا ىم لدانيلا ىلش

ليو لأ للوللا  ي ل.2((ستيوارلي

لللللللللل لالشعرلحسبل)الس د لماهي لتتج ا له ل ) لالعام،يا لاليلخر لالرؤا لها للكوها لالر م لالصا
، نساني رللا  رلولحبلا لا ىلا لمالاج اللوخرلالصا لوه للهوتي لالشعرلمسح (لع ل)الس يا ليصب روحي

عل ليصبحلالشاعرلامب دلحي دللسا لق لتوضيبلق لع ،ينو ))ولاس آلتوأ من،ليقو ي لوالشعرلنشأ لادد كرالأ  الت لا 
للادي لاوأ ل ليزا لال للوما س تعنلها سرلوس يةل للت لنسا ،الظواهرلالطبيعي لالغامض لولوقواها لسرضاءله

، لاجهوةلم له للنظممللتللالقو سرلا لت لأ دركنالأ  لأ خر لبنلالبرلم له لالعاقا النسجهوتنظمهالأ وليا
لطولال ل لالشعرلخر لم لأ ملأ غرا ي لع ل لأ جيا ((أ للوا اف لالشعرلادي ،3ه ) ل)الس يا لمز ا لوتبعا لل،ه

،ذكل سلالبري قرلالرويلداخللالن لادييليليلال طا لا الا لا  ن لفا للفا  و ةلللص لالشعريلهولت طا لا
ايلاهال لا ليوفرلالبع مللالصوللبوص الت ،لهالوه للر لااهفا لوم لم ل))لتاش لوالوس يةل ودلبنلالغاي
ي لللسعيا لل،يضا لادي لأ ل لوراءلفالفنح لنؤم لونت لدنيوي ،لحثا للالشعرلللوح لنقرأ لئ لمادي ع ننالنعملأ للع لمن لول
لنبيةلاددل كلللشعر((ي لغاي ل.4وك

لالللللللللل لالشعر لأ  ا لويعيله ىلامعرف لا  فلالوصو س ه ل لالوسائللاليلتوصللا لي لمراعا أ هالىلدو
لهولالرل لل ا لله لللشاعر لامطلق ري ا لا للبعي لالشكي روضا لاللغولع لام روضا لوام لمس تو لو ، ي

لالشعريل لالن لبنيا )الس د (ليؤك لالعيا لالوح سم لمال ،ع لللقصي ل)لضوي لديوا كرل ل لامطر(لشأ نلفق ود
للل لالشعري لللوح ليع لم شلل))وحبأ ن ل ،لبي آلللالقصي ىلأ لا  لبي لفامعىليتسلللم  دا للسالا لخر م للع

                                                           

1ل
لالنبيللمنر:لينظر:ل  طا لامعارا لالعربي يلللقصي (لطلموا ل،ادارلالبيضاء)امغر ي لللنرلوالتو ل010لل،لى011،لل0،لدارلتوبقا
ل.ل011.

2
دللجةل)شعر(ل:ل  للى040صيفلل0،الس نل0الع ل.ل000ل

3
دلل  ل.ل000.ل000للى040صيفلل0،الس نل0جةل)شعر(ل:الع

4
دللجةلشعر:ل  ل.ل000لل،لى040،صيفلل0الس نل0الع
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،ال ل لالرقملوا للبيا لعاما لمراعا الوجب دلله لللتع وقها((لرلفهملالقصائ ل كلا ل1وم لبع ل،ول ليتأ ىل للالثور
ل لالقافي لع لالشعري لالثور يثكلأ  ))تالا لالقافي ،ع لالبي لنظا لع لالثور لأ صبحلالشاعرلللم لق

ل لال جزاء لماس لوح لالقصي لا ىلجعل ليطم ي لأ لحلا لأ خر لأ  للو لق لي لق لترلو ل تيبلأ بياهالم
للها،ل لالقصي ل لجزءا لأ للخ ق لال للكبرا للولل لع رها لوح2قل((م لتأ  لالقصي لأ صبح ل،م لهنا لماس

لبيهال جزاءل صا لملالللان لم لال بيا وع ل ل))القصي لعالقبهلتع لس تقللفهالالبي ماليلتأ للوومالبع فليللا 
لا لكبلحمردل لالبي لفي كدلو لىلت لموحدلرلمالس بق لم لنس لالندلل،وترقبلماليتبع رضها لت لالوح لله سلوم

ل سلاليلتتأ لفلفهالالشاعر لوال لوالن .لك،ب3حساس((امعرف للالوح لامعىلم له و ليت

لامروعلالشعريلاذيلأ للوللللللللللل دلأ  لح  لم لأ  لال جا ليعترلأ ملا لسسله)لالس د (م لأ  ليا ل جا
لارخلالشعرا يث لا ))ا للالعربي لوحيمثلل لحقي ل هالاداخيلسهام لواس تقالهالوماس الالرؤللالقصي

، كلللعاملاليلالشامةلللقصي للوك (لبطلهالا اا)الس يا لب لمن لأ مر عل لتردلللعمللغرلامتنا ا لا لحرك
شللا لوأ لالشعريل ا للعضوا للل صاع للولم د لامتع واها لم لمز لشعري وني لالللاملتحم،م فالللبناء

لا ل لاددلتس تجيب لللقوانن لللتدلل ر،طاخلي لا ((لور الق لا لللرؤي لامنظم نل4ول  لرأ يل،وم ل لالنظر لخا لم  نا
لعن دلعنارلالشعري لح لأ  ي لالشعرلا (لحو :لالنقاطلل)الس يا لالتالي

شعرلهالال لللالشعرل10 .كشفلع لالرؤالاليل لنسا

لم لالوس يةلاليل10 لمنطل .للليؤديلالشعرلوظي لهالالقصي لخلق

لاددلل10 لالشعرلكغاي سرلالظواهرلال لي للغاي .لت لنساني

،لل14 لأ كرلماليهج لقارئ عا لا  لع رت لق لالشاعرلت ل للعظم كلماليلقا لم لمو لوالتباسللشعر و
. لوالرمو

،ل10 ي ا لا لللشعري اه للالت لالشعرلللجلبلا  ل ك،لالندلوأ للللالتقلي لالعاملسلتأ ىل الوأ  لهلا  لللقم لل
لوخرالأ ل س نا.لرحنا لن

لاليلللالشعرلالرؤيويلمهدل11 يث لا لالشعري اب للل .الطري لالشكيا ليغلبلفهالامعيلالشعريلع

للى1 لالقصي لوماهها.لوح لالشاعري لقو هالدليللع لوماس

                                                           
1
لل  لديوا م :لمق رلشاكرلالس يا لالشعر:لأ ساطرب له  www, jhat  com ،موق

2ل
لبنيس:ل  ،لم ي ،لالشعرلالعريلا للولبنيات لات ب ،طا  لللنرل،امغر (،دارلتوبقا ا ل0ىلل،ل0110ىل0)مساءةلا
3
لل  :لجاليا ي لالب يلعب اعلط يلولال ب ،لبنلالعمللال ل،جةلفصو للصاحب دلل1ج لل4ع لل1ي04س ن ل.ل11ل

4
لالشعرلالعريلامعار،ل  ل ا لا :لحرك لخرلب ل.ل00كا
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(ل:لالثا:لرساةلالشعرلومسؤولي  الشاعر)اموقفلم لالزا

لللللللللللللل لالشعري عالي لشا لال ،لقاما للليس را لال ل لعالقا ات لأ للب لومشات لفارتباطهالال نسا مرلللج
ي لكي لهول ا ل،ا الفي له و لمس توارتباطلالح ،لو للامطلو لمش ب لعن ي لا لالشعرلورما لفا  ذا

لالشكي، ا لال لذلالوج لحيا لبأ  لللخطرلالبا ن لانسكلفا  لا ،لوم لم لم لال حوا لبأ يلحا لس ياس ي اص
لال ل لالتعبرا لفا  لالغالبلنوعا لنساني ليعترلأ للتؤلفل لالشعريم لالضغ ل لالشعرل1ملعنارلا لمز الفا  ،لولله

أ ل لم لكون ليل ،لصا لالرئيس ي لالن لمسأ لللال درا ل لالبح ن لتأ للةا  ي لالشعرلوكي لادورلاذيليلعب لطبيعي دي
لا لأ له الاموضوعلان ،لفللماليتصلله لملالندلمهم لهاقاشا دلنقرأ للاليلاهم الالص له للجةل)شعر(،لو

لعر،)) لالساب دها لأ للع لهو لمعرف لأ سلو لالشعرلجانبلكون لالشاعأ لليضا لبأ  لحيا لسلو ل لموجود رلا
هوةل لال نسا لموجودا لوىلال لا  و لالعصورلالنوللوس ي نسا نسال،يولا  لم لال  لجزءللليتجزأ  ن مالتهارللا  ،وعن

ل ليلحىلا لال ساطرلاديني لحللحاملللالشعر،فليسللها ما لاجاعيلعن لالنظا لامشوحىل للا اعلل
لالرغيفل لحاما لهم لقط يةلالشعري لا لع ن لع لالضوء((فا  لف لالشعر،،لول2البح مي لأ ق الع له لل للي ن
لأ ل لم لغرلامم  لبغرلشعر لحيا لم لأ جللتأ لللنتصور ات لب لموجود لفهو لرسالت ،دي يا ل)يوسفلللا يقو

(:ل))ا  ا للا ات لل لهلأ يلرساةلا  لهال لليس ىلأ لولف ؛لم لحي لا  لكعمللفيلللتتطل لم لأ يلالقصي بع
ا)ف (3اها(( له ؛حيال،لحنلنقو لرسالت لأ د لق و لوأ يلأ لللي نا لبنلال لعاق لوالعاملامتلقي،للهنا اع ب لا 
لوتركيبلظواهرها،لذكل يا لا لتصور عاد لا  لهوللفال لهو ىلما لالامللا  عللانضام لب لالشاعر لأ  و ليب ا له

لبيلموجود،))يقملم لأ ل لادام لللوجودلننالجلنالالعاق لادام دلال للووبنلالعاق وةلاليليق لهالم اؤ وةلت لناليلأ م
لقانوا لداما ل ا للأ  لالشاعرلحملعاملال ش ياءللواح ،منسجا ل لوسر لاددللل لبتأ دي ليقو لرساةلالشاعرلهولأ  ىلعو ا 

لليؤدهال لال نسا لوج ل ي ي لوب هاي لالوعي((ا لح من لم ليعيل كلالضمرلاذيللاس ل و لي ل.4أ 

ىلالعاملاموجود،وذكلفا لللللللللللل لا  دلللرساةلالشاعرلتظهرلعرلانضام للأ  لال نسايللا  للحمهلم لانضام ما
سرل لالت لع ر لق ،كلانضا س ي لا لالتحليللوامعرف لص عطائ لا  اوة ليعيلو ا لوه ل للليء ))أ 

ل ا لهولأ وللشعريلامعيلا قيق لالكما ال،له لف للأ  للعن لالشاعللكم لم لأ حاسيس لابع حرك لم رلأ مي
لالرجللالعاملاذيللل كلعن لك لوأ فار لدي ا للهالختلفله لعن لالرلواح لاا  ا لوج لاليليل مغامر

لالرجللالعام،الشاعرل لاقللم لمغامر لالشعرللليقفللليس الا لاللواقعيا للوقوفا لوا  لاليءلاذيلعلي لع ن عملفا 
كلاليءل ل درا ىلا  لا  و لمالي ايلأ قر للمملبللشللقرارايشللوج عللالقوي لال ا رلردد اليللالعزمي

                                                           
1
.ل،ل.لينظرل:ل  لالعام يا :لالشعرلوا براهم:لترملرونتا .دمش،لالشهايلا  لالثقاف ار لو لل0ي04منشورا ل.لل041ل

2
دلل  ل0410،ش تاءلل1لالس نلى0جةلشعر:لالع ل.لىى0ل

3
دلللشعر:ةجل  لل00الع لل0410،ش تاءلل1الس ن ل.ل040ل

4
دلل  للى0جةلشعر:لالع لل0410،ش تاءلل0الس ن ل.لى00ل
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لأ ماها، لع لالنليقفلالعاملحر اس فلال مالي يرلوعن لج ئ لالشاعرلعن ،لفا  ظرلا ىلأ مورلمالوراءلالطبيعي
ل لال مورلوح لينظرلا ىله الابأ  له و يلسوفلللوي الامعىلل له لمالجاءلم لا لح شعرلهولاب لالعجبلع

م(( ل.1ق

قيقللللللللللللللل لامعايلا لاليلحللا  قيق لا لم افات لالشعرلواخ لملها لع لالعام لجعللالشعرليلماليلتنب ا
لواقل ليلبسلأ مي لميق للعي لاذيلير لالعام( س) علع لامب ر لص ل لالوللختل ليء لالعلمي ل،امنطقياقعي

لفالشاعرلم يا لا رضهالعلي لاليلت لالعزم الالعاملبقو له اللوعقباها،وجودل لوهوله صاحبلرساةلغرلمقصود
، ل لا لساع لرساةلل هالللخطرلبباهل للذك))مي س لبن لمعرف للزاد ليعرلع لجربت لهولأ  فللماليتوخا

هالعرضا ل ىللوتعري لارتباطا ل2الآخري ((ا  لترتب يا يقا لل،ا للو اع ب لا  علللالشعرلوالشاعرلحرل لالنوا لتقلق والنوا
ل ياتي لقانوا لا لعلي ر لشعرللت علوفق لالشاعرلصاحبلرساةلفم))يب و لي لأ  لشاعرا لجرد لكون يلعن وماللين

له لعلي لاليساريلدر رلالزع للبتأ  للال ا لاشراكي لالواقعي سم لفال لالزا لأ ن لعلي لأ ولماليطل ليسلسو
رلمرلال ، لتأ  قيق ل لوا للوتشوي الاجا يوه لغرلج لال ديلللا لم للارخلالنق رلوج عولهلبتأ  ي

ل لالس ياس ي لامرحة لوالروحي ((واجاعي لاليو لالعام ها ليقردل،3اليلجتا ا اله ل)ا ل( سم ل لما لوجود لل بأ ن
، لقلالشعرلاملز لأ  لفهولير يا لا ل لهولسببلوجود للمت .و اعيلهالال نساني لت لم لبعاقات

لالسلللللللللللللل لشه لالعربيتنللق لوالثقافي لالشعري لالشعرللحادا للجال لاح لطبيع وم لساةلالشاعرلورحو
ل لهنا دها لح لالا  وار كلا لو ، ق لب ريتري لاجاهنلف رس تنلى لو)شعنلبنلم ) ل)الآدا لجلتا ر(لتبنها

لجلاللبنانيتن، لأ طروح لان لشعر)ةلوق لالشعري،(لواح لحبي(لمنللمسأ ةلالزا لكتبلالشاعر)رين لفق
لم لاجةل لال و د )الا ليموضوعللمقال لالع لالوجود(بعنوا لمعرك ل لمعىلأ وىلشعر ))أ ن لفي لنصادفلجاء هناللأ 

لوعيلالشعرل ل ،لملز لللشعرلهولشعرلملز لأ  قيق يلأ لا لموقفلفلس لللينسجملع لاخا لالزا ا وله
ل لالعام((س يا لم الاملق لله لالشخ لللطاقا لالشاعرليق الأ صبحلجليا لل4بللع لكو لل،ه لالزا ر لف أ 

لفردي(شعر)اليلتطرهالجةل لالشخصانيليلمسأ ةلىلجرب لالنظري أ  لمب لال ساسلع لpersonnaliste تقو
لالشعري، للكللالزا لومللخا ل))معرف ن لا  ل لا لطبيع لم لللشعرلعاق لامعرفل  والتعبرللومللتضيئ

هال لييوح لالتعبرلواماد ها س ت للالوس يةلاليل ليلم لبنلامعرف رل لالللوالعمل،ا لعن لفهييلرخا نحا
ل لاموس يق لعن لالشاعر((لوال صوا لعن لاللغ ردا لامصورليلم لعن للفالشعرلداما ل،5وال لوا ىلمعرف لا  حاج

ل تباعلأ وامرهالونواههالذكلل،حولأ داءلالرساةلالشعريتنرلهلالطري لا  للا هولملز لالشعري لالقم لع جبلالتأ كي

                                                           
1
دلل  للى0جةلشعر:لالع لل0410،ش تاءلل0الس ن ل.لىى0لل1ى0ل

2
دلل  للل0410،لش تاءلل1،الس نل00جةلشعر:لالع ل.ل040ل

3
دلل  لل00جةلشعرل:لالع لل0410ش تاءلل1الس ن ل.ل040ل

4
لحبي:ل  للرين لمعرك دلالوجالشعرل لل0ود،لجةل)شعر(لالع للى040ش تاءل،لل0الس ن ل.ل4يل

5
لالوجود،ل  لمعرك لحبي:لالشعرل ل.لييللرين
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لم لالظواهرل لأ ع و لت ))ق ،اعتبارهالمعرف ينون لالعمكلأ هدللوم لميتافزيقالال لماللالتبرلماللليبر ر وت
ل دراك لا  لس لال لال لحاو لم للادرا للسفوللتبلغ لا لل،ا  و ي ليري لال كلض ل لع لنؤك ظوالمهالجبلأ  لح
لبل لحللالشعرلفاعلي لشعورييا لتقني ي لمن ((قاص للا الامعىل1لأ ولقياد لالشعرله لقم للل،ا  لتعتيلع ق

،أ نول لوال نساني لالعلمي لقبلل للاعلامعرف لال درا س تطي لال دراللالشاعرل لحصللدي للأ  لمويللك ا دراك ا 
للل لالعاد ر ىلمالي لحبي))لليءلأ للهولغرلعادي،ا  الاموضوعللكريقو له هم لدورلال لدلةل لال ل ملسطور

،ال فاطويل سلولهالكسللالبصر ليل خللال سطور هلللي لالصورلا ىلوه لالعقللكالللج م لتق هالعو ا 
، با لم لال  و لي لأ  لدو لمالهولقريبلم لامعقو لع لوتعرف التأ للتقوي لالعقوه لبي لخ ات ل يلللللعلولع

لأ ل لخوم ها،يبل للغالبا للوليتجاو هملرلأ  لالصورلليلي ع س ت ل لماللليللمزا لأ فاطو لهملمبار الم لالتكمل له
آل لال لسطع لدورلال لللمعا لأ لور يا للشعرا لفاطوني لللشعرلأ لل،وفلس لت لعظم لادق لوج الع له فهولصيللو

ول لا لع ا لمعم ليقودا للالصورلواس لال فرا لأ كر ى لا  لالشعور ليتعاطفلعلوا لو ا لب ر لشلللل ر لي
لتوظيفلال ل2فضل.((أ ل لأ  ا لالشع،ويعيله ل للرسطور لمنح ل عنا لالعقل،لل لالقلللي لمغايرلم لأ  لهنا ضي

ل ورهالتأ للالشعرليوظفلال سطور لالعقاليليلب لبي لال لخ دراك لا  س تطي لالشاعرلماللل ر لالعاديلللي وللنسا
لمثللمول لالشعرلأ صبح ل لال سطور اهال،وا لللللشعريلدا لك  لالشاعرلأ لللملنقلل لع ليبق لبنلامتع لجم

لذل،والعملوال لرتشار لأ ل لRetcharzكليقو لالشعراءليودو رلهوراسلأ  كلالشاعرلا ل لقا ل:ل))للق
لليعملول للليودولوأ للا لال لالش يئنلجمعولوأ للا للالجمعولالشعراءلبأ للوىلPauloلاولولكالأ لل،معا للا بنلامتع

لرا لوقا ل، لافعا لأ للRean لوال لالشعر و لليلي لمتعا لجبلأ للن و لاليللول لأ لللي ليلالوس ية لفامتع ،
هالالل لس ت لغايت ،لشعرللتحقي ع للDaradeynمالدرادي لأ للويلامن رلاب لوت لم لتواض لفي فيظهرلمالعه
:ل ليحنليقو لراضيا لأ ن للو لأ حياليودلشعر لا  لالقار لد ع لملت لامتلم لللشعرل،لوا  لالرئيس ي ليلالغاي ع

،لأ ما لالوحي ل،لفالشعرليعملا لالتعلملفمثللاملغايت لفي لالثاني ((رتب لامتع لتولي لل3ا لأ  لالشعرلا  المثللقم ،وه
لمسؤلأ ل لالشعرليربطو صلهملورا لوالعمل،لومهملم لي لوال لشعرملامتع للي هملبعاقا لوي ع لبعضهملالبع
لأ خ لوعاق ، لال لالعملى لى لالشعر لمها: لوالغاي لالشعري لالوظي ل او لتت لعاقا و للت لوامتع لامعرف ر

لالشعر ل،لعاق ع لىلامن لالتعلمل،لوحس يلأ لالشعرلىلامتع لىلغاي لىلال ليل لالشعري لوالصي لالعاقا له
لملزم هاي للا لل يايلادورلالرئي لالعاملا ل لوفهملتكلالظواهرلاجاعي يا سرلا لت لالطبيع اعللم والت
و لال لللتنقيبلع لمعىلالشعر،ل،وم للفالجا قيقي لا لال للالغاي ،هعاق لوالويلتررلالوس يةلوالغاي لا

لهل ل لأ للما لال نسا لد يلولمعلو لا ل لمشر ل لا لالواقعي لال حاسيسلاليلا ا لوام لالوجودلا
ور لالص لأ لللالوجودوأ لل،ختل لالشعريلختلفلع لالوجودلالواقعيلفهولحاو لالعام هملشعري لتكلالعاللي ق

                                                           

1ل
لل  لالوجودل، لمعرك لحبيل:لالشعرل ل.لييرين
2
لل  ل، ل لحبي:ل ل.ل4يللييرين

3
لامعارفلل  لال دي،لمنشا لالنق ل لالزا :لفلس ريرجاءلعي ن لليي04طللال س ل01،ل00ل
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لبنلال ش ل لاموج ، لوال نسا لياء لالعظم)يقو ير لل(ن لا لفالشاعر لملزما لل)) لا برلحىلولو لال لوالشاعر
يول ي لصاحبل؛أ للوجيا للا  لوال يلا و لولال لللحيا لواح روضا للللالزاما للنظر للم ل،للعلي لوقناعات س لن م لخار
لل لوللوعي لبنلوعي ليوف لأ  لوس تطي ويت ،لفتس تحيللانا للوبنلع مثيللا لرادت لا لاجا ل ور لام ىلعال

عال ،لول لان ل لا لاجا ل لخصب ع رلوالوعيلادوللماننالمب لال لوخرالرلاذيليلعب لوالتجرب وي لالع مىلاقر
سلحملالشاعرلالثوريل(( ،،لوه1عرلالن لوالتعقي لها لأ كرلم لشعرلال  وي قيقيلهولشعرلالع لالشعرلا لاليعيلأ 

للفاأ للو لالزا ر لأ دبنالادرلالاوعيلتم لف ل (ليرجولي يرلالعظم لظهورلل)ن لالزللأ س با ر لف لالشعري ل ا
ىلأ ل لا  يث لا لمصادرليالعربي ل:لل2ربع

مال0 لولال  س ي لاجاعيلالن

رال0 للتأ  لفلس ل،لخاص لالوجودي لس رلىلال لساتر)ال لبو  J.B .Serterل(جو

رال0 لسلتأ  ،لال للاماركس ي للال داليلتع للال دلاا لالعامةل راعهالالتارخيلاذيليعرلع لالطبق
لامس تغ لالطبق لل.ةض

زي.لل4 يلا لالعقائ  الزا

لللتولللللللللل لا لمللق اطئ لاظيفلا لهو ي لالعريلا لالشعر ل للزا لالقم لمس تو لع لسلبي را تأ 
ب للولال  الي لالشعري،لاغيا ليمثلواللفقليللم لالشعراءلاذيلللن لكتااهم،اس تطاعوالأ  ل لالتعبري لالقم له

لالشعرل لرو ر لال له ل لق لا للولق لل))رديئا لنتاجا لأ عط ني لال لالثوروأ لم لالناحي م ،للخ آلي لأ م ليلخ
لا ل لفالشاعر لالثور ليتوح لأ لويتوللم لم  لل ورا ل لوخل ر لف له لفر و لهول3((ا لورلشاعرا للي لالشعر ،ا 

ل لملز عللا ل))لولل لبطبيعت كلأ ننالللن ،ل الموجبلللوح ليعقللالعملا لعيلالشاعرله لللمالج لالعاقا دراك
لي ،لا لالامرئي ليلللظواهر لأ  لالشعر آللليعيلامريلوقللبأ لعويري لأ للمس تخرجا للمعا لل لالامريل الامريل

لامري، الفهوللليصللأ للالش ب ا لوله ىلا للب لينرلا  ىلا لدرا ،لول لا  بات ((ولم لا  لغيلغام ل4درا لفا  ،وم لم
لال و لالعاملل  لالوعيلاذيلد ش ب لالشاعرللل لأ لل:الوعيلاذيلمل لخياهلالغامرىلحاو ل لمدلامعلهمللوعي

ناالال ل ،فارلاملل لال لل:لوعيلالثايولأ مالالتوجس لير ن لفا  رك قيقي،ملش ياءلوي لالعاملا لذكلفا للوضعهال
ليوج ل ا لالشاعر)) ليوحدلللعه لك للم لالسا لحينئ لاليلتتج و لعنارلال ،بيا لواح والشاعرلهوللقصي

،لاذيليقرأ ل الالعه لوجعلنالحسههولاولله للات ل ((ذيلحقق ت لالشعرل5العرلقصي لي لا  سع المال ل،وه ي ا
                                                           

1
يرلالعظمل  للن زائري:لشعرلالنضا للى0(لشعرل)جةلل،ا ل.لى00لل،ل0410،لش تاءل0الس ن

2
لل  زائري،ل لا :لشعرلالنضا يرلالعظم ل.ل011.للي00ن

3
:لل  يرلالعظم لل،ن ل.ل010ل

4
دل(لشعرل)جةلل  لل0:لالع لل0ى04،لش تاءلل0الس ن ل.ل41ل

5
دلل:(لشعر)جةلل  لل0الع ل.ل40.ل0ى04،ش تاءلل0الس ن
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لنللأ ل لم  لجعل لصوا لن ل)أ للس ل،يقو لالطبيعي لوالعوام لالظواهر له (لوج لا لOctavio Pazوكتافيو
ل ي لللعقللا لالنس ب لليتعرفلللوحىلحن))الشعر س كلبن للب ىلأ غرا لا  حوة لم م لوموهب لو طاق

لالشعرليو لفا  لالرملم لللماليقا ،لول لع لفائض لالسو لعلويقرأ لأ ولهولبرفض لأ يليءوع لتقريبا للتكي
قللم لملا ل للالهواءلواماء،لين لال لوليسلم لاىلملم لأ ولقم يلمم لقياسلفائ لال لملنسا و لي  تسول لالشعرلق

لللكالأ ل اقها؛ يسلم لامم لخزي لالقصائن ن ليملا  ، جبلأ  لوتقو لتنط لللغزلكبر،وأ ل أ يلأ هالجبلأ  ل ن فالقصي
لحل لالشعر لع لفقتوي لواح ل لحاة ما لبيلعن ا لاح لع  ل تعجز ليعطي لأ  لجب لفالشعر ور
،)...(والشعرلأ لفل لاليءلاذيليصللا لليضا لي ن ودلأ ل ىلالايءلتقريبا ليءلول لم لم لالهواءلل،لم للان وهولن

لللتظهرلأ ل سلاللوح لع للع لوالقصي را لأ يلحزلم لال لها للشال لللتأ خ لأ لالتعوي لالسام لتثرلد ظي ولل
ا ل ا لر ،ملالقار لال لل لالصورلاذهني سم للالعقل،ننلولوالشعرل لا  لللير ن للل ل لبرمائي لوقا ل ولصور

لوأ ل ((أ لأ فارلوللشا لوم لنن،ا ل1صوا لقوت لالشعرلومنطل اي لب الالزملالعلميلوالنواج ا للال عايللرمللله
ىل لا  لنالحاج ،أ ننالمال لعن لجلسلللشعرلونسم لالردلل للأ  ارلالكم لم للساة،ليبق ياتي لوا لاجاعي لولمنب قمت

لبيننالحسل لأ للوجود ل لامرمي للات لونستشعرلم لمناب لوب ان لامااملامزلفعاهلأ للو لن لالقلبلولرنين ةلدقا
لا ل الحساس نالها،رملع دل)يوسفلا الح ىرساةه لل(لهم لأ لالشعرلامعرفي لمواقفلىلحال للأ رب ساس ي
دهال ل:ل))اموقفلال لح لالتالي :للالصور لو (ليقو ل)أ فاطو للسا فلاع له للشعرلامعرف لغرلقادرلع ن ل

ل)أ رسطو(للا،داهأ ل للسا لع فلالشعأ لاموقفلالثاي:ليقو لله لأ لرلهولامعرف لوهولقادرلع ن للداها،ل ل وير
ل:اموق لال للل لاليلأ طلقهالفلالثال (لوهولصاحبلنظري ،)غوتي ني لال لال ار لا  لالشعرلتنحرل لهم مالأ للأ 

:ل (لوهولموقفلالرلاموقفلالراب (،)كولوي )كشلن لأ ننالللنتوصللومانطقي للالشعرلفر لا  قيقي لا ىلامعرف أ ولمالا 
ل نو لم لال س((سمو يةلوا لا اليقردل2ع لطري لل،ه لالشعري لامعرف (لبأ  ا ل)ا س لالشعرلن لولي للقام

لالتعبر،لوللاللغ لفا للأ شا لوم لم لالشعري ساس ي لع لالعامللا لم لانطباعا ىلالنابع ر جللالشعرلمق
لا لتطو هاس تطاع لا  اص لا لالعاقا شفلفي ل)رامبو(للعامللت رن لمالالحاةليمثلهالالشاعرلال لشللاس تعار

لالشعرلسمي س ت ل لالرويلحي لالصي ر لأ ل))ال لبن لكتشابي لليس ل ،كصور لمعروف ليلش ياء عللكا
دلأ ل لالت لحا لشابي لالرلوالشعراء لا لديئو لبل لاجهوة لالعوائ تشف لت لوجعللشارا رك لم لها لهم لمعى ا و

، للللصور لاجهو ليلتعرفنال لنقللمأ لا  نلتوس لأ لالعرف س تطي لعلجعلنالحسلماللل رك لقلنالالرمزلوالشعر،لي
لأ ل لال نسا ((كالحاو ي لم لج اق لا رك لا لأ ل،يعيله3ليعي امة،ا رلم لبنلالشعرلوال لوللالعاق ل 

للالشعر لل،وللموالعظم))هولاذيليعرلع لتكلال ش ياءلفينالاليلمو كلاذيلوالشاعرلال لبرلهول مثلل
لال ل ،لحيالهالش ياءلاليلأ مالتكلال للول،اوليسلتكلاليلحىلهاليلحياهالش ياءلشعر لوللمو عيلوأ للواليلمو

                                                           

1ل
،لترملأ وكتافيول  لالقر :لالشعرلوهاي لل:ا و وام لوالنر،ل،ع لللثقاف للي044،ل0طللدارلام ل.ل004،ل000ل
2
:لال  راق ل لاجي لعب لالنق ل ل.ل4ي0ل،لامعارلال ديا

3
دلل  لل0جةل)شعر(:لالع ل.لل40للى040صيفلل0الس ن
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لال للوفارلال للهالالعواطفلوامشاعرلو لال نسا لا لمن لواليلهالال لحاسيسلاليلان ((ا لنسا اليعيل1نسا ،وه
لال لهولاذيل))حيالحيالعظملللالشعرأ ل لع لال نسا ينبلا لو لولي لهن كلاذيللليتغز لهول رده ،ر لم

ينبلبللاذيل لو لولي لهن ل لادائبلبأ لير لشطريحننلال نسا للالآخر،ح شطر ل وهولاذيلللللا ىلاكا
ي ل ا لأ ج لومروللبلومرو،لليبيلع ي ل لمو لال لاذيل ن لوانو لللمو لمواهت ل لارلنسا ليس

لالعر رنس ينلوالروسلأ ولحر لال لنتغىلبثور لأ  لشعرال لأ لل،عظم ل لشعرالمبللالعظم للين ور  ل
لل رنس ينلوالروسلوالعر لال اض ا لأ للامتحججوغرملا ىلانت ورلال للب للللص لكائ ليلع هوللمانسا

لوخضوع((خوفل ةلواس تان ل،ويعيله2و لموضوعلالشعرلليسلهولالشعري لا لالأ  لموجودلالقو ات ل مالالشعرل
ها يلللاليلمل لاذيلا لالوجودلالالوقلاس تطاعت لخل ل)يوسفلايلوالاشعورلعولمالأ  ليقو (ل))لمالن ا
،ل لبللأ لالقصي لا ىلالآخري ،لوليلا لللوصو وهري لالشاعرلا لالآللللحاج لم س ىلن الام3(خري (وا  عىل،ه

لالتدل)ا لهولحسبلالشاعر)خليللحاوي(ل لال ل،ذ4واصللالبري(لالشعرلهولرو ر لف ل)أ دونيس(لأ  لكليؤك يصا
ل لهم لالشعريلليس اهالبللامهملهولالبح لل لللن لالشعري للالطبيع لي لا  لالشعريلالنس ب لال يصا كلأ 

حاءلوليسلتأ ل ر))لا  لتأ  لال حر يولوجيا،لكارلمعرف لاي ل اليعلهولالشأ  أ لمقوةلالتأ مللوه لنب لجبلأ  يلأ ن
لالشعر و لي للرا لال كرلتأ للوعلي ليصنعوالأ لعن لاذي لحاولوالأ  لقرائهملأ ولئ لما لفني لتثرلمشاخط عرلوتساؤل

ها،مليأ ل فعهملالتايلاليلجلل لواقعهملوت لالآلاو لع لالواق ي5خر((والبح لظا لللليقبللأ ل،الشاعرلا و للي
لأ للللمالجريلحوهلفهوللي الالظللري لله لهولالصان و لالي ،بقلق يا لا عللكلأ لوللمتواصللمالجريل لال

ل لالس د )يا لكنالميعا لا ل)بأ سلالشعرلهولال ساسلولي لال ش ياءلفس لنلصليشعراءلأ للا للوح لرؤي ظ للل نصو
لع لالس ياس ق لت لأ  لا للةلوجودها،والناسلدرج لللحت ،لللبلعبأ ولال حر لالوحي رد ظمللوجودهالام ويلتن

لمي لوج خللفهالالندللع لالشاعرلوت ((لاسلميعا لرؤي لخالص لمساوا لتصللا ل6وف لأ  ىلمال،فالم لللس ياس
لالشعر،وصللا ل لولالشاعرلهولاذيل))يلنلامقاوماللي لالس ياس لوا يبللفهولحمللالس ياس لم لي العصيا

لللتعاطفل حلامطل ،وي اق يطا للوالص ل لخلق شللوهول بل لم لا س للتق لفق له الشعرلالشعرلهناليتساو
)) اس لالشعفا لذكلل،وتبعا ل7والق لدا ل))ما لادري لن قيقيو لا للهؤلوماراء لحىلالنس ب لدام لالشعرللء ظا

، لغرلمطرد قيقي لا للا لتصبحلالس ياس ي ا لبمظهرهالل لليسلفق لوما للبمظهرهالراعا للبللالتنظميرور لوقياد
ل للالرد ليتضادلالناسلويقللاع،لح الحي لهمله للنتصارلم ،ولس يحصللللشاعرلأ للو للالزا لاب لكلأ للا

لمل لعيا يا آلليسلهلام لأ لمن ل لحارحنليصبحلرورا للفلع لالعامليليت آلللأ  لامتأ الا وللفل جلله تب
                                                           

1
دلل  لل0الس نل1جة)شعر(:لالع لليى04،ربي ل.لى01ل

2
دلل  لل1جة)شعر(:لالع للي040،صيفلل0الس ن ل.ل014ل

3
دلل  للى0جة)شعر(:الع ل.ل0يلل0410،صيفللىالس ن

4
دلالآداجةل)لخليللحاوي:ل  للي(،لالع لل0الس ن لل0410،س ن ل.ل04ل،
5ل
،لأ لل  ل،برو ل،دارلالعود ا لا م لل4ى04،لل0طلدونيس:لص ل.ل004.ل000،ل
6
دلللحبي:للالشعرلنريلل  لالوجود،لجة)شعر(لالع ل لل0معرك لللى040ش تاءلل0الس ن ل.لل40ل،ل

7
لالوجود:لل  لمعرك لحبي:لالشعرل ل.ل44.ل40رين
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لمعاءل لال نساني ((ا لفي ا لا ا،أ ل1هالتطالبلمالخصهالعرلصوت لالشعرله لع لمعىلال ش ياءلللهم يلالبح
، يا لالشعرلغرلموجودللالوجولكلأ لللا لدل ات ،ب ات يا للوم لأ جلل لوظي لل،لوجود ل ولالواق اللليغ ه

للالشعرلأ ش ياء ا لبللتلوموضوعا للصبحلرمو لال لولا و لت ظرلأ  لالشعرلتن ادا لش ياءل ،لام للتصرلظال للللواق
، نسا لللا  للالشعرلفا لوم لم الامعىليؤنسلالواق لوظاهللنساا لوجعهلا له للال نسا لا  لفي لللير رلمالع ))بق
لأ ل لا للتشعر للنالدعو اةلوللىو ىلالع لا  ىالوح ب،لا  للا و لال ىلأ نس ن لا  لواح لوبكم لأ  رلمالعلي بق

لأ ل شفللنالقنوطلالعام،لمن لعاما لي ل علوين ،لولا لل،نسانيا لللا للليتص لالشعرلأ لفلادلةلالضائع لا لليبق ا ل
ننل لا لفينا لواجبلالوجود((هي لا قدل2ما لا لأ ل،فالشعري ي)) لحلتق لأ للالشعرليعيلما لل)...(ووظي

لللللطيلشا ليع لاليومي ،حيا ،للوللأ دعيلهنالأ للفيجعلهالمرئي لالوحي لول لتكلأ لتكليلهمت ما لكرللهام لق
لومول ل سمأ لل،و3((ودموم ل لفهم لالشعراء لالشعرما ظا ل ل لقلعو لالآخر لالصو لطوية، لأ  لان وهولصر

لغرم، لللصوهمللوصو لل ح لللا لوصو ،وصو للنسا لمالمزلشوليسلهنا لوالنساءلاعرا لع لغر م لالرجا
للللا ل رر لوامت لالنادر لاللحظا لت لغرها((ه و لم لالشعرلأ ولالقصيأ مدلل،و4واليلحنلت لالغاي ،))فهييلا

كلال حساسلالتجرييل ل وي لع لغاي ها لل لحمللالاتبلفهييلال،امعرفامعرف لكا لعرلهنهليلحمللالقار
ل لال لالتجرب ىلهنه للرافلوا  ، لوحملالال درا ا لأ م للح ليق لاتبلجريي،ل لاتبلال صيللل لوالتدللن جرب
لاليلحرلالصادق ها ليلوح لل ىلا لا حساسلالقار ل((والتايليضيفلا  لالزا5دراك لل،وما ل)رين ليقو فعن

لالعاملأ ل لأ  آلفلدرللحياا لحبي(ل))لأ كي لالتأ لللشعرليتع لأ  لهولأ لج لالشاعرلملز لأ  ،لحي لعن لليضا لغر بأ 
لع لللشعر، لالشعرلضاعللاستشهادلالشاعرلعاملأ لا لليتغر لأ لفي ا لا لدم ليق لهلأ  ليبق آنئ لأ لل لما لدم

لالشعر((يل لنقردل6بع الل له لجةل)شعر(ل،ولعلنال لأ لبأ  لال لأ عط لله لالغ لمي لشاليا لحىلاليو اليلطال
ن،لوبنلادارسنللمواط لراع للأ للالباح دلا  لل)شعر(لمحاولهالح للللطرفلأ ميت لأ لل،ودورد لملفان ي

لوالعمل لوامتع لال لممثةل ها ،الشعرلعن لالشاعرللسالوامعرف ل لواعها،لورأ  يا للولا لقضي لع أ بق
لب لهأ لالزا لالشاعرلالشاعر لخصي نللروعاقاهالالضمالت ل ،سايلال  لللم لأ للوأ صالت لحمللالشاعرلا 

لال لله لم اعل)الشعري(لاملز لال ب لم لقم ىتنق لوتس تجلبا لقضاالاليلتش لللشاعرلاذيلالندللنساني ر
ل لالزام أ ليع لليره للىلصيقا لصا لم لاددلبوجود .لنسايلال لورلقناعات يا لا

ل

                                                           
1
،ل  ل لحبي:ل ل.ل44رين

2
لحبي:ل  للرين ل ل.ل40.ل44ل

3
للووكتافيأ لل  لالوجود،ل لهاي :لالشعرل ل.ل014ا

4
ل.لووكتافيأ لل  ل ل:ل ل.ل000ا

5
دلل  لل01جةل)شعر(لالع لل0410،خريفلل0،الس ن ل.ل000.

6
لل  ،ل ل لحبي:ل ل.ل40رين
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لالشع اب لال ي :لرابعا:لقضاالح لري

لقضاالال لالشعريالللللللل لأ ل ن راأ ح لا ار،لملجليا لالعريلا لمالأ للالثقا لخاص ل رلم لقضاالنظري
ا ل ي لح لالشعري لادراسا لالشعرللجال لطبيع ي لح تلحو لا ني لال للل،وقضاا لمظهرا ل المالجس وه

رل لا لامتعاقب لالشعري ءا لا للب لأ بوللو(،)ام  (،)جاع لاديوا ل)جاع لالشعري اعا لا لالشعري اعا
) لامهجري يفلالرد لخ لشللواحل لااليلسام لورا للم لنظملالروطلاليللشعري لالشعري اب وحريرلال

ا لأ ل لتعقي ابلصبح لال ا ،لللح لالعربي ليأ للالشعري لالشعوم ي لالتح ا له لالتجرييلخ لظهورلا لريلشك لم ل
لالعري ، لمنتصفلالقر كلمروعهالالتلجة)شعر( لب لالشعرلمعلن لحري ييلالقاملع لالشعرللأ لح و لي

صا ل لع لالردللمن ضاري .واسبلا لامورو لاذاتي

لخر())فلت لالتدلللللللللللل ل)مصط لالشدليقو لع لالردلجرب صا لان ل،ا لحر لعري ضاري والرواسبلواسبلا
لامورو لبللاذاتي لوجافها لأ  لالشعرل لحري ري الرطلا له صا لالتأ سيسلالشعريلللعاملوان لم لوجو

، و ميللي لكقاعل ليرف ((فامورو ا ق لال لم لوجو لوج لسو صا لجةل)شعر(لل،ويتج1ومالان برام
لقضاالأ ل لأ ربع ييل لي:التح لساس ي

يالشعلالشللل10 ل.ريلا

.لاللغلل10 يث لا لالشعري

ؤالل10 .للالرد لالشعري

لالشعري.ل14 للالتلقيىلاس تقبا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           

1ل
يلخر:ل  دللمصط ،لجة)شعر(،الع و لي لا لالشعرل لل01ى04حري لليالس ن ل.للل40لل0414،ش تاءلربي
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:ل10 ي للالشللالشعريلا

ارلاليلأ للللللللللل (لع ل)مس تقبللاتشللا ا للقاها)ا (س ن للبنا لم لل0401لشعرلالعريل لرح لدعو
لجأ ل لالعربي لالشعري اب لال ي لللح ىلرورا لمعطيا ،وف ري لوال الي ه للالعرلا لالت (لبأ  ا ل)ا ليؤك ا 
لليسلم لال مرلالسهللعرلالس تقبللالشمل لا للأ لعريلوا  ليقردلا  لأ للن ر ))ي ي يللالشعريلا لا للاذي لنشأ لبأ 

بهملوت ل اءلهملع يرملواهت آماهق لخيبوالأ هململينرفوالا لل،ق رسولىلالشعرلا  سهملوحياهملهلوململفي الأ ن
،لخيأ ل ي لالعاملوململيلوالالشعرلج ل لالشعري ((تبعوالالتجار لمس توا هو كلنشعرلب1وحاولوالا ل لملأ ل،وم ي

لاليل لالطري اي لب لانطا ل اد لا ىل لحولا لس تنهييلب ي لم يقاعلج لتنبع لداخلي لاللوموس يق لانسجا وح
لمجموعهالومختلفلأ ل لالقصي ل ني لالشعري2جزاهاال لالتجرب لها،مثلله لللاليلقام لفهولمنب ارسلالسابق ام

ل ي عولا لج ل))ي ي لج لشا لولغ ا للشعرا للىلخل ي لامعار،لج يا لشللا الفليلي لليوه ي الشعرلا
لص للنراعي لصامضمو لم  للالناب لشا لامعاا ر لي ل،فهو اللصيا لأ للوالتجرب له لم لتاؤم لحي م 

لال ل ل لالشعري صائ لا لومراعا ،لامضمو لالردليقاعلوالرهاف هج لجولم لالتوترلولا لوخل لمدلوحي لع للالقار
لال ،امشارك لالشاعرلومعاات لجرب لال للامةل لهو لامضمو لأ  ،ا  لا لوالس ب لامل ضاف لولىلص لعاا التجرب

ل لالقصي لهناكل ي لكي يث لح لقصي لأ ها لليليصحلالقو لللموضوع؛ لالشاعرلأ لتناولها هو ليلم لالقصي ماهي
، يث ليقررللليءللا هو الام لالشعرللليء((ل له لصناع ل ل.3ن

اليصبحلاموضوعلالشعريلللللللللللللل دله ا لأ ل لفالمدلالشللالشعريلهولاذيلح لم لللنتح ع لالطائر
ل لالقيس( ل)امر لالشعرشعري س لي ك ل لل لل،ل  ك ل ل لللالشلوالسبب لامضمو لخ لل الشعري

، ي ا لفأ ل)ا لم لأ للدونيس( لع ي لا لتبيلفلس ر لف ليرف للساسل ي ملوا لبنلالق مالم لالراع وا 
لا ل لم لملي أ  ليب ضللأ  لمي ي ملوا لللق لل،عا لدراك اص لا لس ياقات لضوء ل لللمها لوقراء لالقام وامشك

لالتدلأ للبتساؤلها، لوقضاا ي للالشعرلالعريلا يثي مللمح لوبنلالق لالزاعلبين ل مالأ للوتع لا  ل))معرف ل صبح
لحقا ل ي ميزلبنلا للوا مو لا لأ لابتار لوالواق لالرأ ي، لوتعمم للالنتا ي لا اطا لالشعري للاخ وبنلوفو

دل لليتطلبم لجعللحىلمالالشعراءلا لل رارلاللغ درا لعلها،الشعرلم لا  وم للليعرفلم لالشعرللوالس يطر
لما((غرلترتيبلالتدل لس يا لحسبل)أ ل4اعيلل ي لالردل،لا ملدونيس(للليق ىالق لا عيللالعاقا بللجبلت

م نلبنلالزمن ل لتكللل لتنسللفي ي مولج ارلهاا لا لالتجرب لم لم اعي ب ورهالتودلفينالوهل،ال  لب
حو لوم ي للوتعبرلج يث لح لمقاييسلولأ شا ي لشعرلج لجوللل،خل اك لوف لمرعب ي لالشاعرلا ويلرب

                                                           
1
دلل  لل0جة)شعر(:لالع لل0الس ن لل0ى04ربي ل.لي4ل

2
دللينظر:ل  لل0الس نل0جة)شعر(لالع لل0ى04ربي ل.ل4ى،ل

3
دللجةل)شعر(ل:ل  لل4ى04،خريفلل0الس نل00الع ل.ل040ل

4
ل.لي01للم لالشعر،ل:أ دونيسل 



صل التجريبلوقضاالالشعريلامروعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:الثايلال  

 

 
131 

لأ للترغبلحا ل لما لترغبل للها لتتس حوة لم لتعبري ،لأ دا لشكللواس لحري لاللو لم لمس تو لتجي رب
لالشعرللا،واتساعه لالشلل لوملتصبحلقضي لجوهري لقضي لأ صبح لالعري ،))حي لالقر ل لال لعام أ ول

يل لال ثرلال لببناء لتتعل لارخلل،ومضموا للهيا لل ها لالقضلالشعرلالعريلو لتثارله لم لقام لفالنعملكقضي ي
ل لعا شللغام ل ر مالأ  اهالولا  ،لوم لم لقضااب ليلعام ل)أ بولنواس(لأ  لحنلرف لاليلس بق بلالطريق

لأ لوخرلمهال لم لمودلالشعرقيللعن لخر لأ للالعري،لن لوه هم لا (،وح لليضا له ى)أ يلما لا  شللخا
لأ ل ي لالشانس تطي لمردله ل ورا للنر ،لعري لج ي مردالا ل لبعي ننالأ للغامض لاملم للنتتب لاذيلسل نح
لتطورها،شللالل لخا لالعربي لتغيرا لوم لأ للقصي الالشللللنر له للأ لمال الالتدلا  مللغيرلبقيلسطحيا لله

، لالعربي لالقصي لجوهرا لليامسلكيا لتغر((لفبقي لدو لان لاا لل،و1كا لعام لا لغرلالعاملا ي لا لشعر
؛ لعلي دللأ يلامتواض لح لم لاذي ليقردلالعام لكا لبع ل)رامبو(د لأ للRamboر ليعرف لمال لاكتشاف لفا  لشال ل))

)) ي لوجودلول لهولأ لدونيس(،فالشللالشعريلحسبل)أ ل2ج ي للوهولانيا لليلبناءلفي،أ ل))كي لتغيرلأ يلطريق ي كي
ا لوأ ل لكش لمرددلللالشعرلاعتبار دللللسطحي،ورؤالغام اللب لم لالعلولعلوله للالروطلالشكي لحاج ل ن

ل ري لم لا ىلمزي لم لا  ،مزي ف،للالرورلالبنيوي لأ ولاله لالقص لأ ما لالشعرلفالشللمح ي لح كلفا  ل وم
لبنال لخا ي الالعرلح له لجوهرا لح ل لعن لالشللللليبح لالتدللفو لع لروطلاميلولل زاي

لالشعريليالبل لامارس لوظي لل،بلل لللمعرف لالشاعرللاليليلمغامر ل اق لا لامعرف لال لفطاق لظللفو شا
للها، ن لوليسلالشدللامم لنللموس يق ن لل لالبناء لم  لقابا لوع لكللبناء ليبق ا لوالتغير،لله ي لتنبلللتح لول

ياموس يق لالشعرلا للولأ للل لم لتناملبنلأ جزاءلخارجي لشكي لم لتنامللحريلداخيلبقيس هولأ كرلللتنب
لجردلقياسل و لي سايوراءلالتناملالشكم لأ  لالشعر((ل،يلا ل ل.3تناملحريلداخيلهولجوهرلاموس يق

لللللللللللللل ي لالشعرلا ولحركي لتغ ا لوه حرر لم لأ للم لت ،م للتس ىع لفملت لليلرورا تقملالقصي
لشل، ل يث ،لا د ل يقاعا لأ ولا  ا لأ و لم لللأ نواعلال جناسل لالهر الل لأ ب ))ويلجاه لبللأ صبح
للهالأ ل ليتا لا لشللأ مللللتويحي ر لللي للوهولجوهرلعرالأ للولهائيا للدراالليا لال حساسلجوهرلممو

ارل ليملا لالشللجردلجا لع ر لف لاح ر ملف لمعناهالالق ا ،ا للورمالمات لغاا لالشعري اعلي للل وا 
لم لهنالللم لأ ل ا الا لله لم لالشللخادا لتتجاو و لللي لحمي سلل للولولحدلل،معينوف صبحلالشعرلالع

لالعمم لأ للشا ل الأ صبحلللل4((شا ل،ه اص لأ شاهلا ي لكيللوشعرلالعريلا يث لا لللقصي يهالأ صبح
لا اص لا لوطريقهالالتعبري لونظاهاص هالالعضوي لهولوح يث لا ،))فشللالقصي ا لاليلوقمهالالالا ردي

هال ي لا للقبللأ لللم لت و ا لأ لليقاعا لي لللتقل،ولو لالعضوي لالوح يللاه صلهالع لل للشللجري هالحنلت

                                                           
1
،أ دونيسل  ي لتعريفلالشعرلا اوةل دلل:ل لل00جةل)شعر(لالع لدل0يد0يلل0404صيفل،لل0الس ن

2
دلل  ل00جة)لشعر(:لالع لل0404،صيفلل0،لالس ن ل.ل0ي،ل

3
لأ دونيسل  ،ل ي لتعريفلالشعرلا اوةل ل.ل0ي:ل

4
لل:أ دونيسل  ل، ل.0يل
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لتصب ا لالقصي للحلطي يث لا لجاللليسللهيللالقصي لا لواقعي لحضورهاي ل لالقصي لحيا ،للل ماللوللكوح
لي لم لأ  لالصيغ له لالقصي ليلأ كرلأ لعرلع لفني لالقو ،طريق لماليقا لهولأ ملالعنارلفالتللمي ي لا ي

لوذكلجبلأ ل ا لالعضوي لشي لالقصي و لالللاما لللت لاللوح ليلقبلللليءلشلني اخةللمالواللوح ويلم
، قاطع للوم لم لالللللقصي لمعنا لللجزءلمهاليأ خ لأ  الامعىلنوعا لحي ،له لاداخلي ل لهناليتوحدللم لالغنائي

ل لالشللوامضمو ي ا للالشعرلا ل.1.((جوهرا للتوح

؛لالندلا لللللللل ات ل لالشللح للظرل ل لال لأ يلالشكي يلقبلل الاثرلال لما ليقو ات ل لح لامضمو لعملجا
، لليا للالقصي ات ل لم لالشللح لهيل،عرها لا ىلجرد ليردها لا  ها لفا لليع لكحضورلوم لم لالقصي لواق

لمشدل لهيللما ل لفشللالقصيلوهولشكها،خ لتقو صةلعا لغرلمن للغ للها لليسللهولالقصي ومضمو
صا ل لاللمن ،ع لالكا صحلعن لفالشللواليلت لللأ ثرلشعريلا ل لوح لتعا لأ صيللمضمو ويلوح

لال ل ل لالقصي لسحويأ يلدور لوالتشققا ،اليا لالوح له لأ لللتستشفل و ليب ا له يث لا لالقصي
لحركل لقصي لالشعر،لحوأ لي لسطحيليناق لخار ي لهولح ا لالشعرلال و لللنظملللللشعرلحلنا للي ي

ل لشعرا لالرور و لمو لللوليسلللنرلخاليا لفليسلللا لم لالشعر،الرد لفا لامقابلللولور لنري م للقصي
لشهرا لأ ل و لول لهل،لت لالشعرلم لالقيودلالشكي للوالخل ا لشعريللالنرلخومهالحقال و لل،صائ تبق

لبنلالشعرلول لأ ساس ي لفرو لهنا رو لال له لل فارلمالهولأ لالنرلأ و لهنالاطرادللأ للالنر))اطرادلوتتاب
لالنرليطمحلل لللالشعر،لليسلرورا ل لأ  لهو لواحا لوانها و لالشعللي لأ ما د ل ر لينقللف رلفيطمحلل 

لواحا لكليطمحلل لوذ و لالشعرلفل،لأ للي لللينقللشعورا ليطمحلل لما لغام لأ سلوب لوذكلفا  لروحي أ ولجرب
ل لبطبيعت لمعين لخارجي ولغاي يلتقريريل لالنرلوص لكال صةلع لال سلو لمن و للأ هالللت لا  ر والشعورلهنالف

ل س لن لالشعرليل ،لبيالغاي د لدامالحسبلالشدلو لمعنا ((للفي ل.2وحسبلقارئ

لللم ذكلفا لللللللللل ليلن ميزلبنلالشعرلوالنرلخاضعا للوأ  ظيللا لالركيبلالل ،لوأ لمنط لأ ولالقافي لللو
ميزلشكيلللجوهريل الا لمثلله لأ خر لبنلالشعرلا للمعجزا للولنرا لأ للشاما للليسلالشعرلنرا لوم له ر لليسلال

