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بين التراث  وضوابطهالخيال الشعري طبيعة 
 والحداثة

 ةبتول أحمد جندي، زياد محبكأحمد د.
 جامعة حلب ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية العربية، قسم اللغة

 
 الملخص

يطمننم مننأ ا ل ننا يمكننأ  أ يفنننا اننحا البحننه ملننل  نننا محاولننة  نن  ال  فنني   
سنباب أ  فنولا، والكشنا منأ  منالحنديه الايا  الشنعر  العربن  إلل رفد درجة انزياح 

 نا وظيفداللنة الشنعر الكلينة، و اس حلن  كلنا ملنل  ثره الجمال ، وانعك حديد احا االنزياح، و 
 فكننن  مشنننكلة ال الغمنننوو، ويعنننان  يشنننكو شنننعر الحداثنننةكثينننر منننأ ولمنننا كننناأ  .المعر ينننة
 نراط وال فنريط حد   اإلو  ،غياب الوم  الوظيف يكمأ    حل   سر   أ   إأ الغالب ؛البنائ 
يحننندد  حنننت ايمن  منننا الاينننا  الشنننعر ، و  لطبيعنننةم بين منننا ال فنننور الحنننداث  ي نننرج  اللنننحيأ 

ام منناد مننن   بمننا سننيحاو  البحننه الكشننا منننا  واننحا ..منافننره الجواريننةمثيرا ننا الفنيننة و 
لنل منا سنأ   ،الرحنب الحديه إلل ال فور ال راثن  العرب  ايا  الشعر معايرة ال؛ المعايرة وا 
ل حقينننع  ملنننل درجنننات ال ننن ثير رة ملنننل قنننوة الاينننا  الجامحنننة وابط   نننمأ السنننيطمنننأ  ننن
 الم نومة.مرًنا بيأ إمكانات اللغة  وميزاًنا ، مللرقيًبا الوظيفة فرو  و ، وال وفي 

 :مقّدمة
الجمالينة المسسسسنة للشنعرية  مف ومناتمث لت الحداثة الشنعرية انق ًبنا كنامً  ملنل ال 

 بنند ه اننحا االنقنن ب  نن  مجمومننة  سننس بديلننة قننام كثيننر من ننا ملننل العربيننة القديمننة، وقنند 
لغائ ننا،  و فننريط حنناد  نن  بع نن ا  ،و حيننز مسننرا إلننل بعننو القننيمنقننو اسسننس ال راثيننة وا 

    النقاط اآل ية: يمكأ  أ نوجز احه اسسسو اآلار، 
يثنننار وظيف ننن  ال عبينننر وال ننن ثي - ر ملنننل ال حنننو   منننأ ب غنننة اللغنننة إلنننل الب غنننة النفسنننية، وا 

 ال وفي .
ًنننا  - ، ور ننو ال قريننر والمباشننرة والاطابيننة؛ مكو  حفننر الشننعرية بال فننوير وال ايينن  الحننر 
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اما  العنافر ال   ُمد ت شكلية  زيينية؛ كالوزأ والموسيقل.  شعرًيا، وا 
االل فات مأ ال ماس     بنية الجملة، إلل ال ماس     بنية القفنيدة كنً  كنامً ، ومنأ  -

 رة الجزئية إلل داللة الفورة الكلية.داللة الفو 
ر نننننو سنننننلطة    شنننننرط انننننارج ، وال سنننننليم لشنننننروط المبننننند ، ولافوفنننننية ال جربنننننة  -

 و راد  ا.
ال حننننو  مننننأ جماميننننة اللغننننة إلننننل حا ي  ننننا، والقبننننو  بنننننا  ملننننل حلنننن  بننننالرموز الحا يننننة،  -

 وبالفور الشافية.
النزينننناح مًعننننا،  ننننإأ الشننننعرية إحا كانننننت الشننننعرية القديمننننة  قننننوم ملننننل  علنننن  المطابقننننة وا -

الحداثيننة  قننوم ملننل انزينناح مطلننع يطمننم إلننل مطابقننة ال جربننة النفسننية للمبنند  م مننا كانننت 
 ال  حيات.