للوالنرلفرقا ل لفرقا للادرج ،لبل لأ لذللالطبيع ) لش ب لياسلأ بو لاكليعترل)ا  للمي لالعربي لالشعري اول
ل م لالق ي ي لوجودهالنقةلنوعيالتج ،لللمثلل لالشعري اب لال لمس تو لللم لأ للع لللم لكلأ ن ليع

لشاعرا ل لالبي لوح دا للحطمىجاو لمودلالشعرلالعريل،))فليسلهولالشاعرلاج لع لم لق كللماي ل
ل د لوامتع لاموح لومقضيت لحرر لامزيفلهو لمن لامتوار لامأ لوف لع لالصدلرد لال لومن لومن لصلحيح ليل ومن

، لال للامصطن لهالعن لم لجر لحيا لوأ صهلحرك لحيح ال لميعا لوه ي رل3((لا لللتق ي لالشعرلا ،حرك

                                                           
1
،لل:أ دونيسل  ي لتعريفلالشعرلا ل.4ياوةل

2
،أ دونيسل  ي لتعريفلالشعرلا اوةل ل.ل0يلل:ل

3
دللجةل  لل0411،ش تاءلل4لالس نل00)شعر(:لالع ل.ل001،ل
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الامعىلع ،لالشللأ هاله لشكي لشعري للليس لوام لفي لللمضمو لالشعرلاب لالشلل ليمامضولأ  أ يلو
دل،1ولأ ل لح لياسلأ لولق (للبودل)ا  لوي:مقاييسليملهالش ب ي لالشللالشعريلا ي لل2وم لخالهالح

لالشاعرلالللأ لل10 لامبليتحا لوالتقريرلوالقو لار.تدجري

ل للأ لل10 كلال حاءلالتارخيللليعرلب ولكال سطوريلأ لأ ولع ل ل)الشعراءلال للولوري،ولال لعن كلكثر ةلع ل م
مول لالشعرلالعريلامعار.ينا لحرك ل(ل

سلي للأ لل10 لا ي لا .ليعرلالصور لتقريبلالرؤالالشعري لع ساع ال لوه

لبنلالناس،ليعرلبكالأ لل14 لحي لالناسللعولللوعبارا لأ لس ن لاال قللع لبطو بلوالقواميس.لل لل

لالعر؛ل10 ليعرلع لرو لم لمشاللأ يلأ لللأ  يلللتعايلمشك لأ لا لع الالعر.أ ولال م لهالم لمشالله

ول11 لموهالوتسلسلهالع و لي للا للأ  لأ للا لعضولوم له يلخم له لالشعرلالتقلي ل،للكالهول لر مصطن
. لامنط لومسلسللم لحي

وحلأ للى1 لم لال ي للت لالس د لا ولوجي للجاهللالندلي لأ لسلالبري ،اغولو لالسحيق للرها وحا لال له فبع
ليوما ل للامزاي ليو لحوهلبع لالبي ل وةلخرت لمراحللالط لم لعاق لال نسا لماللسلو رلج لا له لواقرا

لال ل لكيا ل تس ب لأ ولام لالطبيع ا لمضاع اعلهالم .وت لنسا

للللللللل ا لأ له ي لا لالشعر لجرب لمطا لصبحلالشلل ي لا لالشعر ليسللابتا للمعينا للفليسل))الشلل
جا ل للللمو لنظا لبللأ ن لينحيلحوها لنوعا لليسلقاع يللن لا لالندلم لالنظا لالشدلامتحر لظا ني لالقملال عريل

ل ي لالتقلي لالو لالققاملع لوهول يث لعملا لليليقو يقاعيتج ما لل،لال  لي قاسلبأ للوق لا لسابق لصو للتثبي
، لحت لالآللم لم لتامللالعنارلول لحت يللتناسقها،جزاءلولال لللتقاسلم ضورلال فهييلنوعلم لا

، ات لولالقاملب ات لب لالآللالا ن لما،لليا  لنس لترتيبلما،ل لع يقاعلماقو ا لل،لا  رارللفيحللالرتيبلم للت
لأ لالل دلبي لولالن للالقافي ل رلوالعجزلوس يقاعللوالص ،للال  لال للالو لع اليقو لقبلله ن اع.((ل ال3ب له ،و

لا لتمزلقصي ي لختلفلقطاعاهاللشعرلا افلالتقس احي لاخ لشكهاوهلالصوتي وتبعالذكلل،وليؤثرلع
ا لا  ن ،للفا  ملصاخب لالشعرلالق لموس يق لان ي لالشعرلا لجرب ل وسلفا  ىلالن لا  ا ))الآ الشعرللواتتجاو

ير لأ قللتق لع طار لا  لم لحي ي ،شعرلا للا افللوخطاب لداما لللقاءلو لحتا لاجال ىلالردللفه لا  ،دي لوالتأ كي

                                                           
1
دللينظر:ل  لل00جةل)شعر(،الع لل0411ش تاءلل4الس ن ل.لي00.لى00ل

2
دلل  لل0410،ش تاءلل1الس نل،ل00جة)شعر(:الع ل.ل000ل،

3
دلل  لل00جةل)شعر(:لالع لل0410ش تاءلل،ل1الس ن ل.ل004ل.ل
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ل ي لا لالشعر ((أ ما قاف لو ل1فشعرلقراء ي لا لالشعر ليعيلأ  ا ،،وه لهمللالقافي للم لل))أ لا  ل لقام القافي
ل ي لأ لالشعرلا لشا لوا  لأ صعبلمراسا لللخ قيق لا آخرلهول ((لأ م لالق لالشعرل،فليسلالشدل2م لالقافي لل
لمطا ل ي جا لملولللابتا للمعينا للا لفرعلم لالندلبللا للينحيلحوهالليسلقاعولل،و لنظا لن يلامتحر لا لالندلظا ظا
لقاملعلالشعريل ي لالتقلي ني للالقملال لالقالو لال لوهول لع لليليقو ليتج يث ما لليقاع،ملا لي للوق قاسلا

، لحت لم لم لللتثب لسابق لتامللالعنارللبأ صو لتقاسلم لالآ فهييلنوعلناسقهالجزاءلوتلال للول لحت
يلالا ضورلال لم لا ات ل ،ل ات لا للأ مالالآلوالقاملب لمال لنس لترتيبلمال لع لامعايلاعلماليقيقو مالتتا

لما،ليتلقاهالامتمالللشل لولأ لللقيلبطريق لأ ولأ سلوب لام ))لأ الا ي للا لوالشاعرلا لاجاه لمالهولما لا و
لل ل هييلل،منزءلعضويليلجأ للماءلالرا كللسببلب لهولأ لو لالشعري لعريلللكشاعرللهويت دلبا تتح

لأ ل لعظا لساف لعريل((مالتتحا للولهالا لا ون ،3دلب ىصورلكثر لفلوجو لللت لأ رارلل،ورملأ  للأ  كلا 
لالشاب عا لال  ف لف))لت لكثرلم لال للالت لرضاليليولمورلا ىلرف لعلهالالباقو لاف لفلأ لالواس تان ولنوعلالت

ضاريل ((ا لهولامعاا الا4اذيلنعايلمن لسامله لالتأ ل،وق ريلالعريل لفلال ىالت لو لالثقاف لرلع العربي
لمبار، ال))أ للبص له الالباءلامعار،وبع لالشاعرله الالللصا لمله لوالتجرب لالثقافي وا لام تا لالعمي

لالتواصللال ل ا لالناسلع لالزيفلاذيلأ صبحلمهريله لحو ما لالسقوطلال ريلعن لشعرلا لصور ل ارس
ي،أ للشكي للولولتقلي لم لجميللالواق رو للوأ لأ صبحوالين ودهالخ  لح ىلأ بع ملل،لالنقيضنلمعا للامشاعرلا 

لعشدلأ ل لالناس لأ للاقا لصبح لتس تطي لالي نو لال لم  لبص لالرواي للل  ن له لام لبن للترب لوطبيعذا
ل5ش ياء((ال ل لبرف أ  ليب را لا ا له لكن،وأ  لالثاب لالتحو اي للب لأ وى يلا لقط لس ي لما لالندلوهو لىلجاو م

لاجرار، ا؛ل)أ دونيس(لبأ للذكليقردللورف ليصبحلالشعرلتقلي لأ  لدو الانقطاعلهولاذيلحو لله أ يلدو
، لال نساني اعلي لال لتتحو افلللالأ  ))اخ ن لمس لئتافلا  لوح لالشعري اب لأ خرللل لمرلع لنظا لدامل وحر

اع،أ ف لمس بللال ب لمس مرلفالمهجي ا لانب ما لوا  لدائبق اي وريللوحب لأ نسايل لأ ف لدامل جللعاملم لأ لر
)) لأ ر نساني لا  لوحيا ليلح ل6أ فضل ا لالشلل)أ لل،ه لمام لع لدونيس( يث لا لالقصي ا لمس تج الشعري

))يتيحلطول لالقصيحي لأ  ودلالتنوعلحي ىلأ قىلح لا  لشكي لخلاعي هرلاذيلخل لا لشكهالاذيلتري ل
)) لم لقضاال7جرا لوماليعا ي لالشعرلا كلأ  لوهولمالجعللم لالقصي، لالشعري ضيا لشكهالمق ل لتتب
لل ي يلا اعلال الال ب كلم لأ له للنمثلل الامقط قه ل)أ ص لفها:شويلأ يلشقرا(للل)اي(لم لقصي ليقو

                                                           
1
دلل  لل0410،ش تاءلل1ل،لالس ن00جةل)شعر(:الع ل.ل000،

2
دلل  لل0410،ش تاءلل1لالس نل00جة)شعر(لالع ل.ل000،ل
3ل
لالشعر،ل:أ دونيسل  لامعار،لس ياس لالعربي لالشعري ل ،طلادالآلدارللدراسا لل0411،لل0،برو ل.ل01ىل00ل
4
دللجة)شعر(ل  لل00:الع ل.ل4لل،ل0410،لش تاءلل1الس ن

5
دلل  لل1جة)شعر(:الع ل.ل14للل0410نيسال،0الس ن

6
ل،لطللأ دونيس:ل  ل،برو لليى04،ل0م لالشعر،للدارلالعود ل.ل4ي0ل

7
لللشعرلالعري،لأ دونيس:ل  م ،لمق لبرو لل0طللدارلالعود ل.لي01لل4ى04،س ن
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لأ ل لوفصحا للميادا للهبأ تر

لعليلم لهنا، لم لعاميلامغم

ي لبي

ليأ لللس ل

لتغميلفأ ل قراءالعلي للثغورلال

قاي لولملالأ ص

لمحا لال ر ل1سأ ر

للللللللللل اطب ل ى لا  ليوصل لأ  فلالشاعر له لامقط ا له ي اعبلمشاعرللا لشيلف لي لظل س لللن غ وي
، لالتواصيلجعللم لالشاعرللعواط للوامق للالشعري لمائ لامتلقيلع ،لشار يا ىلومشاغللا للولمو ق

لشا ل لالشعري لالصيغ ض ا للاق ي ،لج يث لا لالشعري طلبا لم لم لليا ا ولاه ليغ ي لشللالشعريلكي
ل لتعبر،لوم لم الامعى،))جسدلفا لوجودلبناءلفيلوطريق لاليلالشللالشعريله لالشعري لامارس للل يلطاق

لشا لللتأ للاكتشافلوارتيادل لالقصي لوا لمالت لا للداما للخ ا لأ نواعلال جناسلداخللأ و لم لمي لصارعلالهر يقاعا
)) لالشللالشعريلل2د الأ  لوي،ومعىله لالقصي اعلمالتتضمن لال ب لللحظ لساب لوكم لكمو ال،رفض وله

لا لالقصي لتشللشكهافا  للي لي لالشعريفا لتشللجربها ل، لومثا ) لالعظم ير ل)ن لالشاعر ليقو
:) لالع )نش ي ت لقصي

لالردللصاب لأ ل لاهلع

ا وكبلم لب لتعجب

لللخرالد لد ل لل،تؤو

لحطمهالهل

للليعجبله

لا ل و لال ل ل للدلللللتر

                                                           
1
دللجةل)شعر(ل:ل  لل1الع للي040،نيسال0الس ن ل.لي0ل

2
لل  لعن لالشعري لعاطف:لالنظري ليوفضو لل،أ دونيسلولا  ل:ترم ،لسر،ا لأ سام لللثقاف ،لاجلسلال ع للد)ط،لالقاهر ل.ل010(
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ل و للال لم ليصن

لالغيبلأ ل نال لش بال

لأ ل ال لا لش باها لوللير

وهرلامعىأ ل لل.ل1الهولا

لا للللللللللل ا له لالشعريللالشلل حلامقط لممن ،ع ليموق لذكلفا للوضوعلالقصي لالكا لحسبللنظا
ظيلوامعنويل لالل لامقا طلبا لم ا لردلال ح لهناكلتسللل لأ  ج لوترتيهالحسبلال لف ،يقاعلالن لللكا

لامنلل ل للالقصي ا ل حح لملالشللامن لتغرل))تتضم  للامقاييس نبادها لالشعري لاس مرار الي لهنالوا م 
ليعا لالتحو لالثبا ي لالشاعرلا ودلولوار لامنهييلالشللدلالا لالواح رلوالشللامنغل حلال امن

لأ للالاهاي، لاللويعل  ود لح لجاو للالشعر م لالق لعاما لنوعي لال للنس يجا للوصار لم  لالروحي ال لوا وضاع
)) ل،ول2التعبري للغت شعري شعرل لفالشاعرل لختم لم س لوهولن لالشعري لامضارلالشللاذيليناسبله لموف و

للو لامتا للالشعري،ال سلو ملال م ل)أ لللتق للدونيس(ولعللماليرا و لي ))هولحضورهالقبللأ  لشللالقصي
ا لأ لليقاعا لا ل لو ضل،و لا ا يله ليقملشللجري لل لا لفليسللهيللالقصيور لجالي لواقعي ي للا لحيا ل ل

لوحل(( لحضورهالكوح ل ل.3القصي

ولالعاقللللللللللللل التب لله ،وطي لوشك ي لع لالشللليسلجردلخلبنلالشعرلا رو لا لفيلرلوأ  و
( كلخرو لك لهو ل ما لس ياوا  لأ لل) لوعي لا ىلحاة لوعي لم لحاة لخرو ((قا ليعيلأ ل4خر ا لالقيودل،وه

ل لالشعرلرملالشعري ل ،أ هالروري لالشعرلره لتكلالرورا لامبارلللشعر،لوللول ليبق الماليعيلامو ه
لأ ل لأ رارلالقافي لأ ش لأ  لع م  لعولق ر لم لامعايلهالت ليقرلم لالراكيبوس تعمللماللللالشاعرلماللليرو

ل للليلز للويقحملما ل لا للدفع لتق ها ،))وا  ت لأ لقصي لأ ولتعرقلها للحياا لوجرلالشاعرلأ للتقرهاو ليضحيل أ 
لبأ ل ((سبيلها س لح ل5م ليتحررلم لأ ل، لأ  ي لالشاعرلا لع ليعيلأ ن ا لوه ر لاليلتعرقللف لالشكيا عباء
ينلم ليرل،امتحرر ا لم لا لشعرلأ للول لهنا لتؤديلوظي للالقافي لأ لي للهالتنظما  لالبي ا لبنلوح العاق
لالقصيوبنلأ ل لل،بيا لامعىلالنس ب ا له لالقافي لفا  لبنيس(ل)وم لم لليلم لالبي لبناءلدللي ل اي (( س

، كرالهال)اب لطباطبا(لفهييلتزللوالشعرلعام لاليلي لامعايلالقبلي آلالندللفاليلتوجدلوب لخرللحولمعىلأ هالا
،لتصمملمويللخاضعا ل لحليللالن لالروعل لع للل للبعا لوالساب لالقصي ل لغرا ي لوالتقلي يث لا العربي

                                                           
1
دلل  لل1جةل)شعر(:لالع لل0الس ن للي040ربي ل.ل04،ل

2
لعاطف:ل  للفضو لعن لالشعري ليوالنظري لأ دونيسلولا  ل.لى01،ل

3
لأ دونيسل  لللشعرلالعري،ل م ل.ل000:لمق

4
لأ دونيسل  م لالشعر،ل ل.ل044،للي04:ل

5
لللشعرلالعري،لأ دونيسل  م ل.ل000لل:مق
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لامعىلالقبيللءالسوالعمهال للقافي ،م لنتاجلالراعلبنوبع لوامقاط ل)تينيانوف(لقائا لوهولمالأ شارلا لللامطال ل:لي
ل ضاف لا  ، طا لا لللتوجي هملمس توا لي لللجبلأ  لدورلالقافي لا ىلأ  و لمسارلمغايرلت ل لينحا طا وا

)) دات لم لبنل لتعمل،ا ل1القافي الامس تو له ل لللالقافي لتوجي رضهاع لالشاعرلاليلي ي وهولجعلنالل،قص
لم لخطهال لاجابي لللقافي يقاعفهييلاليلجعللنؤم لبأ  لقاما للال  لللالقصي لق لكبر ور ل لاذيلج لالو ع

لشأ ل ل و لالشعراءلا أ لأ قاها لمب للنر لوالن لالرور ،وهري لالو لولعللقللشعري (ل لامائ ل)ا و
لال ل لهولأ قو لوالو لأ للأ حس ها،لقوا لتعبرا للأ لقردلفق لرلكون لوللطبيعيا لللللو يل لالعاط لاجع لاهزا

لاس اعل زلع لحس ها))هولالردلوأ لالشاعرلوح للالو لال دبي لاماد هر لاليلت فالشعرل،لهالشعرا لوتصرلو
لم لد لالشاعرلم لصورلوهون ،للالصورلوالعواطفللبللأ لعواطفللالحش لامعىلا اللتصبحلشعري للا  ا 

ل لاموس يق لأ صاب ((مس ها لالو لعروقها ل ل،وم لم2ونب لالسحري لالعصا لالو لحىليورد للفا  لم لشاء ها
ليقردل لالشعري لفردلجربت هن لولامعىلا ىل ل .لحولا لها لال 

لللللللللللل ا لالتدله لتنش ي لالشعرلع ل لتعمللاموس يق لامس م بورلعر))اقرا لوا هج لا لع لالباعث جار
، لاموس يقي للال عاد هن ل ل يقاعلأ للرمزا لويلتتحو لال  هج رارلا ،لتعيلت لاموس يق لوض ل للسا لتطاب فهنا

لو لالبري يا لا لبن لال لليقاع،ال للمم لالبيولوجي لالعمليا لمعظم لا لنساو يقاعلليقاعيا لليعمل لال  لبأ  التحر
ولوجيا، سملالبريلبيولوجيالوس ي يقاعلنشاطلا لال صللع لا  لطب لهولصور ليبلاموس يق ا لولال لولق لبعي لنسا

ا ل لجس ي لجارب لأ للرمزا للع لبع س تط ال رلها((ل ل.3ليتأ ملهالوي

للللللللللللل رلم لالش لال لجةل)شعر(لتطر لالشلل لقضي لأ ح ،لق لالشعري اع لا له لبنلف لوالريب
ل د لخ لالندللفق ل)م (لأ طروح ا لالشعرلامتضملوهيي(ل)ا )لقضي لكتاب ل (لن ي ل،يقوا لالتالي للاماحظا بأ 

ل لال مي يلال لتق الالا لللشعرلالعريأ للوح لنزم ل))ه ي الامعار،للالشللا لمرحةلاستن لبل اليللوق
ىلمالنوهيي(لكتور)لالليتوقعهالاد ملوا  ىلالشللالق لا  ادلعن (للارت لامائ ي )ا لدعو كلم لقيا ل لع وللأ د

مل لالشللالق لادكتورل)النوهيي(لهالاددلتقابلش ب لاليلتلتقيلفهالم للعو لا ىلشللأ كرلج لمن للل حوا ومساير
لم لوراءلا لاليلس تنشأ )...(ل لكلأ  لالار لمنااللوعيلعن لالشدلل،لال خرلالس ننلبع ارلولأ  لج لبل ي للا

، لاللغ لم لجارب (ل لل)الصو ليرت مالأ  لا  لعلي عولا لوأ  المالي لوه للامتضايقولي لعاد و لا لولأ لولامزم ليتق ىلأ 
)) ي ل.4شللج

                                                           
1
لبنيس:ل  للم ،ل0الشعرلالعريلامعارل، ي ،لطل،التقلي ل،امغر لل4ي04س نل0دارلتوبقا ل.ل1ى0،ل014ل

2
:ل  لامائ ي ادىطلقضاالالشعرلامعار،لا ل،بغ هض لا ب لل0410س نل0م ل.ل040ل

3
لل  :لاموس يق لحاد للأ يضاهج دلل،اتلال نساحق لل40جة)شعر(لالع لل00الس ن لل0414،ربي ل.لىي،

4
:ل  ا ،ليوسفلا ي لشعرلعريلج ي دللحولشللج لل00ى00جةل)شعر(لالع لل0414،صيفىخريفللي،الس ن ل.لى00،لل001ل
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،لللللللللللللل وار لوم م لق لالشعري لال شا له ليعيلأ  ا ليلال للوه لالشعري اعلي لال لامساسلوأ  وس يق
دلهالماليليمز ،علهالويتح لفا للىلالقصي لالشعروم لم لامعىلالشعري))لليتطلبلموس يق هملن هملحىلن لال
لالتأ لالاملل ىلنرلمليؤثرلفينا،الت لا للولرلالواجبله،وحىلنتأ ثرلب الامعىلا  للرمله له ل رلالامللل ن كلالتأ 
ل لاموس يالرم ق لجزءا لللي ق لحسبلبللي لهولامعىلالامل((لق لوأ ل1من دلاموس يق لتبعا ل،فامعىلالشعريليتح لن

لشللامللا ل ر لي لأ  ن ضورلاموس يقي،ذكلللم كلللا ودللب لح ىلبلو لالشاعرلالوصو س تطي ل فق
هالا ل لىلع))الوعيلمليتجاو لتبلغ لأ  لامنثور لالكا مالتللواملللتس تطي ،ا  لامنظوم لالكا الالعاملالبلغ ذيلفه

ل لالشعرلوح ليبلغ ودلالوعيلهلمعىلول لمعنا لح ((يتع لالشعري لاموس يق وا ل ل.2بكا

لا لللللللللللل كل،أ ن ا ليرتبلع ل لشي لالالملتؤدلالقصي لامؤثرا رارله لت لسو للصوتي لدام لراب ل اممتع
لجفا ل و لس ت ليءليثرلالضجرلولاملل،لالنتيج لامنتا للرد))خل لالو ر لمالن ليلظم ا لللشاعرلا النس ب

لمهالمولالأ لال ساسل لاليليتباع لأ كرلقاع لحرك هالويلعنرل يقاع،ليعودلا  ليلال  رك يقاعليعيلوال للوتكلا
لو ف ،الت للانس يا لع ليعم ا لوه لالو لع ليعم لامعىلأ كرلما عيا لال حساسلأ كرلم لالت وهولوع

لاليلم ري لا لا لمثل ل لالشاعر لمارسها لأ  ل  لالرد لطار لور س لن لع لاليلفرضها ا لا لالشاعر يلصو
لالع ل لم لخا يلالوضعي((يتح ل.3رفلالتقلي

لجةل)شعر(للللللللللل اليصبحلالشللالشعريلحسبلأ طروح لع لالتجهولالشله للاذيلينب لاماضي رب
لا لالي صيح لال لاللغ لللطاقا لأ لستن لالشو لموس يقاها لشا لا لعري ا له و لي ارلول  ل)ج ل))اخرا ل

لالل (ل لالصو نون لام لال دبي لاللغ يلأ ساساللصياغ يلا للا لاعادلالا لغ لاللغ للوه لأ  لنس تطي هالفق
لأ مللال حياءلوال ل لوجهللللغ صيح لال صب لا ىلال ودي لا  لولبقاء،خر لاللغ لأ للوه لنس تطي للنلهالوفق ل ت

يل رعاتلوم لالشللاموس يقيلالتقلي للوت ي لح لكالللسبيللشللموس يق وهيي(،وكالشاءلادكتورل)الندلاب
لاددل(لليوعىل)ا ل لالا لأ لارجم للغ لالندللع لعرا((لس ن ل،الشللالعر4اسل ي لجةلحسبلأ ليلا طروح
اها)شعر(ل ل لالشعري لاللغ :لو،لي ل ننالالقو جاللم لجاعأ للا  لمنظوم ل يث لا لم لللالقصي )شعر(لتت

لالقرلتللشكهالالشعريلجال ل لوش ب لالراق لجرات لالشدلأ للتوض ت لأ لم لبصيغ ،لولللاف لنظا هالحنلتغيبلعن
لصورلال جزاءلللاللل ،يمزلشكهالاللترافق لالشعري للشمولي الي لا (ليلاليللوامعايلامرابطفالصور )العضوي

الالندللقيلا للامتتوجدل .ىلتلقيله ي لم لالشعرلا ي لوعلا

ل

                                                           
1
لالنوهيي،ل  ،لم ي لالشعرلا رل،لبرولقضي لل0،طللدارلال لل0ى04الس ن ل.ل01،ل

2
لالنوهيي:ل  ل.ل01ل،للم

3
لزابيل  وقل:وردلا  ل،وكيفلنت هم لل،الشعرلكيفلن لم ،ا لترم ،لبراهملالشو لممن ب لطلم ل.ل01،ل0ى04الس نل0برو

4
:ل  ا ،ليوسفلا ي للشعرلعريلج ي ل.لى00للحولشللج
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ر:ل:ل0لل0 لالشعرلا لموقفلجةل)شعر(لم لجرب

لجة)شعر(لت لجربلملللللللللللل لع ي رلج لالشعرللالشعرلا لالعري لوج لم لالقر يلالعقودلال خر ف
، لحام لخيارا لأ ما س لأ للالعريلن لاخ صللع لال للشال لوق ،لللتن لالشعريلالساب لللر ات ل لالوق و

لاس مرارا ل و للت صللعها لوتن ل لتلتقيلها لال ساليبلالشعري لجملله لليا لحمللهاجسلامغامر لسعيا لكتاا
ل لاذاكر سرلفاعلي لالتجرللت للعب لصو لالشعريلليب،واجا ي لالتج لحرك لات را للتؤسسلخافا للعربيا للق لج

لالعري ، لالقر لس تينيا وللتيارلتشللجاعلبنلتياري لمن لوالآللرا ل)شعر(ل لفي ل)الس د ردلب (خرلين لرملأ ليا
ل لهدل)الس د (لق لا لللتكلالندليا لالبي علقةلم لوح لالت لظللأ للية،ىلوح يلسرا لفق لالتقلي لالشعري وذكلل،للرؤي

لالوع ا له لم لمركزي لم لأ لتعاىلصو لالتجاو لليعل لرغبت ي س تحيلالتج ل لمس تو لأ للجللحقي سم ل
يثا ل ل.ح

لللللللللل الا لالشعرلهولالتجريبله ل ا رلا لالتدلق لا لوا ريبلجريبلهنالهولحسبل)ولي ())ت خا
)) لمالهولسائ لوقبو و لخطرلالس لجة1مس مرلجاه لجعل لجربل،لق هالحو ر(لل)شعر(لم لموق )الشعرلا

لهلتأ ل لان لمصري لشعري لقضي لمس تو لامعاملع لواح ،را يث لا لالعربي دللالشعري لجاءلالع م لل40فق
لالشعرل ل)قضي (لبعنوا للؤلؤ لالواح لللاتبل)عب (ل)شعر(لمقا لالعربي رل ىاا ىلامسر لا  لفي ورلاذيلتطر

لالتدل ر(لطوري لالعشب()للشعرلا ل)أ ورا لقصائ ))ان رلليقو لالشعرلا هو لم لمردلل ليلاليلأ وج لو ل
،الالتارخ لرمي لالتدلوم لأ للل ديلبصور ىلأ وروالمرالانتقل لا  لىلفرنسالاذدلوا لسمي هالالردلا لق لف رنس يو لال مزيو

رل)بودلر(للصارلو بلالشعرلا (لو)ي لالشعرمالرمي لكتاب ل ي لا الال سلو له لو)رامبو(،وم لالطبيعيلأ 
دا لا لع ((لوالناش ئم لالشعراءلالرديئنللكبرا للس هو لوالقافي لالو لاس تعا ل.2اذي للليتقنو

ولللللللللل اليب رله لظهورلالشعرلا لاضأ  لاذيلعرفحصللبع للطرا هض لعرلا لمن يث لا لالشعري ا 
لأ ل ل ئنىالطليعينلوهلتب لالشعراءلامبت ،اذي لللعن لوالقافي لالو لاس تعا لكثرلليتقنو ل لاتبو لا وا 

ل لشعرال لم  ل قرو لي لا لحيا لالم ،ىلوضو لالشعري لوامل للرؤا لالرصين لالثقاف ى لا  قرو لي لكا والتجرب
، ياتي ر(،شا للا لا ل)الشعر ل وا لاذي ))وج لبن ا للوم  ي لج لل ي لا لال سلو لخ اب تطورللال

(وهدل ل)الرمزي ) (و)اجلزيلشعري اللللظهور)الصوري رن (لاذيلتعمل(ل)ال ،هولالشاعر)لفور ل) س،لا للمن
ليو لا  لأ ل( ا للسلوا لفطور ي للج ىلالقار لا  وعلنقللامضمو ل لم لالصورلع لطري نافر للم لراب ليسلبيها

ل شارا لا  لالقصي لأ بيا لاليويلوترص ي لا للغ لتعم لمنطقي لتضمينا لشعرا لو للتعم لالآخري  لم  وبلغا
لاللل،تل و لشعريوت لرؤا لالركيبنتيج عوللمعق لوت لال سطور لالقارلوتسخر لل ى لا  لاذه  عا لا  و

                                                           
1
لل  الأ رابيس:لا خاولي اا ،ا هضل0،لقضاالوشهادا ،ل،،ا ي مللالتح ،الق ي لوالنر،لوا راسا لل لعيبا ل،ل0441مؤسس

ل.ل001ل
2
:ل  للؤلؤ لالواح ،لعب لالعربي رل لالشعرلا دللقضي لل40جةل)شعر(الع ل.لى0لل،ل0414،صيفلل00الس ن
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ل درا ىلا  لا  لللبلو لامعقدلالبصر الي لا قيق وي ((تكلا رلامتحررل1لالت ثرلظهورلالشعرلا لم لتعقي،وا  لالو
ل لال لوالقافي لع لووالقام لأ للاللغوي،لالتعقيلسطور لا  لع لفر لالشعريلليامتلقن لالن ا له للتلقي الثقاف
ي للأ لا ل الاها ،ليمثلله لهملامضمو لالشاعرلأ  لم لالطبيعيلع لينرفلع لالشللاذيل،))وا

لالو لليتقي ،والقافي وي لع لوردلبصور للما لا  لخايلمها لالنوعلم لالشعروأ للباءلشعر ا له لع ا لحس لم
ل ي )ال للال نكزيا لاهولقصي لر (لعا ليو (لاليلنرهال)ا  أ لل،ل0400را ا للفب كلعه ا للب ي للج هو لم

كلالتارخلأ للومضموا للالشعرلشا ل ل سهرلصبحلالقردلمن ل لانكزي لاءل ل)ال ر ل لم لجراءلمقط لوختصمو و
ل)بوليسز(للاتبلال ل آخرلرواي (،أ ولأ را يل)جمس(،وبا لامهمورلن لجانيلال لا لطللالشعرلع ليتساءلو

لالشعر((ا ل لم لرورا لوالقافي لالو لأ ل2لا لشا،فا لو لقواع (لعرلمردلع ليو لهولالشاعرل)ا  م الشعرلالق
لال ل ( ت لمروعهمللقصي لجةل)شعر(كمو لشعراء لاذيلاخ لالشاعر س لن لهو لالشاعر ا (،وه را لا ر

ييلولالتدل كلجللح ول لليا ليب لالن ا له لترجا (لو)أ لم لخا ا ل3دونيس(م لقبللالشاعري ل)يوسفلا ،و
لالعري ل لالقر اا ل)ال لملي لشللالقلب لحو لهولاذيليثرلا (لصي را لا لر رلماليثرلامضمو بق

لالنصفلالثايلم لالقرلكالال،ماما ل ل ا لالا لا لالعشب(،لق ل)أ ورا لحو لا مالاح لوهرامايلعن
ل لالغر لوهولاذيلحردلدو لالقار لمعا للاها لالشاعرلا لوالناق مالقا الالشعرلحردل))وعن ،م لالولله للوالقافي

لالرأ ل رلم لاحرا ا،تقبهلالقراءلوالنقادلب لالشاعرلعن ق لوضعنالللشاعرلقلليلاذيلي لأ للوليودا لفنح لق لع رمنا
اها، لجالهاللليتع ل رك لبنلوهيلالندللا ر ل.4ىلالشعرلوالشاعر((ظرلا لوم لهنالجاءلال

لاليلعرفهالالسدلللللللللل لامرحةلانتقالي له لوم لخا لالشعري (لحولاح ل)راعا للالشللظهر للكالا
، لامضمو لحو لا لا لتجالللأ لفهناليعيللالساب لانتقللم لامعىلوامضمو لي ار ىلالشللوامظهرلا

لالشعرلواها لانتعا لع لمالساع لا ،))ولق لللقصي لالعرينيا ل للب الالقر لظهورلم له جةل)شعر(ل
لال ل ل)ش ياغو( ين يم للتري لال لل،مري لعا )هال0400و لالشاعر لحررها ي لالتح لوج مونرو(للربيلع

لم لالشاعرلال مرييل)أ ل لمعلا لبتشجي (لاذيلا لأ مريالوأ للارلاون ل رلم لالشعراءلالش با لبواكرلوروالل من
اي، لا ،لالقر ل) فللأ  (ا للوليسلم لقبيللالص را لا ل)ال ر ر لال ت لقصي (أ ه ليو (لأ سل،ا  ىل)اون

س لأ ادل ن لال هر،لاعتا لجلالصان لان ىلا للق فلا  له ي لال مري لامطبوعنلعطاءلفرصةل)شعر( ليللللشعراء
الالسمعوالأ صواهم، رالوه لأ للا ادلاجةوراح للع لتش  أ  لب ي للتزخرلبأ ساءلج لعاملالشهر طريقهال
لامثللال ل ((ا ي لاجةليعىلالشعرلا لله ل5ع لجةل)شعر(لاللبناني لنستشفلأ  الالقو له ل،م لخا ان

                                                           
1
:ل  للؤلؤ لالواح ل.لى0لل،لعب

2
لل  ،ل لالعربي رل لالشعرلا ،لقضي للؤلؤ لالواح ل.لى0عب

3
دلجة)شعرلينظرل:ل  ل.40،ل0404،ش تاءلل0الس نل04(لالع

4
لل  ،ل لالعربي رل لالشعرلا :لقضي للؤلؤ لالواح ل.لي0عب

5
:ل  للؤلؤ لالواح ،لعب لالعربي رل لالشعرلا ل.لي0للقضي
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لالتدل لمروعها ،تسرل ي ييلممثةلمجةل)شعر(لال مري أ للح (لم ا ل)يوسفلا لا لأ للكثرا للثرا لفق لالغرلما لجز
لحىلأ ل لعن ي لالشعرلا هو لكثرا للم لالشعراءلالغربينللاقر هو ل)ا لم (لخاص ا ل)ا (،يقو تعريفللليو

لالشاعر لينقلها لخصي لجرب للالشعر))الشعر لالآخري  ى لبل،شللفيليناس هاا  لينجح لوهو لجربت لت  لما ر ق
، لمناس با للصادق لب لالشللاذيلينقلها و لي رلما علللها،لوبق للال ىللويقاس  لا  لالتجرب لوصو لم لالنجا ا ه
لمشاركهملللشاعرلهال((أ للالآخري ؛ ل.1يلم

لالنقةللللللللللل المثلله لفلب لالعري لالشعر ل لالثور لي ا لال و لقيود لم  س لن للتحرير لسيسع لالآخر هو
، لالشعريلالعريللوا للوالقوا ي لوالتح لامعار سمللقضي لا اي لب له لحضاري ري لف للالشاعرلجعلنظر

لالراه لالشعريلامعي ،لداما ل لصةلدام الالندلأ للولع له ريلما لال لجا لمثلل لحاجزلشكيلأ سا لأ مام يبق
ل لامعار لالشعري يل لالتش لاصياغ لللقصي م لالق لامعاري لع لالثور لرور لم  لالقواع ))حطم لعمودي

ل اهز لا لوالقوالب ي لالقصيل،للقصيالتقلي ل لالواح لالقافي لمقابل لووض عيا لت للع لكوح عية الت
للأ ل ،ساس ي لقوافلللبناءلالقصي لالواح لمقابللالقافي لم لروتيلووض لالنغملتتحررلمعهالالقصي لني لم وتنطل

لال ل موجا ((ا لالبعي لامتحرر ني لال لامغامر لس با ل لاداخلي لالعربي2يقاعي لالساح لشه لق لل،وحقيق لع
لال ل رك لا لتزم لحي لتطويرلقوالبلالشعرلالتطورا لعريلوىل )الللى044من لالعراقي (لالشاعر لامائ

لالثانل رك لا لتزم لجاكا لالعري لالشعر لمضامن لتطوير ل لي للبنا لشعراء لم  لشاع ل لصغر لأ لع ر ص
ل لعا لبرو ل.3لى040جة)شعر(لل

لأ للللللللللل لافق لالتحرا لظهر لالشعري لجا ل يث لا لالعربي ري لع ل تقرارلالشللالشعريلاس للوالبح
ل ي لا للري،رلعبتأ لا لالعريلحاج لالشعر لا ليودلفق ي لىلقالبلج لوبنلط لاجم لوبنلقضاا لبين العاق

ل لاللغوي لا لمتا يث لا ين لام طلبا لوالم لالتصويري لال لوالقو ل لراع ،سلو لامضمو ل رللوادق يقمللل
ايلماا ل لالا (لل للمتلقي،ج لامائ ل)ا لالشاعر لتضمهالكتاهالتعر "قضاالالشعرلالعريلامعار"للشار

الالنوعلالشعريل،ت لظهورله اي لالثااءلب ليو (( لللى044وتري لال للى0قو لحا ل لميادلأ للاذا لا و
ل لقصي ر(ل ل)الشعرلا لأ لمو لالشاعر ولرا(،وتقو )ال لموضوعلاهالبعنوا لم لواءلاس توح ولراللقصي ال

كلالتارخ، ل ل)مر(ل لبأ للاذيلانترل لقصي ل)وأ هالنظم ار لامت لو ر(ليعم ل)الشعرلا (لسلو ب ا
ل عيةلواح لت س ت لالصحيح((اذيل ار لامت ل لرحلل،وتعترله4ويل)فعل ( لبيا لع  لعبار اديباج

لالللشعرياميادىلارخلل لملاعربي لال حساسلبوطأ للالشل،لللللتطورا لثي لا كلالشللالشعريلفق ل
لالشعراء دادلطمو لعال))يزدادلا ىلالتحررلبوج لظروفلتنايلالزوعلا  دي ل للأ لل،اج لا  رلملخر لالشعرلا

                                                           
1
دلل  لل04جةل)شعر(لالع لل،ل1الس ن ل.ل000لل،ل0410ربي

2
ائيل:لأ مطانيوسل  ،ل،مي ي لالشعرلالعريلا ل للدراسا ا،لام ل،صي لالعري للي041الس نل0طللب ل.ل01ل

3
،للينظر:ل  :ل للؤلؤ لالواح للعب ل.ل10ل

4
،ل  لالعربي رل لالشعرلا :لقضي للؤلؤ لالواح ل.ل10عب
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ل ي لالعريلالتقلي لالشعر لا لع لحور لاعم لأ لما عياها لام للرحردللولساسا لت لنظا لوالعجز، ر للوهلص ا اجا
يةلبأ ل لك لان ا لللتوفرلمناخا لالشكي ي لالشدللج لللعملي لملتتوفرلم لس بقوم((عري لالشعراءلحري كل1منحلفي ،و

ل)ال كراهامالأ علنت لم ،ل(ل ي الالشللا لظهورله لأ للحو لالبلأ لقردلوق هالع لال هالق للقصي ار حرلامت
لأ ل ل ليلبسلبزخارفلا  ب)ن لجدلل(ا لق ا لمقوه لعر ر لا لالشعر لجرب لا ى ل))س بقها ل)شظاالل لديواها مها

رل لا لل،ل0444صيفللورماد(اذيليص لأ ميهالم لكوهالأ و م لامق له يلع لميادلوتس م لارخيلنق عا
)) يث لا لللت2القصي لنلمسلدعو م الامق يله ليلع لتكلالث،ف لال نسا لاليللطامالقي علواب لامب ورف

اع، للال ب لاليلتق روضا لوام هدلا للالتعقي لا ريلن لال لال لو لنتلهبل لنا ل ،))وما لالس ياس له ديللليمل
ال لال لقصائ لولقرقع م لالق ا ساسللال و ل نالامقي لالقاوخرلعواط لنالنمس )...(ومال لاميت ا كلل ل رلفي ا

ل م لالق لالطريق .((اذيلتلقم لالشعرل3للبي لالشكيل ي لالتج له للأ  ل،ا  بل لي لا لما لنقضها خاص
لا لالعربي لوامنابرلالشعري ،جا (لملومليطللال مرلكثرا للم لقصائ ل)ا لم ل)لالشعرلحىلأ علن ي هالا وق

ل ) ي ل))أ لا يلتقو لتع لعلينا لواجب لالن ا لال و لفا للعروضي اعيل لالت لترتيب لهعاد لطغيا لم  ل لوالت ا
لالشاعرلالسدل لجنا لأ لطري ،ليطل لولس يوقفلع لتطورلجارلم لأ يلقي لم لعتا لالشعرلالعريلل ليبق فل

ا لال ساليبل لشي م لاوفال لل،الق لولوالقوا لميعا)...( ها لقواع اهبلس تزعزعل آللفام لحىلتشمللأ ا لفاقا لال ل
)) لواسع ي ل)ال4ج (لتنرلبعضا ل،ان تحوالم لشللامائ لم لال وائللاذي لاف لجة)شعر(،ويلتع عرهال

له ل لالشعري اب كلباجةللال لك لوسام ي لنق لأ لراسا دللنناحي لالع ل للهالقصي م ل)شعر(للال وج
(ل ل)خصا لفها:بعنوا لتقو

ل اءلم لالص لمما لاذكرالوتا

تصا لوهالح ل

سا لالراعلفاللطفللل ما لوجاءل

لم لحنا ل5وللدف

لاللللللللللل ا سله ليع ي ي لالتج لامامح لالشعري ل،ا ل شاه ) ي ل)ا لد لالشعري اب لال لمسار ل لال وى
سل ايع لالتحررلم لال و الالن ،الامله سكالأ للةلامعروف ليع للن نوع لم اخللاموس يقيلمقاط لالت وس يطر

لالزخارفلوالعللل لالو لامع لومس لاللغ لخ يم لا لشعرها ل ليوحعايلوامضامنلالشعري لما ا لوه ل،
                                                           

1
يلساملل  ،لأ بوسان ا لوا ل.041للس يف:لقضاالالنق

2
،:ليوسفلالصائل  لالعرا رل اد،لالشعرلا اد،بغ لبغ ل.ي00لل،ليى04جامع

3
:الل  لطللشظاالورماد،للامائ ل،برو لل0دارلالعود لل0ى04الس ن ل.ل1،ل

4
ل:قضاالالشعرلالعريلامعار،الل  ،للامائ هض لا ب ادل،طللم لى041،لل0بغ ل.00،00،

5
دلل  لل0جةل)شعر(لالع للى040ش تاءلل0الس ن ل.ل00ل



صل التجريبلوقضاالالشعريلامروعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:الثايلال  

 

 
143 

ل لب آمن لمالأ لوف لع لرلوم لرلأ ها))التق ل ي ي لج ،جةل)شعر(لحا لالعربي لالشعري رك لهاجسلا لللو ا 
هالاذيلأ ل لموق لكتاهال)قضاالالشعرلالعريلامعار(وانتقادهفأ  ل لعن لاليصح لالتجريبي اول لم لا ي لالللع
ماهال لهال لقا لاذيلوهدللل لمسؤوا (لل)يولع لالنق ا يلسفلا لالنق للتنظرلالشاعر لم لموقفلاجا ومالاخ

لالتدل لقطفلمار ليتعجل ((للم  ي لا لالشعري ل1جار لي  لرأ ل،فم (ابتا لي للجال)ا ي لا لالشعر وقضاا
ل لجة)شعر(لامرصاالتجريبي لان لذكلفق ب ب لامت ها لفادلمواق ا له لج لحو (لم لنق ا ل)يوسفلا لكتب

ل)قضاالالشعرلالعريلامعار(ل لم ل)شعر(،للكتاب لوالعرو دلالراب لالشعرللهولوالع مالمثللرأ يلاجةلحو
ي ل)الا رها للتكلامواقفلاليلأ ص لونقي ())لنالل(للوشك ا ل)ا ل،يقو ا له لكتاها لالشاعر لامائ

ل ر ر،نصيبل لالشعرلا لمالتسمي لبللأ لللحرك لدعو ل( رلشاكرلالس يا للهل،لفلكتشافاهاللتنافسل)ب ان
ر(ل لالشعرل)ا سم ىلاكتشافلمال لا  لس باق هال)اا ولرا(اليلقصي للل لتري لال للى0نظمهال لل0444و
؟ل لال و لانو لأ و ل لجةلبروتي لأ لونرهال لحبا لأ  ل)هللا ت لقصي (ل رلشاكرلالس يا لل)ب (م لديوان

ابة(ل)أ ل ((هارل ات لمنتصفلالشهرل لل،ا ل2الصادرل الالسؤا له يا لصيغ لأ للتس تجلبلتش لحو ي لالتج س بقي
لالشاعل،الشعريلالعري لد لامواقفلامشوش ل)الوياح لمسائللالتدلر ،(لحو ي ())ذكلليضيفلج ا )ا

لام لحنلمعنالم لا ل)ارأ العهالأ لملقائ ل لدراس لا لهالتض لالشو لمنهي ر(،بتنال للشعرلا ورله ىلص
ل ا لرلااعتبلوادراس له اها ل لح لها ورلضافيا لا لل لالشاعلمش له م ر(لرتق لا ل)الشعر رك ل ل ر لا ل، وضع

لمعار"ل"قضاالالشعرلالعريلالدراس هالعنوا ا الال اله لحنلأ خ لخيبتنالمرير لع لولوان الللنعرلفي ك
لم لقضا لواح لجوهري ل)...(الالشعرلالعريلامعارقضي لمزم ادي اءلارت لم لا  ا لال لمالجاءل الاهي ه

لح ل)الشخان ر(لرك لم لالردلعرلا لخالي لاموضوعا للبع )اكتشافها(،وم لمعا عيلامؤل لاليلت لالعلمي لوو
للللال ل ،خا سهالوتقنعنالبأ للحقيق لن لتقن لأ  لامؤل لحاول ا ا((هدلوهالص لحهاله ل.3التتوخاهال

ل)اللللللللللل لصني لىعار (لرف ا ل)ا لنستشفلأ  لالقو ا له لم لخا لالندل(ل ا،قكتاها لأ هالليله ا 
عولا ل لالشعريلىلالتدلت ي لأ لج لدو ي الالتج لقضااله كرلفي ،لت ل)الشعرللوهولماليعيبلدراس هاله فهييلترف

ل لبع ر(ل لولحاينلخاصال لا لوالقافي لحررلم لالو ،املقضي لأ للوس يق ر(لللخلولم لوتر ل)الشعرلا
ل ليلي لالشعرلا اءلالزدلبللماليعقواع الالشعرلهولاكت له لوالعلللرف الاحافا ل،وه لالشعري لوالرورا خ

لأ ل لضغ ر(لح ل)الشعرلا الاللحرك له لم ل لالقار س تغر ل ))و لالنام ي لاملللخليلنالا لم لتناق ا
لالظروفللامعرقةلاليلجاههال)لراءلوامواقف،لالآل لع لامؤل يلا رف لع لالظروفلالالشعرلا لأ هال(لتقو عام

رل لالشعرلا لأ لت لأ  لشأ  ،شأ ن ضار رلوا لميادي لال ل ي لج لحرك اللوا لفلي للب ا للق ي را للممردا للج للم ن ا 
لأ ل ،بللحتويلعللب اي لالب كللاج لهلم ل لم لنل لفالب لوحمس لا خاص ي (لول ليع ل)جرب لللحا لع

                                                           
1
يلساملل  للبوس يف:أ لسان ،قضاالالنق ا ل.ل040للوا
2ل
ل:ل  ا دللقضاالالشعرلالعريلامعار،ليوسفلا ل.لي00،ل0410خريفلل1الس نل04جةل)شعر(ل،الع
3
:ل  ا لقضاالالشعرلالعريلامعارللنالليوسفلا ،ل لدل004،لي00لامائ
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لأ حياالليزلأ ل لاا لالو )...(وع لعيو لأ لرلويتخب صارلالشعتعترلأ  لاق لالعيو رلح لرلا لماني لع الرور
لعرحورل الغنليلل،م لحورلالشعرلالعريلالس ت له لو كلملتقو لك ،)...(وتقو اع ب لا  لجا لأ لضي لوالواق

ل)الشعر لحرك لمالفعلت ململخ لالق لعملالعر أ مةل لم ر(أ هاللنظر اصيهلعل،ا لت لببع لواس تعان ا لأ ح
لالتعبرلوأ ل لحري لالشاعرلامعارلع ساع ل ي لج ((صاةلالعبار ا يلا ل.1وتقصرهالمق

ل)الللللللللللل لعرف الفق (ل(ه ا ادا لحسبل)ا )الشدللارت لقضي يلاجا هالالنق ر(للموق ادلولعرلا هولمال
لالتدل لميعالقضي لالعربي يثي ،لواتساعا للا لح لوالرؤ لهجدلللالتصورا الفق يله لعوملت لم لجة)شعر(لمهم

ل اهال))الرو لما  لشعرالامعارلهولداماللال وروبي لاهاهالبقولهالأ  اللتربتنا،لأ نتجتشعرلاجاعيلتنق ويله
لتتناىلتناس يا ل لالاما للالها آدا لأ لأ  ارجي لا عوا س تجيبلل للل لالوعيلل  رهالع لم لتأ  مالتنب لوا  التيارا

اخة لامت لاليومي يا لتنلولاليلت لوراءلا رلم لظروفهالالتارخي لعرح س ي لحياهالالن للالعصور،لوماسا وق
لأ ل لادعا لع لجاللخ لالللاموقفلالوعظيلينطويلع للقم لهللا آدا لللأ ل لعناراللوعيلعنارلالاشعوري

، اعلوال صاةلواكا ب للا  لمصاحب لأ للروري لال د و للل ل،لدا لوم لدوهالللي لا  ناله لمقاوم لومالان ننالمن
ء س نالللالب لأ ن (:لطرحنالع لامائ ل)ا لالآ لاذيلتطرح ات ل الالسؤا له لالشعرلالعريلا  لي الس ينهييلا  ما

لأ ل لتنجحلللش لأ  لاجاعي عو رلل لس يصبحلمطا لق ا للن الللمكلالشاعرلأ للمصطنعا للواح له ،لو لعن لحي
؟(( لالشعرلمصر لالقو،ول2س يلق ا لالندللم له ) ا ل)يوسفلا لظرلحولمسؤليل لالناق لولي لالقضاالالعالق جا

عولالناظرلفه لالشعرلالعريلاليلت للقضي لم لقضي ىلا لخاص لا  لأ ملا رطلبأ ح لحىلللي لالنق لالعقلل حا
)القضاالال ل لالعربي ىالشعري اعي لأ لب ل ا له ر(،وم لبع لالشعرلا دلقضي لل للح ) ا ل)ا لنق (د ل)ا لطروح

: لالنقاطلالتالي يل ل3كتاهالالنق

)قضاالالشعرلالعريلال10 لامعنو ا الال للليسله لواح لجوهري الاعترالأ لمعار(قضي للا  لفصوهلاللهملا  ح
(ل ليعانه)الشعرلواجم لالشعرلامعار،قضي لالشلللا لأ ما ا لال حا لا لاذيلاس تأ ثرلمعظملص لهو لما للقضي

ليعانهالشعرالالعريلامعار. لللجوهري لعرضي

لاملا لل10 (لمالتسمي )شكي لع ي ل)الشعرللالتش لأ لؤل ها لال  خلل لي ر(لق لا لالشعري رك للا ل يث ا
دهالالشعرلالعريلامعارلتنحرلم لا ل لع مل،بزاد لالشعريلالق للالبي لالشعريل لالو عية(ل ل)الت حا

لامعى،لوفقا لتقليهللوأ ل ركبيالأ للمق لا لأ للله س للن ي لشعريلح هو للم دخا ىلا  شعراءلتطمحلا  ل العاملسو
ل)بودلر(و)رامبو(لا ،للا ليثنلمن هو لام ا ضاهاله لاق للا لفهييلا للرور ،مظهرلخار لداخلي قيق ولعلنالهناللا

                                                           
1
:ل  ا للناللقضاالالشعرلالعريلالعار،ليوسفلا ل ل ل.040لامائ

2
:ل  ا لليوسفلا ل ل ل044ل،

3
لل  ل ل ،ل :ل ا ل.ل000لل001ينظر:ليوسفلا
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لأ ل لنقص لامتحرري  لالشعراء لومضموا للشا لولئ له، و ليزي ل ري لفهؤلا ها لا  و لوسي لويصنعوها لب لل لء
لسا لجوانبلالطري لع لا لقطو لحاج .لىلخليلدو ي لج

يل10 لالشعريلا هو الام نالالله لم لمملحياتنالوبيئ لاعلجينب لأ لي ل لوهوليتلخ لشعرللاوتطورلحياتنال
ىلالآخري ل لالشاعرلا  لينقلها لخصي لجلشللفيليناس ها،جرب و لت رلما لوهولينجحلبق لصادق رلمالربت وبق

لمناس با ل لالشللاذيلينقلهالب و علللللي الالندللها،ال ىلالآلويقاسله لا  لالتجرب لوصو لم لخري .جا

لحيحا للا لل14 لال للالا لا  لالعربي لم (كالتقو لحياهالمرلاليول)امائ ار لم لم لها ر لم للل،م وح لملزمو
لاليلتؤههلليعمللللأ جللأ ل ه للا لمس توااللها لنرف لم لأ جللأ  لافطرت ل لونن للهالونررلمواهبنا قو

لفضاء للفليسلحيحا ل لوتقيلعلها لالعربي لاللغ لقواع له لأ  لال م فنا له ارسليعيها لم لاليو لهنا لأ  لقولها
لفا لل،مرما ل لالتقريرلوومن ا لللله لتأ م لحياتنا لخرلع ،الللللينجملمن مللجوانهالفليلنقويلهللناهض لوت ضتنا

لعلينالأ لوتأ يلمارهال و لوالش لفينالأ لاللولحجملع لالظنو لأ ح لهجا لوسواسللالحاو ا للليه ي لم للج هالبل
لو ريللغرابت لهنالللتشمللحياتناللها،ور لفنحلومردلتج لينشأ  ضوم لالطبيعيلأ  الا له ل ملالعريلوهنا
ل لفضل.أ لللحولحياالناه

ل

ل
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ل

ل

ل
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ل
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ل
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لول10 لالشعري:للاللغ ي لالتح

لجربالشعرلال للللللللللللللللل لا ىلكون لا ضاف لمعىساسلصناع (،صناع آخرل)أ نطولوجي لتركيبللغويللعملأ لأ ن
ل لمل وي  لت يلى لتش عاد لا  لوفي لب لاتم ي لا لمغاير؛لعاقا لقانو للوف لمغاير لباغ لوف تتطلبلأ ي
لاس ل لقواننلمغاير ا لالشعريتح لاللن لالبى مر فلت لتس ه ل، لالشعري لالن لداخل للنحوي لبرؤي وتطعمها
ي لل،ج لالشعرلجردلا ليع لم ،ا لم لهنا لاللغ ل ل لامعي لانلن للوم لهنا لالشعري ا لا لجرب ل اللغ

، لوفارق للمصري لحاول لجةلوق لجعلل ل ل ل)شعر( لاللغ لمسأ ة لأ لا لمعتر لالغ لادلأ مي ا لللح م لما ها
ل،نق دهالال لالشعري لع كل لحريرهالرأ ل لهيئ لتقو لحي خلللو لل))وت لالشعري لاللغ لقضي الا ىلأ يله ا 

لم لللشاعرلأ ل لهجا لح لللخت سف  لا لللل صح لال لولليعايلصعوب للقسوهالوىلالعامي ل،وق يا هاللع لا وبع
ار لب لصو لا للتوق لاللغوي للاذيلانعقالصرلع لمؤمرلاجام لشهرلأ يلو ل لللى040لدمش ل ليعم أ 

لا ل ملمرومقررات لأ لىلتق لاللغ يالرولاعرافلمالعلعلميلميللتيسرلقواع ا للمها،لا المللول لشي م له
،لو للحس للح و للم لا ي لالتقلي ىلالنتيج لتنهييلا  لامؤمرا له ا لأ م لمادام طايامعروف لا ي لالتش

للروع لالعربي لتيسرلاللغ ،للتصبحللغم لأ للخوفا لر لالعام لدو اص لالا م لأ  را لولعللان لل ليملبوض للغ
ل لالنظري لو لالعلميا لأ لل،بللالتجرب لتطورلاللغا لدليللوولنال ((أ للسط ل.1فصحلج

للللللللللللللللل اثها لح ل)شعر( تح لاف ا لالحوه لاللغ ي ،ح لللشعري لالشاعر س ي لن راس كلب ليلاو
،يعيشهالالشاعرل ؟هلليوظدلللاس تعاهلللغ صح لال لالعربي لأ ل،لفلاللغ ي ىلا لالعامي س تعمللاللغ لاليلتعال
يا لالعريلا ل)خزايلصري())ا ليلامعار؟،لالواق هدليقو لعللشعرلا الض لشعرل)شوي(،و)ن لاذيلمثلل شار

ور ويلي(ا لال لو)ب لس ن بل(،مليتب لا لالعقليا للللزخراد لاح كلل؛للأ ن ل لي لا  أ يلال ساسلاذيلاستن
لالزدلل،دال ل لالعقلي للحىلاليو لموجود ىلأ سسلا لخرفي ليتخطاهالا  لالشعرلأ  لحاو لالراهن ر للال للأ ننال لا  نساني

(ل ا لشعرل)يوسفلا لامشاللاليلتواج ليلبع )...(وه دي ((حت لم لاج لأ ل2وغر الع له ل،وي لاللغ
لداما ل لان لا للالشعري ،لويللوالتغير،حلىلحاج لالشعري م لأ ساليب لللل لأ  لا للا  لوأ ن لالا ل(لق هض شعرل)ا
ل لالشعرلافا لشغفلالزخرف للجرب لاللغويلا لي لالتمي ا له ل لوج لالتعبرلالشعري،عاق ذكلللحري

له لالشحاو لا لا لعر لاللغ دخا ترلالتدلا  ،ىل ياتي لا لم لأ للجرب لامقا ا له لالشاعر))يوسفلو كرلجرب لن
) ا ل)ا لا ())فق ا يارللا الاخ لأ لم لأ ملامناري لله ،ل ن ل(لو)االس يا)لودونيس(لأ ل)أ ماللولوحهملغاي

لال سسلال ل(لامائ لساروال لولغرملفق ي لا رجيا لشا ايلورمالجزئيا للت لب ل وي لال مرللبع لامشك ان

                                                           
دلل:جةل)شعر(ل1 لل0الع للى040،ش تاءلل0الس ن ل.ل014ل

2
دلللجةل)شعر(ل:ل  لل1الع لل0،الس ن للي040،ربي ل.لي00،ل
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لال ل لأ و للهؤلء لالنس ب لالتعبرلمرلطواعي ليأ ب لاللغ لل ي لج لع لحال لأ للي لما لأ بو .((لها لغر ل،1و ليقو ومثا
:) يق ل)ا ت لقصي (ل ا ل)ا

لاما للأ ل لالش تاءلكن لو

بأ ل ريفلع ل لا لهنالع

لرأ ل لدو لفهنا

لصغرلالغصوبأ ل

لدور لبع صو لال لعام

لالش تاءلحاما ل لحو

لرماا ل يا لا ورلدمع لىلا

لقاس يا ل و ورلبعضهالي لا ل2ع

لل للأ  الامقط له (لتس تجيبلللشيتضحلم لخا ا ل)ا ،لغ ي دلأ لللالشعريلا الالص له رلو يوسفل)ص
ا تاحيا للمقال لل(ا اديلعرلم لاف لا د لللالع لمسائ)شعر( لفي ليعا لالشعرللاليللالتعبرلواللغ يعايلمها

لالعريل بحلجا لت م لأ  لاللواليلأ صبح ي للشعري،التج لبنوايلوجودالال خر ل))يعايلالشعرلم لأ سو يقو
لالضدلأ ل لع لاذا لتلمسلوتبح لم لامايلائع لشعا ل ار،أ ولقللالتاه لس ياس يوالوا روالوكاليله لوم

هالم لأ حاسيس، لومالا  لال نساني لوالقواننلوامشاري افهملال نظم لاخ هدللع هالسبيللا لا  لوالتق لوماليلض
لا ل لالوس يةالواق لو لامظهر ليل لل،ل ا لمسأ لله وا لواق لالتعبرلشعراؤا هدلة لا ليلجوهر لك ما ي لح شعر ل و
ل.3أ فضل((

للللللللللللللل لال د ولالتعبرلالشعريلهول ليغ ا وهرلالشعري،لمظهرا له لا للووس يةلا لحاةلم لمثلها لن
لاجل لبني هو لأ مرلا لالعري،))كال لأ فضللم لالعلال لي لمجم لنسا ات ،ريل لوروح لللعقهلوقلب نسا فبا 

لأ ف شعرلأ فضلللا للوضللأ فضللوجم ل كلته لك لواللب لالقومي لطارا صادي لواق لواجاعي مرلأ لس ياس ي
،جليلل للول لأ مرللح ن نول ،لا  لعن لبللينب لامس تو لليلح لع لالصورلامام لال طارلوتبح لللتض فأ ن

                                                           
1
دللل.لجةل)شعر(ل:ل  لل1الع لل0،الس ن للي040،ربي لي00،ل
2ل
دلل:لجةل)شعر(ل  لل00لالس نل40الع ل.ل0لل،لي041،ربي
3
دلل:لجةل)شعر(ل  لل00الع لل0لل0404،لصيفلل0،الس ن
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لبللأ لله، عللال لن سللولهولال عللالع تل1ح.((ت الامعىل له لالشعري لل،اللغ لمالتمزلع لالس د لال خر ياقا
حاءلوا ل لم لا  لب لالشعريلوصوللها لاس تعا ل ،رلوم ودلعام لح ل لليبق الالا له للشاعرللكلأ للغرلأ 

))أ ل لالشعري لاللغ ل اظا لير ،لجانبا لوتراكيبللل لاليللسايرلتوه يا لا للغ (لتمثلل ل)جرا لعن لالشعري فاللغ
دل لم لقوم ،لن لياسلأ لللمت ل)ا  للبي(لوعن ل)صا وهالالاملل،وعن ل ي لمرت لالشعورلاليلتز (لالكم بولش ب

لالردل اةلالندلالكم لاليلمثللا ،مزلللصور لاجموعلالصدللس ي لعقل(لالكم ل)سعي لوعن ويلاليلتعطللوعيلالقار
ل)أ منلوخ ل،وعن اةلالشعري لا لجوهر لفي لخل لالكم مياة( ،لءال ظي للالل اءلو لالغ لغام(الكم ل)جور عن

لالشاعر(( اص ل،ا ل2ا للما لالشعري هملاللغويلالشعريلمزلاللغ لال ل لللشاعر،هولاموسوعي فللمهمللد
ا ل لشي للغت ل ،لير ل اعلوا لال ب لع للساع ع لالشاعرلويب شعر لتتبىلمال كلأ ها لم لوال ملم ل خا

ل لهاما ل.لحاءاتولا لا 

لأ للللللللللللل ننا لم لمسأ لولعللما ل لب للنس ت لالشعري لارأ ينةلاللغ لشعراء ليعترل)أ منللد ،لحي ا
لخة(ل س لحن))لللت للترتب لالشعري لمسأ ةلاللغ الءكمياأ  لالصيل،ال ل له لرلال رارل لفا لغ هولوض

لموضعها.(( لفضل(،بيال3اللغ هبل)صا لىلاعتبارلاس هتا للي لاللغوي لال لارلالقواع لوموس يق لالقوا للوبرن ا و
)) ا لالشعرلع لمزةلا لكلللم لأ لذ،و4))ينح لال للنعترلالشعرلخار لشعرا لالقواع حىلالشعرللساس ي

لجبلأ ل ي لا لداخلي لموس يق لال للوليتوفرلع ا لو هالا للاليلحتملوالقوا لالردلجس ي لالشعري لىلاللغ صين
لالشعر،لالقاد ل وي لالشعري لت لع ،ل لر يا رلوا لال لم ليل))تعامللاللسا قيق لا ل رلهولاذيلاللاللغ ل
لهولاذيليتلقاها،لينشئ ل يا لوا لوال للاللغ لاللغ لحنليض ر لف لهولس ي س تقها،نسا لخياهلحنل لفلوعن اللغ

لبنلا ،حرك يا رلوا لال لردلحلل مثيللامعايكها ل لأ دالنسا ل)ا للءو لما كلالوظي (،ب ل،جالي عي ل،ن مثيللخباري
لا ل لع ر لهولالق لجوهرلاللغ و لاي لالغائبلوجلي لالتواصللأ لحضار ل لمللاللغ و للاد ليل،وي لغايت و ت

،لمرهوا ل يا لمللال للبعمللا و لهووي لاللغ ل لتؤديلاس مرارللنسا لجعلها لع ر لاليليلهالق لالوظي
يلومطالبلال ل لا ((ا حضارلالغائبلجلي ل.5حياءلوالبع

لالفعرللللللللللل يا رلوا للتنشأ لل لأ لالس د لاللغوي لالتواصل،للا لساسياقا لوللعملي لمطابق لليس لالشعري ل لاللغ
لمس تحيةلشعرا لل ل عاللامطابق لا  رلم لاحي لا لتتع لاد للنتا ،ليءلالواح للشللواح لفا لم لم للالغاي الشعري

لأ ل للت ليل اص لاعرلع لالعواطفلا عال ليبنلان لكوه ( )جا ةل،ذكلج لعواطفلما لتثرلفينا لواقعي
، لالشعري عال لبواسطلوان عاشا  لالواقعيلم  عا لان و لفا للال الفالي و لالشعريلي عا للسوا للان ع

                                                           
1
دلجةلشعرل(:ل  لل00الع لل0404،صيفلل0الس ن ل.ل0ل،

2
:ل  راق ل لاجي لللعب لالنق ل ا للال ديا ل.ل000امعار،ل

3
لالامة،:للمنلخةأ لل  ا للامؤل ،ل،ال دبياجموع امعي لا (،لطللامؤسس ل)ج لل0برو لل0ي04،الس ن ل.دلى00،ل

4
للبي:ل  للصا لالامة،لاجموع ا ل،برلامل،ال دبيامؤل امعي لا (،طلوؤسس ل.ل040لل،ل0ي04)ج

5
لاماكلبولل  لوامتغرلمنجل:عب لالثاب ،لج ي لالعريلا ل.ل010لللالنق
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ل1اليء ل لم لالشعري،وم  لاللغ ل لال نسا ا لهولفا  لوبنلشي لبين لاليلتقو لالعاق آلل)) لأ لوالصدلخر لامشرك
لع لالناش ئ لالعاق لعها(( له لا ل2وامعىلاذيلينب هال للتؤديلوظي لالشعري لاللغ لأ  ا لط،ويعيله ارلاجا

لال ل ،حااذيليعطهالالصبغ لامتسلسةلوتلئي ا لم لال ل لام الش ب له ،حمللالرؤالالشو وم لعنارللعري
ل)الرمز(ل لالشعراءلال لاللغ واوا لح لاليلتويلالوجود،لسافلق لالرمزل ل عللموهالالصويلمدلأ للع لالكم الب

لحم لصور لبنقلها لأ لل،وأ ما و نلللرمزلويب لا لالشعراء هو لالختلفلماما للم للاستناد لالقو لال شارا ىلبع ا 
نااللامستسقا لتلأ مالم ل لتطبيقيللنظريلعاح لنق لوأ مالم لخا لالري لالتعلي ال لا لبع ل للليتع ق
لالندل لالرمزلوع ا لاس ت ل لفيال للجا ا كلأ ل3خ لال لمزلوحلالردل.ل ر للمثللال ،ساس لللأ ساس ي لوراءلاللغ لي

لالش ا للعريوهولاللغ آللالرمزلهولماليتيحللنالتأ مللشي يللمزلهولقبل،لفالردلخرلوراءلالندلأ حاءللليءل))معىلخ وا 
ل لاليلتلالقصي لوعي ل و لالقصيت لقراء لاذيليتيحلللوعيلأ لأ لبلبع لالر ستشفلعاما لن ودله،لل ذكللللح
لللوجودلامعملهولا ل وهر((ضاء لا فاعلصو ل.4وان

لأ لللللللللللللل و ليب ا لاس لالردله لق نلمز لا لالشعراء رلم  لال لعقل(هو ل)سعي هبلالشاعر ل للكا
لل ل)اج ت لقصي م (مق ،فلللردلم لتوظي5ي لال نساني لالتارخي لويأ للمو لالشعر للغ ل لالرمز ل،م ليلدور ي ا
لالتغيرلاذيلطرأ ل ،لخا يث لا لالشعري للوتبعا للع لالشعري لاللغ لان ا لا  ن مذكلفا  لالق لتعبرللالعربي لغ
لالسدل يلامامس لت لطحي لفالعابر لا لليللغ يث لا لالشعري للغ لاذا لل،ا  للليسل))الشاعرلالشخ يلدي
ل لا لبللالشدليءل،يعرلعن لينظرو لالبع للليزا ي لج لبطريق لأ ش يائ لاذيلخل لخ ،نظرلبلىلالكا للغائي

لفهن لشعري مهمللا ل ل لأ لا ،ولا لغرلشعري ملللفانلخر لعن لالقصي ساءلأ لمياءلنوعلم لال س ي ولال
،ا ظي لللل لأ لول لمالم لشعري اها لامعىل،فال6كرلم لغرها((ب ا له لالشعري يلحلغ ضورلاموقفلالشعريلتق

لل لأ شاهل لال لجمي يا لوا للولها لا لالتخييلل لوأ م ىلمعىلأ وس لا  لالشعرلتتجاو ل دللالكم للللب ل للكم
اها، ل لتعلولع ،كرلمالتلتزخرلأ لوأ للالشعرلأ  لب ىلأ للع لتشرلا  ،وأ  ما للكرلمالتقو لالشعرلتق ل لالكم لفليس

لأ للا للوللعرضا للدقيقا ل ر ،ولموضل ي صبلج مل هال لملأ للوعلما،لول لليس لبللعلهالأ للمطلقا للكياا للاللغ
ل لللتعبرلعهالخض رل،ليا للتعبرا لقيقهالاليلجه للت هالتر اهالا  ل لح لجاهز لليس لالشعرلفهييلا  لعلينال

عيل ضورلال للالوعيلولا للفل لولا  لالكا ،خر للأ وللم لمقهالالعتي لنعلولوأ لنغرلعائقهاللأ ولتضيهالبغت
ل7بأ بعادها حائي ليلا  لامعى: ا له لالشعري لال ل،اللغ لترص لأ  لقالبلمبارلوهمها ل لس تلفار جيبلمتطلبا

                                                           
1
لكوه ،لينظر:ل  للجا ،ل لالشعري لاللغ ل.لى04بني

2
،)لأ دونيسل  لوامتحو ،ال صو:الثاب ل،برو لل0طلل(،دارلالعود لل1ي04،الس ن ل.ل001لى

3
،ل  راق ل لاجي للينظرل:لعب لالنق ل ا للال ديا ل.ل011امعار،ل

4
لأ دونيسل  م لالشعر،ل ل.ل011:ل

5
بلللاطاعلينظر:ل  (،ام لي لعقلل)اج ،لطلسعي لل0التجاريل،برو لل0411الس ن ل.ل00،لل01ل،ل

6
دلل  لل00جةل)شعرل(لالع لل0404،صيفلل0الس ن ل.ل0يل،

7
دل:لينظرلل  لل00جةل)شعر(ل:الع لل0404،صيفلل0الس ن ل.ل0ي،ل
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ويها،ل لوت ا لوا لالقصي لالشعرلجاو لللظواهرللالا لللحقيق لالباطنلومواه لالعاملل ليءلمالأ ول ل لي لع فا 
لالل لع لمعناهالالعاديلاللغ لحي ))أ  للليقود للامعىلكلأ لشعري لعاد ،لل لاذيلتت لمشرك للا ىلرؤالأ نيق لغ

لال ل للحنلا للشارالشعرليلاللغ ليلاللغ لالعادي لهولمعىلمالل،يال يضاحللاللغ ي لفالشعرلا ف لجعللاللغ
للمالللتتعم،لتقو اطر ل ي لال ثرلالشعريلا لبأ  لتقو لع لاولأ  نساني لا  لالتعبرلبلغ لاوةل لأ ولحقيق عا ن

لال ل لاللغ لللتعبرملخل للنساني لما لهولأ لللعها لترم لأ  لالعادي ،تعرفلاللغ ي لالشعرلا لمواضي يصبحللح
اةلحيةلول لا له ((الشعرل لاللغ لض ور ل.1يصبحل

الللللللللللللل لالشعرلله ل لاللغ لنوعلم لالسحرىلكلأ صبح ري لال لمياءى لتأ خ لالاهائي لجا ش ياءلوتطلقهال
لحي للللتعودلاللغ ،ود لفا للبللتصبحلللهائي ىلماللاوم لم فلا  له  ،))ل ن لالاهائي لالشعريلهولجا جا

لم لال ل ل را لللي لالعقيلم ما للدرا لالشعرلق لالشعرلا؛لعقليا للشعرا للا لعالشعرا للمعىلمالأ  ملمنسجملحيال
،ويص لمنسجم لأ للرلع لعقلي لعنلرلمنسجم،فهولعاملغمالعاملاليو لصور ي لل،والشعرلا لليلا  لاللغ هم
للأ ل لعاد ناص لمالللم لاق ن ،تق ناص لاق لاللغ لال حلمالللتتعودله لللوجودلمالللم لأ لحيحللأ ولع ن

،ل لولالتعبرلعن ضللوجودلاللغ كلب ضل ل لبللب ردا للم لا ىللرا لوجودلالشعرلاذيلجعللم لاللغ ين
لأ لللليء، لا  لالكم لللتليسلع ر لجردلتعبرلع لف لو ((لاموضوعللبلللت س لن لخار ل.ل2وتطلق

فاعهاللللللللللللللل جرهالوان لت ل يا لا الامعىل له لالشعري افها،اللغ لتوجلوجردللذكلفهييلتظلللواخ فق
لحسبل)أ ل لالقصي لالشعورلهنالحاةلل؛مياءلشعوري))كلدونيس(لأ صبح رللفهالاتوحدليلللانيكيويقص للوال عا ن

ل يث لا لتركيبلوالقصي لا  لالقصي اوي لم ل لينغرسلفي ي لال لج لوض لاللغ لامعار((وبواسط ،الشعرل3نسا
لالواحلم ل لو لللواق لاذيليعرفلجاو لامعىلهو ا س ياه لل،الن ليعرفلوسم لل لما لخل لدو لللشعر ا 

اهالللوابتار، لب لالكا لفا  لالشعرلوم لم لتعرلعاليرا لأ  ،لتس تطي ىلاجا اللذكليلجأ لا  له لالشعري الي فا
اهال ل لح لالكم ل اهاللللماليوا لامعىلليس لاس ت يطريق لع لوس يةلللتعبرل))لف لمعز للالشعرلللنبح

لوس يةل،ع لماليعرلعن لج س لهولن كلل،فامعرلعن لالعقملا للنينايغلوب للنالمالنقوهلع لعناءلالبح الالا ولا 
ل لحياتي للنالجرب لان لصادق لفالداعيلللقل لت لل لالصادق ياتي لا لفالتجرب ي لا لالرؤالالشعري ل تتواج

لالتعبرلوج لالشاعرلم لعها،ا ي لا ،لم لصلبلالتالتعبرلا للالصاد ليللهاللا للجرب لنعني لما ا لوه صا ن
: لنقو لأ ولالشللأ للحي لالتعبرلوامعرلعن لا  ،ولامضمو يلواح لال ل لالللا كلوللجو ل لوح ل و

لأ ل ي لاق لكبار لم لل لنت لوروا لكبار لم ((لالناقبل ا لالق لال4العر و لتب ا للعاق،ه لعن بنلامعرلوامعر
لالتعبرلالشعري، ل لهلروري ىلامغال لا  لالشعراء لببع لالتعبرلامناسبلهولاذيلدف لاموقفلم للغ لا

                                                           
1
سل  رلن ل.ل1يل:للامص

2
:ل  س رلن ل.ل1يللامص

3
سل  رلن ل.1ي،لل:للامص

4
دلل  لل00جةل)شعر(:لالع لل0404،لصيفللل0الس ن ل.ل4لل0،ل
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،ت ،لوظي لالغ (لأ مي ي ل)ا (لليويلاللغ ا الالشاعرل)يوسفلا للفه ع للليب ))الشعرلجبلأ  لكبرا للابتعادا ليقو
ل لاليومي لالعادي لارخلالشعر،وم لهناللاليلنس تعملهالونسمعها،ع لاللغ ل رر لامت لسببلالثورا ر لكلأ للن

لتغر، لبلليل لاليويلللتقفلجام ي لا عولا لللغ لالشعرلت ل ي لج لحرك لقام لولالتغر ىلاقرا
لم ل لامالشعر و لت لجبلأ  ل لالشعر لوموس يق لاللغ لمه ضمنوس يق )م لالقو لالعاديلوجود ي لا )
ملعرهال ل لأ للل لمان لبلل لالشاعرلفق ل.ل1يضا((ا

لاللغلقلللللللللللللل ي (لمروعلح ا لالتعبر،للملل)ا لتغيرلطريق اول ل لمروعللع لطري كلأ 
، يث لح للبلغ لالشعرلللتملا  لل لاللغ ي لالح يث لا لا لواللغ (للنس ب ي ل)ا ليلاللغ وبوللي لوهالللي لهنا

ايل ،2عريلأ دلصا لول لي لدينالأ لشعرلح يث لح ي لج للغ كللمالملتس تح لب ا لل،فالح لفا  وم لم
آلفل ىتأ لمام ل الامعىلتتج له لالشعري لالالالقم صارلالشاعرللس ياقا اللليعي))اق له لأ  لع للمضمو

ل لبطريق رفي لا اا لا للهوع قائ لوأ ص لأ رت لالعاديلوطريق ،الا ا لا لالللوحي له ل لح لما بي
لاليلجبلأ ل ىالعقل( ،هو)اماد لشعر لمها لنسلليصن لمصنوعا لجبلأ للوق لفللنغم و لال لللي لاليلم  صوا

لدلها،نامعل لتغرلداملوما ل لاللغ ،ام لاموس يقي لنطاقاها لو لتراكيها لأ و رداها لم ل لمس مر لتطور للو فع
مو((الشاعرلأ ل الا ل.3ليقبلله

الللللللللللللل لله اول لا لمروعلجةلال خرلللولرمللله (لاصط ارلاللغ ولهولل،)شعر(مالميل)ج
لغرلاليلنتكمله بلبلغ لمعاماتنالوليومياتنا،كوننالن لعكلأ للال ع )شعر(لتو للرؤ رلاجاهنل:مثللاجا

(لاذيلحمللل ا لالشاعرل)ا لاللغال و سمي ىمسأ ةلمال ،لقضي ي لالثايل)أ دونيس(لاذيلدعاللا ومثللاجا
للىلا ل لفردي لاس تعارا لوف صح لال .تطويرلاللغ لعري قافي لو

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
1
دل:لجةل)شعر(ل  ل00لل00الع لل0414صيفلوخريفلل،ليىالس ن ل.ل000ل

2
لالشعراءلالعرلأ س ئة:لينظرل:هادلفاضلل  لم ،اادلالشعر،لحوارا ا للل للد)ط،لرلالعربي ل0ي0(

3
دجل  لل،ل00لل00ة)شعر(لالع ل.ل000ل،لل0414،صيفلوخريفليالس ن
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لل10 :لقضي لالرؤالالشعري

ودىالاللللللللللللل اعلالشعري اي،هأ صبحلالا لال ب يلم لكلبأ ل هولجا لأ ب لحسبل)أ دونيس(،))س يا ن
ل آ اجأ ،لالشعريلوال شاام لبالمو للهنا ات لهنللشللافلب لوالائنا ا لا لام لوتتواكبل اف لتت ا

)) لاجهو الأ صبحلالشعرلهول1صو ليل،ه لاذيلم لأ  لاممتا لامطلاجا لفي لحىلللتحق لهمدلاللغ لملتع
لأ ل هملبلل لي لأ  لأ لالشعرل لدو لالشعرلال ش ياءلا ىلعاما لحو دلليويلحي لمعىل خلهال لم للدلي

لالشعري الامعىلل،امغامر له لهنا لتوج ن صللاذدلفا  لل للجرب لالاا لوهمل غيلامطل لتب ودلم لأ جللغاي
بلال ل ل ليلرف .أ ساس ي يا لع لا لل

لهلللللللللللل يللالشعريللاهائي (لاليلتستشفلما؛أ لfictionهول)التخييل(اليصبحلالب ل)الرؤيوي ر ليلامق
ل ،وراءلالواق لهالاا للفالحتض لالواق لالغيبلوتعانق لاليلتطللع ضورلينغرسفاللقو لارتلل2لا ل،لق لالشعري بط
لا يث ،ا ي لس لال لأ لللتأ ما ل للفالغراب لالزع له اس صللامتتحملمعظملال لال للاجا لبنلشعري طل

، لس للكرلتعمقا لأ ولبصورلأ للالشعرلوال لل حا لومالخبنلمالخض لل لجالي لض لس لظهورلال ))من لعقلي حا
لاجاها ل أ النشه (ابت لحل)اليواني لس لال لالولرب قيق لالشعرلعقللوا عالاورب ل)والوم،لن (اذيلا فأ فاطو

رلال ل رلالاهلالتأ  لال لكرل لالشعرلح لاستبعاد لأ لخصو قيق لا لم لمل لبعام نو لم لوال لالغيبيا خر
لاموض ،مل لالعقلي لللمعرف لالصا لعأ للوعا لامعرف له لقرلموضوعا ،الكللو لليا لالنظري ل والكيا

،)...(ملال ل لفاطوني ،عالي لللكيا ايث لاللل لالشعرل لومالأ  لأ ولاماهيا (لليعىلالكيا لعتقادل)أ فاطو فق
لا لصارلم لالطبيعيلالندل لخار لي ل3طارلالنشاط((ظرلا  قيق لللمثللا لا لسفلامعر لالت اا لب لالشعرل ؛أ يلأ 

ليعر ل لولع لل ن ،لالكيا لأ للاماهيا ا لا  لبعي لاملع لالللالشعرلا للعام لامتعصب ي لس فهولحمللثللرؤالال
لاجاعي لللمس توا لمغاير ح لمن للشاعري لوأ لال خر لللشعرلهم (لجعل ل)ال رسطي لالنظري صبحلومالجاء

لالفنا ل لأ رسطو))أ لل،ل نساهلعاق لرأ  لا  نو للسائرلال ا لتللالشعرلم لوال للقلي لللطبيع اا ((أ ول ل.4نسا

لاللللللللللللل لالشعري ل لاستب ،لق لالرؤيوي لمقوةلالشعري لالشعري لمقوةلالرؤي ل)شعر(لأ لليث ملويعترلجم
لب لم لمللع ل لساد ل،حي لالشعري له لم لالأ دبيهالور ي لج لال لمنظوم لاليلخ س تعال

شف(الرؤا()م لقبيللالشعريل لأ لو)التجريب(لو)ال ل(،ومقول ل لو)ا لالواقخر (للم ل)قبيللجاو اس ال
لالعا)ا ل لخل لولالامري(ل،)معاد لالتجريم(،)كشفلاجهو لم للليعرف(،)اس مراري كللبعرف ل وابتار(،وم
آخلملفا ل ىلأ لا  لختلفلم لاق لق لاس تعال لله لخلرلول ىلبللق لا  ل،م لموض لالوحي لالناق تلفلعن

                                                           
1
لللشعرلالعري:ل:أ دونيسل  م ل.لي00للمق

2
للأ دونيسل  ل،ل ،ل ل.لي00:ل

3
لضاهر:ل  للعاد ل.ل10الشعرلوالوجود،ل

4
ال  لامنعملخ لعب ل:لم ارسلالنق ،لال ديم ي ل.لي0للا
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آخرل، لادأ لبع طا ليصملا لما لق لوالوضو لالقار اءاويعرلع لالصحيحا للهت كلأ ل1ىلالقص لالشعراءل،
ولالنقادلل ل ،للااخ لللرؤالالشعري لاب هو لم للأ للوض لملا  لجةل)شعر(لخلق ايللحرك ييىلا روعهالالتح
لل رلداعي لال لال لالعريللهو لا ىل))الصي فلالوصو لللالتعبرلولخره لالتدلال شا لاليلحتوي جار
، ي لال للا ((وجس م لامتق لبأ هدلعردلي،فل2فار لالرؤا لفل)أ دونيس( )...(تغيرل لالسائ هوما لام لخار ز ا))ق

هانظ لالنظرلا  لنظا لال ش ياءلو للالا ل لتر ل)...(أ  لوالعاد لع لال ل لمالحجب بوء،و لالعاملا شفلوج لن لأ 
ل لحقيقي شفلعائ لن لللتعبرللنس تعموأ لأ  لامام اعيا لم لامشاعر،لالت وع لو )...(لنوعللللغ الل ع له

لع لقواننلالعملم لا لمعز ل اص لاليللهالقوانيهالا لمعرف للوض يدعو لملمعىلالظواهرلم لج لالبح وض
)) ،3والتساؤ لالعقو لع لامس يطر لامأ لوف لالقواع لامعىلهو ا له لالرؤيويل ل)مل،الشعر د لح ل(لوق ور لمن

:))ا ل لللشعرل)الرؤيوي(ليقو هو لشعرا لم لنسمي ا لللما ي يللج لوبنلالشعرلالتقلي افلبين لا و ليادلي اليو
لأ ولع رلع لاذاكر ليص افلاالتولي لاذيللليزا لا افلبيهالل،العقلي لا و افلليادلي للللاخ لالطبيع

ل لالشاعري ها،لنس ب افللوح لوهولاخ ها،للالطبيع لوح لالشاعري للنس ب افللللل للوهولاخ رلع يق
لأ ل لبللمت لوالقصي لللبي لالشعريلليضا لالشللاموس يق ىلامضمو ىا  لال خيةلأ ولا  ولل،وأ ساليبلالتعبرلالصور

لالتغيرلاذي لأ  لللم لامؤك لوشللالقصي لشللالبي ل ايلولا لح لا لللم لتغرلاذو لمالينب بللوم لح
لالشعريل لالتدلتغرلامضمو ل.4((يضا لصويرلوالتعبرلأ لطرائ

لأ للللللللللللل و ليب ا افلله لا ا للله لالشللوامضمو لقضيي ل لوا لي  لي  لاما للشعري لقصي
هالوجالياها، لفلوفلس يث لا لالشعري لأ صبح لعلق للملشعري ق لولم ،ي اعي لا را لا ل لامشارك ل وللتتج

لحسبل لالشعري الب لسله ل)خاد لللتارخلال نسا ي لج (قراء ،عي لال نساني لللوضعي ي لج اللورؤي هاله ا 
لم لالق اعلمنظوم ب لاامعىل))ا  لأ ولصورلخر لرمو لخل للع لطري لملوالعاقا لالراهن ورهالنقطاعا ج

لوالتا س ي لالن ،رخي وني لا للوال ا لا آلل،لالعاىلرفكالته حلأ لوم لف ي لج لفا ي لج وم لرملطري
لامصر(( لع لوعام5للقب لأ صبحلال نسا للل،لق ورلالا لهول لالشعري لحيضوءله لمع الشعرل))لحو

ل يا لا ىلأ نواعلم لفلس لالتعأ لا  لتصورلمعنلامللمولمه للالوجودلوف ،ونظا س تعملهالمعىللمعنلللحيا ل وق
((ا ل ي لحولج لالعامللع لصياغ لأ صبحلالشعرلرؤا،ل6عاد لللال ل،لق لوأ صبحلالشاعرلاماهرلالرايلاذيلجو ن م
لال ل ن لللالمغامرا للولمسافرا لم ضلليتخط لام ا لالرؤاليلامي لأ صبح ليصبودل،ولق لالشعرلللشعرلحي

اب لال لع لامعرف ار لالج لمز للندلحي لالشعري لالرؤي لاجرد .للشللطقسظري لونبو لصا
                                                           

1
لالثال  لاماكلبومنجل،لج لوامتغرينظرل:عب للب ل.ل0ى0لل،يالعريلالالنق

2
دلل:لجةل)شعر(ل  للى0الع ل.لي00لل،ل0410،صيفلليالس ن

3
لل:أ دونيسل  ل.ل01لل4م لالشعر،ل

4
دللجةل)شعر(ل:ل  للي041،ش تاءلل1لنالس لل00الع ل.ل004ل،ل

5
لل  :لحركي لسعي اعخاد ،:لال ب ل،لدارلالعود لل0ي04،لل0طلللبرو ل.ل001،ل

6
ريل  ل:لغايلش ي ل،للالآفادارلل؟،أ ي لا ىشعرالا ي ،لطللا لل0برو لليى04الس ن ل.ل001ل
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لامللللللللللللللل لأ ف ولالعامل اليغ له لالشعري حا لعرف ل،مالجعللل لالمن لالشعريانساني لس تعار لع لعصي
همل ها،ال ىلماليتجاو سرلا  عللالت ودلال لم لح هالحسبل)أ للكلل هالنقل شفلفالا  لوي دونيس(لضوءلخر

لحولاجهو الامعى))1يتج لالشاعرلوطامالظللالشاعرلشاعرا ليلل،الرؤاله ا لال للمي للهالفا  لوقا تصبحلفرا
لالسهةل لالعملي ادلله لاس تع واسلل،معا لوالبس يط لا لمي ليرب لواح ادللهالخي لالتحضرلأ ولاس تع لملي و
، لاس تقرارلواح لمس تو ولالرؤالامتللع لتب ا لالطبيعيللله سلالوحي لن طور لغرلم لدام لالرؤالللل لعملي

ل لتل لتس تعاد ،ها لالواق لفو لوما اصللبنلالواق لال لا ا له ((فهييلأ للض ال،الرلل2مللم لالصور له ؤالالشعري
لال ل لحركي ل،ل  لال نسا لتو ل و لت حرك لم اعلداخةلكالامعيليلأ دا ل)نزارلقباي())روريلالتب طورليقو

لغروتلالشعري للبصور ،لصور،بلومي س لن لالشاعر ليعها لأ للل لم  هم لأ لدوي لالتيارلاها ل لقطر لالشاعر
ودعيلاجا لحىلح لوملتصق لفي ج لل،حادالمن لالقصي و لت لما ر اعيلوبق لالتعبرلا لهمت لان ا له
ل هورلهولامقياس،لجاعي لجاهالا و الالرأ يلا ىللغا للي المالحولناله لا  لأ خر لالشعرليلالنقل)...(وبعبار اي

ل لامنطقي لهمدلتوصلاحيت لأ  ى لا  ،للالشاعرلنا لفق لعنرللارخي لهمت و لت لالتارخللهاما للا لوهنا لعلاء
للليءل3واجاع(( لمالشاعر،فالشاعرلداخلل ظ ل لهول نسا لل،وللا  رفلتزدادله لالشاعرلا وعن

زاي ادلال دادلاس تع لا ي لاليلتغلل،ال لالشعري اتيحلالواسط دلم لاوة.تيلاس مرارلاوبتع

للللللللللللللل لشاعرلاليو لال لالهوومالهولواجبلع ساس ي للا للللشاعر،ىلوحرافلاذيليق ليعو ن ول
لأ ل لها س تطي ل ىلدرج لا  لعن لالصناع يصا لالردلامقابللا  لخل ،ليعي لالشعري لأ للعش لوطاما لحر سل لالن

ل يا لا لالشعر،م لله لمعهالماد لمس ملطامالتغر لحر لفالعامل شه ل ظ للل لهول رلوالشاعرلانسا
يلا لرلتغ للا لكي لاليلمض لع لاللحظ الهولمللالرؤال لالرؤاللالشعر،وه لع له دلال لومثا لالع لم لربعننقرأ ل

لللشاعرل)م يلمطر(لبلجة)شعر(لقصي ي "لاميادلال للع لوعنوا ")رؤ لفها:اخرللو (:يقو لفا

لالردلوحيالأ ل لسلم لدوارهاولؤطل

لالعيو لولغام

لسوادهالالغناءلو ورل لي ولبنظر لالس

ائا ل ائا للج لج

لمعلا للليا للدلسورهالحسلأ ل

                                                           
1
لل:لدونيسأ للظر:نيلل  ،ل لالعربي ل.لىىالشعري

2
ل:لل  و ل دللعصا ،لجةل)شعر(لالع لالشعري لالتجرب لحو لل00،لل00خطرا للل0414،صيفل،خريفلي،الس ن للى00ل،ل

3
دلل(:لجةل)شعرل  لل0410،خريفلل0لالس نل01الع ل.ل000ل،ل
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لمشارفلالظنوأ لليري ل ل ل1لحي

يلمطر(لللللللللللل ي لع لالشاعرل)م لحاو لالقصي يله لعامأ للف ل لالقار لليض لعن لخيايل،فللالكا
ىلالعاملالثاي)الاوعي(ل لفك لحيللا  لامن يةلاليلعقل لا ليوصللجنون لىلاكتشافلا لنس لمهالالشاعرل ينطل

، ت لالعقل،فاليءلواحلفهاللقصي ا ولاس ت لتصبحىلتلحىلامعايلح الامعىلحي له وىلالرؤالالشعري غ
، لالثابت لخالفلامعرف لالعاملمه لرؤي ل للمه لالتحو ليعاكسلالثبا ن هايلاا  والعمللتغرلاملودلالاهايلوا

ل يللالعاملعادا لع لىتش لىوتأ سيسلالردللخل يا لوا لؤالم لنوعلم لامعرف لالعاملا لكشفلوج ،لرملبوءتعنلع
لامصرلال ل للتوجي ي لج ،،الرؤالالشدل2نسايطر ي لامشه لالرؤي الامعىلللتعيلالرور له اللعري له ولعلل

ميزلا لالندلا دلهوي لح للاللذا ي لالوصفلاللكلأ لشعريلا رللع للالشعرلاذي))يق أ ولتصويريلللطبيع
لردلال ل لواجراع ا ،لح لالرؤي ولنطا لأ لليادللليع لأ خطأ  لصنافلالشعرلفا لاس تعرا رلع ليق ل ن

ل لامرئي زئيا يلا وةلللل آرويلمب هالل،بأ لا  لالتنبي دلوليسلأ لفأ يلفضللللشاعرل الالصفلح م للم له
ظيلاذ لالشعرلالل لالشعرلسو ظي لالل يق لا ل رفلصاحب لال ليل لي لحىلا ىلمالترمزلا  ا لالت ادو لل

، لجزئي يروفلحافللكالهولمعوالشعرلالعريللم لموجودا نلل ها لأ لل،م لالشعرالصن ولم لشعرلالرصفل
لق لللا ظي م((الل لم لالشعرلالق لقصي (لتعيلاس تف)،3وهولاذيلتادلللخلولمن لالرؤي لامرئي ال لا عرا

لالردلوأ مال)الرؤال(امبارل .لالنظر لوالرمو لال حاءا لاممز لوحي

لالشدللللللللللل سع ال لا له قائ لا درا ىلا  لأ للدراالرمزا لعرلا  لال نسا س تطي للل ات لللعامليبرلامشللا  لال لله ا 
لأ ل ور لمق ل و لالعاملكالهولي لحنلي لل،مطللالر له س لمق لطبيع ا ل لالشعري لا لالرؤي لانزا ها

،اذدل ىلال نساني لا  لالعليا لالعليا،لا لا ىلاذا لال نسا للا للوانزا لاذاتنلن لالآلقاء ل لحبورلخرللقاءلللمها
لاددل،م4العمللالشعري ( لهنالا لبر للدراالشعرا ل،ا للJ.birkeي لحسب)لجا لالشدل5لل و يلال عريلليسل،ف
ليظللالندللىلالراحهناكلماليرك لا ل ل،وم لم و ويلللشعرلوالس لال شف،لمس تعصيا لظا لال ،ا للع ودلا لا لن
لطبي لومالان الالوجودلومراتب له لبيرلماللليتع لي لا  لين لا للل يلامر شفلعن لي لالشعرلأ  وجبلع
لالكل))ذويلال ل زيلبصار لا لينرفلع لالوجود ويلال لاهالظدليةل،وأ  ل ي ل و لامب لحىلالكيةلمهابصارلر

لال ل ليض الالتعريفلللشعرلا لوه لنسا لالشعري لوالوجودلغلميزلبنلالوجودلالالتدلل للطلبلامشك رلا
ل نسا لللا  شفلا  لالعاقل،مالللين لو للا لا  لمعنا ر خلوا للبللللي لقلبلال للمالت لع قيقيتا لا لأ ولامأ سا رج

لال ل شافلنسا الان للومالر لم لجراءله لاذيليعتل لالقل لخاص اس ورلالشعراءلولال شافلللا للص ان

                                                           
1
دلل  لل41جةل)شعر(لالع للي041،لخريفلل01الس ن ل00ى

2
دللينظرل:  للىلل،ل0410خريفلل0الس نل01جةل)شعر(لالع

3
ري:ل  ل دللماج لالشعر،لجةل)شعر(لالع لل0ماد للى040،صيفلل0الس ن ل.ىيل

4
:ل  لار لالرخوي،لينظرل:روبر يا للا لوالتقلي ،كولري ل،عيىللعيلالعاكو للالرومايل،ترم ل،لالعري،لال ماءمعه لل0440برو ل.00،ل

5
،ل  لبر ،لينظرل:جا لوعملالقراء آ رلالعياي،لالقرأ ل،من ،لترم لل0441،ل0طللدارلالتنويرلبرو ل.ل00،ل
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ل الالوجودلامزدو له ر،وج ركلهملبق لمفهملي ا لحين لو للالتباي لبنلمالا و لي لومالينبغيلأ  بنلروع
ا(( الوسقمله ال1ه لالشدللأ ،ويعيله للفلس تل ل ي لم ا لعرلا لالعمللالشعريلهالتنب للميوأ لل،مملطبيع

لا ل لالقصي سل لالعرلتنع لالندلقافا ؛لالشن لالثقاف ل لامعىلهولن ا لأ يلأ للعريله قا ل لو للهلم لم
ضاءلاللغويلاليويوالشعرل الفللل ولالردل2فضاءللغويل التغ ل،ه لالتدلؤالالشعري لالعقللغيل))لحمليرف جانسلم
ل للولولؤولبغموض يلمنطق شفلعالهولخ ،ي لللرؤالوللوراءلالواق لامعىلامشر صوفلي لوالتدلبنلاددلهناليتج
للوبنلجةل)شعر(لم لم له يث لا لالقصي لمالدام لاني هالتعبرا له ل،وللعن لكر لغيبي ر لع لف مالدا

لا ل ليه اولت ل دل)أ ل3ىلالغيب((الشاعرل (ل،ح ا لا لالشعرلن يا الا ))ا  (،يقو ا لالشاعر)يوسفلا يلد
(لشاقلنالأ ل ا لعرلميتافزيقي،للل)يوسفلا الامعىلعام الالعرفه له ل لىولافزيقلامتلوخاص لفاس شعراءليو

ل روالللعقللواروالعلي تلف؛تن (ل ا )ا لشأ  للأ يلأ للغرلأ  رلللعقللن للبللمتطيليتن م لوس ت لب يؤم لويث
، لويللويلمس ي،يبح ملوحنللقبللوي لوح لالعر للل لولجز الالعقللوعزلت لا لمسلضعفله لال نسا لبلل
لا للملير لال لليقا،للاميتافزلأ مام لائنا لولالعقللهولاذيلحو لال لللميتافزيقيا للنسا ماليتخط ل لاميتافزيقاللنسابع

كلالسبيللالوحي ل لوليلبع لبتباد لالعقلليلينجزلالتصا ل.4تاح((لعن

الامعىلأ للللللللللللللل لاميتافزيقاله لفا  ؛صللالردلوم لم لأ للؤالالشعري ))لالشاعرلحاو للأ يلأ  لم لفرديت خر
ل جو لا لم لأ حاها لليخر حلو لوين سها لبن ، لل لالواق صللوممرلع لم للواتصا توسللا ىلال ش ياءللها

له أ ،لموليالشدللحقي أ لال ش ياءلولللامب ؛الردلمب للمو لال ساطر ل س نلشعرا لولليءلأ يلال رارلامق لم
سرها لت بلاللهالمملاليلتس تطي سرلا لت لع ر الامعىليلتكل5حضارله((وا ل لق لله ،اميتافزيقالالشعري

ل ي لاالصورلا لللواعي لحاةلعقلي لاجاليلتودل ،تسرلالشعرل ي للوالشدلللج ي لانبعا مالعرلكرؤالللحظ
لم لتعا ل وي للتنطويلعلي لع لالقموت لللوجودللللال طاقيمالهول))البح لنبو للت لب لباك ن ف للتت ،ل ما

، لال نساني ننلوللمواههاللا شال لا مالينطويلع لا  لالبح ا ىلمالاه لا  لما ىلبع لواجبلالوجودلاليللا 
لال ل لالتعزي ل لتسهم قيقي لا لأ لنساني لالشعر ىلبع لالوجوديلل،يضا لا  لالثقل لحمل لالرؤا لل  لاذا لع  لتش

.((امعزل الامعىل6ا لالشدلتصبحلالتدل،م له لللمالهولاجرب لتتخط لحر ،عري ادهالال للب لللرؤالام الا لوفقيلله
لع لمادهال،يقالعملو لالاملفهييلتبح لهالم لخا لمز لرمو ل)) ولليءللوالاحياي،لحياا لأ لنطقيىالامعقو

ل لالرؤا لجس لوالرمز لا لال سطور لالردلفهيي لع ز للترت ،للسطورال لمز يث لا لأ سطورهاللالقصي وللرؤا
لال وضاعل الم لرف له لينبع لكوكبلالقصي لع لاليلتنقشهالامعاا اص لالشعرا لحنجر ل ،)والرف لالوجودي

                                                           
1
ري:ل  ل لالشعر،لماج دللماد لل0جةل)شعر(لالع للى040،صيفلل0الس ن ل.ل4يلليي،ل

2
لللل  ا لال ،لال ديطول:ينظرل،عب للوالغراب ل لبنيوي ،طلالعري،لال ددراسا لبرو لل0دارلالطليع للى044س ن ل.ل01،

3
،اقضاال:للس يفلأ بويلساملسانل  ا لوا ل.ل00لللنق

4
دلل  لل01جةل)شعر(لالع لل0410خريفلل،ل0الس ن ل.لي4ل،ل
5ل
دلل:لجةل)شعر(ل  لل01الع لل0410خريفلل0الس ن ل.ل011لل010،ل
6
دلل:لجةل)شعرل(ل  لل01،ل04الع ،ليىالس ن لل40لل،ل0414،ش تاءل،ربي
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ل(،ولا لأ ب لأ كرلمقا  لأ جللمعطيا لم  لللوجود لامبار لامعطيا لرف ادا للم  لالوجودلل،ومول للوام ي لين ولق
ل ،لاددلاموضوعي الق لا لال نساني لمتكلا للة لل لاددلل ن لامبار((ل ل1لة لم لوجو لوج لالشعريل لانبعا ،ا 

ل،ولسيسلالشعريلللعاالتأ ل لم اع لال ب ل ري لرطلا لهنا لالذكلاالرف لن لنبوء لالشعر ل ل لرؤا ل تتجس
لالرمز لل،ال سطور لال ما شما لوالرمزل لال سطور لأ للحياتيا لللواقعا لاذيلحقل  لللحياتيا لبع وم لهنالل،لا

ىلال ل لا  ضاري لا لم لامساف لشعرلالرف لينطل لالردلطاةلالغيبي زلع لؤالاليللمرت لال سطور زلع لترت لأ  ب
ل ي يلولالردلأ لا ادهالال لمزلا ل.2العمقي((لفقيلوام

لحس لالتوقفىاددلوم لهناليبلللللللللللل لالشاعرلع لع دلأ للم لالوجودلاموضوعيلاجاهش جللم لأ لسلجللامق
، ال لالتدللا ليعطي لما لالشاعر،وهو لد ل لا آله لأ نبع لف ي لج ل ل لامعاا لبصيغ للمز لالقل و وي

لبا ىبغموض ،لبتواج للتقبللأ يلتعينلا وهري لهولاس تحاةلا ناهيت شفلع للم لي ))القل لكلأ  الع
لالردللالشعرلاذيلكالحسدل ضاريم لخا لالآللواسبلا لنيوم لخا لامايلاليلتصيهالغرب لاليلتمثللفهالرغب

،يل،التطرلالآل ىلالآني لا  لم لال ماني لانتقا ماني لا  اص لا اتي لامتباي لىامتجانسلل الالع له لليزلم لخا ا 
مللحقا لالشعورلالآل لللي لالشعرلني لمز ظ لل تشفللا  للي لويزاوج لالضدللالقل لبؤرت لبع للما لوئي قيقي ا

ري يارللا وي )...(ول للاخ لالت لرطلل لو لظهورلالع ىلالآللما لا  ((اموجودلمالهولموجودلالنس ب ل3ني
لالشعري لالتجرب الان لا لل،له لملي يث ،لا ا لفناءلمس مر لالشعرلاش للعزةلالعامللوا ي لالتدلم وي لللوجودل

لالنبوء للالرؤلالشعري ات ل ل لب ا لا لتوهج و لليعطيلال لالوح لاعث لليعطيلالعاملالالشعري ردلمعاني فيت
ليلا ل لحي لملامتباي لامتجانس)...(يململىيقاعلالوح لالوح ليلمل الق لال لا لالغرب لاجا لالغرب لوج لو نساني

)) قيقي يلاليبارلالشعروه،4ا لالعاملم لج لللتأ سيسلعود لالوجود.لفهولينبوعلللحرك ل لوللحيوي

ل

ل

ل

ل

ل

ل
                                                           

1
لل،ل:لجةل)شعرل(ل  ل.ل40ل

2
دلل:لجةل)شعر(ل  لل01،ل04الع لل0414ش تاءلربيليىالس ن ل.ل44ل

3
للجةل)سعرل(:ل  ل،ل ل.ل40لل40ل،

4
للل،للجةل)شعر(ل:ل  ل.ل40،
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لل14 للالتلقيلالشعري:لقضي

لالشعريلللللللللللللل لالن لم ل ظرلالقار لللين لا  لهلاليقنلىل ليق هدللال جوبأ  ،لا ليغايرللبلائي لما كل وك
ل لفلل،ومعرفخرت لقراء ر لت ا لالندله لأ هدللغنائا للالشعريلملي لال لم لحي لالسرل لالن ح لاذيلي ف

للالآلالشعريلحسبل مللا  لالشعر،1خري )لنزارلقباي(لللي لماهي يث لا لالشعري لغر لل،لق آليا لأ ولم لم
لالشاعرلوالقاراس تقباهلف ليتقامها لتشالي لملي لالن نتا لا  لأ صبحلأ مر لالقصيل،ق سللفقراء حسبل)مور
سهاللل M. blanchotبانشول( لن لالقصي و لت ل))هولأ  لالقراء للها((يلالعامةل ل،ولعللأ ل2وامنتج ملمزا

ل))اددل لهولبناؤ ي لالشعريلا لاذرايلالهريلامتامللالن لالتعبرلالشخو لع لوال ليليقو ىوا قنع
ل دللاع،والرد له الالبناءلامعارلاوق لله دللغنائي هالأ لم لحضورهاللاليللب لبص لالقصي له لعنارللبني ح

دل لاليللب لع لالتقريرمهاللالشعري للفغ مولالعضويلولامبارلوالنغمي ىلا ءلا  سهالوت لن فلسو اليلتس ه
لالتاملل هو لامعار((وم لالقصي لا ل3لبني لامتامةله، للالقصي لال نسا لفها لامعىليلاليل))ير لا

للالشاعر لمالخ  للوموضوعهالمس م اع لالظاهرلسرلللوفهالخيطاا ي لا لأ  هالظاهرلوالآخرلمضمرل،ج أ ح
لأ ل لواددللقناعلشعرين،ا للولشخصي لامضمرلالعاقا ي لأ لونستشفلم لا لاليليتوخاهالالشاعرلدو للل لير

للها، لقكلهولال للىا لوالوصو ،مل لالقصي له لالشاعلراء ا يلوج ليعرلعهالف لرلرغب لمن التلميحلتتصاع
لالعملل اي ىب ،لا  للهايت اليؤك للتامللالعمللأ وه لتمولسلم لحرك لوف و يلي ،ال لالشعري لهلصرورت لحق

للساليبل لاف لويتوادلبعضهالم لبع ،للا ىيلوتتتعال لواح لوأ لنتيج لع لت ما لم لامق لللتنب يلهاي
)) كور لام لالقصي ل لالبني ل4هاف لمرتبط يث لا اعلال ل،فالقصي لال ب لنسايلا  كلتكلالعاقا تراعيلك

،وا لالروري لبنلاموجبا لالشعرلأ للهمدلل للدلل ا لالغرلليله للأ صبحلغرلؤثرل لوا  لصاحب ردلب وللين
،لموجودلقبل لامتلقيلكطرفلها ليوج لأ للأ  لالندللق لبت لشللصار لالعقللتتج م ))لأ  لأ  لع يث لا ظرا

رد،لأ ل لال لال للم له للموأ ما ي لالتقلي لس لال ضحلأ وها لتن لاذدلامزدوج ردلولخصو لال لوحري لا كلأ 
ن لم ل لأ دا ىلالعقللاعتبار لتنظرلا  (ان ل)ديار لمن لس لال ا،ال ل)التأ لمدلأ للاو ا له لفا  لالآ (لكالا ا لل لي

ليق ل)هوركهامر( لل لو نا لم ليع لالعقلم لفي لاذيليري ل لالوق لا للل ليصرلللعقانيا لالوصو بلللىلاكا
ا ل ب لالتدل،ا ل5((م عل لال لع  ي لأ للا لاس تحضار س تلز ل ل ))التدلواصي لالصدلمي لأ لاوليا لترتب لالي سسلوري
طا لالصوريل،لرهايالا اوليا لاموجودلبنلالت ر لالنشاطلالتواصيلل،ولوال لنشاطا لابنلنظري لموها للعتبار

                                                           
1
يلل:لينظرلل  بلالتجاري،لخر،أ لنزارلقباي:لالشعرلقن لام ،لمنشورا لل0طللبرو ل.ل004ل،لل0414س ن

2
سلبانشو:لل  لالعاي،لأ س ئةمور لبنعب لالسا لالعايل،وعب لبنعب للنعم ،لترم اب ل،ادارللال (لطللءالبيضادارلتوبقا لل0)امغر ،لل0114الس ن

ل.ل00ل
3
لامعارلامتامة،ل  لالعربي لالقصي ،لخليللاموى:لبني لالعر لاحادلكتا ىلطلمنشورا لل0110دمش لل0ل،ل

4
للخليللموىل:ل  لامعارلامتامة،ل لالعربي لالقصي ل.ل0بني

5
لاللأ للنورلادي لمل  لوالتواصلل ا :لا لامعار،لقاب ي لالنق فريقياللس ،لا  ،لطللالر ل.ل04لل،لي044ىل0امغر
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امللساسا لأ ل لروطلحولالت لالتدلا ىلوض لم لمادا لالتدلجم لالعقايىارل لللرهايواصللشك لالعم هول
رل ل،ه1فالهولجمعي((ت لالقم و لامعيلتغ لاباا ىمرتبط لللمعىلالشعريلمنوط لغي لالتلقيلالشعري بعملي