وموائننع العربنن  الحننديه كثيننًرا مننأ ميننوب  كوينننا  الشننعر    لنن  البديلننة  ورثننت اسسننُس وقنند 
وسنوا يحناو  البحنه  ..مأ واقعا االغ رابو  القطيعة مع جم ورها إلل م زع جر  و  ، لقيا

 فنور الطريع معايرة    إطار الايا  الشعر   حديًدا مأ الم زع  احا جحورال نقيب مأ 
قامننندة مامنننة   انننح منننأ ال ننن ثير وسنننيلة إلنننل  ا  حكم  ننن نننال ةال راثيننن إلنننل اسفنننو   الحنننداث

   ال وفي .
 الخيال الشعري الحديث انزياح ذاتي مطلق:

اح لننت  ومفنندر الايننا  الشننعر ، بحيننهمنند ت الحداثننة الفننورة جننوار الشننعرية، 
، ]و[ بحيننه  عننززت بطريقننة «الم اينن  الشننعر »"العنافننر المرئيننة بننسرة حننا زة  نن   كننويأ 

و ر نننت ن ائج نننا ملنننل  قنينننات ال عبينننر الفنننن   ننن  الشنننعر، ح نننل  «ثقا نننة العنننيأ»حاسنننمة 
دة  ُشننيسدت القفني ،63[: ص63] "«ك م الفورة»اس حا  لده بعو كبار المبدميأ إلل 

كل ا ملل "قامدة فورية   عانع  ي ا الوسائط و ر بط، ويسد  بع  ا إلل بعو، و شنك  
، واسنن طامت  231[: ص34]  نن  الن ايننة كننً  واحننًدا اننو الفننورة العامننة  و العمنن  حا ننا"

الحداثة ب حا ال فور  أ  اطو بالشعرية العربية اطوة واسعة لم  كنأ م لو نة، حينه  ثنرت 
 ، وو  ننرت لننا مننوارد افننبة ال  عننرا النفنناد، و مان ننا ملننل االنف نناح مفننادر الايننا  النندالل

ن  حرك  نا  ملل العالم الداال  للنفس اإلنسنانية، ومك ن نا منأ رفند دقنائع المشنامر، و قف 
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العميقننة، وامسنننا  ا الافينننة، وسنننكبت ملنننل الطبيعنننة الحيننناة، و نب نننت الواقنننع باسحاسنننيس، 
د  ما بال  جربة الداالية، واق نفت من منا مشنااداا ورموزانا وبث ت    دقائق ما الروح، ووح 

الم نومنننة المشنننحونة بطاقنننة داللينننة وانفعالينننة مرك نننزة، وفننناغت حلننن  كلنننا  ننن  فنننورة كلينننة 
م كاملنة  حنرص ملنل  أ  نقن  الحالنة مجس نمة مفنو رة مائجنة بالحيناة والحركنة. ولعن  انحا 

ًيا للنظرية الشنعرية القديمنة منا او اإلنجاز الحقيق  للحداثة الح  يمكأ  أ يعد   طويًرا فح  
دامننت  ادا ننا  أ يكشننا مننأ المعنننل، و أ يبننيأ مننأ النننفس، بوسننائ  حسننية مايسلننة منند   ا 
النظريننة الشننعرية القديمننة  قننوه الوسننائ  المننسثسرة ل حقيننع مقفنند ال وفنني . وقنند قنند م بعننو 

 ننا مننواقف م مبننر ميننزة  نن  اننحا اإلطننار، حم لواننا  جننارب م، ونقلننوا  يحداثننة قفننائد مشننعرا  ال
، ال   كنناًرا ومجنننر دات، ونننحكر ملنننل  رمننوز من زمننة منننأ العننالم المنناد   س ح نننراا كائننناتر

 ، و" ننن  المغنننرب العربننن "381-343[: ص24] سنننبي  المثنننا  قفنننيد   " نشنننودة المطنننر"
لفنننننننن ح  (1)668-1/663[: 62] للسننننننننياب، وقفننننننننيدة "طفنننننننن " ،302-693[: ص24]

، ومننع  نننا مجانًيننا  لننم يكننأ داانن  المنظومننة الحداثيننة الفننبور. بينند  أ البنننا  الفننور  مبنند
يظنن   مننداً  مريً ننا لوبنندا  والفننرادة، ووسننيلة افننبة للكشننا واإلبانننة، إال  نننا جننر  ملننل 
الشننعر الحننديه ا ننة الغمننوو، وابنن  ه بال فك نن ، واشاشننة الجمنن ، والر ابننة الممل ننة، وحننو   

للعننب الزار نن  بالفننور، وال شننقيع م م ننا مننأ كشننا المعنننل، واإلبانننة مننأ النننفس، إلننل ا
 العبث  ل ا، وال عاور المجان  للرموز، والحشد ال راكم  ل ا.. ومأ دوأ احا  ففي .