لتطورلالندل لم لالتدلخاص لظري ىلالس ميولوجي لال لسني لعرلامقول لفضل(واصلي ل)صا ل،يقو للوالتأ ويا ))وم
لال لتباي لا لامباد لع لامعم لولنظرا لللسني للوالتأ ويليلميولوجيالس د لالتصورلاذيلختار لفا  هو لم لبركيب ونقو

لقطيلالتعبر ليتأ سسلع ي سموالتواصلللالشعرلا لال مرلاذيل لاللغويلللظاهر لال ف لحلاستيعا وجاو
لالعولا ل لل لى رك لام لواامل لماطلالقراء هم لل لالن لقلبلنظري ل خل لي لالتلقي((ما ال2وس توعبلجاليا ،ه

للالشع ع لاس ت يث لا لالندلري لمقارب ي لج اوي اخلى ،لعرلم لا للغرلمأ لوف لالشعريلكلأ ن لللن الا
لاعتباره للقراءلخالصا للفنا لالخصوصي لجالي عيلبلليتطلبلمقارب س ت ل ن لهفا  لخصوصيهالكنتا رلمالتؤك ال))فبق

لتل لفيلخال لتلقها ل لجالي لفني لأ لتطلبلطري للها لاس تجاب لنقأ و للها،و ر لاليلابت لالقصي ا له مثل
ل رللالرد هالتب ها((جس لقارهالواق ي3ور لوا ي لالتح لحركي الدليللع ل،وه لالشعرلالعريلاذيلمل ل

لالنق لم لخا لأ هالح هدلالتجرييلالشعريللم لأ جهلجة)لشعر(لا  لا ،ع لول لمعايرلمنظدللض لوحيح م
ل لالقصي لذ زهالع لالتدلح عهالحىلللح لوم م ))تص لالقار لد لش ب لم لمورو رغ ل،ت لم لس بات خرج
، س لن لخار ف لا للوتق لالس د لاليلجاب لها لادي لومؤسسات لومؤسساها كلم لأ جللمؤسسلالعائةلوياس لأ ول اها

للها؛ل مها لال له لالعريلأ يلم لأ جللخل ((نسا ي لال4ا لع ي لالشعرلا لاعم لتصويرل،فق ل ل سطور
لل  اةلالشعري لال للا ا فلم لاس ت لالقاله ا لوج ل للها يلوالن لالعاط زو لا ار لهو))است لارسطور

،ل للعملالقصي عا لان لب ف لم لرطللي هالوذكلفا  لوظي لأ داها ل لال سطور لدجا هوم لم و لت لأ 
لولهال لم و لي جاوا لامتلقيل،وأ  لم ((لالعا لمشاعر لحقيق الام،ا ل5م له ي س توجبللالتلقيلالشعريلا عىل
لال ساطر، لبعلو لواسع يلالشلقاف لف لرائع ر لال و لت يلأ  لاللوأ لعرلللي لصارلالشعريلنليظهر لقاف حب

، لمق و لمو و لي لأ  ي لي ل،ول لمفا للوخرت ليقلهنا ودا لح لخار ا للفلبلله لغابا لالشعر لا لعن
لالع ي لا ))الرو لهالماما له لاليلللتعرفلكيفلمس ،لب لالقصي لمعانق هالتغمرالعن لليللالردلهلول و
لأ ل وب لالع عو لأ للcharmeحياا لمالن لأ حياا  ،والشاعري لالشاعرلعلخر ر لمق لت ل وب لالع يلأ للال حاء؛له
ل لا للوالتقاطلالرمو لاليلتومئ ا لالل لو يا لا لونش ي لاذىلالقص لهو ،)...(فالشاعر سلصوب يليعرفلمالا

لومىلل لب لهس تغي ش للل لال سطور لجا ا لأ للاواىلا يلح هاللب ،لوح لحملهالشاعريت لاموجب لاللمحا تلتق
ل ي لا لوحلالتجرب لم لأ  لب لخ فهالا ليطهالم لوجهاللبطاب ((نق لخا لماد لتوظيفلال ل6ىلالقار ل،أ  ل سطور

                                                           
1
لنورلالنلل  ل،لأ قابم ل.ل001لل،،:ل

2
لفضل:ل  لامعار،لأ ساليبلصا ،لالآدادارللالشعري ل.لىلل،ل1ي04،ل0طللبرو

3
لأ دونيسل  ،لهاا:للفاح ل.لى00للالقر

4
للأ دونيسل  ل ل،ل ل.ل1ى:ل

5
اي:ل  لالغ لهلم للعب لقصي و ،كيفلنت يث للح لاج دلل4جةلفصو لل4الع لل4ي04س ن ل.ي4ل

6
:لال لأ ل  و لر لالشعرلامعار،سع ل دللسطور لل00جة)شعر(لالع لل0404خريفلل0،الس ن ل.لي00ل
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لل ي لنسقا لالشعرلالعريلا لحاةلانتصارللعرا للولنس يجا للجعللالقصي لم لقهالال لاليلحقدليت لع نسا
، لا لوهولمالجعللالشعريلقضاالحيات لالرمزي لالعبثي للتتحو لكل،ىلانتصارلجاهز ي كلوهولمالجعللالشعرلا

لقلقا لالع للمقاطع ىلال لامتلقيلبنلالشاعرلوللتق علم لحاةلال رارلا  ،لرتياحيلينقللامب ليمنا لمالا للحقي
لقلبلال ل لع قيقيتا لا لأ ولامأ سا هج مالجعللا شاف،والشعر))ا  الان لم لجراءله لاذيللومالرلنسا القل

ورل لص لالشعرايعتل اس لاءلوال شافلخاص رلا لولن لهملبق الالوجودلامزدو له لج ركو اهملي لحين لم
لينبغيلأ ل ((التباي لبنلمالا ا لوسقمل لوبنلروع و را ل1لي لمص الس يصبحلالقل لالشعريل،ذكللا لل،ه لها

للأ توجبل لالقراء لملي و ،لتشاركيا للا لفعت ليتل للبنلالشاعرلوالقار لال وىللالقار علللمر لالشعر))في و
تشفل للالشاعرلي ن لملول للالاس مرل و لالت اعىالي عللا كلاموضوعلام ل لأ لمنطويلعلي لسوءلوح م

لوالشاعر(( و املبنلامت لأ ل2ت لالشاعر ،،ذكلوجبلع لقلق لا للليضب عو لي لغرلفالم لأ  لما ىليء
لالع لللموضوعا لفليس (( لللشاعرلاممعقو لهلمتساوي لما ر لبق ل لموضوعلما لبيها لالعائ لتتوا للول كثاف

؛ ((لأ يلشعري لسوا لم لاتصا لع لالشاعر ليض لما ر لبن3بق لامعىلمشرك ا له لالتواصلي الشاعرلل،فالعملي
ل ، لاللوالقار لحىلحنليق اطئ لا لالشعري لمزال ل لهشاعر لالقار ك،فا  تشفل لم لي ليواكبلقارلفاللو
عاليا لالشاعرل ،لان لوروع لللخلولم لقم لللمنعرجا له للال ش ياءوادورل لع س لنالشاعرلن ل قللحنليوف

ل لأ خر ا ىل لا  ات عاهلم ل لا للالشاعرفلان لولليغر لوالبساط اج لالس ،لحيط ))لوجودلالقار ر ا لي لللشي
لالصورللق لتلتق لامرا ل،جرد لفق لطا لالشخصي لدو ((امعين لوروع لورون هم كلفا لل4ب للمسأ لك لالغمو ة

لالقا لترب لالقصي لوجعهليرددلع لحىليادلأ لر رلوهيب ،ليح لولبنلالقصي لبين لالعاق للق لالقار وأ 
لالقصائحنلي لمثلله لا لعر لفق غيلالقراء للليب ا للالغامض غيل))لشي لوللماليب لشيلذات س ا للا للن ي للج لتلي ش

ل للولحقيقل،قيقلطيلوجودلا بلبغمو ،الشاعرلحنلي قيق لا برا لعاجزلع لا  مالهولالا للليسليعيلأ ن
لال ل هاله لا لطيغل لف لالقار لاليلجبلع اف ناههارلالش لوهنالفل،س ت س لبن للا جا رص لهلال لتتا لنبأ لق
لا لسلقادرلع لامقصود قائ لا لموا لتيعا لالس د لالتائرلعها،اط سليعيشها لالن لم لال جا لاللحظ له لم لقار

ريل لفالي عا لان لقمروع ،لأ ي لالشعري كلللقطع ل لبع لصاحبلالقطعيلوأ لليعطها لللشاعر ليعطها لقم
فل،الشعري لي لما ا له لأ خر لمر لقراءها ليعي ىلأ  لا  ،ع لورابع لل هدللالث لل لميةلفق لقص لل لا لهدلول لحقيق ا

ل لخامعروض مالل ن لصعبلا  لمليا لالقصي له لمس توام لأ لل لذات لخر لاس تطاعلأ  لحت س ي ش ياءللن
)) ي لحي5ج لالغمو كلأ  ل،و اوةلفهملالقصي ىل لا  لاللولللالقار لقل لهولماليودلدي شافلبح واس ت

ا ل (لم ا يلشعرل)يوسفلا ل،ف لالغمولل ا ليصغ للهولما لالشعرلحثلالقار ليقرأ  لأ  للا لاذيلاعتاد ع لصور

                                                           
1
دلدللجةل)شعر(ل:ل  لل4الع للى040خريفلل0الس ن ل.ل41ل

2
دللل  لل1جةل)شعرل(لالع لل0الس ن للي040ربي ل.ل000ل

3
دلل  لل4جةل)شعرل(الع ل.ل41لل،لى040،خريفلل0الس ن
4ل
دلل  لل،ليىلىجةل)شعر(لالع للي040صيفلخريفلل0الس ن ل ل.ل1ي.
5
لل  ل،ل ل، ل.ل1يجةل)شعر(ل:ل
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لميةلا ل لفهمهالوأ لللشعري لوالتباسلبللس يحاو الالغمو ستسملله للل لكعادت لا لللالقار لمعانهالبقراءات درا
،امل تل ىا د ل)اد للتع ت لقصي (ل ا ل)ا ليقو لالسدلومثا لوداء(:ار

لبعظالملآلداريلالسوداءل

هارعاقهال لنورلا

لم ليوارهالالراا

ليوما ل لعلهالتبع

لعلها لالصخر ف لت

لائنا ل لان آ لالظالمل للأ ن لل.1ج

لالنوعللم لالشعرلموجدلا لللللللللل ا لله لخا ىلقار قفلوللا  لهلاطاعلوام ل لوامعايلاجس لالرمو س
ل،لأ ساطرلال ل لالبحذكللالسابق وقهاليره لالقار لت يلوممز،لفا  لالتارخلشللج للتولأ لللأ عا و

مثيلل لسبيللا (لع ليو لا لشعرل)ا  كليعم هال لاليلجس ا لامعتق لهل لالقار لمشارك ل))م لكبرلع ىلح
لالشعر لأ ح لع لكالللخ ليو لا  لأ لشاعرلدييل،لا  ولولق لت لخصو لالتالي لاماحظ ل"أ لب اللللالشعرلقا
لأ فصلمليا للاس تطي لفصا لأ  ايلالشخصي ويلالشعريلع لمعتق رلا لل،ليا للللت لللين ليو لحصول لا  لماني

لالشعرلكش و لم لجراءلت لمعين ىللعرذ هبلا  لي ليلأ ن قيق ،لوا ات لمعتق لالشاعرل لالقار شار حنللل
لبأ ل لالقو لخح نلننالنشعرلال تل لالشعرلمس توينل لقراء لاا لمس تو لهنا ا هالم لامعتق لاليلنس م ل

هالوهنا لاليلنس م ((لم لالشعرلاذيلال ا لامعتق له ل،فالشعرل2جس رلم لالقار ليتطلبلال ي ا
لولل ل لنعيش لبللأ  هم لن لالصورلأ للامهملللأ  لللعب س للن لير وللولادوائر،أ  المالجعلنالنت لوه لشعراءلالرمزي

،والرا لال سسلهو لللي لغرلالعارفله لالقار للا  لمالرمي همل))جرب لأ ولي ليقب لأ  لعلي لالكم لع القام
ل ل للينسجملمم لأ للب سوس ل لالشعورليغامر للجرب ا للحي لشي لولليعودلير لر،لام لامظاهرلالويضي أ خ
للأ ل هورلسوءلتا  لبنلالشعراءلا و هملأ لامللي لال ل ((ولصعوب لامزا لمهورا ل،فا ل3بللعرل ر للالشعرلي

، لشاعريت ))لأ لللمس تو ليقو ل)أ دونيس(لا  هورلاذيليطالبلالشعرلأ للوهولماليؤك لا و للولال ي قاف ال
ل للأ وشعري لتواكبلتطلعات اعي ب لا  لملي وق لليليصبحلت ((فني لاس هاكي ليل4للملي رضي لال لصبحلالندل،وه
،الشعريل لالقار رل لكتأ  لح لأ  ليري فلمس ب له ))ليسللاتب يصا للليسلجردلا  حر لمروعلدليلم

                                                           
1
:ل  ا ،لال عاليوسفلا ل،برو لالامةل،دارلالعود لل0طللالشعري لل4ى04س ن ل.ل044،ل

2
دللل:جةل)شعر(ل  لل4الع لل0404ش تاءلل،ل0الس ن ل.ل40ل

3
دلل:لجةل)شعرل(ل  لل00الع ل.لى00لل،ل0404خريفلل0الس ن

4
للل:أ دونيسل  ،ل لالقر هاا ل ل.لي04فاح
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ل ليعلم لتأ لللأ  لي لينقللا  را للرا لأ ولأ  لأ يل،ولس ياس يا لأ للف لليسلتلبي اعيلا  لال ب سلللجواا لوالن مالهولالع وا 
، لأ ولسؤا ل،ذكلأ للدعو ليلحوارلمع ليلأ للتوقراءت اعي ب لا  دل1((يضا لو له لل ا لل،لوه لالقصي طبيع

ل))جواا ل لفهييلملتع ،لالعربي لالسؤا ليتجاو لأ ولسؤا لم لالسؤا للليسلامهملبللسؤا لنبح لقراءهالأ  ل ا 
ل دلبللأ لع لجوا ل،وم لهنالجبلأ للح ي لال س ئةلا لنتق لطر لوغرلاليقييلم لأ جللأ  لالغام لدلمناط

للفا بلالشعرلونقرأ  لنواكبن لبللأ  لنس توعب مالليسلأ  هملمقوةلالتأ ويل)...(ذكلفامهملعن لمقوةلال ل،لنستب
لجائزا ل المليع لنقرأ للوه لخيطا للأ  لنقرأ هالك ننالنقرأ للسطرا للولالقصي مالجبلأ  ،ويضيفل)أ دونيس(لع ل2فضاء((لوا 
لا ل لالقراء لالقرالها))لشعري لشعري لعاما لتق ليقينينا للولواحا للء ف سلت لالع هالع ل،لا  لالن لأ ف ل ىلأ بع بنالا 

هالشللم لأ لالشعريل ،ا  لامعرف لفاليلالتدللشا ركي لويللوالتباس،غرلوا لالن لشأ  وح لم كلمعرف ب
ل لوالعام،ات لال نسا ليلوشأ  لالقراء لشعري لاكتشافلا  لا ىلما اب لاكتشاف((دولوأ للحويللال اليعيل3ا ،ه
للشعريأ ل ،لالقراء هوما لوللم لالشعري لللقم لامراجع ر للت للالندلفا لوم لم ليقر ) لار لحسبل)رول

ليترف لللندللامعىلولأ ،4والقار لالقراء ))أ لاذيلتعطي لسو هاي لا لهارلللردللالشعريلليسل لاليلتصن مو
ل.ل5العمل((

لالشعريللللللللللل لكتب لقصي لامعيلليس ا لعوا لله سلما بلا للالع لت لهايقصي ل6ىلمال لجالي ،ا 
ل يث لا ،لالشعري لالتأ للتساؤلم للوفالتويلبت لفالي لفهالم لالغمو ل لم لالرغب ويللوفالتشر

آخرلنقللبتعبرل دلل،أ لالشعريلمس توين:لولا  لهولالندللللن لال و ؛لا ماني م ل معا لأ للا  لاددليلكبؤر لتولي لل
،لوالثاي: تل لا لالقراءا لم لمعايلاليلكونها لمجموع لامس للهولالن ا له لهول لالقار لمعىلتو ل ري

الامعىلم لال قرارلبوجودلأ ل7أ يلبناءلالنل؛الندل لالن،ه للقراء للولالشعريلكرلم لطريق لليس التأ ويا
،ل للالشالندلمتساوي يصا لجردلا  الامعىلليس مالهولمروعلعريله للهنالالندلوا  ل،وم لم لوسؤا للدعو فا 
ل ،قراءت لأ لليلحوارلمع لقارهالفالخل لخل لا  لالشعري اب هالالل8فقهاولال للهال،ا  لب لالغني لالرؤيوي حلشعري ت

ل لالقار ،لجالأ ما لم لالتأ ويا لمعىلللهائي ها لف للا  لليس ساء،ما للل لا للرج لالقصيو و سبلحلللت
لجعل ل اي())خو لك شل)الغ لغيور دلالقصي ،للالن لوحصان للفهييلللت لساءلغر هالا  للهالسملقي لحب ل م لص
كل ل ل ،وأ خل آاهالم لأ ملأ بواب لأ للوأ رد لم يقاعلأ ولالصور لأ ولال  لاللغ لولوهولبأ  لالقصي لس يج ئ لعن مركب

                                                           

1ل
لأ دونيسل  ل،ل ل،ل ل.ل11:ل
2
ىأ دونيسل  لوامتحو (ل0:لالثاب ا لا م ،د)ص لبرو للد)ط،لارلالعود ل.ل004(ل،

3
،ل:أ دونيسل  اا لالب ،ل،الآدادارللا لل4ي04،ل0طللبرو ل.لى0،ل

4
لارلينظر:ل  ،:للرول لوحقيق ل.ل4يللنق

5
ل   ل ل، :ل لار  .014رول

6
لالشعر،أ دونيسينظرل:ل  ل.ل000لل،لس ياس

7
لأ دونيسينظر:لل  لالشعر،ل ل.ل04،لس ياس

8
لأ دونيسينظرل:ل  ل، ل،ل ل.ل11،ل
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لا حلأ مام هاللهلتت لي لهسط لطر لبع لمبتغا ،للبعقلللملج لومعرف خا هالا  لأ ولأ خ لال بوا لتقو ئ فعن
لأ ل لق لالقصي لتبللهلأ  ل ق ،خ ود لا لمس تو لأ للي ل)ا  ليلكاليقو لم لنوعلريتشاردلالقصي لللقار (،جرب

شمللالشدل ال ل،وه ((جي ي ملوا لالق ل لالأ ل،ف1عرلبعام اعللالقار لال ب لالشاعرل لأ لشار لليضا لشارك
لالشعري و للل.التلقيلوالت

ل

ل

ل

للللللللل

لللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

 

                                                           
1
لهلالل  لعب للاي:غم لقصي و ،كيفلنت يث ل.ل014ح
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للجل صللالثال لجةل)شعر(ال ل لالشعري ا لا لليا

ل:ل ا لللح ري لال لأ ول:لاما

ل10 :ىلأ بعادلنظري ا  ا

لس للللللللللللل اي لالب لالتدلتوجبلالتحليللامهجيل لببع اهملالقيا لام لبع لضب لاليلتعمللع ا ي مح للامس ت
لالبح لهلجا لوأ  لالتدللخاص ا ي لاللح لا شال ي لح ،س تعمللع لالتحليللوحلتحليللامهجي اهمللتوج لام دلكلأ 

ر، لالت لالم سرل ل ات ل لهولح هو رجفللم لمعنلم لالت ىلالسدللا فعنالا  لاجاأ ولهولمالي دلرل اهملل،ا لام ولا 
الامعىل لوم لخاهيلاموقه لب وللاذيلينطل ضهلللبحاليت لب و اهملمركزا لل،ال س ئةوتت الحتللام للهاما لله لجا
ل لالتعاماماللهلال دبيادراسا ي ىح لضب .لالم لدورل لوبناءلامقول

الللللللل لال كرلقلقا لModernismeيعترلمصطلحل)ا ،لولارتباا لل(لم لامصطلحا يث لا لالعربي مظاهرلوم لللالثقاف
ا لله دلقراءات لتع افاتارتبا لاعتبارلل،واخ للأ كلع لجوهر سل ليع ي لللح ورهالع لنس لتعرلب لخاص نظر

يل يولوفلس ي للوا  (لومعناهالمثيلياتكالهللهلس ياقاتخا ا ل)ا لطبيع ل.حو

لغري لاس تعا لأ ن ) ا لمصطلحل)ا لا1ال صلل لامعجمي ل لتأ خ لحنلأ ها لل2لعربي، لمتشاب لمعا لع للخةامو تنب
رلأ صيلهو ل3((Modern،modérait modernisme))لمص

لهال) ظتا لل لانتر رنس ي لوال يلاللغتنلاجلزي لالرمmodernité)(لو)modernismeف ل لواخ ا لبنلا لالعربي
لامعاملفيادلتوامعارللوالعري ل هو رلم لال لضيقو ل)لو للم لترم يلامعجملج ،لف بتعبرل(modernismeلالرم

ل لالعراني لعري، لحأ للmodernismeواس تعا لرلها لالعلمي اهم لام لضوء ل نيس لال لتعالم للتأ ويل وليي لالا ر لال ك
                                                           

ي1 ،لسايله م لا ا لوح ا لا ،ل:أ ف لالعام لالثقافي (طلدارلالشؤو ادل)العرا ل.000،ليي04بغ
لالعن:ل2 (لمعايللكتا ا ل)ح للم ،لج لفي (لأ يلأ كروالم لال حادي و لأ ح للي:)صارلفا (لم لأ حادي لالس ل،و)ا ل (ليقا و)ح

ة، لالنا لحلادهرلش ب ،لشا لح لم لال ش ياء،ل،وشاب ي ،لا س لن ي (لا ،لورجلل)ح ي ،لوا و اء،لوال ح ب ل،ال  كرللوا
لالعن، ،)كتا ي برالا زويلوا  يل له (طلهملالسامراي،حقي ل)العرا ل(.لى0لل،ل0ي04دارلالرش ي

، لاليءلولاس تح ري(:لأ ح لللز ل)أ ساسلالباغ لكتا ،لو لالطرما لقا
لللموقفلللللللللللرهينا ل ث ل س تح لالرهائ لضغائ ل لومالحس لف

، لقنا لال مرلقري ا للواس تح ي والج لوأ ىليءلجل،واس تح لمعىلأ بع ،طواس تح ،القاهر بلامري (دارلال )أ ساسلالباغ لل0400ي ل،
هري،لي00 ل(للل  يبلاللغ ل)ه :ل.ىلو لولح ،لرجللح ي الحس لا لجلللا  (لمطاب يبلاللغ الأ جاهل)ه لا  لوحا لالرجللس ي لأ ح ويقا

، للالعر ل،اج ل4القاهر ل.411لل410،
:ل3 رق لب ل لالشعرلاللسعي ل ا جا للعري،ا ،ل،أ دونيسلمو لالرم ،لأ حا ي لطلوالنرلللتو ل.لي0،ل0114،ل0برو


Modernismeاي:ل د،لا لارخل هبلتبلورل لامللوم ليلاجا قيق لللا ،لكلوماليؤك للوجودلالاحق بر لال لاموسوع ل لب المالعرف ه

، لتعرفلامودرنز لالعقائل)لروس(،حي ،لمجموع نيس لال لاجاعيلوسلط للوالعق لحياتنا.)اموسوع لروريل ن ل،ا  لمالنؤم لب لم علهملياشو
للروس،ارس، ب (للروسل،م بر ل.ل1ي،ل4ى04ال
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لعر لالتاس لالقر ل لالسائ ي لس لالسوس يولولا لل"ل1وال ورها لج للها لالغربي ا لوالتالا ،جي ني لوال للرخي ويلمردلض
نيسلدكتاتوري لال ،لوسلط لامتحجر لالشعري لامارس للولوض لتعيلق ا لأ وروا،لا لالرأ سايلالقامل لالوض لنتيج جاء

ي)) لحةلج لأ ولالطبيع لالربي ل((عود ي للس تئنافلالزم لا ا2،لالعود لم لال ي لالع ل ا لمصطلحلا ل لاخ لوق ا
ل ااني لمصطلحلا ي ليالنق لفا ايوصفلالشعرل)، ،ا ي لا لالشعر لم لاددلل( و لبيالي لعاق للها لص ا لاس ت ق

(،لويل ريل،3جنباللالتباسلmodernisatriceأ وmoderniste)امودرنز لف را لاليلحتويلا بر لال لدائرت (ل )فامودرنز
يلالتحرريلختلفلع ا) لمصطلحلوالعقائ للل(ا ا لا لأ  لما))ا  لع ود للمتكلدلةل لنزع هولجوهريلوشاملل

ا للا هومي لوم لقمي لأ ولظا هبي لم لاشراطا لتقي لمعنل،دو لموقفلانطولو ي لبتح اص اءومهالتكلا للا  يا ا
لالرملم لأ للللحلامودرنزمصطلأ ما،لوال نسا لفهولع ىلينمين سلا  رلاللغويلن للأ لغرلال ومصطلحللللا هبلبع لم لق ن
( ضاف ليISMا  لداخللل(لا  لمعين لحرك لع لارخيلمعنللال دفأ صبحلي لبوض ل.4((الغريللمروط

لل(امودرنز)لللللللللللللل لحرير ل لفعا لدور للها لا للال نساحرك لم  ر نيسلسلطوف للانل،ال لدعو لفهيي لض عا
ريلتدلا للعسفلال لالالعقيلامتحجر،والطغيا لموج لبرو رلالبريويلمالسامل لال لاليلستس تح لمرحةللا أ  لتب

لبنل ي لا لالعاق لترملطبيع ي للال نساج لللال نسانيوطبيعت لاجم ل ا لا لم لل))نتيجللال وروي"لجاء للتحو
يلىا للال قطاع لالصناعيللرأ ساليفال،لالبورجوا ،لوم لالتق الوقللالتقي،التقلا ىواشراكي لمرحةلا اا لب لفل لاخ

هال لالتدللا ىمهملم ليعي اي هالب لاليلشه لالهام لظهورلل)الراكسيس(حول ايلم لا لالقر لعللامرالياجاعيل وان
لالردل لالثور ربنلالعامينلوقيا لا لالرامي،وهملى040-0410وس ي لالس يا ل لالتقني ااهاللن لب للا ىومهملم ليعي ر لا هاي

لاخراعل)السدلالعامل اي لوب لالثاني للراطيقا(ي لرأ سا لال عاونظري لالصناع لعقبلل،لفقلب ل.5((ع

سببلللللللللللللل ال اوه لعرلا لم يللالري لل،التب قائ لا لالتقني لقلب لوالبفق لهلامورو لالسابق لوامعلوما يا
لل،امصنفالعامل لدخل لأ  ل للال ضاءفبع هراءلب لاماضيلالغالال ضاءم للال أ للالقرو لالتسللوب لالطبيعحرك للع

للسلالصناعيلختلفلع لعاملأ م ا للال نسافأ خ لم لويقردللس تخر لم لالن لالبعلل لاللباسلوالطعا ا لامسافا لج بوسائلللي
تل لا لامم للوبل،التصا لهولنظا ا لا لنظا و ل،لكلي لالواق لنظا لتغرل يا لا عيلتغرلأ نظم ،للال دلأ نظموس ت

ل لالتق هو لهولم لالغربي ا لا لامركزيل هو لم لا لالردلاذيلمثللذكلفق (لالال ساس يكز ل)امادي لامعرفي لللمنظوم لغربي
،لوهول يث م لاليلي للال جابا لق لاليليواههاللال س ئةهالع هائي لفا ،ل6ال نساا يلوم لم لحمللىالتح لملي لتملرمليالتق

راد يقافهالل حوللم لل،وخارهالال فرادلا  لطبيعيلواحلأ يضا ل،لوهولا  لتملحسبلقانو لواح لاجا ا ل لخطي للملي يظهرل

                                                           
ل،طلدارلالعملللماين،لمنرلالبعلبيل:قاموسلامورد،ل1 ل.ل1ي0،ل0110برو
:ل2 رق لب ل لالشعرلالعري،لسعي ل ا ل.ل0للا
،لينظر:ل3 لالعام لالثقافي اعىدارلالشؤو ب لوال  ا لوا لالنق لا شالي ل ي لنق ارا للىي04،ل0طللفاضللامر:لم ل.لل0ى0،ل1ى0،
،ل4 س لن ل.ل0ى0للفاضللامر:لمرج
لالشعرلالعريلامعار،لخليللاموى:ل5 لحرك ل ا ،لا ل،دمش هوري لا لل0،0440طللمطبع ل4،
لالوهال6 ،للامسري:عب لالغربي ا لا ل لمعرفي ،طلدراسا لادولي لالرو ب لل0110،ل0م ل.لى0،
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مالللما لاجمعال،و لمي لتقريبا للو لواح تالي لحسبلم لاجال لالعريلوجودلارخلل،ومي لالتق هو لم ر وي
نساي نسانيلللواحلا  ل.لا  نوع لوم تل ل لوارخي لحضاري يا لتش ل لتتب لمشرك

ا)ارخللا للللللل ةلأ ولقوالبلمطللليسلنسقا لل(ا للظواهرلما لم ،ي لماهيت ي نالننالم لح لمسارللولاس لعرلالتتب طبيعت
،لومرد ل للمو زا لأ ولق لكتجليا ديت للم لتع أ  نكلم لللأ م غاير منأ وللم اخة،لأ  نللموم للم لع لنللم ي الا

لواح ا هالح لبوص ا ل،لل))يلبطبيعهالا ل،ا ماتأ ىلالتضاي تللوا  ل اا لع لح لمعا لنتح لللتراف لدائر لوتتس وتتقاط
لانتشارهالأ حياا ل ل رهالحسبلل،أ حاين،لوتضي لتأ  لدرج او ((وظروفللأ ماطهاكالتت لوس ياقهالالثقا وهناليتوجبل،1هالالتارخي

ري لملالت ا لتربطهالصةلقرابنلا لوبنلمصطلحا لهاه لامضمولب لعهال هالغربي للل،ول ل.Modernité(امعارل)م

لالوسطللللللل يلالقرو لاليلف ر لال مال))و رلوال ليق لال لبعثا للا لاعتبارها س هالفها لالعريقلن لجريللللنتاجا ا
لم ل يث لا لمصطلحلاموس يق ا لتشللاس ت لان لاموس يق ل،لل  لالبائ اا لقابللمصطلحلاموس يق حرا للم لقبللمي لم

لطلي لل،وقطاعلابتارلخالعوفاعلي لتواصللالظهورلتقنيا أ  لب ر لال لمالدلوأ حاومن وانيلشك (ع ا ل)ح ل،ش ب
ل لبلغ شاليولق لامعىللا  ا لالرالأ وهاه لالثام لعرلم لالقر ن((لهاي لوا ا نناللوم لمل،2علالشهرلبنلالق م

ل لاذالا القو لمركزي لتبن لق ا لل،ا لم لالعقللومعاير قيقلل ظهاروانطلق لمنظولل،ا لالوعيلوحوبن لع ري لمهالال
هال سهالأ عطول لمللن لخطا لصياغ ل ري دا لمتشظللع لورؤي لقراء ل لوالتال،والنصولال ش ياءي جزئ لم قيق لا يلان

ج لوغرلم لالعقللقردللل هالوالنصولال ش ياءلوعيللا ىر ىب لامايلبللمللا  لم لالقطيع دلك  ج لوعيللأآيلوم لأ شاهنظوم
لحرل لعلي لتعمل لالي لالتدللا لامنجز لجم لظهور لوم لل))وهولقني، لجم لوال لوالرمو لال شار ري لالش اب

(CRYPTOGRAPHIEبعي)لالامة،لا ل ري لوا وي لفا للع لالع لالقصي (لوذكلاتسم يا لا لوال)تقني لالخزا ي س
لو لوالقراءالصنعلوالشهو لوالتقني لل،لوالثقافي لوالطب وي لوالع لوامثا ري لوالع لوالرثر طاب لع لا ل.3وال نشاد((فابتع

(لللللللل لالقصي ل)تقني الوصل ىوا  للمالا  ليوصل للا  رلللفأ  ارسلاليلهدلكللليعيلالتن هودلوام لوا وللل،للهاحرا
ل رس للالرومانس يس الام لكثرلأ رااليلقوض ل ورلالثور لب رع م،لو للالق يا ،م لجوانبلا ))لوال د لبوادرللق أ  ب

لحوايل رن لالشعرلال ل لالرمزي رس لام اا لوب لالرومانس ي لهاي لم ا ل11ي0ا ل)بودلر(لاذيليع للأ وم م لاس ت
ل لنص ل ا لا يثمصطلح لا يا لا ل،Le peintre de lave modernité()رسا لارتباطها لعن ا يال لوتمزلا لب

لل،وال  اا لا لنظري لع ور لللطبيعيلافلال رسطيويل لع لالطبيعيلتصلل،لتقلي ع رلمالتب لوبق لحيةلتصنع وال لعن
ى لل،ال لا  لمثالاماكياوهولم لم لامرأ  اللل لاذيليصن لاللعبلا ل((لهولم هوما للا ،4للجا لم لليس ا أ وللسوس يولوجيا للا

هوما ل هوما للأ ولس ياس يا للم مال،حرلامعىلارخيا للم لللحضاريللوا  لمز للصيغ لالتلتعار ؛للقلصيغ للأ هالأ يلي لمي تعار

                                                           
يل1 ل :ل،جا لقصا ،لوولي لال د ل ا لا ،لخطا لوامرجعيا ،طلال صو رل،دمش ل.ل41،ل40لل،ل0110،ل0دارلال
،ل2 يث لا لوال دبي ني لال لالعشريل:لاجاها لللللمودلأ م ،طمرلي ل،القاهر ل.ل010،ل0110نرلوامعلوما
،:لخليللاموىل3 ي لالشعرلالعريلا ل ا ل.ل4للا
،ل4 س لن ل4للخليللاموى:لامرج
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، للالثقافا جانس لم سهالوك هالوح لن ا لا ر لعاميا لت ،لانطاقا للمتسع كلم لالغر ل لموضوعا للوم ا لغامضا للتظللا
لدللت جال لليتضم ل ىلال شارلا  لبأ مه،لا  لارخي لاذهنيواىلتللتطور ل د لت لا))،ب لوها لفر ي لح لحو افا خ

ا لهولل،لا لعلي لامت ناهيلأ فا  لم ق لورموالمعامهالب لالشعري ا (ول)رامبو(لمثلوالا اليلللل جيال)بودلر(لو)مالرمي
مل(( لبع ل.1أ ت

لللللللللللللل لاذيلسع لامنجزلالبار ليفا لوامايلا  لتربطهملالرا لللوش يج لهولقط ا لللح لوانل،الروادلالغربيو
ل ا ل))ا لم مايلمطل لملأ وبودلر(لهولفل)ل،الآنيتضادل لع لالتعاطفلوامراهن لمتسم ا لللح لنظري لصياغ الم لق

لم ل ح للأ فات ي لل2((للتج لسع ي هالمشرا للا ىوهولج لأ وللبوص للقافيا للاعتبارلاللغ لم للالآخر،لالآخرجمع اذيلسع
ل لشللعا ا ىا للحريرلا  لدعو لذكلان لخيارت لعز هايلل(بودلر)وع لشكهالا ل جرلاللغلا ىصص للت لرب وع

ل رر لم لل ل،لولامعايلب لودللي لتركيبي لتبيلعاقا لتركهالحر لب لالرالومورو لمعياري ل.خض

لللللللللللل لالتدلل))ا  لليسللجانسلاذيليتبأ  ا للا شفلتناقضهال للظاهرا للا  لت اهمللنس بيها،ولللارخيها لهاوتغرلم
لالنظرلحولها، افلوها لم للواخ لما ا ليتضحه للأ  لهولم لامقارن ي عارضنللشاعرلح نلم لبودلر(بنلموق ل)شار

وريلهول لماركس)وفيلسوفل كل،(ار ل لحولمالأ بر ر)ع لالتدل))،(هريللوفي لم لمتسم ح لمالت لع آفاعاطفلوامراهن لأ
، ي لل(ماركس)لفا للللتج لس ن لللمنطلقا ل40ي0من ليرج لس يا لمنظور ليم  لل،ال خرامعارفللا  لمصطلح لانتق ي ح

(Moderne)ىللا شارواس تعمهلل للا  لوالس د صادي لمظاهرهالاق لالرأ سالي لوقيا ي للياس يصعودلالبورجوا ميلواح ل لس يا
قار عارضن،لوم نلع لتصوري لنظرينلم نلالاش ي لاموق له للج لأ هدللا  لمسرهالامعق ل ا لا هو لم للتجلي ما اللل

لق اخةلا لل،اوامت لرب لالطدلل(ماركس)لق ،نق يث وةلا يلل لالتجري لاليلاب لوالثنائي لاجم لحيا كل لع ل لتود
ل(...) لليتلل(بودلر)لحنليموض ا لا ،لجر لوامؤق لعنارهالاصطناعي للق و لي لأ ن يلواداملولربطهالماليعتق ال ب

يل(( ل.3وا

الللللللللل أ ه للب ا اعيلال دبيتظهرلا ب لل))م لخالال  "لول"ودلر"بمالجاءلب هوما لل"مالرمي للخاصا للتبلورلم ا للح
ل لبتسمي أ  ليب لاللغ ي ج ية،لف لوحريرلا لاللغ ي لح ودل لبالح هالمغامر لوامتناسلللال ش ياءبوص ل لوامن لالهار وماحق

للل لامغر لالعري يا لواملل،وال جالضاءم لصلبلا ر لاليوميللل شابت لللحيا لوامالئ لوامعاري س ي لصيللاماالتلالهن ادي
)) يا لا المالجعلل4اليلطامالداعب ر)وه لالبودلريل(لوفي لل))لليعترلالن ا لا يا لا  Le Peintre de lavieرسا

modernitéلالتارخ((ل ل لهام ز (للليعتركال،5(لمثللق لبراد ل)م لمس تواهالا لالبودلري لتلالتجرب لوالشعري لاجاعي
ل ري رل))تقوال لال لالعري لمنجزاها لامتاملن: لبوهها ا لا لفهم ل لارتا للنقط لللطبيع وة للوال نساا والعائ

                                                           
:ل1 رق لب ل لالشعرلالعري،لسعي ل ا ل.ل00للا
:ل2 لبراد ،لم ا لا هو لم ي للتح لنظري للاعتبارا (اج دل4جةل)فصو ل.ل00،ل4ي04،ل0الع
ل:ل3 لبراد ،لم س لن ل.لل00للمرج
لبرادل4 ل،ل:م س لن ل.لى0مرج
رل5 ،:لهريللوفي ا لاظملهاد،لمالا لوالنر،لترم لللطباع ،لدارلاب لرش ل،لبنا ل.لى0لل،ل0ي04،ل0طللبرو
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لارلماغوم للاس تطيقيلالشعريها لم  للكمياءاليلجعل لالكم لوحمهاللكتشافوس ية لاذا لوتشلل،أ غوار لامنه لاللغ يي
)) ل.1للموضوعا

لعرفللللللل لبقوهل))بودلر)لق ا لأ علل(لا ،ما لهولالعابرلوالهار ا لا للني لنص و يللالآخرونصفلال لاذيلي ال ب
)) لاددل2والثاب لامللعو،مثلله لع لف لخال لالعس بللالبح هو ،لا لنظورلوام ي ريلريلا ل لخل ماين للا  يتضم ل

آ لاموضوعللأ اعللاليءلاذالوواح ل،للال ا لا ،لوتكلولد ات ل نا لع لال لوال ار لالعاملا ي ا لا ر لال لجل لق
ى ))ا  اس لاللتباسلوا لومشوب مغ كلالتأ للأ ضخملاذاي،لغرلالتدللمن ل لتطب لسوداءلان لل،دمغ لملي لالشاعرليلح ا 

ل ا لا لمو ،لبللفق ي ليبرلغياا لأ لويب لا لأ يضا للن لأ ولمو لتغلفلوتقنلال ه،لليسلغيا ا لا وفشللللغيابللكو
ل ور ل لأ م لق ي لالرجوا لان لللكم للاكسيسلالثوري،لالراكسيسلالكي،الرللأ يلي4ي0الراكسيسللامعىلامارك و

س لن الالنقلالوق شفلع له لل،فهييلت لسو و يلل لت لالرجوا لاجم ل ا ((فا لول لامضاع ن لامم ل.3ظللالثور

ر(لدورلللللللل اليتبىل)لوفي لل،ال نسايلللوعيلنقيا للويعترهالجوهرا للالثقافيلال بعاده ليعترلأ  لا  ا لا ا لا لالغليا حقب
ل)) لحولعا أ  ارس)،ل(ل)بوليرل0410ب لبياسو)ب،ل(ماكسلجاكو)و،(سون ،...لاخل((را لالتحليلي عيب ل،(،الت للأ لا  جرب

تللم)بودلر(ل لبوههالامتاملنلمنجزاهالالعلواهالا ا لفهملا ل لارتا لنقط ليق ري لوال لوالشعري لرلاجاعي ي
ل وةلللطبيع لا ر لامغوللوالعائلوال نساال لم للاس تطيقيمراهالالشعري لوس يةللكتشافلأ لاليلجعل غوارلكمياءلالكم

لوجمهال لالندللاذا لالعاقا لاللغوتشيي لالعاقا لم واضعالويس ي لوحواجزللم ىلال ش ياءادافع ل.حالهالالقصولا 

للوم لملللللللللل ا لللح (ا لسلي:ل))لهرامظل)البودلري بروهولل:وج لال ين سلعاملام للمالع لالتقني لالقاملع لالتق
هراء ارلوال لالب لع لفات :ل،امعم هورهولائللاس تصلحللووج لوعنرللسلم ارلييلواصطناعيليصبحلفاتنا م للا 

لحمسلل،ويعرلعنلحتويلأ للشعرل لاصطناعيلامل(بودلر)وم لم لوتأ سيسلمل لالطبيع ل((طلعز كل،4لق اهمللأ و ام
ل لل(بودلر)اليلكوها ا لا للع  لما لتس تطي لم ، لاليائس لالبشاع لاس تطيقا لبلور اوة كل للأ ل لع جادتسع للا  ا

عا ل لوالوسواسلفظللمو لللقل لامود ا لا لحملالعري لوس ا لللل ل ا لاخطافلوالسقوط،لتكليلا نائي بنل
لاخ ولعن ا لل(ل))أ بودلر)اطهالوحرهالكالتب لمع و للال عصاحىللي ياج للال فالا ىلح و لي ن ،لل لأ يضا لم لالواق

للعاجزا ل لوعاجزع لخل عا للم لالشاعر لتقود ا لفهييلح ا ليلح لا  لدلة، له لتعا ل يلا ىع لاعتقاد م للدينامي
لامس تعصل لوا لالتوترا لالغامي و ل((لىلت ات ل ل.5لح

                                                           
،ل1 :ل لبراد للم ل.ل00ل،
2: لبراد ل.ل00،لل،لم
ر:ل3 ،لهريللوفي ا ل.لي0،ى0للمالا
:ل4 لبراد ،لم ا لا هو لم ي للتح لنظري ل.00،00اعتبارا
،ل5 ، ، لبراد ل.ل00م
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للللللل لم لما ا لالتدلللآخروختلفلا لامارس يثيحسبلطريق لو))ل،ح للاعتبارأ  يا لا ل ا لأ مرلمروعا لوال د
ل ش ب ارسلال لوسائللالللمانوهول لووسائللادفاعلوام لاليلمردلصناع لوالردلدبي للالرومانس ي لوالواقعي ل،وغرهالالسوراليمزي

ه لول ا لختلفلع لا ا لح ،الستبق ارسلال للالسابق لام لأ وراكالان ياهال لع لم تل ل الالقر له ل للدبي وكالان
ل رنس ي لال ا لالرومانس ي لأ وللم لاجلزي لع لالرومانس ي لأ ولال مانيتل ل)هيغو(للأ ولغرها،لأ ولاس باني لرومانس ي كالان

ا1أ ولغرهال((لدموس يولأ للللمرتنلتلفلع لرومانس يل ا)لمصطلحلفا لل،له لتباس يا لا  لالزلل(ليتسملبطبيع لوحركت لئبقي
لوللجعهلساحا للالي ي ليقبللالتح لل لل،تأ سسلوس للال شاليه اهم لبنلم ل لا امعارل)ول(ا)سببلملي
ل)و( ا لالندل(ا لأ نطل لامصطلحالقادلم لتصورلللمزلبنحي لله وار لوال دا لا ا)مصطلحلل،طبيع لالرملا (لع

جانسا ل ولم ليب لالسؤاللظاهرلم لأ ن ؟:لم لحي ا للأ ل،مالا رلكبرللا  لق لينطويلع ا لوديم لالامصطلحلا
للوالتناق لامس توينلالسدلوالنسبي لع اعيلوال ديوس يولو لح،2ال ب صا لان ا للال دررلوه علل،لوجال خاقيم لرسالت

لجزل للا لءالثقاف لللوعيلامركب.م لملي لجريبلمس مر

لال لوللللللللللل لتصبحلملي اعلخاضم لم لالشلعب ي ،لسوءا لللللمعايرلج لالصور لأ ول لاللغ ل لالشاعرلل))وذكلا نر
لاجلزيل)ستي لسبن لاشراطا لوالناق للر(جعللالوجود لويرهائيا ليعللل د لذكلفهو لخطيئ لبيها لالعز لأ  لأ ولوي طي

لوالقميللرطلال ل (للنطولو ي ميزلبنلمطنلم لالشعرلهال)الشعرلا لا لل)الشعرشللأ ددل(لأ ولل(Poetry Modernعن
اي()امودرنزي( لامعار،(Modernistes)ا لأ لل، (Poetry Contemporay)والشعر لير لعاللفهو امعاري ليعرو

لال ل ولتريسمي لال قانملال لاليلتنطوللالال لالاتبلامصطلحلامبريلع هو لم لم لا لساس ي هو الام له لالشاعرل،لوماليقر ما
لمبرا ل لجعللمن آخرلامطاف((بعللنوعلم لالنبو لأ ل لم لصنع لليس ل.3قي

للوختلفللللللللل هو ا)م لا لا(ع  هو لم لمانيا ل،))وماا للماا للCONTEMPORANEITEمعار لأ يللفامعار
ل لعرلالنس ب رن ليعي للا ىيعي لال للال مرييفرنسالأ  لاوذكلختلفلامعل،بادلا ىعرلالنس ب آخرللا ىرلم لما أ

ىالقياسل م للا  ،لوختلفلامعارلم ل ا لأ ول الاجم له ىتق للا  يلاليولمعارا لم ،لمالا لفل،لامايلتقلي ا ل-أ مالا
منا لل–لمنيا ل ل لخ لمولي ا للفهييلعامي تناللويلمانيا للواح ا القس نالح ،لفا  لادرج لأ وللا ىختلفلم لحي رنس ي لال ا ا

ي ،أ ولالياانيلال مري لبع ا خللعرلا اول لللفنح لملن ىقس ناهاللا  انللا  ،لعاما لحالنالقبلل ا لفنح لنعي لعرلا
لفم ، اا لح ا لا و لت لوم لهنا لفرنس ي ا لولللح لعربيأ خر ا لح ،لوم ي لويلتنضويلمللأ مري لحرك لح يعها

لالعام(( ل ا ل))وذ4ا ننالالقو لأ ملم لامعاركلم ا لا لالعرل،أ  لترتب لامعار الزم لحسبلغرللأ يل؛كلأ 
لم للاأ ه لل؛ال وىتقر لمثللالقملالسائ يأ عيلها لالصدلللالعرلا لتلأ و ل لعها لي لموجودا لور لم ي م للغيرلج

                                                           
الخليللموىل:ل1 لالشعرلالعريلامعار،لا ل.ل00لللحرك
:ل2 بي ،لطرادلال لامزل زءلكتا ،ا ا ،0مزةلا لالعام لالثقافي لالشؤو ار ،ل،و لعربي آفا لل0441طللأ ل00،
اع،ل3 لوال ب ا للوا لالنق لا شالي ل ي لنق ارا ل.ىى0فاضللامر:لم
لالشعرلالعريلامعار،لخليللاموى:ل4 ل ا ل.ل04،00للا
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هوهالاللغويلتعيل،ل1قبل(( لم ل ا لا كلالستنادلأ  جادو يثا للمالملي لموجودا للا  الح يالغرللم لقبل،لويظلله مالبقيلف
ظا للمنأ للبقيلأ يلمال؛مأ لوف ت ل ،لالق .لللع لفعللالعاد لدام لج

لالندلللللللل لبع لمعنلقادوير ا لا لاأ  ل"لتعيلفر ،هالالعا لالغربي لارخلالثقاف ل للا ىويعودلارخهاللمني ل هض عرلا
لا ل لتطورلالظاددللال صايطاليالم اي لب لعرلاهرلالعلميولييلأ ولم لالساب لالقر ل ىلوالراض لأ واخرللا  ل لالس ياس ي الثورا

لالل ل،2ثام لعرالقر لوق ا)جاء ياا لا لل(للتقر لاذاتي أ  لا،مب هو يوم لالزم لا شللعظم لاذيل لل،ري وم لم
لامايلكشعارلمه لم لتكلالقطيع لمروعهاناح لم لخا ا لللمنظورلا لم لقبللفاس جاءلوم لللال نوارامعرلعن

م، لتطويرلمللموضوعيللبع لالعمللع دلم لخا لمونيلوأ خاوهوليتح لطبيع ا ل لمالوتأ سيسا لل،وحقو للع س ب
كلالتدل ل ا لللحلم لاعتبارلا ي ،يصورلا لمتغراهاللا ي ليالللاهامس تجلوأ وليلالوعيلا لحضاري س تجيبلاس تجاب ل
ل م لالق لالثواب زلع لتيارا للاطوال مللق ،لفهييلتع ي لموللجارفا للالتقلي ل ل يا لللميادي لا لامتواصل،يطا للها و كلي وب

يل ل)لفلس قا لاجاعي(لو لبلليلارخلحضاريل)س يا لأ ولفلت ي لتقلي اصللأ هالليس اعيا ب ل.(وا 

لللوانطاقا للللللللللل ا للأ جبللم له ا هملا لأ للتعامللمعهالاللن لأ كرلماليلشللأ هدللهاع لحاةلرو ماليللأ كرا
،ل هدلصيغ اهما  لام س لالعرلاتللالم لأ  لم ،ل–سا اج لوا لمس مري لوعللوالرور لتطورلوتق لويلحرك ا لا و لت لي

لالعا هوها لالندلل،م لم لاذيليتعار ا ضاريلا لا م كلا لعليويل لالساب لجارفلأ لم لتيار ا للا ىمت لللا 
يا لا يقاعهالنظرا لللاميادي ل للل  لالرد ،لفامعرف لالعرلالطاغي لاذيلجعللالتغيرلم لهائة.لال نسانيي لوتتضاعفلرع لتتق

لللللللل لوالال خرلو يا لموقفلم لا ا لا لأ  ننالالقو لللمس تقبلم ي للال س ئةكليلتلولوجودلورؤالج اليلتتبادرل
ليوميا ل هاننا ا للأ  تشفلشي لن ما ا للعن ي لولول،ج ،لليلالطريق يا لا ل ي لا ي لفلا اموق ليل ا لع لا رالامتحو

لوامتغرل لالوجود؟لالثاب ،لمالهولرلوجودال لللعطاءللل خع لالساب لل؟أ  ل ؟لهللح لاجابيو يا لا رال لتأ  مايلقم
ل قاف ننالاللم لول،؟لالآخرتقبلل لم لم ل لأ  للال جابقو تنالالعربيلال س ئةع له ا للي لرلح لالغربي ا لا لم امتنام

رلوالعقللالعاميل لال لع اهاامس يطر جا للا  ياتي لا لاجال لمي لمس تو ل.وال نسانيع

ل

ل

ل

ل

                                                           
لالعريلامعار،ل1 لالنق ل ا ل:ا راق ل لاجي ل.ل00عب
لهلامهنا:لينظر:ل2 لالعربللعب لالقصي ل لالعنارلا لوبع ا لامعار،ا ر،لي للعاملال دلل04م سمر،0الع لليي04،أ كتوبر،نومر،د ل1،
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لولال10 لالتدللا :حرك لالشعريلالعربي ي لح

يلتبطارلللللللللل عللعواملل)تثاق لب لالعربي لالشعري ا لا علللم(لAcculturationنشأ  لال ا ل،وم لروطله الغر
ي()التل هوما للثاق لم لالعربي ا لللح لأ عط لما ا لالتارخيلالغري،لوه لمسار لاذيلاكتس ب س يللن لف لالبنيا لتقوض ))الثقاف

ري لالتللال ني لوال ي لالتح لمر ل ي لامس توردامس تجلبلقلي لالثقافا لخلي لا ى)غسل(للوتشاب اعي لا لالهوي لتتعر
ل لوالعقلي لالبي لع  لالغريب وي ا لا لالثقا لللمو لامرخ نتاجياها لوا  اهري لا لالتقني لالثقاف لوسائل لعر قري

)) ل1والثقافا اع،ا  ليتطلبلمثللالندللال ب ا الا لله لذكلأ لل،ال صيمو لحىلمل يا لا ل لللأ مرلومه ل صبح
رلالعري،الشعرلالعريلمالأ ددل لال لنوعيل ىلانتقا لالشعرلمطلبلفيلوقويلللا  ل ا لا لأ  لل،معا لولش لالعريل للأ  ا 

ظا ل ح لم لا ي لعرلالتح اي الالوافلب لاا للم له ودا للاذيلطر ل.لقرولظللمس

كل)أ دونيس(للللللللللل لأ ل:كاليصفل لاذه لالعريلما ،))انطب لاماضوي لاماضوللمي لي لتؤديلا  لما طارلحثناليوأ بر هولللا 
ل لاجهو ،لأ ولغرلامأ لوفرف وفلمن للبللا لالعريلبأ  ما رلا  المالي له يفللال نساو ليت رلأ  للليق للا  لال ش ياءم

لجارهالويقبللها،لوال فار لخياهلأ  س تطي سرهالاأ مالتكلاليل ليرفضهاللليليعجزلع لت ن را لفا  لف لللأ ولشعرا للوهولحنليواج
لماليعرف لأ ول للمبارلينب ؛لحاو لاذيليعرف لترا لم لامقارن هم لي هملأ  لمالي لللمقارنلأ يلم لجا لم و اللوحنلللي له فا 

ولهلغريبا ل رليب لهولال،وخطرا للالشعرلأ ولال لي لا  لوسمحولللواحامهملالنس ب هم للهولمالي لوالثقاف لالطبيع ل لهلالتوج
، لواجم يا لالعريلمورولا همللليءلوس ت يرا للليلي لج و لللي الامورو له لم ((لوماليتناق لقم ليعطيلأ ي ل؛2بأ 

سلأ يلأ  لن لراعلم ل للالعريللليزا للليقبللاذا ات دلل،ال خرل شعرلل ن قيقيل لا للبوجود ات م،م ل لالق لترا لم
ل لوع لمليا لهناكلافراضا الأ  لوج ي لالتدلالتح ماني لا  ر هالف لتعودلا  لوقبوهلأ ساس ي ي ،ح للولأ ولرفض را يلالتأ 

لالبنايلاجاعي ي لللتح لالعام س ي ل.الن

ماليتأ ثرلالللللللللل ))عن لأ ن كل ل لاجاويتلخ لملي ماللعيلعقللالبريلبأ ي ليتشللا  لالعمليفأ ن له لهويتلبتأ كي لوحقي
لمبينا ل ،لبواسطها لمل لكاللولان ها مردلعلهالومعارضها،لما للأ ولا لال ساس ي ر لالق لع لطري يا لا آليا لتعمللأ ا وه

لهولأ كرلتأ صا ل يارلبنلما للللاخ لالظاهر لاجاعي قيق لفها((ا ق لهولم ال3وما لالعريل،ه ولعقلي لتب ماللان عن
لأ ل م آلياهالالتحويليص لبأ ا لا ياهالوها للوكي يثي ،التح لالعملي غراها لراعللوم لأ  ر لن الل لضوءله لداخللال فارو

ل سم لمال لم لفر أ  لالعريلب لموقفلالب)اجم لللراعلاماضوي،))فادلةل الاس تعاد له (لو هض لماللعريعرلا امتناق
ا لا يالنسمي لخاصلفهوليقبللمهالللمالحس لا لامعيش لاموقفلالعقيلاذيلأ ددل،لوطر ليرف ن ،ل ا ىلنشوءلا للا 

                                                           
:ل1 لبراد ،لم ا لا هو لم ي لللتح لنظري ل.لى0للاعتبارا
(ل2 ا لا م ل،)ص لوامتحو لل0أ دونيسل:الثاب ل.لى00،
،ل:قوسايتوسلفل3 ي لالتح ليا لوج ،لال د لدا لحاف مل،م لوتق لجةل)فلترم (لاج دل1صو ،ل0الع بريللىمايولىليوني لل1ي04،ا  ل.ل010،



:لللللللللللللللللل صللالثال لجة)شعر(لللللللللللللللللللللللللللللللللللللال ل لالشعري ا لا جليا  

 

 
173 

ليلنا ل آخر لالعلميبتعبرلأ لمنجزاها ا لم لا لأ خ عهاالتقني، لاليلابت لالنظر ليرف ن اللل لوا اعللل لال ب ل قيقي لا
اها((امل لب ل.1نجزا

لللللللللللل لالرد ،لاعلقاما لذكلا ا لا لحقيق اوةلجس ي ل للحو للال ومجالها ل اعا لل،ال ب ل سهم ل لما ور وهولب
لالتدل ا ،ح لوالعلو للولقنيا لالشعرق لالراعلاذيلنشأ لحو لالتدللا لالثقافي لللحظ تل ))ارلامراحللا يثي للعليناللا لح ا 

رعلع لالندل ىلمالهولم لا  لعن مننا،نرفلانتبا ل ل لالعروب اعيللكم وي لا لأ صللالت لهوللقط لللل سفومالناحظ ع
ل لرمزي لالشلال داستيعا لورمزي لالثقافي ظتنا لالشعر،لعرل ن لالقريبنلم لف للنا للبللللالنس ب عاد لا  لع اذي ليعملو

لاميادلالمليعملوفلالتسمي عاد لا  ،ىللع للالبع لأ ثرلالثقاف لاليلاتبع طاا لا لوتوجههاللال وروبيكال لالوقائ لرص
ل ل؛أ يلالعود مو ىلماضهاللال وروبيحولا ل.2اليوايلأ ولالاتيي((لال ديا 

لتعرلع لالوجودلالعري،للللللللللل لالشعري للفامارس ا لا ا ظرلانب لتن لان لاللحظ ،وه يث لا لالعربي لللالثقاف و
ثاقة، لم لخط ا لا للم ليتعاطو للليزالو لالعر لمالا الوق لح لعاق جا لطورلا  لوالعقانيفهمل لتمزلالعلاني لي

،والتدللوالتموي ري لال خلنويري لال صاةلوامعارلوهنالت ر تاللف ل)ا لبأ شواكها،لير لالطري لمل  ل))لرلالهراس(اليلظل الأ  ه
لالعريلامتغر )...(لالواق لالقل لم لظواهر لب ليرتب لمأ سوا للوما لطاب ي ليض باين لم لقم للأ ما لالنس يلللبنيا لالت ع

لي لهولما لامغاربي لاجمعا ل ي لالتقلي لوجاعيوالعاقا لفردي لم لملا ،لرتبلعن ا لا لاخراطل لليظللدو و
ل لم وضعي اد لال نسالللتسمحلالس ت ولمع تس باهالماليغ لوينصهرلم للم ليرج لأ  ضاءلللهولبقادرلع لال ل لمعل وك ن
، ي لوانسجالج سلادرج ي،لوبن لالتقلي ليصبحلفردا للم لوسط للوللهولقادرلأ  لاجم سم لمال لنطا ل امللالعضوي

ل.3العري((

لبنيسللللللللل ل)م لي هبلا  لوهولمال لالعاق دله ي)(لح لل(التثاق لمو ل لامارك ))لللبي للالعاملالعرييقو لخم هيئ
لامايتجالرجللملالقبائلل ل له،لرلبع لوللما ن لأ هدللهلللال م لوأ ن لم لحليبلأ م لل لترض الالبي لم له الالقاد

؛لوال شالي،4الصحراء(( لامرجعي لصعوب للهنالت ل جأ يلأ  لم ا ملمال لللالاوعيلرا لالق ل،ذالفا  لبع لمليثب ي وا
ا ىلعاملا لقاملاناءلالعريلا  لمرجعي لتطلعا لوالتغرلس يور لالغريلوالثور مو لا لم اور لا لهولالآخرلدورا للع ل للي

ا ل ي رلوامعرفلملتصقا للج لادورلالتقليلالعملوالت لم لراعلحادلبيها،ليويتجاورلبأ ما لال ريلدو لامرجعي لل  لواجاعي
لالسائ ي عللرالالتقلي لب لبع لاهز لت لق يثم لا لالثوري يولوجي ي لامثقفلالعريللال  ها لل،اليلينميلا  م له

لالتدل للقيا م لعنارلل لنقرأ  لأ  لم  لالزاوي لوامعار ي لالعريللح للوتغيرلالواق ظ تلفللال ساس يالل ل ل ليتج كا
،لعبراالتدل لاديولوجي للوامنظوما ا ل لنظر لهلالعروي(لير رل)عب لفام لالعربي ا لمسأ ةلا لمي لطر م لخا

                                                           
،لأ دونيس:ل1 لوامتحو ،لالثاب ا لا م ل0ص ل.ي00،
لبنيس:ل2 ،لم لامعطوب ا (،لطلا ل)امغر لل0114،ل0دارلتوبقا ل.لىي،
لل3 ،لال منأ نيس لالعربي ا لا لدوري(لمؤسسل:لامرأ  قا ل ،)كتا دلم لقضاالوشهادا لوالنر،الع راسا لل لل0441صيفل0عيبا ل.للى01،
لبنيس:ل4 ل،النر،لم ،لدارلالتنويرلبرو لالسؤا ا لالعري،لح (،طلامركزلالثقا لل0ي04ادارلالبيضاءل)امغر ل.ل00،
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يولوجيالالعرل لاي لالنظرل عاد شفلع لمصادرهاوالبيا  لوحللوانتقادلالعوائلل لالعربي لبنلاجمعا اثها؛اليلحو لح أ يللقي
، ي لوالسل لالتأ خرلوانتقائي للتجاو لامتاح لامصاارتقالوم لملالثور اي لالعرل ىلمنط سلفاعلع لالندلوتأ منلاددللءلا 

ل (أ  و لقبل)وب لاللرالي تس با س توعبلم ل رلالعريلأ  لمهالي:لكيفلم للل لاليلينطل لال شالي لأ طاعلالآخرلا  ض
له،1مرحةلليرالييعي ل او)عب لأ صللا اي(ليريل لوامتغر؛للالغ اعلبنلالثاب ب لفهيي))معادةلا  أ يلبنلللعلميها

لدوما للالزمايلوالوقي، ىللا ىلصقللامورولفهييلتسع لا  للرفع وهريلمن لا ر للالزمايل لتزحلللمالهولوقي،لل ن لأ  بع
غرلومرحي، لظرفيوللم لظرفهاهولرور لبزوا لمولامورولولتصبحلحوارا لللتزو ((لسهمل لأ وليقي يللامورو لللي ن ل.2ل

للولللللللل ا ليعيله طا لا ويأ  ا ويلالشاملليلمسلا يلال لم لالتح يلفسحت لا دللم لأ جللصناع كتأ ثرلاج
لاذيل ل)الآخر(،ول لالسؤا لأ فارالولواهنايال و للحرهاللظللراد لم لومايل،"مالرلجم لغائب لتقني ف؟"،خار

لاللرايلالغري؛لمر لم لامنط اد لاس ت لرور ؟،وم لهنالان للومس تقبللغار لالناج لوعيلالتباسا أ يلم لرور
ريللع  اهملالتطورلال لبنلم ل ودللمعايواجلا رلالقصرلا لمالم لأ لالت لم لهللال نساليغرلحيالعاقات ويبس

يا لا لوامصاعبلال مورل لالعوائ هبلل للول،كوهالكثر (لللم لع ل)تشوها ر لأ س لالغر ل لاللرالي اللرايللتطبيقا
ردابتعادلع لالقملوع  لال (لحري )العقاني لال نسانيللال صلي لل،الرو لاجاها لذكلظهر لالانتقونتيج لالقر لعقلي لتاس
،لعر ىامنغلق ود ،لا لالتجاو ىلحقي لا  لماليي:لودع ل3وأ ملتكلاجاها

لعائقا لل10 :لاليلتعترلادوةلوالعائةلوللامؤسسا وضوي ردل.للال لال لحري لأ ما

لالوعي.ل10 لنطا لالاوعيل لل دخا للعقاني لمحاوةلملي أ  :لاليلب ي روي للال

لالصولل10 :لري،لامنط لاللغ لالعادي.لوفلس لالا لمنط للقم كلم لرف لع ل لومالنت

يلالردلل14 لا :السدللولومانس ي ود،لورالي لفهالالعقللا لوال ساليبلاليلجس سرلالقواع ىلت لللتاهالتريلا  فأ صبح
.ل قيق شافلا للس ت كلحواجزلللوسائ لب

ييللللللللل سلامنظورلالتح ري لاوم لن لاعادلام اا لالشعرىا لمشك لطر ل لالشعرلللعر العربينلامعاري ))لتبوأ 
لم ل ي لال دبيالعريلا لالتعبري للال شا للمي يللوتركيب لوالتش لجريبلاللغ ل لالقصو ال لوراءلا لوالله لالراد موق

، لالالن لالعربي لالقصي لخرج انلس ن ل ليثوخا لالتصورلوالطموحا دللم لنطا لامتع لامتخطيا ىلحزلاجا
ل لالشاعر نتا لوا  ي)...( لوالتص لواس تحياء لالتأ ثر ر لوالتأ صيل((ل(أ دونيس)ل ي لالتج لطري لع لار ل4معم لأ ك لما ا ،ه

ل ارق لم لأ ي لأ ج "))ولس لالعربي ل"الشعري لكتاب ل لامتأ خ)أ دونيس( لالغر ا لح يلاليلجعلتيلأ كتشفللرلقويلأ 

                                                           
لهلالعروي،ل1 رلالتارخي،لينظرل:عب لوال ،لالعر ل،برو قيق ل.لى.ل0ى04طللدارلا
لهلالغل2 لالعري،عب ل،امركزلالثقا ،طلايل:ترحلالن ل.ل0111،00،ل0ادارلالبيضاءلامغر
لهلالعروي،لينظر:ل3 ،لعب س لن ل.ل0000للامرج
لبرادل4 ،لم ا لا هو لم ي للتح لنظري ل.ل01لل:اعتبارا
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، م تنالامتق ا لاذيلأ نشلح ي لا لالس يا لنظامنالالثقا لعري((فاليتجاو ا لم رل1ئلع لال لانطا اي اع،ويلب لوال ب
،لالعربين لالتجس ي لفلس و لت لق لخاصلليتجهالحولفلس ي لال لالشعريلالعريلا ل.ل

لأ قردلللللللل ل)أ للوق لأ  ) لمق ،)أ نطوا لالعربي ا لا لرائ لهو للدونيس( لومثلها سلالاقلال ووطليعها لا ليزا للل،وما
لوالشعري ري لال لال وحلالتيارا لالعري منالأ يضا لبلللسبحللليس لللالنصفلالثايلم لالقر ا لا لمع أ  اذيلب

، قاف لو صادلوجمعا للوأ يضا للحضار لواق ش بل،س ياس ل)أ دونيس(لمال (ل)...(لوشعرلالعنارال ش ياء))شعرللف لا ردلبصيغ )م
ل ،ميضعنال ا لل لا ل لهولقراءا سححي لتنشأ لال ي )...(ف س رلا ،لس ي س لاماءلوالهواءللا و لمليت وهالالعنرا

،)...(يي ي لللجس واكبلال ساس يا لال كلوالقمرلوبقي )...(وبقللكلال لاذاكر لالوجودلال نسايلييلالزم لوبع لمس تلزما ي
لو و لشعريلوال ماءا الا  للله لالعريلامأ سويلالوجود)...(لو ىلالوض لا  لم لالوجودلال نسايلالس يط لامر اذيللسخري

لسوداء ل)أ دونيسل(ملها لعن و ل)أ دونيس(ل)س مياء(لبللأ يضا لل،يادلي وع ل للل ولللاتبلالسخري للوتب ا بلالاتلاس ت
لأ نواعلالشعر ملالبارعللاف لالق لالسخري س يالا لهن لأ شا ل ((لل حرفلوالطلمسا ات وي ل لالت ل.2و

دللللللللللل لح لوم لم لاجم ل ا لا لالراعللوال دد)أ دونيس(مظاهر لمظاهر يالعربينلم لخا لالسل وقمللبنلالبني
ي ا للويقردلل،التح ))موق أ  لب لالعربي ا لا ار)...(حيلبأ  لا لمق ر لامايلوي لتلليمثل ،نر ا لللح للياري  ال و

ريل: لف لس يا لالقاملاويمثللم له لالنظا لض لالثوري ءا للرا للب وار لالزجلوانهاءم لا للمرورا للبثور القرامط
ل لع لامتطرف لالثوري را ي:ال خوا ىلوهولهل)...(أ مالالتيارلالثايلف )أ يلنواس(،وا  لكالعن لاليومي يا ىلارتباطلا فلا 

ا لم لللع ل لوللمورولا لالتقلي ((لخار ل)أ يلما ل.ل3كالعن

ليعمدلللللللللللل ا اه لا لمصطلح ل)أ دونيس( لالتارخيلم لمولت لم  للوجرد لع مللمايزاوسقط لالق لي لج تتصل
لماما ل لمغاير لس ياقا ل ي لامعلوا الار،للس يا لا هو لم كلفا  وهروب سبلمعنالا الامعىلي لم للله لجم م لأ 

دي لحوه عنلاج للللالشعراءلوامب لامؤطر افلس ياقاهملالتارخي لاخ اعيومارساهمللل شالهمع ب مالل،ال  لامقابللعن و
لالشعرلالعريلم ل ىلال حياءحلل)أ دونيس(سرور الا  لللحلا لطر لع للال بعادر الي لوا ،الثقافي لوالتواصلي ي لوالنق

(لاذيليزي لشللالشاعر، لصا للكالمزلبنل)الشعر(لو)الن للمس ت ل للللح ئي لمب ما لمق مسأ ةلالتعبرلوالتصا
:لالشعرين اورلالتالي ل4لا

لللتباعل10 للغت لالشعرلبتحق لالقاموس يلليتحق .لع لاللغ لواس تعالهالامأ لوف ي لوالرا

                                                           
،ل1 لالعربي ل.لىيللأ دونيس:لالشعري
لال فاعيل2 لىعق ا :لا لعي ا لالر لدوري،ل،عب قا ل ،لكتا دللم لقضاالوشهادا ل،الع لللنرلوادراسا لعيبا ل0440،ش تاءل0مؤسس ل،

ل.ل010لل010
(ل3 ا لا م ،)ص لوامتحو ل.لل4،ل0أ دونيس:لالثاب
،لأ دونيس:لينظر:لل4 س لن ل.ل044للامرج
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لل10 لال فعا لاليلتطاب يولوجيالاديني لاي لالهولال مرل لماديلم (جس يولوجيالالثقافي لم لاي )رح لليسلللشعرلبص
. ما للا 

لبتقل10 لالشعرلأ ولخل لللتق لالتحتيللللعاق لوالبني وقي لال ما لم لامملأ ولتأ خرها،لالبني ق لالشعرلم و لي لل لأ  لجم
، ل لم لحتي ا لليلبني ل لم و .لأ ولي م لامتق لالتحتي يلالبني ل للاجم

الامعىللللللللل دلاه ةلاللغيتح لخل ايلمس تو ،السدللوامضامنلوال شاللشعرلا لالردللائ ن لع لالتدلا  ،اص لالثوري لحول
لصول مردل ،وامعل لع لا لالشعرللرهالالكي لقم لأ  لالقو ننا ،للوم لهنالم لالس يا لجردلالزام مالت ))فالوللت ل ا 

لكل لرؤا لكل،لتطرح شفلعن لتعبرا للأ ولفالت اليصبحلالزا للللوه لجالي صاديليع لفعالي لاق لأ ولع لرؤالالثور
،وأ بعالاوجلياهلالس ياس يلوللاجاعيول الي شفلللالوصف((لدهالا لال لالشعريلالثوريلهولالزا ل.1فاللزا

(للللللللللل ا لا للدونيال لوحتويل)بيا لواح لنظري االيلال سسصياغ لا هم لل ل)أ دونيس( ها وحليللجلياهاللليعم
، للالشعري لأ  ل لالبيالال موا  ا لعلها)الله لاليلتقو لتكلالرؤ لع وائ رهاااح لف ل ،ل( لي لا  عو لت ليلح للوما لا 

ل لالرا ل ملوا لالق شالي لم لا  لمقاييسلمس م لع يلاعاد ))يق لالعربي لالشعري ا لتقيملا لأ  )أ دونيس(ع
ضاريلالعريلالعري، لوامس تواوم لالوم لالعرلالعريلالراه لوم لالتطورلا دلالوجو العريللاهلخوضليالللراعلامتع
، للاليو ليعم ام لا لم  لأ نواع ا لميزل ى ،لا  ني ل،وال ىالس ياس ي ىاجاعي صادي ىاق لوالثوري للالعلمي له وتشر

ل ا لللح لالثا لأ ساس يامس توا لللخصيص ي للرؤالج ا لا ،لويلجوهرا ليلأ  جا لواح للرؤالتساؤ لحو تساؤ
لالامم  لع جا ،واح لالتوتر؛للسائ ظ ليل ا لا لاجملفلحظ ل لبنلالبىلالسائ لوالتصاد لتطلبومالل،أ يلالتناق

لمعها(( لم لالبىلاليلتس تجيبللهالوتتاء لالتغيري لالعميق ل.2حركت

لالثاولللللللل لامس توا لبن للامقارن لوانتقاءها لالشعر ل لعربي ا لح لوجود ل)أ دونيس( لس تن لاجم لوتغير لالعم
ل لتضارعل لالعريلتادلأ  لاجم ل لالشعري ا لا لأ  لحنلناح لكبر ارق لام وله لوتب لعربي لشعري ا ))هناكلح يقو

ل لالشعري ا لا لوجوهها لغريبلمس تعارلربيالغبع لجسم لك ها لالعر لم  ر للهالول،ل اهم لع رلأ س با لي لما ا له
ل اهاورفضهم لمثلهالا  للوري لالغمو أ  لتب لالي هم لمرورا لمختلفلا لالغر لتقلي لبهم رللوتنهيي لالتن لأ و لالرا له بهم

لوماهها،3ه(( ا لأ ويلمعىلا لخطي ليتوصلل)أ دونيس(لا ىلوض لال س ئةلل،وم لم ))طر لالنظريلالعا لالصعي فهييلع
لال سم لم لا ل لالرؤالالعربي للليء،لاميشالي سل لم لأ جللاس تخلحو لن لالواق لم لحرك لال جوب للرا للم لال جوب
، ،لاماضي ا لالشعريلا لالصعي لمس مر((لويلع لتساؤ لالعاملموض لاليلتض اب الم لميزلا،4ال لع لوه ني لال ا

لمنجزاهلمس تواهالال خر لاليلتع لالعربي لالشعري ا للمالحقللا ،التضايىما لالغربي للالشعري ا لا اعلللول للق لال ب

                                                           
،ل1 س لن ل.ل000للأ دونيس:لامرج
،لأ دونيس:ل2 لالقر هاا ل ل.ل000للفاح
،ل3 س لن ل.000للأ دونيس:لامرج
،لأ دونيس:ل4 س لن ل.لى00امرج
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للق لالتحتيخض لبنلالبني لالتباد ،لانو وقي لال لالشعرلالعريلتلعبلدورا للوالبني ا لح لتغيرلورا للفا  وللال شالم لخا
ل لاللغ لوالبناء،تطوير لاله لالومارس ل ا لا لأ  لهو لتأ كي لأ ري لكثرا لوما ا يلعن لال ديلوالنق للس تعا لص لتت ما

ي،والتدللالشعاري كلللختلفلكثرا للصنيفلا ل ضاريلويل لوالتواصللا لينالعرلامثاق لا  لاليلهاجر ل.ع لامصطلحا

الللهلورملللللللللللل لللح لالعربي لوادراسا للأ هالالتنظرا للا  ورل لت رلأ فابقي ردللا لومثللاجرارلل،الغريلال لرا لم
ل ا لا لجا لالغربي لللنظري للأ لا  لسبيا)م لمطيهاللأ (حاو ل ا لتقسملا لدلةلجزئي ىيطر لل،ولدتنلا  ال وى:لالولد

لجوةلمظل لل:أ مالالثانيل،هريان لسع لعبثي ىلفان للللماليربطهالامايلمز)ا  ملامطل لبنلسبياه ا لارخلا (ل
ل سمي ل)ل(توري ل)الآظتنلبنلمال لالظافر ا لالثام لModernité Victorine use( laا لالقر لأ وجوهال واليلعرف

ل لبلغ لعر،لحي لالتاس روهاعرلولرمالحىلالقر ل ا لا ل)...(الآلي حو لست ا لا ،لفا  لمرحةللحق لموضلا ى،و
لس تح ي،لمعىلحي لواس تغناءلأ دلشللميلللكي سملوالقط لا ل((س مل،وتر لللغر لالنس ب لمرحةلمعين الم ل1رل ه

ي لوالتح ي لالتج لع لي لعا هو لامصطلحلم لالتعامللم لامعيشلالقضاالالاحي يا لا لوعاقاها لعلأ مال،جاعي
لاس تعملل)) لالتارخيلفق الامس تو له لمن لانه لفر ي لانهلأ وطويلللأ مامصطلحللتح للللفر لم لمصطلحا اس تعا

ل ا ل:ال وليا

Proto-modernisme)ل)ل ائي لالب ا لوا )Palato-modernisme(ل ي لا ا لNéo-modernisme(وا لبع (وما
ل) ا لPost-modernismeا ك لك للل جاد(ونس تعمه لللظروفلال نسانشاط لوها لم  لعن ليمخ لوما ، معين

ا،2((نظر للوا  لسع رلالغريلق لال لالنلا ىا لدي ا لا (لفا لاقرا لع ل)الرا لصا و لحاولوالا نلالعر لأ غلبلامثق
ا)لجعلل ملل(ا ،لقا لطريلتأ خعن لعربي رول للوخصوصي لوا لالرا ليلقيلال لللعز ار لع لم لالعريل بةلمزلد

لالردل لاناءلاددللالعريلموما للاالتارخلحملاقرا ل)ل،ييببوتق ،أ دونيس(:))أ لذكلير آ لأ ل ماني لولل ماني ل ا لللا ماني
أ صةلل ها للم اعيلالتارخل ب لال للا  ماني ،لولل لوجاو لتطلع واصةل ،لم منرؤالحتض للل هانسا للها،لوللتتأ رلال 

ل لالوقائ ،مجردلالتارخلالردي،لشأ  ا هالوال ح لوسرهاللا  للليسللال فقيمودي للباطهالاللا  لللظاهر ((صور لفل،3عمي الالقو ه
لليتساو لماليرا لالعاي)م لب لعب لالسا ل))عب ا لينظرلل(لاذيلمزلبنلنظريتنلللح لاعتبارهاللا ىتصورلكرونولو ا ا
لمل(،تأ رخيل)حقب ل لبنيولجس لوتصور لمعن، ما لمعنلو الال وينظرلل،اسراتيجيلأ ويلا ىلا لم لملا  جموع

لحنليعترلالتدل لبعيها،ل لمرحةلارخي لاليلطبع االسا منيكعرلوليسلجردلحللصورلالثايلللح ل كشللم للأ يل؛قب
لغرها((اللأ شا لم لامتوتر لجول4عاق لبيهال،لفهييلملت ل لمي لمعر لتناق ظ ل هوهاللهرهالسو لعقايلللم كخطا

،لوبنل للأ شام له ل ا ،لوا لأ خر لم له لالسابق لالوقال خرلامعرف ،ل لتتضم لوتناق ظ ولوك هال اتتب هلللل

                                                           
لسبيا:ل1 لادي ،لم لفلس ل،مركزلدراسا ا اد،لدفاعالع لالعقللوا لالعري،بغ ا لدارلال ي لل0110تو ل.لى00،
ارل ل2 ،:ليريبرادمالمل:لجمسلماك ا ي،لا لحس لفو لمؤي ،لترم لوال عا لالثقاف ار اد،لو لبغ للىي04طللدارلامأ مو ل.ل00لل00،
،لأ دونيس:ل3 لالعربي ل.ل001للالشعري
لسبيا:ل4 ،لم ا ل.ل00للدفاعالع لالعقللوا
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لاليلتس بقها لشويلالزي (،لل1اللحظا ل)م ليرا لما ا لل،اذيليعتروه لليس ا لل))ا لعابر يللأ وموضا لراهنيا للثا لح ،لأ ن
لفراد ل ر لوعصبلا لوالت ا لأ ح ،لوم لحس لصناع للولراهني لالن لوابتارلهولم لمكستارهالماليعودلعلي ود لا

هوهالوكرونولوجيهال(( لم ا كل،2ا لالعاملالعريلموما للأ و ل ا لنتللا لجاء لاذذكلايج لارويلتحو لاجم ليلعرف
لعلهمل ،لذكلا الالعاملامتحو له لع لحاهملومانهمل لحر لالعر لعن الا لودله والأ فق للليهاف ا لا لمنجزا ع

سل فاعلع لالن للأ ولل ،مللبناءلجم لمقلوب ا لا ،لباء ي نلح لعرهالمس هل ل.دخللالعر

روضا للللللللللللل لم كلل ل لعلوا لاجمعا لفلولتق لللت لالقرلال وىلهم ا ما لللالنصفلالثايلم له لتشهلتق هللم
من لملال  لم لقبللا لالعابر لعلي لاليلتتواف رك لا ي لل ا س توجبلالت لاذيل لالغريبلامتقوق لالعمللالآخر،لوللتق لأ م

ل الس يصرلمقوما للال مه اتهلا الثابت ل لم لملتتحر للأ فارالمالس تح ي لج نعرفللأ وينبغيلل،ال صلم للتنطلورؤ
لالتقنيلأ ول:لبأ  ليلابن ا لأ ولا رس لم لشامةلوليس لارخي هبا للويلحرك ييلأ دبيا للم لف ل،لويلف لم م لل وص

لوبأ ل لالعري ، تالقر ل ا ،لذكلفا للعرلا لاليلس بق لجابرلعلفلع لالعصور ل) لير ور( لم للأ ص لتنطب ا ا
لاليلتمردلفها لطرائقهالامللال ا))اللحظ اعةلللوعيلع لال ل للسواء،لال دراعتاد درااان سهالا  ليلحضللن عنلم لحي ورلم
لالوجود،لأ ول دراكهافاعلل ليلحضورللا  لالوجود((لعاقهالبواقعهالم لحي ل.3امس تقبلل

لالللللللللللل ننا لم لأ وم لم للوالقو ركي لتتسملا ا اتا ل ل رلتستبللتحو لال جرللأ م للوللال نساي،لبتب
،ل لمعين لل هو الام للأ وه لأ خر لدو مني ل لممخحقب دلل ن رلامتج لال لمراحللصرور عل ميلم ل للتلقائيا للحرا لملي

لشللجعهلمنسجا للال نسالأ فعبرلع لالتدل لالعرلومايلمعلامعر لرو لوهالي لم لأ مرلفا لل،م لدخل لالعربي يا لا
لقرا ل ا يارا لأ وللعرلا لالعرلاس هاكيا لل،اخ ا له ،لفنح لنعي ل لأ خر لشعو للكالتعي لفي ا ماللأ ووملت لا

ول،اس توردا آلول لت ،لأ للخرلمالنس تورد لم لمراكزلالتدللأ نناوخاص ،ولنلققريبو الملتمرلبع لعن يا لا لشر لأ  ر لالي
ما ،لوا  يث لا ضار لا ،لفنح لنعي ل لأ خر لحضار ننالللنسهمللاذيلأ مرلشر للفعال للسهاما لا لول لالعقو لصنعها،لوهولوري

لمأ لوفا لذولاليلأ نتجها، للكليأ يلأ دب لوتقالي لتطورلبعادات لتطورا للوأ فارلجم قاف ل.سلا لليا لطبيعللو

لللللللللللل ل)أ دونيس(لير لموأ  لخالص لالعربي ا لالغربيلا لم لر لامنظوم لللخر لق لالعربي لالشعري ون لام لأ  وير
، لالزع له لع للاش مل لمروعي ليصادر ا لالزميلافيا لوه لاستبا لويؤسسللعملي ، ي لا لاروي لال د لاقران

لانتسا اقهاها (ل(أ دونيس)أ يلأ ل؛م لالغرلانب ل)الزمني ر ل*لليؤم لب ي لل،االح ليركزلع لالنبلبللهو لوعلني
ب لفا  لاليلخلقهالالشاعرلداخللالقصي تاالعاقا ا لح ليلاليلحملع لالن لولل،عي رعي لال لالثقافا لللمرتبط فهييلع

                                                           
يللينظر:ل1 لغا ،ل:ال خرسم ر لا لالن ،ل،ال دبيلالطليعلشعري لالعام للالثقافي اد،لدارلالشؤو دللبغ لل0الع ل0444،الس ن ل.04،
لشويلال2 ،للزي :م ري لف احا لوامثقف،لا  ا لا ل ،طلمقارب ،ارو لللعلو للي011،ل0ادارلالعربي ل.ل00ل00،
،ل3 ، يث لا لوال دبي ني لال لالعشري:لاجاها ل.لى01مودلأ م



:لللللللللللللللللل صللالثال لجة)شعر(لللللللللللللللللللللللللللللللللللللال ل لالشعري ا لا جليا  

 

 
179 

لوالتشميلا لللتشت لالرافض ضورللهامش ي للوا للل  لالصغرالك لوالشاشا لالامرئيلرار ل،1والعقو هو لم هم لال ا ولعلله
ل لعن ا لوبنلالنقادشلل(أ دونيس)ا لبين لاقرا ل.لنقط

للماللللللللل ل لانتبا لمل(أ دونيس)تأ رخل))يل ي لهولالتعمملللمصطلحلوج ا لاللح لالتارخي ،ليث لمولت لللوالتباس
ل لع سقاط يمايزلا  ملوا لالق ي لتتصللج لماما لل،ا لمغاير لامعللس ياقا لاللس ياقا ل،ل ا لا هو لم كلفا  ر،لوب

تسبلتعري لي لاس تعا ا وهر،ه لا للا  عجلأ م  لوامب لالشعراء لمي لحوه لم  لم لع دي  افنلاج س ياقاهمللاخ
لل ل ،لامؤطر ((ال لشالياهملومارس هملالتارخي اعي لل،2ب ا لل))لحس بفا لأ ولوي لع لامطل للالتعبرلأ ولفنيها،التوكي يل
ها(( لوظي لالتعبر،،3بنيهاللل لل ولوي لخاص لأ مي لنتاج لهمللفهوليعرلل ليع لواشراطاهالفاعا للا لنا  ا لا ل.م لهمنا

ليللال شاليالأ مولعللم للللللللللل هو الام له شامتعلق ،لاليا  ي ملوا ليؤسسللالق الل(أ دونيس)حي لم له موق
لبل هو آلعلتلام لأ لع لمم لملي لنتا لالعربي لالشعري ا لللح لاكتناف المالجعهليعل لبأ  ،لوه غاير لم مني لومراحلل لوس ياقا فا

لالعري لالثقا لولل،الوس لامعرفي لا لوأ دوات لع لالال دمالملت لم لاطاع رن للذيلأ ضاءلكثرا لال تش وانبلغرلام م لا
ل لطبيع ل لقار لكظاهر للليعيلمصادرها لالوعيلالظاهر لفغيا لالشعري، لالرا ،لمنظوم للال د لأ  لم لالقو ا ه

ا لوالوجودلورؤاللا يا لللمس تقبلموقفلم لا ي اعوللج ب هالكونللشعرلا  لجس ي لل لدورلها لماللىمنطل لأ قر و ي
.ل قيق سلوا لللعقللوللن

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
                                                           

:لينظر:لل1 لبراد ،لم ا لا هو لم ي للتح لنظري ل.ل00للاعتبارا
،ل2 ، :ل لبراد ل.ل01م
ل
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ل ا لجةل)لشعرل(للجربانياىلوعيلا

لأ ثرلل 10 لل)ل)شعر(ل اللشعريلنظريصياغ  .ل(يح

للللللللللللل ا لا را لتأ  و لالنظريملتب لال سهاما ل لخاص لللشاعري لجلي لالشعري ليوسفلأ دونيسل)لوالتجار ل) لو )
ل ا لامزهولعللمال(،ا ه لللتنظريالهولا ىلأ هالمالع لا  ل،لال ضاف لالعربي ا دلمروعلا ايلبص لا امتصللالبح

لامنطلقتأ سيسل ي ا لا اب لال رس لجةلم ل ه كلا ل لج لالطليع لالشعري اول لوا لعا فأ مالللى040ل)لشعرل(لاللبناني
لالل ا لا لأ  لارخيا ل)لأ دونيسل(لفر ل،لتود لالعربي نلأ ولشعري لبنلموق لأ ولالتصاد اؤ لم لتغرللتنعقليللم لالت لمنا

، ي لظروفلوأ وضاعلج ،لونشأ  يا للا ا لا دلم لمؤس رووم لهنالوصفلع لا مالم لأ صلل))الشعري لمعظمهملا  ا
لغرعر لعريلوأ  مالأ هملم لأ  ،يل،لوا  كونش ئللعربي لاجاعيلفقرللوالا ىل الأ ولموايلوس فعوالل لل،عبي الان لوه با

لالعري، لاجم للوجودمل لواددلو ل:لاللغ لالعربي لال سلح للي كلتسلحوالبأ قو لنظري لفأ تقنوهالأ كرلم لأ هلهالمالك أ مالاللغ
ل طرلوأ لالطب ل.)...(ال

سهملللللللل والأ ن الوج للطبيعيا له لالقاملموق لالنظا ل؛لم ليناق لالعنري لع ليقو ل،لل ن لم له لويناق أ يلالامساوا
لاليليتبناهالالنظا لالتقالي لاني لامل،ه لالسلط ،ل هالتقالي لالناش ئ يا لا لللتقالي للورو لال دبي لالتقالي لالث لم له ويناق

لوش ل لالنظا لاليليرها لالتقالي لويرخصها،ل هاليلأ يضا لذليعها سهملوتبعا لأ ن وا رلتعبرا للطبيعيا لكلوج لم ليب لللموق ياء
ي لا يا لمعهالأ ول،ا هالويتطاب لا  يل؛اليليطمحو لالتج لموق سهمل والأ ن ل.1((لأ يلأ هملوج

ل)لأ دونيسل(ليرللللللللل لأ  الم لالقو يتلم له لالتج للب اعمعاد ب لل،لا  للال ساسيللال طروحوه لاذيليعم لكتاب
لامنظورل ا (،وه لوامتحو ورا ل)الثاب لج ا لللح لأ  ناللهولير ،لمورو ريلوالعلميلوالثقا للال ا للهاجسلا ))أ  يقو

ورا ل لأ يلنواسلج ،للنتا لأ يلما يلو لس لوال لالعريلالعلمي لالنتا رلم  لال ي،لو ي،ل"الرا لالروان "،لاب  لاب لرش
، لالوالصو الالنتكلأ  لاليلمزله لالرئيس ي اااصي لأ ولا لالتقلي دان ليلا  للا لمنوا لع لالنس منورف لل،ال ق والتأ كي

ردلوالس ب لالت لابتار،لع اوملوع لالهجسلا لأ مي لع ماءلاليزي لالق لد لأ ولشللجاي،لومق لمليأ  ماللهولأ ن وا 
، ي لج ىلنظري زلا  ليرت لالعم؛هلا لبع لالعربي يا لا ماءل لالق لنظري لالتقلالأ دخل لحركي للأ يلأ هالأ حل ي للسل

، الالعقللومالال صو لح لمز لالبع ومالأ  مل لعن ا لصارلهاجسلا ،لفق لالتجاو ر للب لصعي لع ر لال وتعيله
اعل لالشعريولال ب علداملخاص ليعي لامب فالأ  لت لدامالحرك و لي ىلأ  لا  اتلع لهلليلتظلللغرل وغرلالآخري لفك هالتقو
لاس مرار((لاس مرارلموجودا ل لوغر س لن لكلم لجاو ل)أ دونيس(ل2للب اليرب ي،ه ملوا لالق شالي لا  ا للا ويعمم

. باين لم لا ىلحقبلوس ياقا لشعراءلينمو  ع

                                                           
،ليس:أ دونلل1 لامتحو لل0للالثاب ل00،
،لأ دونيس،لينظر:ل2 لوامتحو ،لالثاب ا لا م ل.0،011ص
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الفا للوللللللللل لحينالجعللاه لم لالرلن لامس تخر هو لمعارم نتا لأ ولا  لجليالالظاهر اعيلا آخرليصللاموقفلال ب ،لوحينالأ
لراهنا ل ا لا لول لم مل( لالق لو) هوما للم لمل، لم ا لا هو لم و عاليا لليب لالتارخللم ىلالتعريفلوأ للع لا  و لي لما قر

وهر لالتصورلا لالعريلرور هو لا شالي لا  ل للي،التارخيلالكلوج لحلياتنالوصياغ ل لللخض لاشالياتنافع لطريق
ا ل)لتطورل(لا لس يا ،جارا لالغر أ لماللوالعري لالتغيرلالثوريلبللنب ضيا لالتارخلومق لمنط للوم لمل،س تلزم للجا

لبنلمس لللجم لفعن لالت لمواه نل:لالعقاني لولل لوالشالوالاعقاني للالاوعيلني يلوال ديل،لفه لالتغيرلال لجا
هومنلأ يضا ل ل(لمزلم لبراد ل)م اليقو لضوءله ل،لو  :ل1انتقائي

يلل10ل لوالتج ل:لتتوسللالرف لطوبوي ا للولح لالعري لمأ  للتجاو اعلالامن لال ب لقو لع لوامراهن ري ال س ئةلا
. لاجه ي لوالتح

لم لمنظورحل 10 لاديولو لالنق لمارس لالتغيرلورور ل:لتؤم لبكي لي لج ،لا لاماركس ي الولللالتارخاني الفه ه
سع ىلفهمىقراءل)لأ دونيسل(لامعىل لالقرلا  ا لأ وائلله ل لبوادرها أ  لكالب اها ل ا لضوءلا ل لالعربي ا ل،ا

ا ل لتصبحلمنعط أ  س للارخيا للوب لا أ ثرا لبع لم لفرعي لليس لأ صلي ا لا لأ  ل،لفهولير لالغريلفهييلم للينيا الواف
اهالولذاها)) لب قاف للشعبلمال لتقو ل:لللم لأ  لال و مو لامثللا لالعربي اعلي لال لللأ عط قافا لع ل لمعز

، لال خر لللشعبلحضاريلالشعو قاف لوعطاءلحركل ف رل،أ خ ماليلتأ ثرلوتأ  اعل،ا  ا لللم لالت لتأ لي ضار لا و لوت
و اعللأ ولللت الالت اعليل،م له لال كلأ عط لامثللالآخر،ك لالعربي اعي ب ليتسملللال  اعللأ  الالت لرطله وهولأ 
ل ل صوصي لوا اعي ب الاال  له لنقللالعر لوق آ صوأ اعيلا يلال ب لالعلياللمزجلأ لتأ لي روت ىلال خرللل وهولل–ا 

لعرلال نهل لل–لسلنالالعر ا لا ل؟ ما لاذيلعرضنا لامس تو ا هل،له لا  مطي لم لا رو لالتغايرل:لا للا والرغب
لامعاير لخل ل لل،ادام الامس تو له ل ا لابتارا للوا لعرفهالالشعرلالعريللغريبا للليس لالثامللق لالقر أ يلل ل؛من

ل(لول)قبلل)لبود ل،لويلذكلرامبلر(لول)لمالرمي للل)لفطرال(للول(للحوايلعرلقرو ل(لوليس ل)لمس تورد ليس
لالشعرلالعريلوم  لحرك ل لميق ماليلأ صلي ءا للالتأ رخلللشعرلالعريلل،لوا  لالراعللب اوي شارلب لبردل(لم ل م ل)ل

ل(،)ولا مل(لو)لا الهولكالأ ر(...لبنل)لالق قيقيلاذالتأ رخلالشعريللوه بلحىلالآا ،لوشلليلملي
راس لل لهم لظاهر كلفا ل،ل2((غياب ل)ب لبأ  لل)ل)لأ دونيسل(لير لنشوءلحقائ ر لورؤالاليلت لجرب للال دبي ا ا
ي الاللل،ع لال ش ياءلوالعاملج لحسبله ل،لليس ملال صيلحسبلمليعرفهالالق الللق مالخروجا للتنظرلنق للوا  ،لعلي

رلفق لال يلحري لللتق ا لا لأ  آخرليؤك لأ لموض ملو لأ يضا لوا  س لا يلوتتضم لحري لالتق بو جارلام هالان ،لا 
ل( ل)لأ دونيسل(لهنال3(وحرر لعلي لماليؤك للل،لا  اةلالقملوالثواب لا  لتعمللع اعي ب لا  لرؤي لال دبي ا لا هولكو

لي لم لما رل ىلالت لا  ها لحىلالآوجاو لفي لحىلأ وكتل،ر بلحىلالآ لي لم لما للاب لالعربي لالشعري ا ا

                                                           
:ل1 لبراد ،للم ا لا هو لم ي للتح لنظري ل.ل00لاعتبارا
،لأ دونيس:ل2 لالقر هاا ل ل.ل001فاح
،لأ دونيس:ل3 لالعربي ل0يللالشعري
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لأ مري لمرابطنل:ل لمنا ل ل؛لاكتنا))نشأ  لاللغ ا ،لواس ت لالناش ئ ضاري لا ياللحظ لج ليتيحلأ يلالتعبرلبطريق
ا ل الال للوفنا للحيا للجس ي ل.1((كتناله

لالعربيللللللللل ا لا التنب ىل)أ دونيس(له لا  ل))النس ب لالوق ملعريليل سم لق لللن و لت ،لوأ  لمع لتعار
يثا للعربيا للشاعرا ل لتتل للح مهولأ  لم لارلالق للهبلخار لك ن لاملل  ملمغاير آخرليغايرلالق ليءلأ س لن لالوق ل ل،وك ن

لالشعرل ابي لال لللمارس لتغيرلالنظر لع ا له ا لوتقيا لوينطويلمعىلا ا للي ي ا للمقوماهالج ي لالتعامللمعهاللقواننلوح
وها ال،وللقواننلاليلت له ا للأ كررلمالأ ر للوع آن لأ لي للا  ىلاللغ للاستنادالا  لا  لتبح لالشعرلالعريللليصحلأ  ا لح م لأ 

اها،لواىلشعريها ل يقاعيلالعربي يليل-وخصائصهالال  لعهالىلالعاملالشعريا لولللالتش ،لعبقرهالولاذيلنت الل له ل اص لا
او لا لمسأ ةلنق (للكلماليطر لالشعري ا صللع لا لاليلللتن ي لالنق ا  .2(أ ولا

لالشعريلللللللللللللللل ا لنصفلا الامنظورلم لأ  (،بأ هدللال دونيس يله ج م لا ىلالقلال)قل لامتشللالقياسلا  ملامعط
للهالمس تقبا لللامقنلالامل اءلامواج لتقفلا  ،لا  لم لالتوترلوالقل لأ ع هالتعايلم لدرج آخرلخارلللفا  اءلأ لا  سها،لخار لن

ورهالالتارخي آخرلغريلج الاموقل،لأ له ملو لا لقل لفق ا لا ؛لجليس و لامت لمواه هالقل لالراعللبللا  أ يلأ هالقل
لحا لأ م لمو لتمثهلوتتجاوم لأ  سل،و لن لالوق وهريلعنلوتظلل للروطلمزهالا لالراعلملهال رلماليلقل لبق

لعن صا لان لأ دىلحاو لللمو لع لعروق ا الامعىوانب له ا ،لا لالطبيعلال خطبوطي له ونلراعلم لللوجودهالام
هاي،لفهييلتقفلد ،لاولطموحاهالومروعهالا ج م لا الالراعلض ،لم له آخرلخار آخرلداخيلوأ لامالبنلأ ا لتوترلا

، لأ يضا للوقلقهالالعميقا لالتباسالتباسهالاداخلومن ليلظاهر ا لالتضادلاداخيىللي،لفا لل،ظاهر هملحو كلن لضوءل و
ىلا شاي لا  ي للا ، دلادلل ع لم لا ىلشعرلملتبس، ي لوالشعرلا هملطغيا ننالاللون لبللا  ، لفي ي لالض ارق تضادلوام

لللالومينل قيقي لا كلفهملتناقضا لك يلس تطي لا لجس ل لل،3اليلحتش مو لا لسلط لجس الفق العرلله
لحولالشعرلالعري، ي ا للا لم للفان ل: لالشعري لاللغ ا يهااطويهسل،لاجاعيهاح لووص لوتقليصهال،لتقريريها ،لوخارجيها

لا لا ىلردلمبار،للتجرب للل نساني لالصيغ لللشعرمل لالرتيب لالصام يقاعي للال  لالنظا خضاعلالهاجسلالشعريللقواع لا 
لامس بقال ويلومعطيات لالقصيلعرويلالتق .لاليلتتشللخار لاس هاكي

ل)يوسفلوللللللللل سهاما (لا ىلجانبلرمالتشللا  ا )أ دونيس(لا سهاما لالا  لالشعرياالعام ي لالتح لحرك ل لل،رق فق
دا لأ سدل (لسلمعىلمال)عرلتنويريلعري(، ا ل)ا لتغرهالادام))بأ هالجا ل يا اعلمايلا ب لا  ا لل،حرك لوق و للوللت ع

آخر لأ ىلل،م لدو لنظرتنالا  تب لاليلحياهالف يا لا لالتغيرلع لميلجنبا لحياليطرأ  لا ىلجنبللال ش ياء...فامضامنلوال شا
لالنشاطلال نسايلأ يضا ل تلفلحقو ل ل،لبلل لالشعرلوح ل،4((لل ل(ليرب ا ل)ليوسفلا الالتعريفلأ  ادلم له س ت مال

                                                           
،لأ دونيس:ل1 لالقر هاا ل ل.ل000فاح
،لس:أ دونيل2 س لن ل.لي00للامرج
لأ بولديب،لينظر:لل3 ،لكا ل،الن ل،السلط ا للا (،اج دل4جة)فصو ل،ل0الع لل4ي04،ابريللىمايوىيوني ل.ل40،
ل4 لالشعرل:ل ل ا ل:لا ا ل.ل1ىيوسفلا
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اع لال ب ا لل؛ا لبزم لدو لللترتب لعن لال دبي ا ل،لوا لشعري لمالسلفلم لجار لع رو لأ يلا لهنا أ خرلغرلأ 
ا ل ي لللعاملم لحولنالج لنظرتنا لع ليطرأ  ل)لل،ما لأ  لفي ل،لومالللش لغرلمأ لوف لتعبري جادلطري لا  ل كلمع سل لينع ما

ا لا رل ل(لي ا لشامةليوسفلا لالنشاطلال نسايلل))لاعتبارهالرؤي تلفلحقو لبللتشملل)ل لالشعرلوح للخ
لاللل،1(( لمالحرك لسو ي ل()شعرلالعريلا ا لا ىلمس تو لا  سلالعربي لالن لرف فها له ل)ل،2()لهض ر لامعىلتن ا ه

لنطا سهال لن يا لا ل(ل ا لا ات ل لم لالشعرلح سهاك)لللأ مللوأ وس لن يا لا ل ا لا لل،جنسلأ ديل(لهولنطا و
لاجاعي لالعاقا ا ىلل،مي كلا  لأ ل)ويعودل للمعينا للأ دبيا لللالشعرلامعىلالعايلليسلنوعا ل) لوروحي ري لبللهولحةلف ،
ل يا لا ىلل،3((...تشملل...طرائ لا  كلالنس ب ل)ل(ا)اويعيل للليءلل)أ ن لال ملفهالأ هال ليظللالقو ا لا هالقيلل

ل ،لل يا لموقفلكيايلم لا الالشعرلوح لا لصعوا لأ ساسهام لهنالفا  لالشعرلالعريل للل ا لا ا ىلفق لا  راجع
ل.4(لالوط لالعريل(

ىتتأ سسلخطااللللللللل لتنطل لأ  س تلز ال ،لانطاقا للالشعريله لاذالم لأ س ئةلالواق لصو برا لا  للوالعمللع ي وح
وار) ل (لحاةلالتباسلاالآخرالروطلامناس ب ا لحاة(،ذكليقرأ ل)ا ل لالعربي لبنا يل))للتناق لالعاملا وبنللكوننال

،لكوننالجوهرا ل ليضطرالللخارج الالتناق ،لمعاالا ىوه ي لعاملح مل لق للقضاالجم لجم ل ي لقضاالعاملح ومعاا
م ل5((ق ا كلللتعيلا لعامنا)،لوب ي ليصبحلالعاملا لحاجز،لل؛)أ  لبيننالوبين للليقو لنصبحلماما لأ يلأ  (لبللأ  ل.6(في

يلللللللللل لالعاملا أ  لب لالثام لعرللق لأ واخرلالقر لينالمن لا  ليتر ي لالتح لوج لالليرايلع الالغر وأ صبحلل،وهوله
لالسلط لبزوا لفا للعامنا ا لع لربوعنا،لوم له لالعاني لأ  دل لتتح لاليو لالعر (لاليلجاب لامري لجمعا ل)ننشئل)ل)القضي

يثا ل (لح ي لح ل،7(لعام لهنوم  ا لا لمعى ليصبح لامنطل ا (لاه ا ل)ا ى لا  للوما للالنس ب ا لمي ل لجس م
ل؟. ا (،لمالهولمعيارلا ل)اجم لاجاعي لالعاقا

(ا ىلينظرلللللل ا لالليراي(لل)ا لعرل)الغر ا لبولحرل)لا ا لالنظر له (ل لعاماالغر كلوشاما للكونيا لللص ،لويعودل
ل ا للل ىالنس ب ،لم لهلا  لقوانين لومولي وني لالعقللاذيليمزلب (لا ل)الغر لالفا لأ  لغربي لليس للحضارت امعىللا 

رل لوي ،لالثقا لامعىلامعر نساني لا  لأ ها ل غرا ا)ا لل(ا هو لم لبواسط ا له لأ  لع ضنظريليقو لا لال نساني ار
ا ل)) لوق ،لوأ هالليس لعهالمو صا لللتتجرأ ،لوللان لبرمها،لوح لننعهاللواح لال نساني لبللخ لشعبلم لالشعو ع

لأ كرلم لال خر لال لفلس ن لأ عطاهال لأ ولأ وروالق لالغر لل  لأ ولال وروبي ،الغربي لأ خر لجغرافي لمنطق للالأ عطهالأ ي ملأ 
                                                           

لي1 ل س للن ل:لامرج ا ل.لى0وسفلا
ل:لل2 ا للامرجيوسفلا ل س لل40ن
ل3 ل(لاج دلل0جةل)لأ د لل0410ش تاءلل0الع ،ل4ل لجةلشعرل(،قضاالوشهادا هوهال لوم ا لا ل)لجرب لارو لدوريلل،لنقالع ل:لجا كتا

، لوالنر،لقا راسا لل لعيبا لل0441صيفلل0مؤسس لل004ىل
ل:ل4 ا لليوسفلا لالشعرل ل ا ل.لل01ا
:لا5 ا ليوسفلا لالشعر:ل ل ل.11ا
6: ا للليوسفلا ل س لن ل.10امرج
ل:لل7 ا لليوسفلا ل س لن  .11-10امرج
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لشك الالنع كلفا له ،لوب لتعبريلفق ن ليلحضارتليلللجوهري،لا  لالغربي ضار رنلا لال رلماليلحضار لنالح لبق
لنتبن لوم لخارها، لبقينا لالعريلا  لالعام ل للنا لقم ...وح لل لاوال مايلوالرو له عللها...ا  اعللون لونت ، ي لم لج ها

رلماليلم ليلح لبق ضار لفهملا،ل1((ا لالوعيل)ل  آ لمرأ لالليراي(لظهرل لعرل)الغر لالعريا توا ل همليقو (لك
ل لالتحرلالس د لشعار لفها لا لمرحة ل ) ل)التبعي لع لامضمر لالليراييا لللغر ) ل)التبعي لم  للر لأ عر لم  اس تعاري

لالشعبي لوعيلال غلبي ل لوم لأ كرهالفاعلي لالتحررلالوطيلالعربي لحرك الالوعيلشعارا له آ لمرأ همل الال ،لكالظهرله
ل لأ  للتكلال فارلاليلأ راد (لمغاير ا ل)ا لنظر ،لذكلجاء لوالس تينيا س ينيا لا لالتحررلالوطيل همليقملحرك ك

ل لنظر رلالتحرريلحىلأ  لال ا)تقي (لاليلالشعرللىا ل(ا لسعي ل)خاد ،لوتر ،لوهائي لجام وني لس للملت لنظر واكب
ل) لتكلالنظر لأ  ايها لب لمن رك ضللجارب)ا لب لتطور لق قافلان للو لالرمزي لأ ف ل لال وىلاليلدار لمرحلت بع

ل للتعرف ،لوا ىاللبناني للا  لتعرف لالشعر،لبع ا له ل ي لالتج لببوار لواهام تلفلتطلعات ل ل ي ىالشعرلالعريلا لا 
ل ي لللشعرلا بر(لأ موا لال ل.2أ مريالواجلرا،لأ ثر

لموقفلللللللللل ا)غرلأ  لا ل( لدفاعا لا لا لشعبويلخنقهال،وللقيق لس يا لوس هض لا ل لالليرالي لع لمواصةلالرؤي
للتعبرا ل لفهالا  (لالير ل)الرس م كلأ  رل (لوي ىالتأ خرلولع )التبعي لالتق نائي لع ل لهضوي لحرل هض احطاطىا

(لحضورا لخط ا ل)ا (لل،نظرا للميتا للا ا ر)ا لي لأ عا)ا  ولأ ح الامعىليب ل،وه لالرس م طارله لا  (ل لا ضاءله
ىلا عولا  لي لوك ن هض (ا ي ىل)العاملا لا  لجوهرهالطري (ل هض ل)ا لأ  لأ ساسلير نتاهالع لا  عاد أ يلا ىلل؛س مرارهاللوا 

ليعي ا لالليرايل،م له ا)لالغر لحولالعاملل(ا لتلمسلالطري ( ل ليتلخ لجوهرها لأ  لم لحي لالعربي ) هض فهمل)ا
) ي لل3ا لبطرسلالبس تايلوالطهطاويل،أ  لمن لأ امنا(ل...)العر رل لطريقهملحولالعامل،))حىلانهاءلم لال ليتلمسو

مللالعام ىلالعاملالق كلا  ل، ي ل((لا س ل.4وللريبليت

هوللللللللل لام ا (لأ سا لله ا آخرل)للتصبحل)ا (أ لل،لهض لامعر للنظا ي لح (ل ا ل)ا اأ  لم لمصادرللللح ينطل
ل ،بعي لعلال ف ))لوالنظرلتقو لا  ر لا ىلالوجودف يث لح لنظري ا لالعقلي،5((ا لله يث لا لل،وتعيلالنظر أ ولماليقر

رلوامعرف لال لم لقضاا ال،يقر لف)لم له ) ا لامللا لالنظا لبلل ) ل)التقني لمالت ل ا ل،ا  لعلي لاذيلتقو عر
نل) لال  ) لاذيلودها،تقني لامعر لالنظا لأ لللتا ا لا لل،مس توردا للخارجيا للأ ولشا للا ل))ما يث لح لعقلي لنتا لهو ما وا 