حداثينننة م عار نننة يننننقو  مف ومننناتُوجننند المنطنننع الفنننور   ننن  إطنننار منظومنننة 
بع ننن ا بعً نننا، ويعط ننن  مقافننند بعنننو، و را  نننع باشننن راطات وا  را نننات قبلينننة  قطنننع منننا 

 ة ال راثيننننة، و حنننبط اسثنننر الجمننننال  لل قنينننة الفنننورية.  بننننرز انننحه الشننننروطا  فننن  بالشنننعري
 بن نن  مبنند  االنزينناح المطلننع الننح  طلننب الجنندة بنن   ثمننأ، والغرابننة مننأ  قفننل  اإل ننراط  نن 

                                                           
لنقنناد  مننام رمننز الطفنن  الميننت  نن  القفننيدة،  ننر ه مفننطفل نافننا  أ الطفنن  اننو طفنن  الشننامر، وقنند اا لننا ا (1)

وما بعند.  ن  حنيأ حانب الينا   إلنل  فسنيراا  فسنيًرا رمزًينا وجعن   202ص [:33]والقفيدة واقعية    الرثا ، ينظر: 
ه يسن ادم  ي نا رمنز الطفن  لل عبينر الطف  الميت رمًزا للحب الوليد المق و     م ده، ال سيما  أ للشامر قفيدة  انر 

ومنننا بعننند. والبننننا  اللغنننو  للقفنننيدة يح مننن   296ص [:34]منننأ  جربنننة الحنننب  يً نننا، يريننند قفنننيدة "العائننند"، ينظنننر: 
  القرا  يأ، لوال  أ ال فسير الرمز   قرب إلل روح ا.   
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اسفقا ، وملل الرغم مأ اطورة منفر االنزيناح و امي نا  ن   حقينع الفندمة الجمالينة، 
د حلننن ، سن نننا ام قننندت  أ اإلبننندا  انننو ممارسنننة  نننإأ الحداثنننة لنننم  قينننده ب نننوابط، ولنننم  نننر 

للحريننة،  نن  حننيأ وازنننت الب غننة العربيننة اننحا المطلننب العزيننز  نن  الفننأ بمطلننب ااننر اننو 
مموًمننا؛    موا قننة اللفننظ للمعنننل، وموا قننة اللفننظ للفننظ  (1)المطابقننة؛ وانن  "موا قننة الحننا "

لكنن م؛ معنننل ومبنننل، ، وموا قننة اومننا بعنند 133[: ص22، ينظننر: ]ومجانسنن ا لننا ولسننياقا
للمقنام، ولغننرو قائلننا، ولطبقننات المسنن معيأ، و اينًرا موا ق ننا لكنن م العننرب ولطننريق  م  يننا، 

. و منننا (2)وبالمجمننن   أ يكنننوأ الكننن م "م ئًمنننا لحا نننا، و ننن  انسنننجام منننع اسشنننيا  اسانننره"
ماننر    ننو العنندو  بننالك م مننأ مننوارده المع ننادة الم لو ننة، و"إاننرا  القننو  غيننر  االنزياااح
، إلحننداه اإلدانناح و حقيننع الفنندمة الجماليننة، اسنن ئثاًرا باالن بنناه، 131[: ص22] العننادة"

[: 33] و ننن ثيًرا  ننن  اسشننن اد، وان  ننناً  بنننالك م إلنننل  قفنننل غايا نننا  ننن  اإلبننن   وال وفننني 
، ويكوأ االنزياح    اللفظ والمعنل، كما يكوأ    النظم. وطريقة العرب    شنعراا 3ص

لمطابقنننة واالنزيننناح كلي منننا ل حقنننع مقافنننداا  ينننا، و بلننن   قفنننل غاينننات  أ  جمنننع بنننيأ ا
[: 11] ال وفي  مأ ا    قفل طاقات ال ن ثير،  و انو "شندة ائن  ا  ن  شندة اان  ا"

.  منا 160[: ص11، ينظنر: ]؛ كما يقو  الجرجان ، وال يغن  طنرا منأ طنرا162ص
و وره اإلمن  ، و نر ط  ن  قنوة  وقا مأ الشعر مند حد  المطابقة انحط  مأ ر بة اإلبندا ،