ل ل ىلال ش ياءلتب لنظرهالا  ل را للتب ((ل،وحقيقيا للج ي لتعبرلج ل س ا)ويوحلل،6انع لللل:كلبقوهل(ا ل ا لا ا 
لأ شال ل بسهالال نساليء))ليس ا لل،يق لالآلأ ول اءل،يزي لب لوال  لال شا الامالل،امهملهولمالوراءله وراءلهولماله

                                                           
دل1 :ل00جةل)شعر(لالع ل-14.لالس ن لل0411س ن ل.004-ي00ل
(لدارلالساي.لطل2 لامثق ني :ل)يوتوبيالام لسعي لل0100-10خاد ل.41ى40ل
:ل3 ا ،لحوليوسفلا ي لعريلح دلأ د لالثايلالع (لاج :0،ل0410،ش تاءل0جةل)أ د لارو لجةلل،نقالع لجا هوهال لوم ا لا جرب

ل ل.ل000)شعر(،
:ل4 ا ،ليوسفلا س لن ل.ل00لل01للامرج
:ل5 ا لالشعر،ليوسفلا ل ا ل.ل00ا
لالشعر،ل6 ل ا :لا ا ل.لى0يوسفلا
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لالعقلي لمل،نسمي و لأ وللت يث لح العقلي ل و لت مالأ  وهرلللامظهروا  لا لتأ خ زيوومالالس يل،عىلأ  لوالتل لوالطيار لار
لالعملا كلم لنتا لاليوومالا ىل يث لا يا لجوهرلا ((ل،ي لوالعقلي لبأ س باهالالروحي دللاله،1بللال خ لح م لأ 

لعهال (لاليليتح يث لا ا))العقلي لامعرفيل(ا لالقطيع دل (لىلو)العلمالتتح لالثقا (بنل)الغر لالثقا حللتصبل،ر
) هض لهنالمعىل)ا ا ملامنغلانتقاوالتايلتعيل،ا لالق ىلام لاجم لا  حل،م لهنالحل لامن ي لا ا)دلجم ل(لا

لالنظا (لأ ولماليص ا ل)للح ل)العقل(لكالتبيلا)لامعر هو لضوءلم (ل يث لا للعقلي لوالعلمي لالعقاني لامرجعي لل)ن لغر
(ل لوها لالثقا لخطاب (ل ول)العلاني (أ خرل)لل،وتغ ل)العلانيل،لعقاني ىلالعامل،م لهنالترتب لا  لا ىلا)(لنس ب (لنس ب لعلمي

غهال لاليليب ا لا لأ  الل (،لويعيلم له هض ل)ا لمز نساني لا  لنزع لس يا ا))العم(ل لل(ا و لت لأ  هضتنالالعربي
(لح (،)مردي وري (،) ل.للل)علمي لال نساني هض رلوا م لالعقللوال ل لىلنم لم لاكتشافلمعارفلالعامل

لأ س باا ل لهنا (أ  ا ل)يوسفلا لولوير ل،لروحي لوتعللعقلي ا ل2لهالوي:لترلأ سسا لحتمللهالا

لالطبيعلل10 لس ي لال نسا لمغاعتقادلأ  خضاعهالوف لا  ور لمق سلل،اليقها،لأ  كلأ ساسلمال لوشلل لمي ) ا ل)ا ما
آخر لالعر(ويعيلهالأ ساسا لب)أ (أ ولالعقانيرو لالعلمي                                                                 .)الرو

للللل10 لال نسا لتظللدو لم لنظملوقواننلومباد لال نسا لماليضع ك))ا  ل مال ويرتبلع ل،بللا  ت ل،ماليلس ي فوق
لهولس ل لخر لأ  ليعتق يلهالأ ولتغيرهالساع لاليلتع ري لحنلوضعهالوهلملءلا الأ عتق ل،أ وله ر هال،فهولاذيلوضعهال ي

يللأ ولالتغير الالتع ل.له

اللل03 له ات غرلأ  ل يلالآ لالعملاكتشافهالومعرفهالين ليقو لقواننلموضوعي لاموضوعيلللعاملاذيلح  لمالمل،الطاب
لالطبيعيلواجاعي لعام لع لم لالس يطر لل،ال نسا لوجود لم لماهي لالنابع لادام (لبصرورت ا ويمزلالعملحسبل)ا

لبرمهال،وبنلل،اموضوعي يا لا لع س لن ر لموضوعيلي لطاب ا (ل لم )تق لي يلا  لمالتق لالرور (م لهنالفا  ا ل)ا
لال ش ياءللكلبقوه: لرور لأ ول لأ  و ليلال صلل،فاليءلي ينون لال كلعامنلأ  ل لكينونهال،نقو مليصرل،ل للمقا

لجوهرلكين ل لال،ونتصرورت يثنل؛وهوليصرلدو لغرلح و يستشارهال،وح لن ينلجاه لأ يلسل نلمغلوبنل  لمزم
آخرلال مرل برل،بلأ لوت ل،لنقفللع لح لصرورت لوج لللع لحنلنقفل لخصي ع لأ ولمن ا لليسلهللأ ولن لبأ  ما أ ولا 

علمالا لأ ب  لللللللللللللللللللللللللللل.ل.لال ما

)الع للل04 لترتب الالس يا له (ل (للع لا)لاني ىلالعملو)العقاني لا  (لنس ب لانعطافلم ل،لاني لمعناهالالعمي ل لالعلمن لأ  ا 
لا ل لالعر ل،وم لمل ىلال نسا لال هلا  ي(،بلل)وج لهييلأ ب لا  ل)نظا لالعملنتا لير لال نسا كلمليع ل،وب لال نسا ىلمل

لعليا( لا ىلسلط للس تئنافلل حام ي لي لم لصن لنظا لأ ما س ىلالعاملتغرا للن لا  نسا لال  لنظر را للوم لهنالتغر ،فاللج
ردل للليءليءل لالآ لالعقللمن لكيفلليتعاملللقبضت لع شاءمع  .شاءلمال

                                                           
:ل1 ا ،امليوسفلا س لن ل.ل01رج
لالشعر،لينظرل:2 ل ا ،لا ا ل.لى0لل01لليوسفلا
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(لل05 (لميقا ل،)الع لوتعيل)العلاني (،)العقاني (،)الزماني لللاني (ع ا ل)ا سمي لمال لال نسا ر(اذيل)ل)ال نسامس تو ا
رد( آخرل)ال ل.هولوقبللأ يليءلأ

لاذيليقولللللللل (لهولاجم ا ل)ا (لاذيليعني ي لا ل)اجم لأ  ننالالقو الم لالوم له لع لالطبيعي لال نساني اليللنظر
نولوجيا لالعملوالت لع لللحيا يث لح لنظر لقاملع للل،تؤديلا ىلجم يا لأ وامرلا ليتحمل لأ  لال نسا س تطي كلحىل و

ل لويتأ لفلليصبحلال نسا رلالقملللالآله،والطبيع لراعا ل،1مص لال نسا ل)أ دونيس(ل،وم لهنالخو لالروحيا للكالقا لم را ل
ليؤل هار،ا  لوال  كلالتطورلولالتق ،لديل لوالقل ر لوا مردلوالرف ىلالتبعرلوا لعلا  كلماليطب ارلومالا ىل م لرالا

ل)اددل الحل)الشعر(لما يي (لويصله لا ليلعبلالشاعرلبحل)ميتافزيقيا(لاجم لالحي ل))دورلالآله لح ((لع ليلاخ
) ا ((ل))يزحلتعبر)ا ل.ابوسلالآةلوالنظا

(لنبضا للللللللللل ا لكالأ رادهال)أ دونيس(لو)يوسفلا لالعربي لالشعري ا لا ا للم لهنالانطلق وواجبلالوجودل،للوميقا للفري
لع ل لنت ل،لما للامروعي ل ي لج نساني لا  لمروعي لوحل لالقملوالغاا أ  لوشللمب و لمركزلال ل لأ صبحليق حي

لوق ي لالبر،كلقملج لع لتنطب ي لالواننلج لتطورلالعملأ خ لوالطبيعوم لالواق عهل لب أ كرللديتطورلجلل نسا
ما للأ شاهلتطورا ل لظهورلالللوتق لالعلميم ا لا ل اف لب ال،تقني لا اليعيلأ  مه مرلالقالبلالق لت لفق رساءلللليس وا 
لفني ماليلأ يضالتغيرلللواقجالي ياي،لوا  لمساها لل.لا و (لس ي ا لجيء)ا لارخلالشعرلالعريلبع برل لال لالتحو للأ  لا 

لالواق ا للتغيرله ليعترلصوا لل ل، لولسانللالشعر رد ملل،لل لبتق لالتنظرلأ و ينلع ا لا لالشعراء رلالرواد ليق ذكلم
لىالتحو الانتقا لله لالنظري والبل،امررا لم لالشعرلالعاميرموملي لار مال،لما للوا  مو لال وىلا موالوادرج ق

لوامقن عطلادا لا  ل ىلأ قىلح والا  للاءلالشعروجاه لم لحي لبلالشللواموضوعا لتلي ار للعلوجعهلقادرا للج خو
لامعرك لم لالتل،ه لاوكسبلامزي و الوال نصارملوالت لا قافاتنالوتطلعاتنا،لالوافلله ل ل للامس تقر لاليو لأ صبح لق

را.لجزءا ل لم لت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
،لينظر:ل1 ا ،ليوسفلا ي لعريلح ل.ل4لليللحولأ د



:لللللللللللللللللل صللالثال لجة)شعر(لللللللللللللللللللللللللللللللللللللال ل لالشعري ا لا جليا  

 

 
187 

ل02 ا لا لالشعري (شعر)لجةلجارلىمظهرا

لللللللللل ا لا لالسدلشك لمس تو لع لوتغرا يثتصورا لا لالغربي لالشعري للل،اح اعي ب لا  ور لحولجعللمهال هاللعللع
لالطليعأ ل جلاليلأ حللعنفلالثورا ال للا لمو للولم لالعربيلالهحت ال،لولالشعري له للتجس ي لتسع اليليلال خر

لىامثل مو لل،ا لالعربي لالقصي ) ا ل)ح لالبع ا له لال وروبيوجعل لالقصي ا ل ي (موا يث أ ثرا لل)ا لبول،م ملرما
لالثاني (امتضم ل (اللجانبلمهل–أ ولبتلهفلال وىلل،)العامي ل)العامي له لالعربي،ع صللبنلالقصي لب الالقو لول له

، م لاللالق يوبنلالقصي لامعارلوأ صولهالالرا لواقعهالالتارخيلامتعنلفضا للعربي للبنملاوللع لحوارهالم لال شال له ع
ل.لوغرها

دلللللللللل ن لالشدلفا  ا لا لمظهرا لتتوقفلع لأ  ينا للي ل لالعربي لاليلعري ل لشعريهم لم لخا لشعراها لعن جةل)شعر(
لوللفهاجسدل التطبيقا لا له علاليلالتنظرا ،لنرفلا ىلال كلعر)امعار(لاليلوامارس تنرفلا ىلجردللو

لالعر لدللالوجودل ن لتق لأ  لالشعردو لب زفلاذيليقو اءلةلفعللا ليلودلةلفعللابت لالشعرلاذيلم لأ  لب ع
ي لوالتح ا لال ح لخلق لاددلل،مسارلالعرلأ وليعي ار لال ا له ) ا لالشعرلليلاذيليصللبن)ا ا علليصللا وال

س لانلل،ن ليل جاو لم لح لهو لحي لم  لعلي لالص ،))ويوق ي لالتح لأ  لأ جل لم  ات ل ى لا  لتبا لالقر لفاجأ ا فق
لمنتصفلالطري ل لركودالوودفهال،العرو لم وفلم لالالآةعتنالحرك لوا لاجاعي لوالنظرا لوادور لر امتباين

سوسلع لامثا لا اجأ  لام لل،ف م لتهمرلحامةلمعهالنظملاس تقرارلالق اتي ل لحصو أ  لوب ردليرجر لال لماس أ  وب
مياال م اهملوا لامطم لوام لوتللا لينالالش لا  ،وام لالرف اهملبع لوام لللعقائ ي لللج للملالتطل ي لوالنظملا نو وال

ا ل لبعي لالبساط لل،وتربع لعلينا لفهئلحولامايلوامطب الاضطرا له لخا لع لالطري الحث لعن لال نسا أ  لوب التعقي
لج لأ  الاهيار،للبع ا للسا لويلمحلقبلللالناظملله ليلبعي لا  لالآخري لل،ظلليلمسلطريق لخط ليتب لالآخرل،فرا وملهيأ لللبع
لأ و لأ وللالغر ل.1(وار(اللالر

لالتارخيللللللللل لاجا ىلفعهل لا  لانتبا رلاذيليل لالشعريلالعريلالق را لا لا (لق ا ح لهول)ا  وم لهنالل،م لحي
سل)امعارل لع لع لالواعيلامتجاو يار لاخ لع لفعلليقو ا لا لاليان لليل( ل، لالزما ل لوجود لجرد لح ن فا 

ل لوض لومن ا(لفي (لفعا لل)ح ا ح ل)ا  و لحولي لجةل)شعلع لأ غلبلأ عضاءلحرك لا ل،لولق ت ا يارلح ر(لومالم لاخ
(ل، ا ل)ا ا لم لأ م (حولها ا لا (لو)أ ن لصاي (لو)خليللحاوي(ل،ل)توفي وي)أ دونيس(لو)الس يا وري(،)ب ل،)خليللا
(،) يرلالعظم بل(،)ن براهما راءللا  لا (،)سلم لياسلعو لغام(،)ا  لاماغوط(،)شويلأ يلشقرا(،)جور رله(،)م ش

(،)ف لغصو (،)يوسف يو لا و (،)ف و ل (،)عصا لست لطراد(،)صا ليوسف(،)ميشا ي (،)سع لرفق ؤاد
ل (،)جور لعقل(اطوقا لحبي((،)سعي علهمل،)رين لالماحنلب مل،الواعيلع لللق يارلالواعيلامتجاو ومعىلكوهملخ
ماهمللشعراءلماحن ل ليعيشوا للأ  لا  لأ بوا لالشاعرللأ هم (وعرمل،لفأ ما لصاي ل)توفي طا لم ل لهم ط شعرل لل لم فق

                                                           
دلل1 ل.ل40،لي040لش تاءل،0الس ن0جةل)شعر(لالع
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لالشعريلالعريالتدل ي سهافالللج لن لع لللتنغل ل))عن ا للتجرب دلسل "لللح ،هناكلال"ا م لاذيليا لموقفلال سا
لللوجودوهولموقفلصاد لشامةلوميق ليعانهالللفرد،للحمللنظر لق نساني لا  لا ىلجرب ا لا للتقلبلا وهناكلفو

لأ بعادا ل "لالعجيبلاذيليعطيلالقصي ي ((لكل"الت لالواح لللصور د ع لم لوتأ ويا اوت ل1م )م لال عا ت لقصي ل ،يقو
ل (:رح لالمو لي ل2ا 

لأ قريلللأ قري

ي لالبيضاءلال لأ يهالامهر

لأ قري

ل لالغنو لالقوي لأ يهالامهر

لأ قريلولاصهي

لوتراتيل لصهيكلأ نغا

لالقصيللللل للدقيقا للشعرا للمثلللناله لالشاعرللأ احلواسعا للحيا للحضارا للتراا لحمللمع ،قاف لالبادلالغربي ل ولعلللوغربت
لا لخاليا لددله و لي الالشعرلأ  له لع ر لالتصويرليلاليلت ل ،لق نلحتالل هالم لالو لامم ري لا ىلأ قىلجال لا 

ل)توفي للا  ظ لالل لفائق (ليعىلعناي ل)شاعريها(امنغومصاي للوجالها،لللم لحي لأ داءلامعىلادقي رهالع لق بللم لحي
لاما ل لال،أ داء له ل كوهو لمثللك لللقصي لالشاعر)الشهو لعن لالشهو لل،فاجعا للمهما لل(،صعودا لال خررو لو لترا لق

يعال لم لنوعلج لا ىلعش لب لوحو لبيضاءلا لمهر لموا للا ىلعش لي لحمللا  ي يا للف فلعنل،خصبا للف لالعا هالشهو لللا  بقو
يا لعلها،لا ر لالق تقرلللحيالم لا هالشهو الاموقفولتساؤلا  لله لم ل لالطبيعي ليعل لقائا:للت ن ل3بللا 

لول لأ سأ 

افرل لا لأ ي لير

، نلولأ ي لمرا لولأ ي لتبي

لللللللل (لاس تعاهلالثنائيير لالروتس تانتيللشعرل)صاي آارلالربي سلأ ليع لما لنشأ  لحي ت ا لح ل لقسيسللابنالاليلالها
سلكلبروتس تاني، لتع لكلتأ ثرلاولعلها لانكوساكسوني للآدالشاعرلالثقاف لدراسات لل لم لينابيعها رها،اليلاس تق لهالوف

لسفلت لشعرلامت ىلاللفطبيع ،لوميهلالطبيعيلا  لاديني لللعاط لترب رلادييلع ماللت لا  لواف لأ يلأ ثرللثقاف ولأ  حىلليب
                                                           

:ل1 يو راءلا لا ،لسلم لصاي لكل:لتوفي دلالقصي لل01جةل)شعرل(الع ل.000،ل0411،خريفل4الس ن
دلجل2 لل01ةل)شعر(لالع ل.4لل،ل0411لخريفلل4الس ن
دلل3 لل0411خريفلل4الس نل01جةل)شعر(الع ل.ل00،
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ل لوجوا لاع لل لممم لأ ثر لميهو للضطرا ري لالندلف للعهسلل لساب لارخ ى لا  ور لج لم للتعود لالواف الثقاف
ار لشعر)توفي1ا ل،ا  لوح اص(لنس ي لا لصاحب ردلممزا لل،يت ا لا رس لأ ساسا لفهولللينميلا ىلم و لي لأ  ن لوللم
رس لالشعر،م ،لل لللتقلي ليعزلع ن لأ دونيسللا  ل) دل(فوأ ما طأ ن قللا لين ما هاللالعن لس ياق ل ا لا م لتناو

للالتطبيقي لنس ت ننا لفا  لالنظري ىلس ياقها لل(أ دونيسب)ا  لللن ا وي،لجس ي ا لطريقا لفلا ليض لأ  لاس تطاع ا للق لمعب
لالندل وا ليوصفلام لاس تطاعلأ  لالشعريلالعريل،لا  ي لشعرللتح ل يث لا لفل،صي لع لي لالواح لأ صبحلالل لول م

لفا  لالقصي ل يل،عام لجس لفالن س لا لال ش ياءلأ ولالعنارلالمالوردلل الوردلل فالشعرلشعرلأ ش ياءلوعنارللوا 
لالتدل لملي ل،لوحضورلعاملالعنارلوال ش ياءلاليليلنتا ي س لاس تجاءلا لالوجودلدو لبنلالوجودلوفائ نلال ش ياءلبلوح

لمائي لا ىلرمو ل.ريلاليلتتحو

للللللللللل م لالق لالشعري اهم لام لالعريلع لالشاعر لأ ار ))وق ل ة لخل لم لل،وأ ح ليصبح لحي ني لال لالقم بني
ا ل ليلامس تحيلل،لشي لالشعرلأ ولالنظرلا  و لت ا اعلمةل،ل،فشي ىلقضاالال ب ةلوا  ل لا لامايل،له ل ها لينظرلا  كالا
ا ل لم لهلطرللاما للتتضم لجاو لالسائ م لالق اب لال ا لل،يق لجاو لاني للاما للوتتضم لم له لالسائ م لالق و لالت لطريق

لأآخرل،لتعبرا ل ةلبا ل لا للمغايرا لل،لتتضم له ل لخل لامغايرلهولاذيلار لامغايرل،لوالقار لالقار ،لويلذكلخل
لاليليرهالفرفضل الي لوالقملا س ا لهال،لوتبن لغرللىلغرهال،لوأ صبحلمس تع ا للأ يلليليصبحلخصا لل؛هالقبو ي للج والشعرلوالثور

.لخاطبلأ ول ل الالقار لله لخاطبلا  لأ  علل(أ دونيس)لمالمزلشعرلفأ ودلل،2((ال حر ل،لل ننالوح لنب يا لا لم لجرب هولالقل
ل ا لأ م س نا لأ ن لونلق ل لا لقلبلالشاعرلعاملختللحسلبقل لشعرل)أ دونيس(لنزفا لل،لأ رجائ را للكلا  اوةللف بلل

لالردل ي اوةليلا لا ل،ه ي نسايلج لعاملا  ل)دلية(لعال ت ل)أ دونيس(لم لقصي لل0401ويلاذيلينظملنتا ا ى)قال
ل (لعا لأ وىل0404ال ر ىلقصائ ىلالعاملى040ا  ،لولل.اليلينظرلم لخالهال)أ دونيس(لا  لراضي ب لو لواعي لليغنيبثق ر ب

، وةلدام لط وةل،فالعاملعن ،لالط لاليلجهملصبح لالظا سوادلعين ايلمسحل لا رالوال  مالمتلئلالشدللم لا  لعين لأ  و
ي (ل،وت لال ر ل)قال ت لقصي ل ل.3يقو

لالشمسلالش بايل، لللللللللللللللللللللللللللللملم  وحر

ل،لعاما ل لالبصر لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمال ام لج

يال لا لعلمت ا لللأ ن م لق

لهلدليـا لل  رائلولوستبق

 

                                                           
:لينظر:لل1 يو راءلا .لسلميلا ، لصاي لكللتوفي للى00القصي
ل2 م لالشعرل ل.ل4ىأ دونيسل:ل
لأ وى،ل3 ل،طللأ دونيس:لقصائ لدارلالآدا لليي04منشورا ل.لي،
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لي لوعز لبللجز لامصائبلوامشاللفي ل،بعراك يا :ويتعاىلالشاعرلع لا و ل1ق

لح لشللطريللهال يا لقنـاقلا

ل،وهـادا لل،لعراا للل لوور

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنتخط لوتلق لعنفلالزما

نـالأ جـادا لل لصورلالعنفلخل

للشعبلللللللر يا لا ورلا لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن

وادا للل لس لعنلالظـا  ت

ىلللللل عولا  افهولي لال ش ياءللان لج ليغلل ن لالعامل،ا  لجا لحس لوتغورل لاليلهزلال نسا لولالتجرب لال ف ع
لترل للال عالودااهيالأ رارهال،وهولمشاعرلموتر ىلال نساوتش لوسؤالا  لبله لليسلفأ مدلل،الغ لالشعري الالشللوالصيغ

ل)أ دونيس(ل لمس تقةلعن ولأ نيقا لل،لهالقم لليب لالشللجوا للا لاهيلليسللباسلللمعىليزخرف ل ل))،وموس يقل،والكم هالجرب ا 
لحقدلللم لفهالالو ل،فلق لبأ خر للم ا لالشعرلالعريلشا لل)أ دونيس(لحىلالآلستب للومضموا للل لقبهلا  ل،ماملحقق

لل ري لف ولخصي بار،لالقائلل،فهول لال للالشعراء لا  لليتصفلها ليلمشا ري لف ليعايلمشا كلأ ن ومعىل
لأ و لجرد لوامالليس يمعزوةلع لالزما لا لم لمملواقع لللشاعرلكبرل،ل،بللمنبثق لكقم لعرلمستللوقمت ىلأ ن لا  ب

لنظرلكبر لبوه لامشا لالتايع له ن لوا  ي لل،لوفهملج ي رللهالأ شاللج ل.2((ابت

لالندللللللللل لم لخا لالشعري جي للال دونيس يمو ا لا لسا ل لنس ت ننالأ  للم ي دهالكاللالشعرلالعريلا ح
ل(لي لعي ا لالر ل)لعب ل3:الباح

ل (0 لن لاذيلينطويلعلي طا لا خباري)م لالواحلأ  لا  لا ىلوظي لتستن ىلمرجعي شرلا  لهنالهولل؛أ دونيسل(ل طا لا أ يلأ 
ل لاللخطا لامصادرلواددلل لتعريفلاملم ل(ل.شاءلاموضوعلامتناثرل ي لالتح رنس ي ل)لال لالغربي لوامراج  ورا

لحولالعام (0 لمرتعش ليقيل،ع لرؤي لليعايلنصا لل،وهولخطا با لم لمنظورلال  مرلالثوابلينطل لقاءلامنظورلوت  .يطمحلل 

ل:لحليللالندلل (0 اتيا لاس تقالي ل رك لم ظ لللا ىل لعاقا ل لاداخلي لالكي للالرابطا لفيوههال،متشابمعزوةلع ل
ىل لا  لبطموح ا لل،كياللالن لجري لاللحظ له لغاءلشكيا للتصع لبنلال جناسلعرلا  وار لاذيلبل،ال لالثال لأ لغيلالبع لأ  ع
لبنلاذدل سح لال لواموضوعين لالتدلل؛ا لالتارخي صللع لظهورلال فارلوالزاعا لامعارلللتن لالعربي ا لا لا ىلأ يلأ  طوري

                                                           
سل1 لن لأ دونيسل:لامرج ل.ل00ل،
دللخزايلصري:ل2 لأ وىلل دونيسل،جةل)شعر(لالع لل0قصائ لل0الس ن ل.ل.ل1يلل4ى،لى040ربي
ل3 لال فاعيل لىلعق ا ل:لا لعي ا لالر ل.لىي0ل–ل1ي0ينظرلعب
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سرا ل لت سرلالظاهر لنظرلشامةلمنظلارخيا للت عاد اهالع لمروعلا  شفلب لل لحىلأ هالت لامعر لوالنظا هوما لام لوم يلن
، يث لا لالشعري للم لالنصو ل(لاليلاس تحو ل(لول)لانبعا ل)لامو هملأ سطور لن سهالم لأ  لن م لال  له وم لخا

لم د يةلع ل ،ع لمرحةلمعين ل عنلالعر تلل لامب لا لومثياها لبأ شالها ل( لال سطور ل) لكصياغلفه لبر الق لله
ل لالعاق ا علولخ للال ا)للالتص رلل(لال بوي ل:لليلحيلككحزل ي لالض لالعاق لا ىلعاملاب لوف لم لعاملال  لالتحو

لمو لل،ينبغيلأ  لمثةلللصور لالعيلبنلال الال بوي لالتضادل،لل لالراب لالتساك لم لصياغ لع لال سطور له ولعللمثيا
لل م لالوعيالق لالطدلل،لعامل لمثةلللصور لالنبوي ل(ول  ين ل)لال ليلأ سطور هالاالع لبع ل،وللس ال لعرلاعيلاذيللرد اكتسب

لوالرمادل(ل، ل)لأ دونيسل(،)لالبع لهولال لولقصي ين لواب للل–لال لال  لا هالالآخر.للللللللللللللللللللللللللللاب لوا  لبلليهييلأ ح لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليلتقيا

لالندللللللللللل ا لا لو لالتدلس ي ي لوكي لالشعري وعت ل تشفللنال)لأ دونيسل(لم لخا لي لاميتافزيقي س ي علالن لالنوا عامللم
لخول لتتقم لفري ل)لأ غايلهيارلادمشقيل(لخصي لحيات لوجس ع لونوا لومشال ل)مكل،وجربتاطر ل ل1هيار(:ليقو

لهيارللمك

لارلمك ائ ملهلقرلوح لوا

لللكا لشا لواليو

لما لصو

لالرح و لمل لحيل

لال رار لأ ر لومكل

ىلللللللللللللل لالتعبرلع لاذاحيلنال)أ دونيس(لا  ل ي لج لبعمليلطريق لخصيل،والتخطيل(لص ل)لالتشختسم كلأ  لو
ل هملم لخا لت لل)لهيارل(لجبلأ  ي ل(ل–ادالاتي لأ يضا لل؛السقراطي ل،لتقو ات ل لالشخ للعلأ يلصرور لالشخ معرف

لول،ات ل) ل( ل)لاسر لير لكا لللشخ لالسابق لامعرف لع لتعم لهنا ركيغاريلل التشخصلفامعرف لال لاذيليعيلطغيا )
هول لاموجودلر،ا لاذا لامعمملع رلأ ولال نسا لتعبي لح لع لالن غر)لل لالنيتشهي يلوالبنيوي لوالن ل(ل،ل)لوالسخري وي

لالعامل،لمالهولوض ل لمركز لوأ وح لمعىلالوجودلالشخ كلم لال فارلاليلتناول ل(لوغرل ي ولالياسر ل،(لول)لال 
لخصي كلأ  ل يايللومالهولكو رلال لسائرلالت ىلال ساسلوال ويل–)لهيارلادمشقيل(لشأ  لالشخصايل،لتعودلبنالا  ل

ىلاذا لا  لال نساني يا لاا لاليلجس ل،لاداخلي لللشخ ياني علال لوالنوا ىلأ عاقهالغرلللتجار لا  لين لأ  اليلللم لل ح
" لدام لمم لمعاا ل2م ليعانها لا ل ا لوا لأ دا للىقيق لالبحلىطريق ل للىأ سلو لأ كرلمالتطمحلهللىمه ا ل،لوه تقني

نلل،اها كلفا  لالغنائيك لشعرلالرومانطقي لياللنالج لأ مي لأ عط لوأ ها (لخاص يو راءلا لا ل)سلم لالشاعر لب لجاء
                                                           

ل،لأ دونيس:ل1 لالشعري لوالنر،ل0ال عا لللثقاف ل،دارلام لأ خر ل.ل040،ل0441طللأ غايلهيارلادمشقيلوقصائ
دلينظر:لل2 لل04جةل)لشعرل(لالع لل0410.لخريفلل1الس ن ل.لل000ل–لي01ل
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لللتعبرلع لقضاال لالعري،لال نساخاص لالعام للامعارل كلع لب لالشعرلاللوخرج للسايلاذيلاحرلطويا لنلس ن
لاذاتيلأ رار عال ود(:ل:ان هال)مالوراءلا لقصي ل ل1تقو

ود؟ لأ عرالا

لعراللأ يعملعشاقنا؟ لق

لتلوا، ىلالضوءلأ شواقناللصا لا  لولفلاس تطال

ودل لدربنالم لس منالع لله

لمثللللللللللل الامقط له لم لخا ،ملالشاعر ي لالشعرلا لجوا لللالتصويرلالشعريلاذيلمزلب لخل لأ  نشأ للفهييلحاو
ها اعيلالصورلوتشاب ،لوتقابلها،لم لت لللقصي لداخلي لشعرهالحرك ل خللأ صواا للكالنلح لت لالواحلا  لالقصي ل د ع ل،م

، لالشخصيا لكللأ مالشللحوارلداخيلللخاطبلفي لا ىلح اد لكالأ هالاس ت ها لاس ت لصيغ لاذيلتثر ولالقل برلم لا
لن2العاديلوال ناري ا ل،ه لراقي لمكلعنارلفني ) ل)سلم لاممودلر س ي لالن لال جواء لخل لع ،قادر كل ج ل ل تتعاو

وار لوا باسا لواق يلوام لوحروفلالن لوالتساؤل لوالرمو ردا (ليطالعلكل،ام يرلالعظم لالشاعر)ن لقصائكلفا  لنال
لالتصويري لالشعري لالغنائي لمناخا للع ل را للشعرا لللت ا للف لس (ل،م ارلالعتي )ا ت لقصي ل ل.3يقو

لانتصاريل كر لأ أ ملل

ساري لان كر لو

لالس نن لولأ عرلدر

نن لا لنب لولأ ر

لفالالنرلنريل،وللالغارلغاري

لوالتللللللللل لوالتصويري لللم لخالسفليرلفا ىلجانبلالغنائي ل ارلالتقلي لج لاذيلرف لاجم لالشاعرلع ور ل الامقط له
، ،لوه ي لج ري للوف وي لمامحلشعري للت بللفهولسع لوالعاملوا لوامو لال نسا لمشا لع ي ليلقيلأ ضواءلج ل ن

ي لقوالبلج ل لامشا له لوير لبأ ر و لوهلوال ا لاليلوصورلمللوا ر يثبت لا يا لالعرلوا لم اليللتتاء

                                                           
دلل1 لل0410،ش تاءللل1لالس نل00جةل)شعرل(الع ل00،
دلل2 ل.ل011لل40لل،ل0411ش تاءلل،4الس نل00ينظرلجةل)شعر(لالع
دلل:لجةل)شعر(ل3 لل0الع للى040ش تاءلل0الس ن ل.ل41،
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لوالشاعر لالواص،1يعيشهالال نسا لامعر لتوظيفلالكم ننالج كلفا  لالشاعرك لال يقاعلاداخيللعن للا اليلمتكلخصائ
لضوءلالقمر(: ل ل)حز ت لقصي ل لاماغوط(ليقو لوال حاءل)م ل2ادهش

لامقبللم لعين لهاأ هالالربي

لضوءلالقمر ناريلامسافرل لأ هالال

لخنجرل لأ ولطعن لغرا هالقصي يلا  لخ

لجرحلفأ المتردلو

ل لالبعي لأ جبلامطرلولأ ننلال موا

لشعرا للللللللللل للنا ليعطي لأ  لحاو ا للفهو ي ا للج ليللال حاسيسلامرهلمره للال شاتجاو لليصن لشا لالسابق للشاعريت
يقاعبنلامعىلوبنللشللجمليناس ها، براهمولأ مال)جراللالشعري،لال  للا  لال لقصائ مزوامجرا(لاذيلتع لوا امتأ ثرللو

ل(،أ ل ليو ملخلدالشاعرل)ا  لالق رفلأ صواا للجعلهالكبساطلرح،اليلللالشعرلالرمو لوت لم للفتسرحلالقصي لوتقر ولتز
) ين لام ل ل)مو لديوان وني كلالس م ل للدليللع لموس يق لع مليعم لف لق لع ي لج لنغم دخا لا  ل)جرا(،))ا  يقو
)) لكبر ىلجرأ  لا  لأ مرلحتا ي لأ غي(:3تقلي ل)أ لعيني ت لقصي ل ل4،يقو

لأ غيل لأ لعيني

لادىلاجمعوا لولعشا

ل لو جري لل

لال غاي لجري

للوداي

آهال للفلسطنلوشطأ

ل)اللفلللللللل لفنا ليله لجعللم لشعر ل)جرا(لأ  ل(حاو يلقصي لا ناو ،ليلقامالللم رلفي للامتلقيلم لتأ  لأ خر وم له
لشعر ل ،لجم لالزمني ارلواماي،لالراكا لامتلقنلا لد قاف ل لتلقي ر لي لال،ما لللويبق لعنارلحياتي لشعرلعن

                                                           
دليل:لجةل)شعر(:لينظرل1 لل1الع ل.ل001لل000لل،لي040،صيفل0الس ن
دلل:لجةل)شعر(ل2 لل0الع للي040ش تاءلل0الس ن ل.0،
دلل:لجةل)شعر(ل3 لل01الع لل0الس ن لل0404ربي ل.ل000،
دلل:لجةل)شعر(ل4 لل0الس ل01الع لل0404ربي ل.ل004،
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كلالشاعرل)شويلأ يلشقرا(لاذلتنهيي، دلك طوطليلتع لرملا لعن لمزلأ حياا لCroquisالقصي لفالل،فق رش لا قصائ
رللال داء،للللتركزلولولتلمسلدق لنوعلم لا لع ،لبللتق لواضطرا ،لصورا للوتلمسلأ حياا للوالقل للهزو ول له

يلعلهالطابعا ل ليض لانسجا لم لتتناس رش الا ا للم لا آخريثلفري آالأ لأ يب لا لأ وليصيب غ غ آالوي لأ ل1رلال جا ل .يقو
:) ل)قرصا ت ل2قصي

لرحاةلالبحار

ليعرهالا ىلمصبلاللولول

واب ل لتل

لغولوعسللالضوءلو لمو

لانتظار لالساري ل ليعل

ل)لللللللللل لقصائ ل لأ  لع لامقط ا له لنا ،أ يللي يا لا لتنب لأ ولتولتنلشقرا( سملدو ىلا ،لا  للخزلأ ولتص ولالقصي
، الالشللتعابرلأ كرلماليلحرا له يث لوتوضيحوا للا لأ كرلماليلتبس ي لغام(،لحاءا ل)جور الجرب للوتأ خ الشعري

، يا لا ل لما ىلأ م لقمالا  ورها لج ل لالقم،ليا لغايلأ ولقللقم للها ،ل،وللقم لغاي يا اها،لفا ل ل لتوقلغايها لا 
، لالصدللشل لانتصارلع يا لا ،وغاي لالقل لوع اللعوا اوةلنقلله لو لالواق لال حساسلالعمي لالشعري وامقصودلالتجرب

لامطل ىلنطاق (:3ال حساسلا  رم ل)ا ت لقصي ل)غام(ل ل4،يقو

لميلدمارا ل لو لديلجرم لأ حسل

لائنا ل م له لك نيلأ مم لولدارا للأ حسس

يتويلا ا لم للنارل

لال بيا       له لوموهلومثل يا لا سلالبري لالن لاليلترب لالعاق ىلوصولا،م لا  ي لا للوحننلالشاعر امطل
ل لامطلق قيق طلباهاوا لوم يا لا غرا ،اليللللظللم لامطلق لالعلمي زلع لترت ري(للأ صبح ي لا لشعرل)بلن ل ويتج

رلالشع نتأ  لفا  لاليوميلرلالغريلخاص لالعامي ىلاللغ ،ليرك لا  لالتقريري لدائر ل للها،لليق لأ رضي لامأ لوف لواليلجعللم لاللغ

                                                           
دلل:لجةل)شعر(لينظر:ل1 لل0لالس نل01الع لل0404،ربي ل.ل001،
دلال:لجةل)شعر(ل2 لليلىلع للي040خريفللصيفل،لل0الس ن ل.ل04،
دلل:لجةل)شعر(لينظرل:3 لل0الع للي040ش تاءلل0الس ن ل.ل001،
دلل:لجةل)شعر(ل4 ل.ل04لل،لي040خريفللصيف،ليىالع
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ىل لا  لالتجاء لدو لالشعري لاللحظ لملي لما لختار لوللال ساليبفالشاعر خم لالراكيبلال لأ و لامعق ت لقصي لع ا له يص
لفها: (ليقو ل1)ش يخوخ

الأ اللش تويللل لوه لأ خر

يللللللللل لوح

ل،لللحب، لللامرأ لللأ حا

يللللللللللل لعن

لم لبردي لأ مو لغ لو

فأ للللل لهنالجنبلام

لتمولم لاددللللللللللل لكبر لشعري لصور الامقط لأ جمثلله ،زلاخللوتتعان لبع لالتعبرلوللاؤهالبعضهالم ل لوببساط اموس يق
لال لتتناملم لصام رعاط سللجولمويلوال لوا لم لالتشاؤ لضبا ل ل)بلنليغر لب لم لالقاملاذيلمتا (لم لغر
للالشعراءلامعاري ، لشعر ل(لم لخا للوأ مالالشاعرل)فؤادلرفق هوما لفق ا للبىلم ي ولللشعرلقاما للج لوال لالغمو لتولي لع

، لوالتناق و لالش ار لللوا  لهولعام س لن لالوق ،و لوالوضو (:لللحيوي لال خر ل)امساف ت لقصي ل ل2يقو

ل لال خر لامساف لل لتقط

لل لحرلالقطاف

لصامالل لوالس يا لخلفلالبا لثل

ود لح ليغيبل

        ) لشعرل)رفق وللنالم لخا لليب ي لالشعرلا برللهأ  لالعاملال ا له لأ بوا لولدواخلهاللاأ فر يا لا لل عا ش ب
،العمي للق ر للشللال لواح لينقلبلدفع لرؤالحي و لي سلوعائقهال،وأ  لوحررلللن لفعللخا و لي لأ  أ  لابت كلأ ن

، ساس ي ليصبحلالعاملأ فقا للوا لهلوحي لم لالرلللهاي

بر لال بأ لالقصي ل.ل

                                                           
دلل1 لل4جةل)شعر(لالع ل.ل010لل،لى040خريفلل4الس ن
دلل2 لل00جةل)شعر(لالع لل1الس ن ل.لى0لل،ل0410ربي
ل
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لهللللللل لأ نقا لع ي ىلبناءلعاملج فلا  للله لشعر (لفا  ا لا ل)أ ن آل،وأ ما لالعاملامتأ (لللا ا لا ل)أ ن لعن ل وا
،لغاي، لللتناسبلشعر لخل للم لولولحيا للبللا  لخي ل لا لال قل،لل  لع الي لأ ولالبناءلأ ولا لأ ولالنظا للم لال راد يقو

:) لالعيو لقبض ل) ت ل1لقصي

الي لا ائ لللا

لوللامعلق

اءللامغاورلامقسدل لخلفلال ص لم

لللحبللالوه 

لامقطلللللللل ا لالشعريلمثلله يثي لالتح اول ،لا لاللغ لخصو (خاص ا لا لقهالالشاعرل)أ ن ل سع ل للاليلا فا
ييبح لج لشعري ،للع لس بللاخراعللغ ي لتغرلالشللالشعريلا يلتراف لشعرلل،تناسبلامتلقيلا وليوحللنا

لا لاللغ لمان لعقل( ،)سعي ي لا لالشعر م لخ ل لللرمزي لالتعبر لوسائل لم  لوس ية لير لل لفهو للا  لامنط ها س ت
ةل،هايالرل ،ل،ال دةل،ال م ،لالتصنيف،لالرمو ليرتبلامشاعرلاداخلي لأ  للوللمالم لشأ ن ت لقصي ل هال،يقو ويبلورهالويصن

ي(: ل2)رن

، لولاليخ للأ ن لتبحراولأ 

لالل لاللينا لهبولالرا

لالطيو لوخ للالتعا

للاذر

لامقطللللللللل ا لاللغويلمثلله لالتعقي ضولللدرج لعقل(رلالرمزيلوا لل،لشعرل)سعي لقصائ لللتظهرللحىلأ  لها
ار لا لم  لاددللصورها لبعمقيها لتمز ،بل لاداخيلكوللللي لالعام لتتصل لل ،تاد لالرفيع يوط لا لببع ل هلكلا  لا  لظا ا

ل لغامض س ي لن وموانعاسا لمثللالتدلل،م ا لشعراءلا ل(لد ي مو لا ليجوأ مال)لالتجرب لمروط ي لأ ب لكحرك لوانبعا
لال ريل،ا س ىلا لا  لوالعود لكحمو دلال بعادلغيلادلل لامتع لعنرلال ر لاستيعا ل لال سطور كلتنجحله لوب

لا لالني ل دأ سا لللتج لركي لاماهي لم لج م ليق ىلما لا  لال ضاف لال سطورتنلا  لع لامس يحل( لرمزل) ،لوسوفلمت
لالشعراءل،لوللس ا لفي لوج لحي س ل(لوا رلشاكرلالس يا لالل)لب يا لوج لهالب لأ ولامتح لم لال ر للب لالصاع لل 

                                                           
دلجةل)شل1 لل00عر(لالع ل.ل00لل،ل0410ش تاءلل1الس ن
دلل2 للي0جةل)شعر(لالع لل،0الس ن لل0410ربي ل.لى00،
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ل، لم لالساء لالطلبلمقاالهاب ل) شمللامعاا لسوفل ن لحفا  ل، لور لللولد لكحزلللتحو لوال ر لكطري ل( ري نلبللا
:للل لع لامس يحليقو ليتح

لم لالرح يا لا لفسارليبع

دلالرحلل لأ ولح لال بر ل1وير

لللفلللللللللل اعل الالنوعلم لال ب له لاجااس تعا لفاعلي لع لمنطوي لباغيا للجليات لالواس لاللمعنا لتس تجبله لاعليق
لالتشبي ولقرين ليلل،لتغ (،لووالتشبي (لوليسل)العيني ل)الغري لامطر(للي ل)أ نشود لالندلحمللللديوان لا لالشعري،لضووج

لامطر( (لو)أ نشود ين لام ل و يل)جي لقصي روهال ل لل،بلغ لالرؤالليتحاللوفهاليق لاليلتعترللم لالقصائ ررله
لل،الشعريلالقصائ زلع لا لويلترت لال فقيلوالغوري، لبنبوءالرمزللتساعها لأ ش ب لالآ لشها لمنحها لم لماد للها لا ل،لوللب

صرلواقعا ل لوجعهلحياف لمنطقيلللحياي، لل لمضمو لالرؤي لحي، لبأ سطور لم لالتصاق لب لال نساي،لليلل لارخلاجم
ل لالرؤالعن لاليلجس ل)وال سطور ل:تل(ياالس د لالعنارلالآتي زلع 2رت

 

ل: -0 لوال عاللالثقاف ضارا لا لبأ خبار لعالي قاف ل و ل و لي لأ  لالشاعر لع ر لأ نل،ت لللجبلعكا لللوقوفلع القار
ا لل،امضمو ق لم و لي لهلم لأ   .أ سطورا للللب

ل:لأ ساطرل -0 ل)البع لا للهاله لل ل،لحياتيل(ياالس د ىلالبع لللعبورلا  ىلالتججرلامو لا  يا ،ىلا  ي

ل)صا لالشعريولأ  يث لح لالصبور(ل وللعب لغامضليب لعن لالشعري لاللغ لأ حياا للولأ  لع لامنط لكاللولل،خارج ا
لللقار ليبين لأ  اءللالشاعرليري لاددلاابت لاللغلل مانيا ل لامتصارع د لامتع لقرا لللي لب ادلأ يلنوعلم لأ نواعلاحلليتجاو

اي، دللالوج لع لالقار ليتوق لق ئ ،وعن (لبريهالونظرهالللف )لللعنارل)صورلشعري ت لقصي لالصبور( لعب ل)صا يقو
لحب(: ل3أ غني

لم لنور لحبييللللخم لوج
لشعرلحبييللللحقللحنط
الرما الحبييلللللفلق لخ

لم لالرخا لحبييللللمقل لجي
لامقطللللللللل ا له ا لمثلللنا ي لي لللالشعر،للج لالصبور( لعب ل)صا لأ  لنر لا  لالردلعرد للالصور امللمزي لفيلم لبناء

، لموفق لشعري لالتدللوصياغ ،وأ  لداخلي اتي ل لعن لالآخري ،لجرب وا سل لسوفلتع لعن لقصها اهمللوأ  لم وتبلورمل
.  اجابي

                                                           
:ل1 رلشاكرلالس يا ،لالبواكر،لي ،لدارلالعود لل4ى04طللبرو ل.ل414،
،لل2 رلشاكرلالس يا لامطر،للب :لأ نشود دللينظر،لفؤادلرفق للى0جةل)شعر(لالع لل0410ش تاءلل1الس ن للىى0لل010،
دلل3 لل0جةل)شعر(لالع للى040صيفلل،0الس ن ل.44،
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الم لاللللللللل لفعللالتدله لأ  سيبلاللغويلرلعقو للن لالشعرلوعاقا نتا لا  لأ دوا ل لالنظرلادام عاد لا  نتاجيؤك للا  ع
لالوعيلالندل ل لاللغ لأ مي لفي للظريلللشاعرلاحولتتصاع ري مي هالوس يةلت لامتحجدللبوص عا لم لحطملال  لوعيلاملتق رل

هالكياا للنظور،مل لللمس تقا لرمزا للوبوص ل)م لمنظورلا لهمدلل))قوهبلونيس(لم لامنظورلال وأ دوهولماليرا لالشاعرلالعريلا 
للأ الثوريلهول ل)الثقاف لاللغ جرلنظا لاللغويللالقم(لالسائىي ل،والشعرلالثوريلهولالبع ليلعملتغيرلالواق لالثور ل،ا  ويغر

لاللغل)امعىلالشامل) لالعملامغر((للكم ا لغ ،1له لالقو ننا لالعوامللوم )الردله لحو لبرمها لالرؤيوي ي(لمزلالتدلالتخييلي مو
لاليل د لوأ شاهلامتع ل))وأ ماط لع ل(لفردا للموتقو ل لجاعل)ا يف)لوابتعاد لوتن ل رلا ل(لتن اع ل)لل،ا لموت لوللتبع

ايل(لم لهناليبى(لل القري لحمل)لبلالرللىالنيىالشاعرلو)للف ل(ايلوك ن للي لال)،ثور ر ل(لأ ول)لامتع لاليلملتتحق لثور
وسلىلل،الوجودل( لىلا لىلالرمو ل)لالراكسيسلالكيل(لاللغ رل(لما ل)للوفي ل(لللشاعرلبلغ هنالحلل)لالراكسيسلالضي

يا ل ولالرؤالوك هالعاملم لومس تحيلللجاليا للروحيا للالصورلالرؤالب ب ل(لف لاليلملتتحق للع ل)لالثور ن لامم أ ولظللالثور
ل ل.2((ول لامضاع

لالشعرللللللللل ل)لالقناعل(ل لالعربي لالشعري ا لل،وم لمظاهرلا لللشاعرلالعريلامعارل)وهولأ  لال الا لبنله )ليباع
لالس يالو ا له ل ولتري كال الال للل وىل،ل يلالشا سلالنق مردلالسخري،لهولا سلاذيليصللا فعللتأ هيللللا

ا لالوعيل ل،لوموضوعا لليصبحلفي رللفاعةلم لاحي لامقابةللي خللاموج سليت الا له ل،لا  لاني مردلم لاحي لا لعلي يق
دل الانح لال للفاعلالنبويله لأ قوا رللباغيوح لاليلتتروالق عالي دلان ليب س للن لبرملمراوغ ل لالبادي اموضوعي

لالسخ)ال قنع ل(،وللخض لا  لوعن لمضاد يةلوجليا لب لما لا ىلخل ف لحسب،لبللت لللش ل)الشاعرلالني(لوجليات ري
لقريبا ل ول)قناع(لالشاعرلا اتيا ليغ لالشاعرلنقيضا للمترا للل،ل ولمو ،لويغ ،لساخر،لشا لمراو ن ،لول لمبارا لللالطرقا

الل-ال هل-للني ل)امش للنقيضا للا وعب لا ليؤديلدورلامهملالقايلأ حياا للراقب(لاماكر،لوالشاه أ ولدورل)القري (لللاذيلق
لوقلأ حياا ل ، لالشارعلأ خر لعم ل (ل،تقابلل)القري ( لال قنع لفرا لاذيلجلو ل،3(لالضوء لل(خليللحاوي)لشعر ل يقو

ل)خملالغجر(: ت ل4قصي

لمراء لغرلصبي لهللكن

لغجرلخملال

ل لخملبالأ ر

لتعي ع لولأ وادلولأ م

                                                           
م لالشعر،ل1 ل.ل010للأ دونيس:ل
ا2 لا :لجرب لارو لجا لم لجةل)شعر(ل هوهال ل.014لوم
ل3 (لج لالشعرلامعار:لجةل)فصو ل ا ور:لمعىلا دلل14جابرلعص ل.41لل4ي04سبمر:لليونيوىأ غسطس،ل14الع
،لخليللحاوي:ل4 ،لاديوا ،لدارلالعود لل0طللبرو ل.ل004،ل0440الس ن
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لللللللللل لأ  الامقط ولم له ينلل(خليللحاوي)يب لصنلالعقائ لأ كرلا س لن ليعتق ولوجياا ي لللل  لعلها،لا اليلقا
لالراكسيسل(حاوي) لأ حا قا لليعي ل ليوظوالزاما للص لج لا  لاليأ س، ي ل)حاوي(لش لا للق لالثنائل، لشعر لفل يا

، ،لوالتناقضا يا ىا لامو ىادوة، لال نسا ، ىاماد لالرو ، ىالغر لالر لالثنائيا لع له لاذي لعروا لأ م لا لوق
ىالراكسيس، ،لالرؤي لالوحلالشعرىالواق لصو لبتناقضات ولالشاعرلاذيلحل لخرلعلهالريعا لل،فيب لبزيفلوك ن ،لم

لل،مس مر لا ل) ت لقصي ل (:يقو ل1نو

لجويلس باالال ر

للأ ري

لوصويلولأ طحيلشعي

لجويلوصوي

لولأ طحيلصلي

ويلقلي لل لي

ي ويلقليلول لي لل لي

لللللللللللللل الامقط لوقضاامثلله يا لالشعرلا ل)خليللحاوي(مالجعهليرب لعن لاللغ لوواقعيلهاساط يعرللبللراح
لالشع ماها لا  سلو لالن ،لوريع لحوار لمنطقي لالبرؤا ا ،وه لوالشاعري لللشعري ي لا هو ايلللشعرللم لا ل هو وام

لالتقل لالشعري لال عرا ) ا ل)ا لالشعرلال ساسجاو لغاي لوأ صبح ، ي لللي لال لال نسايلالقاملع ، لال لالرفي يلغاي
ليعرلع لالتجرب لالشعرلجبلأ  ،لل  يا شفلع لأ رارلا لوال ،لالبح لكيان لجمي ي لالشاعرلا ،لكاليعها ياتي لا

لمامحلال مللوال خا للرؤي يا لا لمالوراءلواق ليتغلغلل لأ  لهولشعرلتطورلوالتايلجبلعلي ي ،للولل2فالشعرلا
ل لعن لموليت (لم لحي ا ل)ا لالشعريلعن لكثرا لل(أ دونيس)ختلفلامضمو لامضمو لأ  (لير ا ل)ا لجبل،لل  ي ا

لمعرا ل و لي لعاميا للأ  لعها لوالتعبرلوال فصا يل، لا لم لنطاقها لويرفعها للها، لومشاللال م لالعر، هالع لرو لبوص ،
لأ بناءلالبر )ادعاء(:،3مشالليعايلمهالمي ت لقصي ل ل4فهوليقو

لالشمسلجوهنال:لولأ درالو لان

                                                           
،لخليللحاري:ل1 س لن ل.ل040للامرج
،ل2 لالعربي ل.ل0يللينظرل،أ دونيس:لالشعري
ا:لينظرل3 لالشعر،:ليوسفلا ل ا ل.ل41للا
:ل4 ا لالامة،ليوسفلا لالشعري ل.ل004للال عا
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لولغبارا ل لالس ناب لال فلع

لمول،لطا للراعا ل لا

لولجراحا ل لالعيو لعيىلع

ل ا لال ل لسور

ولم لخلللللللل لويب ي لالشعرلا لأ  لامقط ا له لمها،ا لواديني لحىلالروحاني لالعميق س ي لالن لالعاقا ليعرلع
لبنلالشعرل لالروحي لتكلالعاق شموليها،لالا،لوموال نساوير ل يا لللتتعاىلوللفهلالشعرليعرلع لا ولذكلمعرف

، يا ساويلا الال ساسلأ صبحلالشعرل له سوسلولع لا ر للتتجردلع لعاملا لعن ي لالشعرلا لمضمو وم لهنالا
دلا لاذيلح ال لال لا ىلمس تو لالشعرلا  (ليرف ا لولاميتافزيقي)ا لالعاملالصناعيلللرؤالالاهوتي لمواه ها اليلم

،التقن ي لتأ ثرا للويلا ل)البرللالغا للتأ ثر لفهييلقصائ لالعري، للالشعر رلخاص لالتأ  ا له ليظهر ) للرس))مامهجور طائ
يطاليا، لا  ل ني لال هض )بوتيليلولأ للا ا (افائيل(لول)ولرل)م هل،يتيا لأ ولا نا يللوحهملاليلتعرلع لال ملأ ولا لحرصوالف ج
لمية، يارلما لاخ ولميةلأ خاوهلع راءلتب لامس يحلولالع لفللصورلالس ي ا ل1((ا لم جرلل،يقو ل)ال ت لقصي

:) ي ل2ا

لأ الللمالأ دعي

لطييلمعي لمل

لولأ خن ليأ  لأ مل

لأ دمعي مالجر لا 

لخاطري لفالالومل

لأ ضلعيل لولللالليلل

يالللللللل ساويلا لالشعرل لال نسالومالا ورلفا  ،لامعارلهول ي لا للولامضمو لموضوعا لق (لمن ا ل)ا لأ وليا للاخ
:ل لفقا ل لولأ م))ال نسا ،لهولاموضوعلال و لوعظمت ،لحقارت لوعبوديت ،لحريت لوتوبت ،لخطيئ للللال خر،لوفرح للجرب

                                                           
دل:للجةل)شعر(ل1 لل1الع ل0الس ن للي040،ربي ل..لى00،
:ل2 ا لالامة،ليوسفلا لالشعري ،لال عا لبرو لل4ى04،ل0طللدارلالعود ل.ل00،
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،ليتوسطهالال نسا لمصطنع لخي ادلالعظمليلجرب للهالالشعرلا لالشدل،1((لليأ ب زلعمضمو (ليرت ا ل)ا لعن ي رلا
لالردل ا لع لمعم نسا ايللا  لالوج يلصي لرؤالج لع ل)،لذكللج ت لقصي ل لال خريقو ل2(:الآي

نو لوا لأ مسحلاهمو لأ ل

لأ حمي للموائلالزحا

لأ صيحلي

ر أ رلم ليغالبلالق ل لعلي

لالزدل لعش بيلبس لما

لالعمر لقرار هال لا  لغا

لشعلللللللللل لرؤا لامقط ا ،مثلله يا لا لبع لما لالوجود لتصور يلري لا لالعام ىلبناء لا  لم لخالها والتعبرلع لل،يطم
يث لح رلع لعقلي ليص لجبلأ  ي لا اللال نسا لاليلع ي لللالتعابرلالتقلي جاو لم ي ىلالوجودلمنظارلح تنظرلا 

لم لأ للعلهالالزم  لامةالتدلجللتبيلمنظارلمثللخاص يا لا ل لال نساني لالتعبرللجرب (ل ا هال)ا لاليليعم ي والرؤالا
لالتدل لرؤاع  لي لال نساني ،جرب لوالولد لالبع لتساوي لولللمس تقبلي لوال سطوري لالتارخي (ال حاء ا ل)ا لع ا وله

يال لا لامضمو ليعلولكوريلم لخصائ لأ  لالشاعرلع يثرلع لاللتساع لا لال نساني ل.لتجرب

ل           لمليأ  ي لا لامضمو ل لاذيلح لوالتحو لالتجاو هملأ  لن وافقا للاعتباطا ،ومالتق مالجاءلم للوا  طلبا لم م
لبناءلعامل لترغبل وي،لعري ا ا لملح جاو ررليللم ننالاللكوم لل،للالعواملامت لأ ضافم لق ا لشعراءلا لأ  لواقو

ا للدما ل ي ،لج ي ملطويا للوأ اروالقضاالج ليقفلعن لأ  رلولب لال له لم لارخلالشعرلاللمؤر لعري.امضطرب

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
:ل1 ا لالشعرل،ليوسفلا ل ا ل.ل1يللا
:ل2 ا لالامة،ليوسفلا لالشعري ل.ل.ل004للال عا
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: لالشعري ا لضوءلا ل  الثاىلامنجزا

لالنر: -0 لم لالنرلالشعريلا ىلقصي

اعةلللللللللللل لال ي ي لالتج اول لأ وىلا لحمثل لالشعريلالعريل ي لالتح ل)لرك سم ل لما لشعرلالظاهر
ل،لامرسل( لم لالشاعر)لنسيبلعريضخاص لشاعرلتأ مللداخيلل0441لللىيي0:اجهادا ونزوعلرويلل(لبوص

لمطاويلالاوعي، ،لس تق ي لتطورلالشعرلالعريلا ورلهمل لب لقا لأ ن لرومانس يا للا  لال و لامقا ل لا لفق
لتغرا للخالصا ل لالشعرلحاسا للأ ح ل لأ ساس ي ي لع يللنوا لالعاط لاميوع لالوقوعل ل،لدو لح كالاس تطاعلأ 
لاموقفلالتلقييللاللهجلابتا للتغيرا ل لمق لل ن ض،لفق لمنخ للهجت ،لان لالتأ مللهادئ لشاعرلفطرلع لل،لهج تعر

، لداخلي ،للاس تقصاءا س لن لم لملومسارا لوامبار،ا  لالوضو ولأ كرللزلشعر لأ غلهالتغ ل لامعايلعن للأ  ا 
ا ل لالردلل،لالتعبرلولأ قللوضوحا للوتلميحا للتعقي لاس تعا اي لالشاعرلحسبويلمسلامرءلب اص لا يلمو لا لال سلو

لالرمز ،1لاس تعا لالغربي لالشعري ا لا ل ليرل،كا ي لا لالشعر ا له ا لم للوم )رخ ت لقصي ل لقوه
 الوادي(:

وسلالناسلم لم؟ له لالن لجسورلللللللللللللللللللضاع

لالبؤوس والفنعمللللللللللللللللللللللللرقادمل ليرق لأ 

لجسميلاللبوس لواحرالأ المهمللللللللللللللللللللللمالدا

كرلالشموس يلب للللللللللللللللله ليقظ لاموالون

يالترجوا ل2انهاءلاعتقايلللللللللللللللللليلتقيلا

لظهورلالشعرلامرسلهللللللللل اي لب لان للا اول ىلا لا  ضاف لا  ي عية،الع لشعرلالت لجار ىللووصول لل،م ا 
لالتدل ىأ م له يجاأ ع ا لا للر لالنر(،ليسل)الشعرلامنثور(أ ول)النرلالشعري(،ا  ل)قصي لجرب لم لخاص لهنا توج

لنوعلم  لع لال نواعلل)فالشعرلامنثور(لأ طل له ل لوبنلالنر،لفرو لاممزلبين دللالا كلأ هالح الالنوعلم للو ه
ل لبا)الا ،للشعر(لومالوصفل)امنثور(لالاح و للم لالشعرلامو ميز لل لبنلشعرللا  ر لال لتلح لالتسمي وه

لنبدل،3روشعر،لوليسلبنلالشعرلولالن لعرلم لجةل)شعر(،مقرحا لوق دلالراب لالع ل ر لال ا للل)أ دونيس(لله هو م
:ل))ليسلللنر لللشعورلدوللالشعريلشل،للمصطلحنليقو لواستسا لشكيلبنالهولاسرسا لأ ولمه لفني ليقاع

                                                           
،لينظر،ل1 ي لالشعرلالعريلا ل را لوا :لاجاها يو راءلا لا ل.ل4ي0لل0ي0للسلم
:ل2 يو راءلا ،لسلميلا س لن ل.ل4ي0للامرج
لال ديلامعار،لينظر،ل3 لالنق ل ا ل:ا راق ل لاجي ل.ل000للعب
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لغالبا ل يليتج ،لذكلهولروايلأ ولوص لمس تقملليسلهلهاي لخ ىلالتدللوسرل لأ ولا  لالغنائي أ مللال خايلأ ولامناجا
ل عاي،الرد لالدلان لوح لفي س اصيل،لوتت لولالت ،وذكلمتلئلالس تطرادا لالنر(لوأ مدلللتناملوانسجا ال)قصي

لشللقبلللليء ا لوحل-ف لدائرلمغلقا لأ ولش ب لمس تقم،لليلدائر ليللللخ ظمل لتن لعائ وع
لكثي لوبناءلتركييلموحدللالش ب د ل لالوعيلاليلتراقبلالتدللمنتظملال جزاء،لتقني راد لا  لهم لعلي وا لولم جرب

لالنرلتبلور لقصي لما للتقودهالوتوهها،لا  و لت ((لقبللأ  ل.1أ وللا

لشعراءلالتدلللللللللللل لا لالنوعلالشدلوق ا ل)شعر(لروادله لجم ا لجةل)شعر(لا ىلح لدع ،لا  ي لعريلا امضمو
لقاما ل و لماليناس هالم لأ شاللي ر لت ي لرؤالج س توعبلطاقاهالاميتافزيقيع لالرؤالس تضيفلالندللل للأ  ظرلا 

لالطاقا ىله ل))التعبرللا  ،لغرلأ  لالعروضي لال نسا لأ يلشللم لأ شا سرلوف يلأ ولأآخرل ع لأ يلشللتقلي
لت ل ليملبتحررلا لالرؤالجبلأ  ل((ع له لاموضوع ولالقواع ل ون لامو ي رلالقوالبلالتقلي يل،2أ  لامب لال ما كلأ 

لجةل)شعر(له لعلي لأ لاذيلقام لالشاعرل ((و))لحري لوأ حاسيس ،لم لأ فار وذكل،3ليعرلالشللاذيليري
، ي لا لللرؤا لأ نس ها لوالوقوفلع لجريبلال شا لا ىلرور ل)شعر( لوضعلدع لم لأ لوق أ  لمب جللل)شعر(

اي لمروعهالالشعريلا افا للحقي :لأ ه ل4تمثلل

لالشدلل10للللللل ا لح لمس تو لأ كرلع لفني ا جا لا  ا للعرلالعري،لحقي جاو لالتدللم را لا لي لا  لمالتوصل ي ي ج
. لالعرا رل لالشعرلا لاليلس بقهالولس الحرك

لالتدلل10ل شفلع لطرائفلأ رحبل لالشعوريعبرلولالتدللال لالتجرب لالقيودلل،عامللم لطو لجاو كلم لخا و
، خرفها.لالنظمي لو ي لالتقلي لالشعري لاللغ لع رو اهالوا لتعقي  ومصادر

لكاليتصورو 10 نتاج (لمركزلنشاطلالشعرلالعريلوا  ىل)لبنا لا  لم لالعرا رجاع للنقللمركزلالشعرلالعريلوا 
 .ل

لالتدلللللللللللللللللل ام ل ى لا  لاجة لقاد اول لا لفرأ طوراه اثها ل لالسابق لاذيلللالشكي لامنح ))أ 
لش لتطورهاتسل لخا لالعربي الالتغيرلبقيلسطحيا للللالقصي له للأ  الالشل،لا  له لتغرلمال لع مليامسللي

لجوهرا ل لفبقي لالعربي لالقصي لتغر((لكيا لدو اول،لفبيل5كالان هاللتكلا لاجةلوص لاليلورفضهاللل شالن
، ي لج لمضمو لع لتأ سيسلرؤالولرأ لللتقو ل لي هبلا  لمالت لع لشللشعريلحلكالأ رادها،لانطاقا للأ  ولالبح

                                                           
ل:لأ دونيسل1 دلالنر،لقصي لل04جةل)شعر(لالع لل،الس ن ل.ل0يلل1يلل0411ربي
دلل:لجةل)شعر(ل2 لل0الع للى040صيفلل0الس ن ل.ل4لل0،
دلل:لر(جةل)شعل3 لل0410،صيفللىالس نلى0الع ل.لى00،
ي:ل4 ،لينظرل،سامرلفاضللاس لعا لالعري ،لدارلالرضوا لالقر لالشعرلالعريل ا اهملح لل0100،ل0طللم ل.ل1ي0،
،ل5 ي لتعريفلالشعرلا اوةل دللأ دونيسل: لل00جةل)شعر(لالع للي040صيفلل0الس ن ل.ل00،
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، ي لالقصالج له لكش ادهالال وى،لحي لأ ع ل لشعري لم لقصائ لاجةلنر ار ولفهالاخ لماليب ا لوه لع ئ
يلع لمس توين: لالشكيلالو ي لالتج 1صعي

 

لحرل 10 ي لتو ل ،ليمثللال و لمع لكتايليتطاب اعيللونس ا للللت لشللمنتظملجي لتتغرلالقافي وغرلمنتظمللحي
ا ل ليعرد للجي لامس تو ا له آخر،لوا اعيل،لأ لوالت لالقافي رلم لنظا يللا لالتش لي للع لأ قىلمالوصللا  ا وم
لفها:لك صاد(ليقو لا ل)أ دونيس(،)أ و ل2قصي

لالطدل ردل لوظللينأ ظلل  رقا

للأ شارلتنأ 

لرعوالحبا ل

والموا ل لحص

، ليتحو لصارلطريقا للك لاذكر

لهضوا

لوساروا لملوالعبءلالزم لامي

لماما ل 10 لغاءلالقافي لا  لل لم لالو لع افظ لا لفيمثلل لالثاي: لامس تو كل،لأ ما ي(للو وارلال  ل)ا لقصي
ا)لل لفها:(يوسفلا 3،يقو

 

لخطااا؟  مىلمح

لامساكن؟ آل لأ لمىلتؤر

؟ لالش لمىلتلمس نالأ صاب

لاددللأ ل لع ري؟أ موا لوللن لر

ا لال بصارلأ ك لتوارينالع

افرلم لالرمل، لا ر لغبارل
                                                           

لأ هل1 ،ينظرلأ دونيسل،هالأ ن ل.لى4للالالوق
،ل2 لوال وائل،لدارلالآدا ،لأ دونيس:لامطابقا ليي04طللبرو ل.للى00،
:ل3 ا لالامة،ليوسفلا لالشعري ل001للال عا
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للماعبلالشمس

الللللللللللللللللل لجلشرله ىلأ  للا  لل)شعر(لةالن لأ  لفي لجريي،لتري لنس لتسرل لخطواهالال وىلان ومن
ل لالرد ل))نقحلالشعرلالعريلوطلالشدلتعلولع له (لبتجارب ا ل)يوسفلا (لبقولهالأ  لسعي ل)لخاد ت كلمالأ ك ل،و كي
)) ي ملما،1بأ ماطلج لم لالنرلولتق لفهالاقرا ل))لحاو ي لج رلصيغ لابت لخلولخلوا لفهولق م للاما لللشعري

لل(( ادلال وى: لال ع ،لومن لوالقافي ل2الو ا ل لالرم لفاعلي لان لأ عضاءلالتجم،وق لأ عا اذي للحضورلواحل
ا ل اج ل،لذالملي لم لفرنس ي قافي ل ويلمرجعيا لاغلهمل ل يلعريل)للانوا لتنظرلنق لأ و ل)لأ دونيسل(ل ليعم أ 

لالن لبرار(ل)لاما للرل(لاعادا لالقصي ا ل)سو رنس ي لال لالباح لكتا لSuzanne BENARDع لالنرلمن (ل)قصي
لالراه (، للle poème en prose de badelaire jus qua. Nos joursبودلرلحىلالوق ر لص ا الال ،ه

ل لال وىلعا لتطورل،لببارسي040طبعت لأ ساس ي لبصور لالباح لفي رنلوتناول لال لال د ا ىللالنرلالشعريل
لالعوامللالتدل لفي لالنر(،لوعا ،مهي)قصي لالقصي للنشوهالوقواننله الالنوعلال ديللي له لأ عا لع لأ بر وح

لنشؤ لذكلفا  ،) ل)لوترامو لو ) ل)مالرمي لو ل)رامبو( لو ل)بودلر( لك ) لو)الرالي ) رس تنل)الرمزي لام لم لمؤس
لالعري)قصي لال د لبلللالنر(ل ليرج ،وتبلورهالفي لشللعا لالغربي ىلالآدا للنالا  لشللخا رن لال ىلال د وا 

لموط لالول لونشأ ها،حي لوموها للها قيقي لا لمردللد لفرنلفق ل لحىلتبلورها لالغر ل لالنر( لل)قصي لي لع سا
لبودلر( ،لالشاعرل)شار د ع لم رهاصا لامياديلوم لالبالا  لالثال ىلأ وائللالقر لا  لبتكلال رهاصا نلم ليرج ح

) ل)أ وس يا ع لشاعرلأ سطوريلي لي ل.ع

لالللللللللل رساء لا  لاليلحاو اول لم لا وع ل لهنا لفان لفرنسا ل لال لأ ما لالنر(مباد ل)لقصي لساس ي وم ل،
اول لشعريلا لأ دا لجعلل)النر( لحو لاليلتوه ) ل)شاتوبرا يأ عا ،لج لبع لغرلمسموع لانسجاما ا لل

او كل لحريرلاللغوك ينل لالشعريوالتدللةلالرومانت ي ماليلأ ددللج ريلالق ن طارلالشللال س ،غرل3لا ىلحطملا 
لهأ ل اول لمقصورلللا لبودلر(لاذللبقي :ل)شار رن لالنريحىلجاءلالشاعرلال لالقصي لترس ي ليلمللع

ا لللهالرا لوجعل ي لل،م لأ نواعلالشعرلج لأ بعادل)قصي لعن لهولالشاعرلاذيلتأ صل لبرار(لاعترت ا ل)سو حىلأ 
لعلهال لتكلال بعادلاليليقو ني هبلالرمزيلالنر(لال لام (لولأ حا (لول)مالرمي ل)رامبو(لول)لوترمو ا م لالشعراءلأ م

لبرار(ل4)فرلن( ا ل)سو ورلكتا لمى040تأ سيسلجةل)شعر(ل،لوصادفلص لالتوارخللويلمصادف ل لوادر هش
، رلم لأ جلها،لال دبي لص لتتلفك ن لالنرلاليلان حاها،وم لأ جللقصي لص لاجاعاهالوع اللأ سسل له ولفاعلي وتب

لأ ول ل لشعر( لللنظريلعرل)جاع لتأ سيس لفاعلي يث لا لالعربي لالشعري ل ا ل)لال لانيا لوم لخا ،لورمالأ دونيس(
لعربيا ل لفاعليت لفاعليتلان لم  يويلال صي،لأ م لا لجاه ل للفرنس يا لكتاب ل لاعم ىلأ ن لا  ل)أ دونيس( لأ شار وق

                                                           
دلل1 لل1جةل)شعر(لالع ل0الس ن للي040،نيسا ل.لي00،
:ل2 للؤلؤ لالواح ر:لينظرلعب لالشعرلا دللقضي لل0414صيفلل00الس نل40جةل)شعر(لالع ل.ل04،
لبرار،لينظر:ل3 ا لالراه ،لسو لالنرلم لبودلرلحىلالوق ،لقصي لصاد لراوي ،لترم ل،لدارلرقيا ي للي044،طل0للنرلوالتو ل.لى0لل00،
لبرار،ل4 ا ،لينظرلسو س لن ل.لى0للامرج
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لبرار( ا لالراه (ل)لسو لالنرلم لبودلرلا ىلالوق ل)قصي لكتا لالنر(لع ل)قصي ل لفهملل1دراس ت ننا وحىلم
لا ل)قصي ا للالعربيلنر(لح لم لالا لأ ن لاليلهدلنر لال ساس ي لالروطلىلادواف ي لح لالنر(ل للظهور)قصي

، يث لا لالعربي لفاليي:لالشعري لحمللتكلال س با 2وم لأ 
 

ي10 لال لل:لاداف لأ صبح اوة،لق لامت لال عرافلالشعري لأ  ،ويمثللل لالعربي لالشعري لع لحقي لم لوللعاجز ب
ها، يقاعي،لجاو لال  ل)أ دونيس(لعهاللولس الالتعقي ليقو لا للدفق لتق ي لكي رها،لأ ولتعيقهالالزاما فهييلجرللأ ولت

لالتدللالشاعرلأ حياا ل ،ع ين لو ا لسبيللمواص ل لالشعري وس لح لبأ م ،لضحي عيا دلت ل«.أ ولالقافيلكع

10: يولو لال ي للبرلللاداف لويمثلل لوأ عرافهالالبالي ي لالتقلي لالعربي لالثقاف ل لالثبا لالنر(لبتجاو لشعراءل)قصي غب
لها هدلل-لالثقافل-واجا ىلا لوالتطور،ا  (ل،))أ يلهلو ا ل)أ نىلا ،ويقو ا س لوالوج لالعقل،لا ؟لهض أ لفللض

،عا لوهاءلوسطحيولأ لفلعاللم لالضغ لعلللوح لعبي ا ريناللليليملا الل-الللواجبلامس له لنقفلأ ما أ 
((السدل  .3لوليتج

لالن 10 لامركزلالشدللل:اداف ا لاستب لرغب اد(لا ىل)برووليمثلل ،ل(،عريلم ل)بغ الالشعورلوما ادله للعللمال
لا ىلالرا لا  سهملأ قر والأ ن لالعراقين،أ هملوج ن لاللشعريلالغري،لموا رن لولس الالشعرلال لاذيلا ي

لهاهم. رلا  ولواحا ل4مرجعهملومص ليب ا يث،ل،ه لا لالعربي لمثللالشعري لالنر(لأ  ل)قصي هو  poème enم

prose ل، (لوالرم لفعلل)امثاق لالغربيلجاءلع لطري لالشعري اب لال لتطورلتعبريل رل،5ونتيج لالتأ  لا ولق
لالشعرلامرمعرلاالشلىمبارا للالعريلواحا ل لا لل،لغريلع لطري لمارسل)الشعرلالغري( لشعراءلوق لجم ل ثر
لالنر( رلانكزي،ل)قصي ل،والشعرلا رن لالشعرلال لتشرلا ىلوجودللوخاص رنس ي لالنرلال لقصي لأ  والقو

لاليلمل لالرالي لالقصي ىلأ  كليعودلا  هبلالرايل،و لبيهالوبنلام يق لو لعاق لي لا  لاذيلانهي لال ر ثل
ل)رامب لو (للم ل)بودلر( ل)مالرمي لو ) ل)لوترترامو لو لالقصيو( له لرواد لوتلقفلشعراء6وغرملم  لل، جم

لوعربوها، لالقصي لل)شعر(له لبرار(ل»ذكلفا  ا ل)سو يث–فاعلي لا لالعربي لل-لالشعري لتأ سيس ي فاعلي
لأ ول، ل)شعر( لانيا للللنظريلعرلجاع ل)أ دونيس( لم لخا اها،م لب لل لالوساط لفاعلي لفهييلول لل، ك، لك ها

لو جزأ ل))منقوص لل،م اعلي لال لأ دا سمحللهالال-كتا-ل  ململ مالاحرللضورلاذاي،لامبارلوام اها،لوا  ل
اهالاموجدل لاس ت (لوللدورهال اع هالم لقبلل)ا لشعراها،لوهولتوظي رها،لبع للتوظيفلاخ ويلالشائع

للالشاهق لملتبس لويلفاعة لال وى، حا لالص لع  لخر لل لأ فار لبع ى لبعل–ا  لل-لم  اعلي لب اطها لخ
                                                           

دلل1 لالنر،لجةل)شعر(لالع لقصي لل04أ دونيس:ل لل4الس ن لل0411،ربي ل.ل0ى،
،أ دولل2 س لن ل1ىللنيس:لامرج
لل3 ا لا ل،لل :ىلأ ن لل0411دارلجةل)شعر(لبرو ل.لي،
ي:ل4 لالاظملاس لالعري ،لسامرلفاضلللعب لالقر لالشعرلالعريل ا اهملح ل.ل041لل4ي0للم
دلل5 ل.لي00،ل1ي04ش تاءلل01ينظرل،جةلمواقفلالع
،لينظرل:6 م لا ا لوح ا لا يل:أ ف ل.للييللسايله
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)) لوالثقافي را ل،1)أ دونيس(لالشعري اهبلتأ  هبلالرايلأ كرلام للويعترلام وع ل ل)شعر(،وهنا لشعراءلجم
لهم لالقرا لع رل،وئ لاليلت لالتأ  آاا لأ لالرالينلو شعار لا  لما لترم لل،همكلم لخا لمقال وكتاب

ل)بودلر(،)فرانبو(، لم  ءا لب لعهم ي لتزارا(،)ع لترس تا (،) ري)لوترامو لايلورا(،)فلويللفأ ن ل،)فبو ) بريتو
لشار(د)فهريلميشو(لوغرم لارتو(،).فرني ل(،)فانطوا لانل،2اراغو لوهولماسامل لأ ما يث لا لالعربي لالقصي ا

ل يل لا رلل–تصاع لت ، ي لج ل))امعرك أ  لتب عيةوهنا لالت لودعاويلامعرك آليا لأ للهل،ر نتا لا  عاد لا  ا لواس ت ا
عيةل هالشعراءلونقادلالت لا  سهالاليلوه لن ل(وغرهالل–لاهاما لتصويهالا ىلل–م لقبلل)لالعقاد(لو)عزيزلأ اض

لالنر للقصي س لن لالتارخليعي لك  لل–ولشعراها لامر لللشللهزةلدفاعا لل–ه ر عيةلاليلاخ ع لالت
دللالشعر لا ىلوث لمق ليي،لسوحول لا للوث لالو دللحلل لم لوث لح ال لا لمي ل ود،لب ومنحللدلا

لالطمأ ل ل،ويوفر و لاذهبيالص لفلل،نين ، لغرلامروط ري لتكلا لالعقي،لثرلالقلأ ما لبللارتبا لولانزعا
لمالاعتادلأ ح م لم لمسؤولي لا واعتبارهالاهظ لال لتش ب لحملها،لحري لللللع لأ خر ميزلبيهالمسؤولي وا

)) ي البرلح ل للم لا لعوامللهدل،ل3حملهالا  لهنا لأ  ل)أ دونيس(ليؤك للأ  لالشكيا  لللم لالناحي لقصي
الالتدلالنرل ليي،لفه عيةلا لالت لونظا لوالقافي لالبي ررلم لوح لمرا للالشعرلالعريل))مهالالت لحررلجعللالبي

ىلالنر، لا  لوحردللوقرب لالعربي لاللغ نعتا لالعنارلا  للرهاوم له عللض ،لوردودلال و يلامو وضعفلالشعرلالتقلي
لالصدل ،القواع هائي لا يثلارم لا لالرو لهنال،وحو ملم لال ديلالق لوالرا لل(مر)للالتورا لالها ا وب

، لال خ صيبلع لالشعرلالغري،وم للا لالعنارلترم لله اليتقبلو لالناسلعن لأ  لهنا يرلاماحظ وا
لشعرا ل لويعتروها لالرجا لوه لقافي و لب لرملأ ها ،، للللو لالقصي لموضوع ل لأ  لع لي ا لاموه رم

لاليلتزخرلفها، لوالنغملفهاوصوللوالغنائي عا لان لالصدللرهالووح لتولي لع لالشعريعنارلقادر لم لحاج ،لدو
، لالو لأ و ىلقافي لالعنارلالنرلالشعري،لا  لالسدللوم له ل لال خر لادرج لالشكي يلملاذوهولم لالناحي

لالنر، ىلقصي لالأ وصللالشعراءلا  لاذيلأ للالندلوق ،قا لخاص رن لال لال د صللبنلالشعرللرلحوهل ءلال ب
ميزلبيها(( لوا ل)السدل،4والنظا ا للح الامعىليلا  له ا لا لان اهمهاوم لم (لبللمقوماهالوم ل،5ورالي وق

ل لللشعرلالقاملع ي لا هو لمهالام لوامطلاس م لاجهو ا ىلحريرلل،الرؤالولنش لوالسعيلا  ي لج جادللغ وا 
جري لت رهالالثقيللم لطاق لم لا  (لبأ ثرلالسدل6الكم ا لا ل،واعرفل)أ ن لعا لفقا لشعر ل ل0404ورالي :لتعرف

ىلالسدل لا  لعها،ولتعرف لادراسا لبع لوكتب لأ الأ عي للرالي لفهالما لوج ،وق لالندللبعض لتأ ثر لوق ظرا
لتعرلوراليالسدل ىبع لوالشعول،(بريتول)لا  لوالاشعور لالسحر ماا لا  دد لل،ا دد لا لفق ، لالسورالي أ ما

                                                           
(لل1 م لالراه ،)امق لالنرلم لبودلرلحىلالوق لبرار:لقصي ا ل.ل01سو
ي،ل2 ،لامرجلينظر:لسايله س ل.لي0لى0للن
لبرار:ل3 ا للسو ،) م لالراه ،)امق لالنرلم لبودلرلا ىلالوق ل.لي0قصي
لالنر،ل4 لقصي ل.ليىللىىللأ دونيس:ل
ي،لينظر:ل5 لالسايله ل،أ ف م لا ا لولح ل.ل4ى0ا
ي،ل6 للينظر:لسايله ل، س لن ل.لييامرج
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ماا ل ريلبواسطهالا  ملوا (لكتاا ل1ا و ل لأ لفل)عصا س لامضارلن (ل،لو اعاهالالعربي لوت ل)السورالي ل:عنوان
لالنر لقصي لأ شعارلكتا ل لأ ثرلالسورالي لفي ىلالعاقلوانتب،2تناو لقيرلداغر(لا  لبنلشعراءل)شعر(لول)كا

، (للالسورالي ا لا لم لشعراءلاجةلومل)أ دونيس(لول)أ ن ا لشعرل ل لأ ثرلالسورالي س تق ل للأ  وحاو
لأ فادوالم ل،3،)شويلأ يلشقرا( ل)شعر(لق لشعراءلجم لأ  لم لالقو لل،هبلالراياموم لم لم لتقني وخاص

س ابمال لال لالم االآلي لال ا لح ىلأ ح لوالراخبعلليلتريلا  لالقملالثابت لللجاو لالرح لال شارا وجاو
لال ل لاليقظ لحم لع  لالكم لتعر لالي لالآلي اب لال أ  لمب ى ظويا  لو ري ل لش ل لالواق لالوعيللرادي بن

ل اب لال لالنرله لشعراءلقصي لاعم لأ شعارم،وماوالاوعي،لوق الرسوهال ىله لا  ضاف لل (للا  ل)ديوا م لمق فا 
ل ا لا لالتأ سل0411الصادرلع لدارلجةل)شعر(ل–ل ن للعملل)أ دونيس(ل ابع لالنرللتأ يلم يسلالنظريللقصي

، للتوضيحلأ بعادللالعربي لللتتس م لمق ىلأ  (لا  ا لا لأ شارل)أ ن لالنر،ولق للقصي س تعرلبتلخي ل ليلمالوأ ن
لقصي الاموضوعلبعنوا له ل لكتا لم لأ ح م لمق ل (للالنرلم ل)بودلر(لوحىلأ امنا،لكتب ا ويصفل)ا

لال ل وب لالنرلام لقصي ل يق لو ل)م(لهولأ و البقوه:ل))كتايلال و له ،كتاب لالص لأ ساسله لع لالعربي للغ
م الال ساس،وامق له سهالع لتبىللن لتبنيا لولق ا الالنوللمطلقا لللال لل دوله لا ىلمالا ضاف نيسلم لعلال دي،لا 

لالنر(( لقصي لفي لع لجةل)شعر(لتناو (لأ ،ل4مقا ا لا لاس تطاعل)أ ن لللم لالشعرلوالنرلوق دلطبيع لح
لويصللا ى رنس ين، لوال لللم لالعر لعن لال خر له هو لم لويعر ، لأ وىللومزلبنلالشعرلوالقصي نتيج

اا ل لالنرله لقصي ل لالبح لاهالمؤداهال))أ  هو لالعطاءلوام لأ  ،لفر س تأ نفلالبح ل لأ  للليلب ،لغرلأ ن
لللتطور للخاض لالنر)وأ  للمثللحاليا لل(قصي لمن جر لاليلان لالشعري لللثور لوج لفرنسا،لأ قو لك د ف لأ د

،لأ م تلفقر الفوضعهال لويللماما للالعن ،نافسلهنالمسأ ةلخلولقصي لوالقافي لالو وينهييلا ىللالنرلم لموس يق
قيقيلبنلالشعرلوالنر)...(لمادا لا ر لليسلهولال لأ جللفالنظا لللقو لمه للتحرر،لما لبرور الشعرللللالقو

، لوالقافي لنر((ليعرفلالو لم لالنرلشعر،لوم لشعرلالنرلقصي ليتأ ل لأ  ل5فليسلمالمن لحظيل)ديوا ،لوق
. لالعربي ل لم لنوع لال و لاديوا و ل)شعر(،لوع للتجم لم للن لخا  ل (لاها

ل)النر(لفاليي:لدل)أ نح للللللللللللللللل لا ىلظهورلقصي لاليلأ د (لال س با ا ل6ا

ي. -0 لضعفلالشعرلالتقلي
لتغرلويتغر،ا -0 لالعاملق رللفارضا لللشعورلبأ  لت ي ورهالأ شال لمواقفلج .للب ي  ج

                                                           
لقيرلداغر،لينظر:ل1 ،لكا لبريتو ري لوالنر،طلأ ن راسا لل لالعربي لل4ى04،ل0امؤسس ل.لى00،
،ل2 و ل :لينظرل:عصا عياهالالعربي لوت لوالنر،لالسورالي راسا لل لالعربي ،لامؤسس ل.ل0ي،للىي04،لل0طللبرو
لقيرلداغر،ل3 للينظر:لكا ل، س لن ل.لي01لل000امرج
لال مر:ل4 لالنر،لر لجةل)شعر(لوقصي لحو ا لا لأ ن دلحوارلم (للالع لل01لل4جةل)الآدا لل44،الس ن ل.ل00،ل0110أ يلو
:ل5 ا لا ن ل.ل04للل ،لأ 
6: ا لا ن للينظر:لأ  ل، س لن ل.ل00امرج
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لع لالشعرلالغري. -0 لالرجا  كر

4- . لادار لم لالا لاقرا ل لاذيلجحلبعض لالعربي رل  تطورلالشعرلا

لالنر، -0 لقصي لع يا للامراهن .لاعتبارهالب لالامي  ع لالقصي

لالشدل -1 لم لالعوائ لالشعري .حريرلاللغ ي لالتقلي لوال سلوبي  كي

ايوتلللللللللللللل لالتأ سيسلالشعريلا ا له لتنظريلراف ي لنق اول ل لل،م لع لاجهودا مله لت لأ  حاول
لالتدل يلا جراي،للقيلالشعري،مس تو لنق ور(لأ فضللشاه لع لا (،)البح لسعي ل)خاد لوم لاعتبارلمؤلفلالاتب
ل لفي لوادفاعلع للحاول لالشعري ملالا لا)تق ل(لنرقصي ا لا لها ىلكتبل)أ دونيس(لاليلروج لا  ،لال ضاف

لالتح لأ جل لم  للثبو (،التجاو لوامتحو لالشعر(،)الثاب م  لالعري(،) لللشعر م ل)مق لومها: هاو ل ل)فاح ا
،) (،)س لالقر لالعربي لالشعر(،و)الشعري لال فارلواياس لأ  لالقو ننا اوم لامؤل له ل لاليلورد سهالليللرؤ ن

لمقا لجةل)شعر(ل،اليلبهال لاليلنرهال لالم ل)أ دونيس(للت انبلالتطبيقيلج لا (لم لوأ مال ا و)يوسفلا
للاذي لحرا لالشعراءلالنقادل لادراس لمس توينلمس تو للالنظريع لعها،لوامس تو اف لالنرلوت لوجودلقصي اليلتسو

لالشعريلاذيلالآخر مو لا للتق وع ل ل لالقصي آراءهال ا)يرملأ فارهالوأ لل(ا لع ا (لخرلم )البرلامهجور
، لعري لبرو و لام ي لا مو لا م لل)لتق ت لقصي (ل ا ل)ا لعهاليقو mémento more:)1 مثا

 

لحيا ل جرلعينيلا لال لأ مسلش

لحمللقلبا ل فلللنور،لضاحا للم لملل

ا ل ن ل لل،يرف ميلير  لبكتالق لال ر

لجري ي لخ لالرحلع ليص

، ولقيللهرلداف لقيللس

، لالرؤالب لأ ولقيلليءللخر

لأ مي؟ للول و لال و لللي

الميلوللميلسوا له

                                                           
ال1 لالامة،يوسفلا لالشعري ل.ل004لل:لال عا
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ا               لح (،لوهولماليثب لالربي لأ وى(لو)أ غايلهيارلادمشقي(لو)أ ورا ل)أ دونيس(ل)قصائ وعا كل لوك ت
لشا ل م لالق لالشعري مو لا لتتجاو لالي لأ وى(للل،ومضموا للالتطبيقي ل)قصائ لديوان لأ دونيس( ( ليقو ومثا

ب(: لا )بي ت ل1قصي

، لابتارليلأ حب يا لا لحىلك 

، لوانغمرلأ حب لانزو لاظري لولالضوءل

لاهمر ي لكت لع ل ل لشا لوشعر

لأ جرلورايلالس ننلواستن لك 

لوامقعول لبيتنالرير لحويل

لال سود لومعط

لوامرق لوار

لالندلللللللللللل ىتغرل الالشعرلمثللحو لالشعريلالعريلفه لالشللولامضموظا لمس تو ،للع لوالشاعري لالشعري
ل لتطبيقيوللم لهنالفق لجرب لدواويهمله ،لورملهلشك لالعربي لالشعري ا لا لحرك ل لممز هودلالتأ سيس ي لا

لالنر، للقصي يا للالواح لالشعريلا هو لام ا له رلم لالشعراءلخاصلومشوشا للظللملتبسا للللأ  لال فاللد
لبوصفلالشعر، لبنل)ليتعل ل لوا رلعا لأ  لو)الشعرلامنثور(،وق لي040النرلالشعري( سهاما لا  لكبرلحو ،ج

، لالشعري لاماغوط( لالشعرلالشاعرل)م ا لله لالقراءا د لتع (لحي لو)النرلالرائ يل( ل)النرلا هو الل،2بنلم ه
ل لعا لالي لفر لحسمل لأ  لماللب لالنر(لختلفل0411ا ل)قصي ل)ميسلالشعر(لأ  لالشعراءلوالنقادل لولح

ي(لو)الشعرلامنثور( ل3ع ل)النرلالشعري(لو)النرلال ل)أ دونيس(لعا ،ل0410،لورأ  لمشك لالنر(لملتع ))قصي لأ 
)) لوقملشعري لمالحمهلم لرؤ هالوف لصارلينظرلا  رلأ مرييلأ ورويل،4فق لمص ا ل لالقصي له ل)أ دونيس(لأ  ير

لدوفعا ل لحو لل ا له لل  ،ل، لأ صلي لعربي لنر( ل)قصي لانطالكتاب اي،ريط لال لالعري لالرا لفهم للم 
لشل لوشامل،لواستيعاب المي لالم لملوحمله لأ عا لوتأ صهل ىلالرا لالنظرلا  ي ابيج لال لللاللغويل-ر

ار،لوه لا لالثقاف للقة،اليضلو عهلا  لجريي،ليفل)أ دونيس(لمالملي بون لالتجريبلوللومالي ضو يفلم ليق ف

                                                           
،ل1 ل،برو لأ وى،لدارلالآدا لليي04،ل0طللأ دونيسل:قصائ ل.ل40،
دلل2 لل1ينظرلجةل)شعر(لالع ل0الس ن لليى04،ربي ل.ل004،
دل3 ل4الس ن04ينظرلجةل)شعر(لالع لل0411،ربي ل.لى01،
دل4 لل04ينظرل:جةل)شعر(،الع ل0الس ن لل0410،س ن ل.ل000ى
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لعلي لشعرلللنرلميل،1يعرشو لالقصي لأ  لع لشعريولال،ويؤك لماد و لي يللق ،للنرلا لليسلقصي ن للل وا
لالصةليتضم لتوضيحا للردا ل ا ل لبيهالوبنلال نواعلال خر ر لالنر(،وال ل)قصي هو (ل2ها.لورحالم ا ل)أ نسلا ل،وير

اةلحاجزلمصطن لا  ل اها،لبللرغب ل للهالح لالنرلللقم لقصي لتسمي لال رارلع آخرللبنلأ  نوعلم لالشعرلونوعلأ
، لالرغبلمن (للوه ا اجزلجزءلليضيفل)ا لحطملا الالتصنيف،لوال رارلع لوراءله لمظلم هني لشعورلب ولي

لاليلصنعت لالعقلي لحطم لع ل3م لال رار لله لأ  لالنر( لع ل)قصي لالغمو بعاد لا  طار لا  ل ل)أ دونيس( لويؤك ،
ل لليس ها ،لل لموس يق لاالقصي ،موس يق لامقنن م لالق يقاعا يقاعلجاربنلضوعللا  لل  لاس تجاب البلليلموس يق

، ي لوحياتنالا للامموج لخل ،لحي لخا لعاملخ لالقصي له ل ،لعاملاموس يق ظ للل دل يقاعليتج وهولا 
لخالقا ل ا للالشاعرلبوص يقاعا للللتلمي ا للا  ي ي،لوالتلج لالتوا ل روفليتج لا (لوتزاو لوحروفل)ام لوالصو رارلوالنر

لالقصي ل لالتجرب رلمعا لوال سللل  لتع لوالبري لالنغمي لوعاقها لجرسها لفالكا لحريرل،4وغرها... لهيئ وتر
لحسبلوللانعلاجةل)شعر( لداخلي لللموس يق لوالقافي لع لالو لالنرلتعو لقص لأ  لا ىلح لاموس يق لا الصم

لحىبلحسب ،لل))لالغو لالس لوأ غوارها لاموس يق للنوا وي لع لمس تطاعلوحركت لوعري ن لاللح لم لبراء حي
)) لحريرل)،5وغرلملو ،لتوحلهيئ دلالتسمي لص للشعر(و لالنر)أ  لشعريل(قصي لهلقصي ق ل)نر(،))لأ  اللم

لمنشأ ها، لللتبيا لالنر)ومي للا لل(قصي لشعرا لقصي ليصر لأ  لم  ل)النر( لأ  لا ى للشار ا لال و لنظم دو
)) د ل ا لأ و ،لأ ولبأ ي ي دل6التقلي لالنر(لح لمزها:،ول بعادلاللبسلأ كرلع ل)قصي لدل)أ دونيس(لخصائ

لبناءج -0 راد لع لا  لصادر و لت لالعضوا للبلأ  و ،لف الماللوتنظملواعي طارلمعن،لوه لا  ا ل و ق ،لت م
لوقصائليتيح لورواا لأ حا لبناء لم لها ، لماد لع لالنرلالشعريلاذيلهولجرد لمزها لأ  لل،لنا فالوح
لالنر(،العضوي ل)قصي ل لجوهري لمعقلخاص لان لها لحردللفعلها لالظاهرأ و للتشللالوعاما لا للل
.مغلقا ل لخاصيهالكقصي للضاع ل،لوا 

ل -0 لرواي للهايلبناءلفيلممز،لليس لالنرلللغاي لال نواع،لفقصي له لوللحثا،لهالان اهالوللقص ل لخار
لروائي لالغاي له لأ ولبرهانيلسواءلان ي لأ ولفلس لأ ولالوصفلأ ولأ خاقي لعنارلالرواي م اليلاس ت ،لوا 

لتتسا كلمروطلبأ  ،لأ ولغرها،لف لخالص لشعري للوتعلوالهالالغاي ل لجاني ،فهنا للالقصي ي وم لح
ل ،لمعىلأ  مني لالا ر لب لالنر)اجاني لل(قصي ،لأ ولامرحي ،لأ ولالرواي ف،لالقص لأ وله لحولغاي للتتق

لأ ولال فار،أ ولامقاةلوللتبس لم لال فعا وع .لل مني ةللل سهالكيء،لك لن  بللتعر

                                                           
دللينظر1 لل1ي04ش تاءلل01،جةل)مواقف(:لالع ل.لي00،
دل(:لجةل)شعرلينظرل:2 لل00الع لل1الس ن لل0410،س ن ل.لي00،
دللينظر:ل3 لل01جةل)شعر(،الع لل0الس ن لل0410،س ن ل.ل000،
لالنر،ل4 لقصي دللينظر:لأ دونيسل، لل04جة)شعر(لالع لل4الس ن لل0111،ربي ل.لىى،
دلل5 لال00جةل)شعر(لالع لل1لس ن لل0410،س ن ل.ل000لل001،
دلل6 لل00جةل)شعر(لالع ل0411خريفلل0الس ن ل.لىىلل0ى،
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لتتجل -0 لالنرلأ  لقصي :لفع اف لولال ،نالوح لوالر لوال يضا ىلال نواعلوللماليقوللبلاس تطرادا دهالا 
، لال خر لتركيلالنري ل لامن لالشعري لفقوها لاس تطراداها،لال رايها لللل لليس لالنر( ل)قصي كلأ 

ا ل ولوص ماليلتأ ليفليت ريليؤلفلالشاعرلموضوعا للا  لاماديلوال ا للم لعنارلالواق لعاما لل،لينظمفنيا للأ ولشي
ا ل لالعنار،لمعق له لخالقا لليتجاو سم ل الم لأ  لالوله ل لأ ولتتاب ،هلفأ فارلالشاعرلللتتاح بلللل

لالساء، واكبل لال لعاملم لالعائ سهال لن كلتض ل ا صاد(:لوم ل)ا ت لقصي (ل ا ل)يوسفلا 1يقو
 

صاد، لبعلسأ نتظرلجيءلا لواح  ها

لالعنلذهب،الس نابللتتشحلا لجالهالمل 
ي، لي لحب.لوهالمنجيل ل لامرأ  لكجس لمس نو

، لحنلجيءلالوق لحنلتش بلسأ ر
لوتلويلأ عناقهالللحيالالس نابللم لالعي ،
ل لواح لالغا ،لوسأ م لستنعملوحنليصرلالقمح،لواح

لعنابري. لب

لشامة،لللللللللللللل لالنرلا  ،لكثيمللفقصي ،لجاني طارمركز لا  ا ،ليلعاملمغللل س ،لافلبن س لن للع لمق
هال لا  ، لعاملم لالعائ ها لا  ، لأ عاق ل ،لهزلكياننا لقادر لم لال حاءا قةلباهاي لم ،لكتةلمشع ات ل لالوق ويل

لوا آ لأ لهول ي الال له لويتخطا الالوض له ليتجاو للأ  فله،لا  للله ي رلع لوضعنالال نسايلب لطوفاننالتص ح
ينتنا .للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل2وس  

لع لهل لفها:لومثا (،اليليقو ا لا (للشاعرل)ل ن ل)شوك :لقصي لللللللللللللللللللللللللللللل3القصي  

،لخط ،لوأ ن لبنلوأ ن للالرطب،لتعودلال ا

ل لحرك لهاج،لوم لذائ ،لتشبي ،لصوت لأ س نان

. لكقطي

ليق لجبين للحيلكظهرلالق ،أ الالصوفا لدوخ لأ دو

لوأ فو لال جراس،لوالصغرلأ فر

                                                           
لالامة:ل1 لالشعري :لال عا ا ل.ل010لليوسفلا
لللينظر:لل2 ل، س لن ل.ل0يلل0يأ دونيس:لامرج
لل3 دا لل00ل00جةل)شعر(لالع لل0414،صيفلوخريفلليالس ن ل.ل04،
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،لأ ظ لأ ش هي لخلن لم لالنو لم

لاسلتا ،لكلعينا ريلأ خف،لكتايلأ ق لس

لظهري. لع لاماء،لوأ ردلأ طراف

للش ي،م لش ،لع لدمع ل...لوك يلال جنح لش  و
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لالقراءل10 ل:لالتلقيلالشعريلوشهو

لشعراءلونقادللللللللللل سهاما لا  لمل لالتلقي،للق لتغيرلحساس ي لل)شعر(لع ي لا مو ىالشاعرلا لأ صبحلالناق ا 
،ا لالنق ل لال جاد لي ىلذيلتنسبلا  لالقو ا لي له ملوا  لبلا ،يص لالشاعرىلولص لوواحلع لشللدقي

ل لالغريلأ حياا لالناق لالنق ل ننالج ،ل،لفا  لللشاعرلالناق لالشخ ا للكلالتوح لج لال نكزيللوشللار لال د
( لشعراءلك لج و(لول)درادي حي .وردل آرتود(لو) يوأ (لو)ما (أ لل(لو)كولري ليو للسلا  لالنق ل لار ملعاما

بأ يضا ل لال  ،،لومالأ  لسابق رارلما لت يلع ؛لأ يليعيلحول للاعلال لقوالبلابت لمودل ه للوع ا ىلللمالهولم
اعللواس تثناي، لال ب لنع لأ  النس تطي للللالقمله ،جاو ام لوالقواننلا لالثابت للواع س تطي الال ساسلل ل له وع

لالثا لأ طر يلاذيليعم لالتقلي للللمالالنق ات لوجاو شفلجاليات لت ي اعلوم لملتناوهلوفقاللقواننلج هملال ب ،لت بت
ا ل لنق لدينا لج ئ لعن ، لواموضوعي لاذاتي لهلم لتواف شفللب لال ا لله لوم لمأ لوف،)) عا للهو لال طرللمب يتجاو

، الأ دا للالثابت عا للكالوج يلممزلمتعنامب لنق لن كلحصللع لملول،لوب ،لل ن لواح آ لأ ال ي فلجمةلم للي ي
، للامعارفلوالعلو لع لالآلي لويبع يلوحيويت لالنق لالن شللنب لوبللمال لواذو لها سلوال  لا مالاس تعا وا 

اف(( لل1وا اج لومعارف،ا لولعقه،لبنلمزاج وق لبنل ن لاموا س تطي ل لىقار لا ىلاق اا  يلبنل ل؛لأ يليوا تي
، انبل))فوموضوعي لا لنق لع يلللتأ ثري،االيطغ وللنالالعمللالنق ليب انبلاموضوعي،لوق لأ ولا و لمرحةلال

انبلا ىلا لا  لمعجبا لأ قر لكو مالأ  لا  لللتأ ثري،لفالناق للال ديلأ والن لاليليلأ قر لامرحةلالتالي أ  غرلمعجبلملتب
ىلام لال لا  ،ليتأ مللفهالالن ((لدي،وضوعي ور لن لأ ولأ س با لالن جاب لا  س تجيلأ س با ل لأ  ول2ملحلهلفيحاو ،لويب

لال ل لحىليرتب لبنلالشعرلوقراءت لشعراءلجةل)شعر(لأ حسوالبتكلالعاق لالواقأ  لم لعاق لالثايل لالشعرللو ل 
لمرتبطا ل ،لهالا ودله،لوتكليللالواق ملللح ،علفهولحملللأ كرلوا لداما للظمت ىلالنقلأ للأ ن لا  لولللحاج امتابع

طلوادراس لم لا  الالسببحىلللخر ،لله ىقوت ىعظمت للارلهمت لالنقتوج لأ هملانواللشعراءلم ل)شعر(لا ىلمارس م
(،لو)خليللحاوي(،لو)أ دونيس(،لو)جرل ا )يوسفلا عن،لك لامقاشعراءلومب ا له براهملجرا(،و لا  ارلاعتبم للا

(لصاحبلمروعلنظرل ا ،الشاعر)ا ر لوا لامعرف رلعن علليليص لوال لالقو (ل3وعلم ا لمارسل)يوسفلا ،وق
لالردل لأ ح لبوص لالنق ا ،وادلاذي لانطلقوالا الالقر له لمس ينيا لمن لفأ مال)خليللحاوي(،لالشعري ضاف لكتبلا  ق

ىل لوحوارلا  لالصحفلولدراسات ل لامنشور ،ات لمراحل،لاجا ا ل لوف (لومسارلتطور لع ل)جرا وملي للدراس ت
،لالقسملالتلغرض لالثابت قائ لأ ساسا للارخيل))اكتشافلا قائ لتكلا ا لاس ت ما يللوا  لأ ساسلنق ا ،لوه للمعا

لور سرلوالتحليللوامقارن لالت لاذيليعم لالبح لووضو لجردلالباح ا الال له ملمصادرلالتأ ثر،لمالويلمسلقار
)) آراءلعلمي ىلأ لالش4جعهليصللا  لللناق يث لح ،لفهولكقار،وتكليلنظر س تحرلللاعرلأ ولالشاعرلالناق ل لهلوأ  لب

                                                           
لاللل1 لمودل:عاق اعلال دي،ماج لال ب ،لنق لالثقاف ار لو للى044طللسورا،لمنشورا ل.ل00،
لمود:ل2 ،لماج س لن ل.ل04للامرج
،لينظر:ل3 ا لالشعر،ليوسفلا ل ا ل.ل00للا
،لخليللحاوي:ل4 لخليللجرا ،لجرا لل0ي04،ل0طللدارلالعملللماينل،برو ل.ل00،
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(لليقيسل ور ل)اما لم لجيب لخر لأ  لال طا (لع ي ل)ا لالناق لهم ،لوليس لوالرؤ لالتجار ا لم يلت ل
لوالقول ا لوال و ، لس مري للراج لامانقس تو لخر لأ  لال طا لع ي( ل)التق لالناق لهم لليس لأ ها لكا لوالصور، ا

ي،لال فار ،لك يل)قوميسار(ل يلحقا للواموضوعا لوالتق ي لا لالناق لهم يثا ل،لل لا  لح و ميا لللي ،لتق للجربت
لقلبلالعر لع ن لأ  ليض لأ  ظي لل لق لبغرلح ا ،لوا لعينلرأ ا ليض لأ  يلبغرلتعقي ل،لوالتق آخرها،ل لأ لع

لامس تقبل، لمرتبطا للاجا ي (لا اليصبحل)الناق ،لحققهالالسدلله يا لا لارتباطلبنب لالسواء،أ و لع لواموجب لالب
ود،لم اءلا لأ ع يلأ ع لالتق لللوراء،كاليصبحلالناق لالحكلرلهولخطو لدف لمعنا لالتق لالاهايلا ىلأ ما رك

لروطلأ ولقيود لدو ل.1ال ما

لرفيقا للللللللللللل لالنق ل ل)أ دونيس( ل)أ دونيس(للوير ا لامؤل د لليسلع : لالناق لبرم لالشاعر ل لب ليقو لفا للشعر
لأ بعادا ل لخل لالشاعرلأ  لع ليعترلأ ن ،لا  لللنق لالشاعرلالناق ا له لاليليوها لالعناي لدليللواحلع لسو لامنشور

ي ،أ لوللتتيحلاس مرارلال س ئة،لج لالبح ل ي لج لالشاعرلللتتيحلنشوءلطر لع لمارسللوأ  لالرايلأ  اموق
شف، للال لوا س لع لن ليقو لكتابلموقعيكا لسواءلم لحي رك لا ابلله لال لالتنظرلله رللالشعرلأ و تأ 

شف،مب فعيللل ىلمالصالارلي مالينظرل)أ دونيس(لا  لالوط لالعريوعن ل ا لا لحرك لي لا  لرأ يل،2ر ل ولعلنالج
لتب لالي لامرحة لع  لامرحة لع  لالتاي ) ليو ،)ا  لعظم لالنق ى لا  اج لا لفها للو لالعربي ا لا لرواد آراء لأ لم قراب

لمضطرا ل س لالشاعرلن )...(لأ ولحنلج قافي ل لارس تقراطي لهنا و ))أ مالحنلللت (ليقو ليو للف)ا  لدائر ل للتح
ىلالندللمغلق لا  اج ولا لالشاعر،لوهنالتب أ لمشك س تجيبلهلتب ((أ ولا ىلمهورللل لعظم ل.3ق

لدورا للقلولللللللللل ي لالنق لالقضي له ل اعلوعالللناقلا لال ب لنوعي ،هولاذيلير لال خر لاجاعي نو لال لق
لالشعرلا ،خاص لا ىلالنق لحاج لاذيلهول دي لذكللي لالنقادلاج رلم لالنقادلالشعراءلوالشعراء لال لو ق

لأ سدل اب ،سهل اعي ب للتجربهملال  ىلالقالملالتنظري اتيحلجالهالا  لم لبع مو ،فيق اعللمع لويت ي لا و ليليت ولللر
للماليرا لوجودهالا  با لا  لل لتس تطي يث لح لشعري لأ يلحرك لأ  لتعرلش وللوتبنلعنارها،لفلهافقهالم لأ فارلتنظري

هاليلتل لبي ،تأ خ لأ سسلسلم يرلحياليتحلتيحللهالانتشارلع ا ل ،ول لم لالنق لبلغ لللالشاعرلع لجربت ا 
لال لع لاموضوعي ع لويب ،يعرفلاذاتي ي لالنق لأ سسلامارس لليليلأ ح لأ وليغر لغاءللأ ولحاو لا  لا ىلدرج يادي ا

، ال)أ دونيس(لانطاقا لاس تطاعللاذا ل لاللم لجربت لاجا اعيهال لالقضاالال ساس يلنظريلوال ب ليتوقفلعن اليللأ 
ل لاذا لفها ،تتقاط ىالناق لالقار لالآخر لم للالاتب لامرحةلالشعري ل لوا ارلاها لم ات ل لالوق وتشلل

، ياأ هدللخصوصا للالراهن لام هاافال،المرحةلخافي لوح ريعا لالت لوال صولفللليتناو شمللال وليا مال وا 
لل،4 ا 

لالي ي لالنق اب لال لا ىلخصوصي ل)أ دونيس( لاموضوع،لين ا لبنل لتوا لأ  لهوللحاو لع لما ليبح ذكلج
                                                           