ًدا منننأ  نننوابط  ال ننن ثير، ومنننأ ثنننم  ننن   دا  المعننننل. وكنننحل  منننا  ولنننع مننننا باالنزيننناح م جنننر 
المطابقننة الم نومننة  جنناوز م بننة الف ننم، و ننر ط  نن  ال وفنني ، وانفلننت مننأ حنندود الوظيفننة، 

 نل إدجنار . وكنحل  ان 2[: ص11]  عِدم الفائدة، و ي ع المنفعة، و حو   إلل احياأ يعناب
 إننا ال يننقو البننا  إال  روح السال  الأ بو مأ الغربييأ إلل  أ الشعر "ليس مسنكوًنا بنن 

،  االنزيننناح يمنننر بنننزمنيأ: منننرو االنزيننناح، ونفننن  193[: ص31، ينظنننر: ]لُيعيننند بننننا ه"
االنزينناح. اسو  سننلب  وملننل  امي ننا "  ننو، مننأ حيننه الوظيفننة، مجننرد وسننيط يمثنن  الثننان  

                                                           
حراز  الصوا مدار الشرا ملل بأ المع مر، و فلا: "القو  لبشر  (1) ماا يجا  ل ال ، وموافقاة الحاالمع ، المنفعةوا 

 .1/163 [:10]"، ينظر: مقام من المقال
العبننارة اننن   عرينننا القننديس  وغسنننطيأ للجميننن ، ووجنندنا  ننننا ينطبنننع  ماًمننا ملنننل منننا نرينند  أ نجملنننا اننننا، ينظنننر:  (2)
 .  13ص [:60]
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، و"ليست العملية  ن  مجموم نا، كمنا انو وا نم، مندًما، إح ينبثنع 193ص [:31] غاي  ا"
من ا من و  فاا... إأ المعنل،  مأ الفورة، وبوسناط  ا، انو  ن  اآلأ نفسنا،  نائع 

. إال  أ كثيًرا مأ نماح  االنزيناح  ن  الشنعر الحنديه 193[: ص31] ومك شا مأ جديد"
حنو  مننا إلنل النزمأ الثنان  اإليجناب ،  و وقفت مند الزمأ اسو  السلب ، ولم  عرا  أ   

 ن ننا لننم  ننرد حلنن  سأ  فننحاب ا ظن ننوا  أ نفنن  االنزينناح يبنندد منفننر اإلدانناح  يننا،  و  نننا 
 يكشا مأ إ  سا!! 

ب غيننة  مف ومننات  غلبننت ملننل الشننعر مننع الحداثننة وظيفننُة ال عبيننر، وسننايرت اننحا الغننرو 
ر  ننن  مينننداأ الننندالالت  ابعنننة لفردينننة نفسنننية  عننند  "االك شنننا ات ال ننن  ي وفننن  إلي نننا الشنننام

الشننامر  بعيننة مطلقننة، ومعنننل حلنن  الق ننا  ملننل قيم  ننا مننأ حيننه ال وفنني ،... ]و[  أ 
، ولنننيس انننحا بفنننحيم، "و ننن  الحنننع إنننننا 602[: ص23] الشنننعر غينننر اج منننام  بطبعنننا"

 نسن طيع  أ نع بننر اسنن ادام الشنامر للغننة مظ ننًرا لوظيف  نا اسفننلية ]االج ماميننة[ ب مام ننا،
ح نمي نز منادة بنيأ 606[: ص23] "«الننحأ»     داة م كاملة لبننا  نظنام م كامن  انو  ، وا 

اسنن عماليأ للغننة: االسنن عما  الرمننز  االفننط ح ، واالسنن عما  االنفعننال  المجنناز ،  ننن"إأ 
أ كننننا  انننحيأ االسننن عماليأ للغنننة مم زجننناأ دائًمنننا وال يمكنننأ الففننن  بين منننا  فنننً   اًمنننا، وا 

، وال يمكنأ 603[: ص23؛ والنر   لر شناردز، ينظنر: ]ن منا إلنل حند منا"نس طيع ال مييز بي
للغة الشعرية  أ  كوأ انزياًحا مطلًقا ي نا مأ الحقيقة، و"ك  ما ي    با المبند  ال بند  أ 
يكوأ حا فلة باإلطنار النح  يحملنا والنح  انو منأ  انم اسسنس الدينامينة ال ن   قنوم ملي نا 