ري،ل1 لالشعرلشهلينظر:لغايلش لنق لللحو لواح دلل،موو لل40جةل)شعر(لالع ل.ل004،ل0414،ش تاءلل00الس ن
دللينظرل:2 لل00جةل)شعر(لالع لل1الس ن ل.ل010دل0410،س ن
،أ لل،ل3 ليو ،لسلا  لالنق لالشعرلوفائ ل.ل00للفائ
،لطللينظر:لأ دونيس،ل4 ل،برو لالشعر،لدارلالآدا لل0ي04،ل0س ياس ل.ل0،
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لوبنلالقراءلوالنقاد، لبين اعوم لقضاالتؤرلمشر ناءلال ب لأ  لالنلق اب لال لع لطري لجاءها لأ ول ليري س للن ي وللق
لانيا ل للقرائ ختل ،ل،لف لاموضوعي لاذاتي له لشاسعا للكتابت لبوا  لنر ماننالأ  بنلادارسلال ادميلاذيللوذكلا 

لال ل نايادلجفلالن لال يلالناق لوي ي للليتناوهلتناول للديلبنلي لل ن ، ي لال ديلبنلي لعقليا للاذيليظهرلالن
لأ يضا للحسب،لبل م ،عرلحسليق لامره الي لا ائق لو للاسي س مت ل لالقار لأ  ،للش لالشعرلعرلنق للمتابع ا 

رييق لال لالعم لاللغوي ا لا لبنللر لأ ي ؛ لوامنطق عا لان لبن لتوا قام لا  ع لامب لالناق لاس تطاع ا لا  خاص
، لواذاتي لعئلاموضوعي لالنق كلللتصبحلقراء .لوب لهولقرأ  لأ وليثقللاههلا  لاهللالقار ل،1قيللع ننالالقو وم

، حا لليسلهولام لالنق هو لم ليضمرلأ  للأ ن ؟،لا  :لكيفلينصبلالن لالتساؤل ؟ل)...(،لومالمعىلكونه لللمو
ر، لال لولليمولا للالنق رللليتغ لامس مر،أ ولهولف للللالتساؤ لللال لوهولذكليض س هان لوح لش ياءلوالنصو

لدام، لتساؤ ،لموض لنظرلمس مر عاد ،لوا  لامغل لللمه لنقي ن ءالا  أ ليظللب ل.2وذكلب

)أ دونيس(ل            لعن لالنق لال دي،ا  لتأ يلم لداخللالن للمعرف ليرف ،لوذكلج وليسلم لخارج
لتتحملفي لا  ، يولو ي لال  لالنلالنق لع لتسق لامس بق لاللل،امعرف ليرف لكا لبضي لوينعت ، ر لام نق

، للاحال للال ف لا  لليس لاعتبارها لالقراء له لويق ات ل لالن ليقرأ  لأ  لحاو ن ا للا  للوتقوميا للنق م لاحال
لأ فقا ل لاعتبار ات لال ديل لعالجعللالن لويبح لالنق ل لالقاطع لال حا ليرف ،لذالج ي لوحقا للوحول للع

،لحافا ل ي ه لوا لينظلام ن لفضاءللغويلمس تقلا  لأ ن لع لي ،لأ صللأ ولنوع،للرلا  ملأ ول لق لأ ن للع
اي لابت لأ و تباعي لامعايلل،3ا  د ع لم لالشعري لالن لل  ، عود لم و لت لأ  للب لنظر ل ي لالنق لالقراء وأ 

ل.4الرور

لع          ليقرلجاه لأ  ) ا ل)ا لالويري اوةجا ليل لم لحي للاوة لللقواع لمراعاها لحي لم  ل
ليل لخار ي لع لأ يلش لمعز لالقصي لأ  لالشعراءلالآخري ل لم ليت ا له ،لوهول لاموضوعي وال صو

(لأ يضا ل ا ل)ا ،لويري لالنق لالسدللال ساسل ي لالشاعرلا دلمو لبتع د لامتع لجيبلع لأ س ئلت ،لأ  اعيلللنق
لتأ ل ى لالتدلا  ل لم لمسائل ، لهالسيسلوالتحو لصار لالعامي، لو لالعري ين: لالرا لوالصة لالشعري جريبلواللغ
ضافلأ ساس يا ل لامعروف،ه،لا  لال سا ،للا ىلملالنق ير لوتق لوميز لالن (للوهولدراس ا ل)يوسفلا وماليقو

لامعارلال س ئةلالتالي ليعيلالنق لالنتا))جبلأ  ا لهلله لالشعريلجريي؟،ل: لصادق هلليعرلع لجرب
لالشاعر؟ل ؟لل-مشك لالتعبرلأ يلاللغ لوقضاالالعر؟،لهلليعيلالشاعرلمشك لل-ال نسا سرت ل شار هلل

ل لأ  لالشاعر ليري ا لما ؟، ضار لا لعام ل لالراهن لالشعري لالتجار لالشعريل لالعر لبرا مي لا الرامي

                                                           
لمود،لينظر:ل1 اعلال دي،عالماج لال ب لالنق ل.ى4للق
،لينظرل:لأ دونيس،ل2 اا لالب ،طلا لل4ي04،ل0دارلالآدا ل.ل041،
لمود:ل3 اع،لينظرل:ماج لال ب لالنق ل.لي4للعاق
،لينظر:4 اا لالب ل.ل04للأ دونيسل،ا
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؟ ي لج ا ؟لهلله ؟لوهللهولمعار؟ل((ليقو ل1وهللقاهلبنجا ليواج لأ  لللنق ليري )أ دونيس( كلفا  ،ك
لي: لمس توا ل2ا

لالرؤا.ل10 للمس تو

لالتعبر.ل10 لبني للمس تو

.ل10 لالشعري لاللغ للمس تو

لالشعري،لللللللللللل لالن لقراء الأ صبح لأ عاقه ل و لا ىلذ للشهو ل)رلل،ما (،))ا يقو لار لول
لالثاب لغر لالاتب؛لالن لم لامس تحيل ((لالن لقارئ لم لجعلل3أ ي لامعى ا له لالقراء لفا  لم ،وم 

)) لذ لنصو لأ هالان الهولالرل لللتنهيي)...(لولعلله اا ،))ب و الامعىل،4ام له لالقراء لفا  وم لم
)) لامتع ل5يل))لجس ي لا الأ صبحلالنق لال،ه لا لاديي،ايواج بنلالشاعرللصل،ل))بنلالنيلوامهر
، لالس يا للوامهر ،لملتنحرلهمت ،لبنلامس يحلوامس يحلادجا ا لمزلبنلالنيلوالنيلال كلوأ  ل بع

، لالشاعرلورأ ا لأ صللجرب قها،و ردهالي لص لوت ،للبللاةلالتجرب لومس بق ىلتعابرلجاهز لمولللنسبهالا  ي
،أ ولجزئل ،لفليسلالشعرلنظا للي لغالب ر لأ ولف لسائ لنظر لمقهالللمضاهاهالع افيهاليبل لالرؤالوش لكثاف لمالو

لمعلو للهو لهو لاكتشافلما لهو ما ،وا  لالجهو لللناق لال وى طو لا أ  لتب لهنا لبنلال صيللم  رق لالت ي
لوسلبنلالشاعرلوالناظم،لوامزيف لحىلولولأ ح ،ائللالت لس ياس ي لصيح لأ ولح لحنلفا للي لل ليزي ن

، لأ يلهلو لع  لالشاعرلا  لمعجم لشاب رفلولا لا لالس يا ،تناللمعجم لامهر لالنيلمان لمان للع 
لولل س لا ش يخوخ ل (لاليلللتش ي (لتغرلالعامل)الشهو يلهول)شهو لال لالنق ل)...(لا  لالنق كلال مرل وك

،لبل لموت واا للمو لعن لمرورلالزم ،ليلتزي ((لع لتتجردلشهادت لالشاعرلحنلا  لنراهالمو أ يلل؛6وتتأ ج
. لالشعريلوأ عاهلالشعري لنق

ل
ل

ل

                                                           
دلل1 لل00ينظرل:لجةل)شعر(لالع لل0404،صيفل4الس ن ل010،
،ل2 ا لا م ل.ل001للأ دونيس:لص
:ل3 لار ،لرول لوحقيق ل.ل44للنق
ا،ل4 للفؤادلص ل،ترم للالن ل:ذ لار ،لرول سنلس بحا ،لوا لليي04،ل0طللدارلتوبقا ل00،
:ل5 لار للرول ل، س لن ل.لى01امرج
ري:ل6 ،لغايلش لللمو لالشعرلشهو لنق ل.لى00للحو
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لم  التبق ل)شعر(؟:جةل  ما

ل)للللل        ورلعا للأ هالملل(1ى04رملتوقفل)شعر(لع لالص لالشعريلالراه ،لتغبليوما للا  لفهييللع لامعر للتزا
لتوجهها راخ ي حارل للورؤاهالالنق وي،لالشعري ا كلو ومناخهالا لاليلأ ارهاللللك لوالثقافي امسائللال دبي

لو لوم لللنظر،لجرأ  للوعرلالقضااللشلللف ايلاذيلرخت لمناخهالا لحارل ال لمجةلمال فهللنقرأ هالاليو
لاليلأ ارهال؟ لفريل.لالرئيس لنقرأ هالكتجرب اأ  ىلمايلا لتنميلا  لأ ساس يا لل،لات لجزءا  لأ صبح لجاعي وكحرك

؟. ي لالشعرلا اكر لم ل

ا      لللللل لا لارتباطل)شعر( لتلا  ا لجعلها لمنعط للنقلل،شاما للارخيا للو لم لطورلانغا لالعربي الشعري
، ا حلوان لالت لا ىلطور للوانعزا لنظا (،اعتبارها ا ل)ا هو لم يولو ي ضورلال شايلال  لا للضوء معر

يث لا لللعقلي لنتيج للجاء ل للاليلتب لتب ىلال ش ياء لا  را للنظرها لتعابرلجانل،وحقيقيا للج سل لع لي لأ شا
ل .شعري يث لح

لحركللللللللللللللل لولجةلللجل لمردها لالشعري)شعر(ل مها لمعايرل لع لالشعريل،ورها لامارس لجربها لمعمق
يللللومنشط لالنق لادراسا لالثقافي ،لساح لالتنظري ع،لوالبياا لالشعريلالعريلبالمنا ي امةلللواءلالتح هالا لا 

لمنطلق لان يثلصياغلا لفق لح لشعري لعري(لللنظري يلوعرل)تنوير للشعراءلل،ج لوالتعبري ل ابي لال لال دا ها ا 
، ا :)أ دونيس(ومرصلا ا ،لأ م ي لاماغوط(،)خليللحاوي(،)جرالللتجارهملولأ طروحاهملالنق (،)م ا ،)يوسفلا

براهملجرا(،)شويلأ يلشقرا(، ننالحىللغرم،وللا  لوا  م لق لما ي لالراه لنس ت ل)شعر(لم لالوق لتوجها ي للتح
لاددلل،الشعري لم لالواجبلع للظحىلأ ح ليؤر لوهو لمردلارسلاليو لأ  ) ا ل)ا لمرحلهالاهر ،لع ل هاللالهام

.ل لالعربي لالشعري اب لال ا لال وىللللح اضن  ا

يللللللللللللللل لالب و للت لجةل)شعر( لحاول رالق وهريل لنشطلا لمعيا للو ي لالتح لحرك ل س بقها
لجعللللشعرالشعريل لأ  لاس تطاع لل،لا  ي رلا لالت لحري ،ل يث لا لالشعري طلبا وللشا لمقرحا ليناسبلم

لالشاعر،ل قاف ل اع،لوليا لامتلقيلاب لماليتطلب لوليلز لتلقي لما،لكالأ هدلللعن ىلح لقصي لا  يارللمالالوفق لاخ
، لاللغ ايلحو بلالشعرل؟.لسؤالهالا لي للبأ يللغ هورللولامتلقنلا  لا لالشعرليللغ يهمللغ لح بلبلغ لفهولي

ايللاليلللغال، رلا لمسأ ةلالتوصيل،لذكلوجبتس تجيبلمطالبلال ل لروري للعلاذيليعترلاللغ الشاعرلأ 
لع لال صلللغت لالقاروعيلاذللي اعحىللليليلمتل لاب ل الي ظرلا لاليلتن قناعلعطللمل لال  ل ول،لولامعرف

لعاديلعردللذك لالشعرلم لا لاليلنقل ا لمملا ل لولانبعا لولحو للرؤالولتساؤ لل)شعر(لالشعرلبأ ن ف
ى ايللمبارلا  حاءلملئلالزملا نايلم لافارل.ل،ولالرؤيويا  لولالام لالرؤالعاملاحا لاعتبارلأ  لع

لللللللللللل للجةل)شعر(لاعترولق لللم لالشاعرلولامتلقي،لل  لاذيليعيش لالواق لالشعريلمرتبط لالن لقراء أ 
،ل لالواق لفهولمرتب ملللحلل نالشعرلحس هالهالا ملولا لالشعر،لولا لودله،لولتلكليا لنلعظم للم لالا



امـخ    

 

 

220 

لالشعر لقار للع ي للا لاجاعي نو لال اعللوعاق لاب لنوعي لحىلير لولالرؤ لالتجار ا س تحرلم ل أ 
،ل احا لس للل هالاخر لم و للهت لوليتلقاها.لللالقراء لالقصي و لللللللللللفيم لم لت

لما        للللل    لأ  قيق لا ليعترلمؤرا للو ل)شعر( لجم لقوهلأ  ننا لسلم ل لبر ي لا لالثقافي اءللاجاها
ل ، اعي ب لال  لو لال دبي يا لخلدلا للعامذكلفأ ها لالشعري اب لال لأ س ئة لأ ها ل ، لجاد لحمللا شال لواس قا ولل

ل لالشعريلالعري،لا  ي لاجةلولتراهلأ التح حياءله لم لجا  يارالالالثقا شللاخ ل ا لي رهاللحقيقيا للللبللح لق
ل لع ايلالعري،لصناع لا ا لشكدللفقلامشه راها،لبتليرللقافيا لللمرص لتأ  لو لبنيها لتطبع للا لما تؤسسللعاق

لاجة رله لظللتأ  را الا ،لولم له لالقار للم ي نالالراه لكودلفعدللتشاب لوق لقاملحىل لا للد نلاليو امثق
ل اعلولسؤا لال ب للالشعريلهلل،قراءالسؤا ا لالشعرلولا لم لاليلتعامل يث لا لللادراسا اعل سلال ب للبن
هال لا  لاليلدع ي ي ل.؟لجةل)شعر(لال

لمرللللللللللللللللللل لا ييلق لحقللالشعريلأ ثرلكبرلليالشعرلوعهالالتح ل ي لج يللمسارا للل،تش فهلللانهي
؟ل لي عولا  لت ايلاذيلان رهالا للمروعهالولف لأ ن لقامالجسدللأ  للا ليزا للأ خر قافي للولمنابرل آليا لولأ لأ شا

؟. ي للج

اللللللللللللللل لله نيلأ عترلمروعلجةل)شعرل(لقاما للاشاكجوا نالالراه لظهرللفا  للأ شالحىلوق لولتنظري
ل ي لج لالشعريجا ي ىلالتح لا  لادعو لجةل)شعرل(ل،تسامل لخط لولالتجريبللع آللامارس ةلولاعتبارهاللأ
لولاددل اب يلراسلل لالنق اللولامتابع ل،وللعللأ مله كرلمها:للاجا لن يثي جةل)الآخر(لمؤسس هال)أ دونيس(لولالتح

ل لممثلها ) ي لا ل)الثقاف لجة ليوسف(،و لجةل)حار لو لدرو (، ل)مود ها للرائ رمل( ل)ال لجة لو لبنيس(، )م
ل(لولماكلصقور(.ل للصاحبهال)حس لمع لهلارلالرحي(،لولجةل)اموقفلال دي(لالسوري ل(للصاحهال)عب )نزو

ل لاجا لم  لغرها عوللشعرياو لاليلت ل ي ا لا ىلى لاللا  ل لالشعري ا لللح ي لموا لشعري لقاف لغربي لم امتامة
ي لالغريلا لاجم ا لللل،مواص قيقي لا ا لاجا لللالناحا لالتواصلي عنلولامتلقن.لالعملي للللللللللللللللللبنلامب
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:وللامصادرلل10 لالعربي لامراج

براهمللل0ل ارسللل:للالسعافنا  ،دارللللال حياءم لسولالرا ل.ل0ي04،ل0،لطللال ن

حيللل0 لا لحول:للاب لسا لشاكر:للالشعراءطبقا لمودلم لل حقي ل،طلمطبع ييل،القاهر ل.ل4ى04،لل0ام

لامعارف،لطللل:اباطلبطللاب ل0 ،منشأ  لسا غلو ل لم ل.ل0410،لل0عيارلالشعر،لحقي

لعلل ل:اسبا حسا

لالعرلارخلل4 لال ديلعن ،ل:النق ،لدارلالثقاف ،لبرو ل.ل0440،ل4طللبنا

،لدارلصادر،للف لالشعر،ل0 ،ل،عالدارلالر ل.لل0441،ل0طلبرو

لبيل1ل م،لالال دبيللل:سأ م لالعريلالق بل،أ ل لنق ،عاملال ل.ل0101،ل4طل ،ال رد رب

(:دونيسأ للل لسعي  )عيلأ م

لالشعر،ى ،للس ياس ،لدارلالآدا ل.ل0ي04،ل0طلبرو

(لدارلالعودلالثاي )ال صو لوامتحو ،ل،برول،ب زءلال و ل.لل1ي04،ل0طلا

ل4 م ،لللشعرلالعري،لمق ،لدارلالعود ل.4ى04،ل0طللبرو

01، ،لدارلالآدا لالعربي ،للالشعري ل.ل0111،ل10لطلبرو

،لدارلالآدالم00 ر لال  و لا ،ل،لوس يق ل.ل0110ل،10لطلبرو

00، ،لدارلالعود لالقر هاا ل ،للفاح ل.لل1ي04ل،10طلبرو

م لالشعر،00 ،طل،دارلالعودلل ل.ليى04،ل0برو

04، لوامتحو ،للالثاب (،دارلالعود ا لا م ،ل)ص زءللبرو ل.ليى0،04،ط0ا

،ل00 لولالسورالي ،طللالصوفي ل.ل0440ل،10دارلالساي،برو

لالامة،ل01ل لالشعري ،للال عا لولالنر،برو لللثقاف ل.لل0441دارلام
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،لى0 اا لالب ،للا ل.ل4ي0،04،طل(لبنا)برولدارلالآدا

لالامة،لي0 لولالنر،طلللال عا لللثقافي ،دارلام لأ خر ل.ل0441أ غايلهيارلادمشقيلولقصائ

لولل04ل ،ل،الآدادارلل،ال وائللامطابقا ل.ليي04طللبرو

،لللل :مايلأ بولياليلا للل01ل ،لاديوا ل،برو ل.لي044طللدارلالعود

لياسللل لل:ش بلأ بوا 

ردوس،لل00 لأ فاعيلال م شوفلمق ،ل،دارلام ل.ل0410،ل0طلبرو

لول00 ،للدراسا شوف،لبرو ،لدارلام ل.لل1ى04،ل0طلكرا

ائيلأ للل00ل ا،ط:مطانيوسلمي ،صي لالعري ب ،ام ي لالشعرلالعريلا ل ل.لي041،ل0لدراسا

لحلميلمطرلل04ل ،لل:أ مر لأ فاطو للمهوري لامري ،الهيئ ا ل.ل0441لد)ط(،للل

لالامة،لامؤلل:أ منلخةلل00 ،لا لال دبي امعيامؤللاجموع لا ،ل،سس (،لبرو ل.0ي04،ل0طلل)ج

الل01 لا لل ،لل:أ ن ،لديوا ل.ل0411لدارلجةل)شعر(لبرو

ل:للسعادلأ نطواللل

،للالآارلالامة،لى0 زءلال و (لا ،ل،)أ د ،لبرو ل.ل0411طلللبنا

لالعر،لي0 ارا (للا ل.ل1ى04طلل،برول)أ د

رلشاللل ل:لالس يالكرب

،ل،دارلالعودل:للاديوال04 ،لبرو لال و ل.ل0111،ل0طللاج

ل،:للالبواكر01 ،ل)شعر(،دارلالعود ل.ل4ى04طللبرو

ورلل للل:جابرلعص

لالشعرل00 هو ي،ل:لم لالنق لالرا ل للدراس ،الهيئ ا للل لالعام ل.ل0440،لل0طامري

لمعارل 00 ، مطاب :نظرا ا للل لامري للل.لي044طللالهيئ
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لخليللجرال00 لالامة،:لجرا ،للاجموع زءللدارلصادرل،برو ل.(ل،د)ط،ل0ا

لوهيلجرول04 لول:لعا لللطباع ،دارلالبع لالعربي لالقصي ،طلالتجريبل ل.ل4ي04،ل0النر،قس نطين

يللل ل : ،جا لقصا لولولي

لال دل00 ل ا لا ،ل:للخطا لوامرجعيا رلال صو ،طل،دارلال لل.ل0110،ل0دمش

ل:هادلفاضلللل

،:للأ س ئةلالشعرل01 ا للل ،لادارلالعربي لالشعراءلالعر لم  (لد)ط،لحوارا

يى0 ،:للقضاالالشعرلا ،لدارلالرو ،لبرو ل.ل4ي04،لل0طلالقاهر

لالقللي0 لجيارطحا لال داء،: ،للمناجلالبلغاءلولرا وج بيبلا لا لم ،طدلحقي لال ساي،لبنا ل10ارلالغر
للل0ي04ى

للل04 ،ل:أ ملأ بوحام ي لالصح لالام ،لمؤسس ا لا ،للنق ل.ل0444،ل0طلالسعودي

اهمللل:لحس لاظملل41 ،م لالعري،لالشعري ،طلامركزلالثقا ل.ل0444،لل0ادارلالبيضاء،امغر

لسعيل لل:لخاد

اع،40 لال ب ،لطللحركي ،لبرو ل.ل1ي04ل،0دارلالعود

40، لامثق ين ،طللليوتوبيالام ل.للل0100،ل0دارلالساي،برو

لل:خليللحاويللل

،ل40 ،ل،دارلالعودللاديوا ل.ل0440،ل0طلبرو

لخليللجرا44 ،ل،دارلالعملللماين،:لجرا ل.ل0ي04،ل0طللبرو

لاموى:لخليللل

لالشعرلالعريلامعار،ل40 ل ا ،للا هوري لا ،لمطبع ل.ل0440لل10طلدمش

لامعارلامتامة،ل41 لالعربي لالقصي لاحادلكتللبني ،منشورا لالعر )سورا(لط،للا ل.ل0110دمش
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لامعارف،ل:عيلرجاءلل47ل لال دي،لمنشأ  لالنق ل لالزا ،للفلس ري ن ل.ليي04طللال س

لالصباللي4ل لالعريلامعار،ل:رمضا لالنق ،ط ل ري ن لوالنر،ال س للي044،ل0دارلالوفاءلللطباع

لرلل44ل لفر و ،طل:لور شوف،برو ،لدارلام لياسلأ بولش ب ل.ل0401لا 

يسامرلفاضلللل01ل ،ط:لاس ،عا لالعري ،دارلالرضوا لالقر لالشعرلالعريل ا اهملح ل.ل0100،ل0لم

يلل00لل ،ل:سايله م لا ا لوح ا لا اد،طل لأ ف ،لبغ لالعام لالثقافي لل.ليي04دارلالشؤو

يلسامللل00لل لوللل:س يفلأ بوسان راسا لل لالعربي ،لامؤسس ا لولا ل.لل0110،ل0النر،طقضاالالنق

رقل 00 لب ل لطلل:سعي ، لبرو ، ي لالتو لالنرلو لو لالرم لأ حا جا، لالعري،أ دونيسلأ مو لالشعر ل ا ،ل0ا
للل.0114

لعقللل ل:سعي

،طلل04ل بلالتجاري،لبرو ،لام لي دلنقالع لل.ل0411،لل0اج لل01جةل)شعر(لالع لل4الس ن لل.ي00لل0411س ن

،لكيفلأ فهملالشعر،ل00ل ي لال مري امع ،لا رفللبرو لال ديلامعار،دارلا لالنق ل ا ،ا راق ل لاجي نقالع لعب
ل.ل0440،ل0العري،ط

يولل01لل لا راء لا لسلم ،مركزل: للؤلؤ لالواح ،عب ،ترم ي لا لالعري لالشعر ل را لا لو لاجاها
،ط ل،برو لالعربي  .لل0110،لل0ادراسا

لاموضوعي،الهيئ:لمرلرحاللى0لل ،ط،لللالنق ا للل لل.ل0441امري

ريلعزيزللي0 ،ل:لامايلش لال د لوالنرلولللنظري لللطباع ا (.دارلا ،د)ط، ،برو ي للالتو

،طل:لشويلضيفلل04ل ،دارلامعارفل،القاهر ي لالشعرلا ل.0414لالباروديلرائ

ي،لل:صريلحافلل11ل لالنق طا لا ،طلأ ف ،القاهر ي لللنرلولالتو ل.ل0441،لل0دارلرقيا

لالصبورلل10ل لعب ،:لصا ،للاديوا لبرو ل.ل0ى04،لل0طللدارلالعود

لفضللل10 لامعار،لدارلالآدالأ ساليل:صا ،ل،بلالشعري ل.ل1ي04،ل0طلبرو
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للبيلل10ل ال:صا ،ل،لامؤل لال دبي امعيلاجموع لا ،ل،امؤسس (لطللبرو ل.ل0ي04)ج

بيلل14ل لامزلل:لطرادلال ،:لكتا زءلال و ،لا ا ،طللمزةلا لعربي آفا ،لأ لالعام لالثقافي لالشؤو ار لل0441و

لضاهرلل10لل لشعرل"أ دونيس"لالشعرلولالوج:لعاد ل ي لفلس لوالنر،طل:لود،دراس لللثقاف لل0111،لل0دارلام

للل11لل لالثقاف:لبلقزيزلال هعب ءلان لالب ،:لل ،امغر فريقياللالر ل.ي044ا 

لاجلللى1لل راقعب ل لال ديلامعارلل:ي لالنق ل ا رفلالعري،طل:لا ل.ل0440للل10دارلا

لادسويلللي1لل لالعزيز لعب لأ بوللو: لجاع يلل لا لالعري لالشعر ل لأ ثرها لو لالعاملل: لالعربي لادراسا لمعه ي
،ط ل.0411،القاهر

للليطولل14للل ا لال للال دل:لعب ل لبنيوي ل،دراسا ،ط:لالعريلال دولالغراب ل،برو ل.لى044،ل0دارلالطليع

لهللالعرويلل1ىلل رلالتارخيل:لعب لوال ،ل:لالعر ل،برو قيق ل.ل0ى04طللدارلا

لهلللل ايلملعب ل:لالغ

لالعري،ل:لترحلالنل0ى (،لامركزلالثقا ل.ل0111،ل0طلادارلالبيضاءل)امغر

لول0ى طيئ رللا ،ل:الت ا للل لامري للي044،ل4طللالهيئ

لامكلبومنجللل0ى لل:عب لالثاب لج يل لا لالعري لالنق ل لوامتغر لل: زء لل10ا رب ،ا  ي بلا لال ،عام
،ط ل.0101،ل0،ال رد

للل4ىللل لالوها لل:مسرياعب لمعرفي لالغربيللدراسا ا ،:لا لادولي لالرو ب ل.0110،ل0طللم

رجالالقاهرلعبلل0ىلل ،طل:ليا ل،برو لرضا،دارلامعرف لرش ي ،حريرلم ل.ل0ي04لدلئللال جا

لقصبجيلل1ىلل ،حلبل)سورا(،طلل:لعصا امعي لا بلوامطبوعا لال يري م،م لالعريلالق لالنق ل.ل0440أ صو

ولللىى ل عياهالالعربي:لعصا لوت ،طلل:للالسورالي لوالنر،برو راسا لل لالعربي ل.لىي04،ل0امؤسس

ايلعيللل ل:لالعريل

لاليى عاءلالشخصيا لالشعرلالعريلامعارلاس ت ل ي ل:للرا لالعامي لالرك ل.ليى04،ل0طللطرابلس،منشورا
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،ل،رلالعريدارلالل:للالشعرلالعريلامعارلقراءالل4ى ل.لي044طللالقاهر

ل)حلب(:لللمامحلالشعرلامهجري:لمرلادقالل1يل لجامع ل.ليى04ط،للسورا،لمطبع

ريلل0يل ىلأ ي ؟:لغايلش لا  ي ل.لي041دارلامعارفل،مر،لطل:للشعرال

لخوللل0يلل لاتبلالعرل:لرش يفارو ،ط:لمو ل،برو ل.ل0ي04،ل0دارلالرو

لن:لفاضللامرلل0يلل ارا للم شالي لا  ل ي اق لولا ،ط:لالنق لالعام لالثقافي ل.لىي04،ل0دارلالشؤو

لالشعرل:يقاملاموملل4يللل لولالنر،طل:للشعري راسا لل لالعربي لل.ل0110،ل0امؤسس

رللل لب لجع ام ل:لق

لالشعرل0ي ،ل:للنق ا لامنعملخ لعب ،لحقي بلالعلمي ،لبرولدارلال ل(.لد)ط،ل،لبنا

الجواهرلل1ي ،ل:لال ل لالسعاد ،لمطبع ل.ل0440،ل0طلالقاهر

لللىيل لالشعرل:لغطاسلأ نطواكر ل يلالرمزي شاف،:لالعريلا ،لدارلال ل.ل0444طللبرو

لأ بولديبلللليي لالشعري:لكا ،:لل لالعربي لال حا ،لمطبع ل(.لد)ط،للبنا

لخرلبلل4يلل ل:لكا لالشعرلالعريلحرك ل ا ،:لامعارلا ،لدارلامر لل.ل1ي04،ل0طللبرو

لقيرلداغرلل41 لبريتول:لكا ري ،ط:للأ ن لولالنر،برو راسا لل لالعربي ل.ل4ى04،ل0امؤسس

لمودلل40 اعلال دي:لماج لال ب لالنق ،سورا،ط،منشورل:لعاق لالثقاف ار لو ل.لى044ا

لفريلل40ل لللأ س،ل،ل:لماهرلشقي ،ا  الومرحياليو ،:لشاعرالواتبالواق لللثقاف للل0110اجلسلال ع

لالنوهييلل40لل ي:لم لالشعرلا ،ط:للقضي ر،برو ل.ل0ى04،لل0دارلال

لب لللل ل:نيسبلم

زءل:للالشعرلالعريلامعارل44 ،ل،ل0ا ي ،لالتقلي (،طلدارلتوبقا ل.ل4ي04،ل0لادارلالبيضاء)امغر

ل40 ا ،طل:لامعطوبلا ،امغر ل.ل0114،ل0دارلتوبقا

لالسؤا41 ا ،لدارلالتنوير،ل:لللح لالعري،لبرو (،طلللالنرلامركزلالثقا ل.ل0ي04ادارلالبيضاء)الغر
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،ى4 ي لولللالشعرلالعريلا زءلل:لتالبا لبنيات (،طل0ا ،)امغر (لدارلتوبقا ل.لل0110،ل0،ل)الرومانس ي

لللي4لل ،:لسبيام ا لادي ،للدفاعالع لالعقللوا لفلس لالعري، مركزلدراسا ا لدارلال ي اد، تو ل0110طل بغ
لل.ل

لشويلالزي للل ل:لم

لالعجاف44 من لال  (لط:لللالثقافل زائرلالعام افل)ا لاخ ل.ل0104،ل0منشورا

لل011 ري لف احا لولامثقف،ادار:للا  ا لا ل ،طلمقارب ،ارو لللعلو ل.لي011،ل0العربي

ابريلل لا لعاب ل:لم

وي لالعقللالعريل010 ،ل،دارلالطليعل:للت ل.ل4ي04طللبرو

لالعرل:للح لوالرال010 (،بل،يامركزلالثقا ل)لبنا ل.ل0440ل،1طللرو

الل010ل لامنعملخ لعب ي:لم لال ديلا ارسلالنق ،ادارل:للم لاللبناني ل.ل0440،ل0طامري

لغنميلهالل014 ي:لم ،:للالرومانتي لبرو ل.لليى04طللدارلالعود

ولل010لل لف ل.ل4ي04لى0طلمر،لدارلامعارف،ل:للالرمزلولالرمزي:لم

لالعزيزملل011لل لعب ل:للكا لالشعرلعن لامسلمنلنظري اس ،:لال لالعام لامري لل(.لد)ط،لمر،لالهيئ

يللى01للل يلاليوس للط لم ل)سللل:لم ي:ل(ل0440لليى04سةلالبياا ل.ل0440طللتونس،ل،مراسلللنرلوالتو

اللل لم ل:لم

لالبيالي01 (،طلل:للجهو لللنرل)امغر ل.ل0441،لل0دارلتوبقا

يلل014 لالعري)ل:لالنلدينامي (امركزلالثقا جا (لطل)تنظرلولا  ل.للىي04،ل0برو

:لل001ل لنورلادي لأ قاب لوالتولل م ا لامعارا ي لالنق لس لال ،ط:لاصلل ،امغر ل.لي044،ل0أ فريقيالالر

لالعشريلل000لل يثالاجاه:لمودلأ م لا لولال دبي ني ،ل:للال لللنرلوامعلوما ،لطللمرلي ل.ل0110،ل0القاهر

للل000 يمرش لالل:لالزبي لنق لالعرالاجاها (،طلال:لشعرل )دمش لالعر ل.ل0444حادلكتا
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ولل000ل و لا لالعر:لمصط لالشعرلعن ،ط:للنظرا ل،برو ل.لليي04،ل0دارلالطليع

لطل:لأ س ئةلالشعر:لمنرلالع لل004لل لوالنر،برو راسا لل لالعربي ل.لل4ى04،لل0امؤسس

ائللل000لل ،طل:لالغرال:نعميللمي ل.لل0414،للىدارلصادر،برو

لميللرالل001لل لالقلميل:لادر لالشعرلامهجري،:لشعراءلالرابط ل (طلدراسا ل.لل0411،ل0دارلامعارف)القاهر

لامائللل ل:ا

هضل:ضاالالشعرلامعارقللى00 لا ب اد،،لم  .ل0410ل،0طلبغ

،ل:للشظاالولرمادلي00 ،لدارلالعود لل.ل0ى04،ل0طلبرو

لا:لنبيللمنرلل004ل طا لامعارلا لالعربي يلللقصي (،طل:لموا لللنرل،ادارلالبيضاء)امغر لى011،ل0دارلتوبقا
ل.

للل001 لم  لامتخصصنلال ساتخب لالغريلل: لال د لارخ لالنر،ل: لو لالرم لو راسا لل طاس
.) (،د)ط، ل)دمش

يللأ خرل:قباينزارللل001 بلالتجاري،:للالشعرلقن لام ،لمنشورا ل.ل0414،ل0طلبرو

رللل000ل ن لالشعريل:يوسفلاس يثللاجاها ،طلال صو):لا ،برو بلالعلمي (،دارلال ل.للي011،ل0وامقول

الليوسف ل:لا

لالشعرل000 ل ا ،ل،دارلالطليعل:للا ل.ليى04ل،0لطلبرو

لالامةلال عل000 لالشعري ،ل،دارلالعودل:لا ل.4ى04،ل0طلبرو

لالعرالل:لليوسفلالصائلل004 رل اد،:لالشعرلا لبغ  .ليى04جامع

لل:10 ل:امرمامراج

،:للترمل:لف لالشعرل:أ رسطولل0 براهملحاد ،لا  لأ جلولمري ب ل(.لد)ط،لم

لدورولل0 لزابي وقلل:ا  لوكيفلنت هم ،ل:لالشعرلكيفلن براهملالشو لا  ل:م ،طلترم ،برو لممن ب ل.0ى04،ل0م
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لالقرل:أ وكتافيولال0 لالشعرلوهاي ل: لالعربي لالنر،أ بولظيلال مارا لو لللثقاف لام ،دار وا لع و لم ل:م ترم
،طل ل.لي044،ل0امتح

ليولل4 ل،أ س،ا  لالشعرلولفائ ،طل:لالنق:لفائ ،دارلالقم،برو ل:يوسفلنورلعو ل.ل0ي04،ل0ترم

:لل0 لبر رلالعياي،لجا ل:من :لترم لوعملالقراء آ ،لالقرأ ل.ل0441،ل0طللدارلالتنويرل،برو

الل1 لالزاي،ل:ل:لعملالنجوليالكرستي ل:فري (،طلترم )امغر ل.ل0440،ل0دارلتوبقا

لكوه للى لجو لاللغ ،:لالشعري:لبني لالواي،لترم (،طلم ،)امغر ل.ل1ي04،ل0دارلتوبقا

رارل:جيللدولوللي افلوالت ،:لاخ :لوفاءلشعبا ،لترم لللرم لالعربي ،لامنظم ل.ل0114،ل0طللبرو

اري جمسللل4 لك لل:مالملبراديريل،ما ا ::ا ي،لترم ،لحس لفو لوال عا لالثقاف ار ،لو اد،لدارلامأ مو طللبغ
ل.ىي04

لارلل01 لالرخوي،ل:روبر يا لالرومايلا لالتقلي لو ،ل:كولري لالعاكو لع لعيى : لال ماءللترم مركز
، ل.ل0440العري،برو

،روبرلاساريبلل00 لللنرلولالطباع ا لهرمويل،عوي لأ نطوا آما لأ لتعريب: ،ل:لسوس يولوجيالالآدا ،ل0طللبرو
ل.ل0444

للل00 لالنل:اررول اء،ل،لذ :لفؤادلص ،لترم سنلس بحا (،طلوا ،)امغر ل.لليي04،ل0دارلتوبقا

لجاكبسولل00 :ل::لقضاالالشعريروما ،طللترم لللنر،امغر ،دارلتوبقا لحنو لالوايلولمبار ل.ليي04،ل0م

لبرارلل04 ا لالنسو لالراه :لقصي ل:راوي:لرلم لبودلرلحىلالوق ،ترم ،للصاد ،لدارلرقيا ي ل0لللنرلوالتو
لل.لي044طل

لعاطفلل00 (.فضو لد)ط، ل،القاهر لللثقاف لأ سر،اجلسلال ع :لأ سام لولأ دونيس،ترم ليو لا  لعن لالشعري ل:لالنظري

ورلأ رخلل01ل ،في لالروس ي :ل:لالشاني لالواي،لترم لالعري)ادارللم لطامركزلالثقا ل.ل0111،ل0البيضاء(،برو

:كول لولس للى0ل يلحس ،ل:لالامنميل،ترم ل ،لأ ن لدارلالآدا ،طلمنشورا لل4ى04،ل0برو

لالعامرونتال،ل،للي0ل يا براهملالشهاي،:ل:لالشعرلولا لا  ،لترم لالثقاف ار لو ،للمنشورا ل.لل0ي04دمش
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سلبانشولل04ل ،مور اب لأ س ئةلال لالعاي،ل:ترمل: لبنعب لبنعللنعم لالسا (طولعب ،)امغر لالعاي،دارلتوبقا ل0ب
لل.ل0114

للل01ل لالتأ ويل،غادالمرهانسلغيور :ل:لفلس زائر(لطلترم اف)ا لاخ لشويلالزي ىمنشورا ل.ل0111،ل0م

رلل00ل لهريللوفي لللطباع لاظملهاد،لدارلاب لرش :لترم ا ،ط:لمالا ،لبنا ل.ل0ي04،ل0والنر،برو

:ل10  لامعاملولاموسوعا

،ل،حقيل:لمقاييسلاللغل:اب لفارسل10 لهارو لم لالسا زءل)لعب لا لالعر لاحادلكتا لل0110ل(،ط0مطبع

لمنظورل10 ،ل:اب  لالعر ل)للسا ،اج ل،القاهر لامعارف ،دار آخرو لأ لو بر لال لع له لعب ل4حقي زء ل01(ا
.) ل،د)ط،

هريل10 ، :ال  يبلاللغ لجللالعرله ،ل،مطاب ل)للالقاهر ل(.لد)ط،ل(،4اج

يل14 راهي لال ليللاب لأ م لالعنا لكتا ل: زوي،: يل له براهملالسامراي،لحقي لا  ،لو لالرش ي ،لدار طللالعرا
ل.ل0ي04

ريل10 ،ل:الز ،لأ ساسلالباغ بلامري ،لدارلال ل.لل0400طللالقاهر

ي،ل:ميللصليبال11 لس ،لامعجملال ا للل لالعامي ،لالرك زء)لبرو ل.ل0444طلل(،0ا

لالسوفيالى1 لال ادمين لو لالعلاء لم  ،وع ي لس لال لاموسوع :ل: ،لترم لكر لوللمر لللطباع لالطليع دار
،طل لل.للل0ي04،ل0النر،برو

يلالريفلي1 له ،ل:لمعجمم بلالعلمي لالشعرلالعري،لدارلال لعلو ،لمصطلحا ل.لل0114،ل0طللبرو

،لدارلالعملللماين،ل:لقاموسلامورد،منرلالبعلبيلل14 ل.للل0110طللبرو

لرضال01 ،لطللل:يوسفلم لارو للبنا ب لولامعار،لم ي لالاس ي ل.ل0444،ل0معجملالعربي

لم لكبارللل00 ،للروس،ل:اللغوينجاع لولالعلو لولالثقاف لللربي لالعربي ،)لروس(،امنظم طل امعجملالعريلال سا
 .ل0110

لل
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ل:ل14 كرا لولام لوادورا لاجا ل لامنشور لللالبحو

لتأ سيسهال) ادلجةل)شعر(لالامةلمن لا ىللى040لأ ع ل(.ل1ى04ل

لل:أ دونيسل01 رلالربي ،أ شارللليق ليقمللهالعا لأ  س (،لن لالساب دللجةل)اليو لل001الع ننلل10،الس ن ل00،بتارخلال
لولالنر،لل.لىي04مارسل راسا للل لعيبا (ل،مؤسس قا لدوريل ل)كتا ل:لقضاالولشهادا لعي ا لالر نقا لع لعب
دل لل.للل1ي0للل0الع

لسعادل 02 (ل:أ نطوا ل)الثقاف ل،جة ردي لال للالزع د لالع ل، ) للي1،بتارخل10)لبنا ل1ي04مو لوللنقا لل. لقضاا ع 
دل لولالنرل،لالع راسا لل لعيبا ،لمؤسس قا لدوريل ل،لكتا ل.لل000لل0شهادا

لال منلل10 لولأ نيس راسا لل لعيبا لمؤسس ) لوشهادا لادوريل)قضاا لالثقا ا لم لال لالعربي ا لا لامرأ  :
دل (،الع ل)لبنا ل.لل0441صيفلل10النرلبرو

ورلل14 لعص لامعار،جابر لالعري لالشعر ل ا لا لمعى لل: لج ل)مر( ) ل)فصو لل،14جة د يونيولل،4الع
لل4ي04،أ غسطس،سبمر،

لامعاري ل،أ دونيسلولنزارلقبايليبللبولهرورحبللل10 لالشعراءلالعر لكتاا يل لالشعريلولاموقفلالنق طا :لا
جا، للمو لجامع لدكتورا زائر(لللموملل،وريتنلملأ طروح )ا ل.للى011،ل0111قس نطين

لالش يلل11 ا،حلم لجوليالكرستي لعن اب لال هو (،ل:لم ل)لعا دلجةلنزو بريللل11الع ل.لل0100ا 

(لمر،حاديلمودللى1 ،لجةل)فصو لالرا لالشعرل لل:لالشعرلولص دلل1اج لل0الع ل.للي044،س ن

لسعيللي1 لولخاد راسا لل لعيبا (،مؤسس ،)قضاالوشهادا قا لدوريل لجلجام ،م لكتا لأ ولعق ا لا :
دل (ل،لالع ل.ل0440،ش تاءلل10النرل)برو

لللشعرلالعري،خليللمطرالل14 دلل،جةلالهال:لأ ري .ل،يالع للى0اج ل.ل0444،س ن

،راحلبوحولل01 لوامناجلاللساني دللجةل)اموقفلال دي(،ل:لالشعرا لل400الع للل0110س ن

رلالعريلامعار،للالشاعرلخليللحاوي،محوارلل:ساسنلعسافنل 00 دللجةلال لل10الع ل.لل0410حزيرا

دلسهيللا درسللل00 ،الع لجةلالآدا للولالوح ل0:لال د ل.لل0410أ ارل،مايولل00،لالس ن
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لعيادل04 ريلم لاجلسلالوطيلش رها ،يص لامعرف لالغربين،سلسةلعام لو لالعر لعن ي لالنق لو اهبلال دبي لام :
دل ،الع وي ،ال لالآدا ل نو لولال للىى0للثقاف ل.لل0440،أ يلو

لعيلل00 ا لالر لولعب راسا لل لعيبا لدوري،مؤسس قا ل ،كتا لال فاعي،لم لقضاالولشهادا لىلعق ا :لا
دل ل.لل0441صيفلل0النر،الع

لالعايلل01 لبنعب لالسا ،عب لال عامي لولالوسائ اب دلل:لال (لالع )عا ل.للل0100أ كتوبرللي1جةلنزو

لهلللى0 ايعب ل،لالغ يث لح لقصي و لل:لكيفلنت (لاج لل4جةل)فصو ل.ل4ي04س ن

لهلامهناللي0 لامعار،عب لالعربي لالقصي ل لالعنارلا لولبع ا ر،ل:لا للعاملال دلل،ل04م أ كتوبر،لل10الع
سمر، ل.ليي04نومر،لد

لقريلل01 ،عز يلولروط لس اعلال لل:لال ب (لاج دلل1جةل)فصو ل.ل1ي04سبمرل،4الع

لقيتوسلاقوسلل00ل لال د مل: لولتق ،ترم ي لالتح ليا لولج ل: (لاج ،جةل)فصو لدا لحاف دلل1م ل0الع
ل بريلل،لمايول،يوني ل.للل1ي04ا 

لأ بولديبل00ل لكا (لاج ،لجةل)فصو لىلالن لىلالسلط ا دلل4:لا بريل،ل0الع ،لا  لل.ل4ي04للىلمايوىليوني

يلل00ل لالب يلعب ،للط يلولصاحب اعلبنلالعمللال لال ب لل:لجاليا (لاج دلل1جةل)فصو ل.ل1ي04،ل4الع

دلجةلالآدالل04 ل ،10:لالع ل00الس ن ل.ل0410،انو

دللللللللللللللللللللللل لل،ي1لالع ل0الس ن ل.0410،لس ن

دلل:مواقفجةللل00 ل.لل1ي04ش تاءلل01الع

لاماغوطلل01لل لجةل)شعر(م ،ل:ل:لخب دللجةلالآدا ل10الع لالثاي،لل01،لالس ن لل0410،انو

لبرادللى0 ،م ا لا هو دلم للتح لنظري لل:لاعتبارا (لاج دلىلل4جةل)فصو ل.لل4ي04،ل0الع

لاروللي0 لجا لم ا ىلا لا  ل:لم لالعرن ا ل)ا لل0،م لقضاالولشهادا لعيبا ،مؤسس قا لدوريل (،كتا
لولالنر،لش تاءل راسا ل.ل0440ل
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يلال خرسلل04 لغا لم لالن ر:لشعري لال لل،ا ادل،دبيجةلالطليع ،لبغ لالعام لالثقافي دلل،دارلالشؤو لل0الع الس ن
ل.لل0444

الل01ل لم لالسمياي،لم لالتحليل لل: ،حوار و لطن لالرحا ل،عب لال س تا لمع (للأ جرا لميائي ل)دراسا جة
دل (لالع آس)امغر لل.للىي04خريفللللل0فأ

لا خالل00 للولي ا ل،)ا ل،م لقضاالولشهادا ا لا لولالنر،لل0:لأ رابيس راسا لل لعيبا ل0441(لمؤسس
لل.ل

لال مرلل00ل لجةل)شر لحو ا لا لأ ن لالنر،لجة:لحوارلم دللعر(لولقصي لالع لل،01لى14الآدا ل44الس ن
ل ل.للل0110أ يلو

الل00 لالثاي،يوسفلا (لاج ،لجةل)أ د ي لعريلح دلل:لحولأ د :لل،نقا للل0410،لش تاءل10الع لارو ع لجا
ل لجةل)شعر(ل هوهال لولم ا لل.لللل000ا

10: روني لال  :لامواق

رللل10  لالشعر:للشاكرلالس ياب له لأ ساطر،موق لديوا م  www. Jhat.com:لمق

بحايلل10 بيبلا لالعريل   ا رويلجة لال ،اموق لال سامي لالعربي لالهوي لدم ل لالثقافي لاجا لدور لح :
:ل ويتي لwww. Alrabimag.comال

ل،امرحسايلخش بلل10 لالبروتي ويتيل0400ةلال وىل:لحليللجةلالآدا لجةلالعريلال روني لال ،لللللاموق  

wwwل Alrabimag.Com 

لاماركس يلل14 ا لال ل لموسوع  that’ll.www.marxsts.orglarabiclinbex.httm:لموق

ل
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حلاموضوعل لالص

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالبسمة

اء ه لا 

ير رلولتق لش

م ل..............................................................مق ل ل ل.....................................................لأ ل

خل لولالتأ سيسل:لام ل.مروعلالرؤ

ل......ل10:للالتأ سيس مروعيلل:أ ول ل لالعربي هض لا اي ل10..........................................................لب

.لتأ سيسلجةل)شعر(لل10للللللللللللللللللللللللللللل ل10.......................................................اللبناني

لمروعلجةل)شعر(ل:لال للانيا : ل.........................ل10طرلامرجعي ري لاجةلولمرجعيهالال يولوجي ي ل00لا 

(لل10لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل01................اللبنانيتن.لبنلجةل)شعر(لولجةل)الآدا

ل...............................ل10لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل00لجةل)شعر(لولاس ئةلامميت

لولامنابرل:ل................لالثا ل: لالشعري اب لل00.............................................................................ال

صلل :ال لال للال و اعلولقضاالالشعرحركي ل.ب

لالشعريلالعريل:للأ ول ل: ي لالتح اا لامهجريل............................................ل10ب ي لالتج للل01لحرك

لل10لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل .لاجا لل00..................................................الرومان

لالرمزيل......................................................ل10لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لل04لاجا

لالشعريل:لفواصلانيا ل تاي(ل......................ل10جةل)شعر(ل:للللالبيا لاف ل)لالبيا اي  44لتأ صيللالب

لامروعل....................ل10ل (لولهاي ارلاللغ ل)لج للي4لبيا

لالعرل:للالثا ل: ا لولح لالرا لي ل.............................................ل10ج ي لالرا لل00ل)شعر(لولامقارب

ل:للرابعا ل: يث لا لالشعري ضيا لالشعرل................................................ل10مق يل لس لال لل10لالبح
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ل................................ل10للللللللللللللللللللللللللللللللللل لاميتافزيقي ساس ي لولا يث لا  ل11لالشعري

لالشعريل..................................................ل10ل ل لا لمناب ي لل14لج

ل:للخامسا ل: ل...........................................ل)شعر(لولعاقل10جةل)شعر(لولدرسلامثاق ي للل4ىهالالتثاق

ل)شعر(ل......................................ل10لللللللللل لالشعريلد ي لمروعلالتح (ل ليو ل)ا  را لل4ىلتأ 

صللالثايل:لامروعلالشعريلولقضاالالتجريبل. لال

ل:للأ ول ل: لالشعري ل.....................................ل10جةل)شعر(لولالنظري لالشعري هو لدلةلم ل  ييلالبح

مل..................ل10للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل يلالعريلالق رلالنق لال ل  44لمامحلالشعري

يثل10لللللللللل لا لالشعري ل.........................ل10ل:لللالنظرا يث لا لالغربي لالشعري  010لالنظرا

ل............................ل10ل يث لا لالعربي لالشعري لل001لالنظري

لالشعرلوللانيا ل: هو لجةل)شعر(:.........لم ل  ل000................................................................وظي

(ل.................................ل10ل ا ل)يوسفلا لد لالشعر لالبيا لالشعرل  000لطبيع

ل)ل دونيس(ل............................................ل10ل ي لتعريفلالشعرلا اوةل  001ل

(لل10ل رلشاكرلالس يا ل)ب لد لضوءلالقراء ل001......................................لالشعرل

(ل......................................................لالثا ل: لالشاعرل)اموقفلم لالزا لل000رساةلالشعرلولمسؤولي

ل.....................................................................................لرابعا ل: لالشعري اب لال ي لل004قضاالح

ل..................................................................................ل10للللللللل ي لل001لالشللالشعريلا

رل........................................................ل10لل0للللللللل لالشعرلا لل004لموقفلجةل)شعر(لم لجرب

لالشعريل...............................................................................ل10 ي لولالتح  041لاللغ

ل.....................ل10 لالرؤالالشعري  000.................................................................لقضي

لالتلقيلالشعريل.....................................................................................ل14 للي00لقضي
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لجةل)شعر(ل. لحرك ل لالشعري ا لا ل:لجليا صللالثال للال

ل:للأ ول ل: ا لللح ري ل................................................ل10امامحلال ا لا  010لأ بعادلنظري

لول10ل ا لالشعريلللا ي لالتح .حرك لل0ى0.....................العربي

لجةل)شعر(ل:لانيا ل: لجرب ل ا ل.................ل10وعيلا ي ا لح لشعري لنظري لصياغ  ل1ي0لأ ثرل)شعر(ل

ل..................ل10ل ل)شعر(لالشعري لجار ل ا لا للىي0لمظهرا

ل:للالثا ل: لالشعري ا لضوءلا ل لالنرل...........................ل10امنجزا ىلقصي لل010لم لالنرلالشعريلا 

ل...................................ل10ل لالقراء لل004لالتلقيلالشعريلولشهو

لل219.............................................................................................................................لخام

ل .امصادرلولقام للل221.......................................................................................................امراج

ل234............................................................................................................لاموضوعالفهرس



ملخص 

م على ید األدیب اللبناني 1957اللبنانیة منذ تأسیسھا عام ) شعر(لقد شكلت مجلة 
حضورھا البارز في الساحة النقدیة العربیة طوال مدة إصدارھا ) یوسف الخال(

التي بلغت إحدى عشرة سنة من العطاء و التجریب الشعري الطلیعي، حیث كنت 
الشعر  رسالة إنسانیة و أنمتحرر، باعتبارھاتجربتھا الحداثیة تأسیسًا لفكر عربي

نشاط عقلي و روحي یعكس اإلنسان المعاصر و عالقتھ بالحیاة و العولمة، و أنھا 
كانت منبرًا حرًا لمختلف وجوه الممارسات الشعریة العربیة والعالمیة دراسة و نقدًا 

المخصصة للشعر و كتابة و حتى الترجمة، واعترت حینھا المجلة العربیة المتمیزة 
فقد كان منھا أنھا أعادة تعریف الشعر بالمفھوم الحداثي، إذ تطرقت و الشاعریة، 

یوسف (و ) أدونیس(إلى رأي أغلب شعرائھا من خالل بیاناتھم  الشعریة أمثال 
خلیل (و ) أنسي الحاج(و ) محمد الماغوط(و ) بدر شاكر السیاب( و ) الخال
االنتباه إلى وظیفة الشعر، و رسالة الشعر و ، كما أنھا لفتت و غیرھم)حاوي

مسؤولیة الشاعر، و استطاعت أن تثیر مسألة تحدیث الكتابة الشعریة  المتمثلة في 
قضیة الرؤیا (، )اللغة و التحدیث الشعري( ، )قضیة الشكل الشعري: ( أربع قضایا 

دة النثر إلى ظھور قصیھذا الحراكأدىقدو ،)قضیة التلقي الشعري(، )الشعریة
الحداثة في ھذه بروز قضیةو یعود ھذه التحدیث إلىعلى ید شعرائھا،العربیة
لنظریة شعریة  عربیة حداثیة ، التي كان وعیھا بالحداثة  سببًا في صاغتھاالمجلة

.على منوال النظریة الشعریة الغربیة

: الكلمات المفتاحیة 

؛قصیدة النثر؛محمد الماغوط؛ الشعر؛الشعریة العربیة؛یوسف الخال؛الحداثة
.أدونیس؛التلقي؛النقد الشعري؛النظریة األدبیة

2015فبرایر 12نوقشت یوم 


	Document1.pdf
	???? ????? ?????.pdf