 دد المسن ويات: لغنو ، واج منام ، و نن ، ومقلن ،..، واإلطار م عن602[: ص23] النحأ"
ولكننأ الفردانيننة ال نن  اسنن بدت بننالميو  الحداثيننة، ومشننامر  ومننا بعنند.. 601[: 23ينظننر: ]

االغ نننراب ال ننن  سنننيطرت ملنننل الشنننعرا ، سنننامدت  ننن  إامنننا  اسثنننر االج منننام  للشنننعر، 
لع قننات ويسننر ت  فنن  الفننورة مننأ  ساسنن ا الرمننز  االفننط ح ، بنن  سننمحت ب حريننر ا

الايالية مأ الشروط العقلية ال    لم ملي ا الجرجنان  وابنأ سنينا سننا ال يجنوز للمن كلم  أ 
، ولننحل  وجننب  أ يفننيب الشننامر 3[: ص11] ينسننل  نننا إنمننا "ينن كلم لننُيف م، ويقننو  ليبننيأ"

ا معقااوالا "بنيأ الما لفنيأ  ن  الجننس، و ن  ظنناار اسمنر،  ًاا صاحيحا ، 160[: ص11] "شاب
نل م وال ايي  لد ه العرب نو  مأ  نوا  القياس العقلن  النح   قبن   ينا مقند مات الشنامر، و  س 
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أ االفننت المنطننع العقلنن ، والواقننع المو ننوم  ، 263[: ص11، ينظنننر: ]لننا  يننا بي ن ننا وا 
، ولكنمنا انو يفيند  ن  ر نع 116[: ص26، ينظنر: ]سنا ال يقفد مأ المايَّن  ام قناد الب نة

، 104-102[: ص11، ينظننننر: ]اليقننننيأ بالمحسوسنننناتاالم قنننناد بننننالمجردات إلننننل درجننننة 
، وانننحا مطلنننب معر ننن  قبننن   أ يكنننوأ جمالًينننا لنننح ي ا. 163، 118، 49[: ص26وينظنننر: ]

ولكأ  إلحاح ال راه ملل الشرط العقل  لنم ين ت إنكناًرا للفنورة النفسنية،  و إامنااًل لندوراا، 
لغننة مننسثرة، وال ينن بل  أ سأ الغننرو الن ننائ  مننأ  ننأ القننو  مننند العننرب  أ ينقنن  المعنننل ب

يس عيأ بالطاقة النفسية،  و بالمنطع العقل  إحا ما  مأ  حقيع احا الغرو، ولنحل   نره 
الجيوسننن   ننننا "ال يمكنننأ  سنننوي  ال جنننوم القطعننن  الشنننام " النننح  شنننن ا نقننناد الحداثنننة ملنننل 

سأ  الايننا  الشننعر  القننديم، وا  امننا بالحسننية والريا ننية الجا ننة غيننر المننسثرة  نن  النننفس..
، ينظننر:  قنن  مننا يقننا   يننا اننو  نننا يطننابع  فننور المننحاب الفننور  الننح    بننناه الحداثننة

، وا   قفد مأ النقاد مز الديأ إسمامي ، والي  حاو ، ون نيا إلني م 433[: ص13]
انحا منأ ناحينة ومنأ ناحينة  انره  إن نا  سكند  أ "الع قنة بنيأ اللغنة المجازينة  نعيم اليا  .

 النقند الحنديه، لنم  كننأ غائبنة بحنا  منأ كثينر منأ الفنور القديمننة"والعواطنا، ممنا يسكنده 
ال كيا يمكأ   وي  قو  قس بأ سامدة اإليناد   ن  وفنا الشنمس433[: ص13] ، ، وا 

 :433[: ص13، وينظر: ]1/93[: 2ينظر: ]
  جر  ملل كبد السنما  كما       يجر  حمنام الموت    النفنس

لننل معنننل الكلمننة القننائم  نن  النننفس ال إلننل دالل  ننا وكيننا يمكننأ   وينن  إسنننادام "المجننرد" إ
 الحسية المباشرة، كمث  قو  حا م الطائ :

 القت  حب السيا وال يا والقره    وورد حياو المنوت والموت  حمنر
 :2/44[: 29] وقو  شوق  مأ اإلحيائييأ

ينة الحمنراِ  بناب        بك  يند م رَّجنة يندع    وللحر 
سحمنر  ن  البي نيأ  ثنره المنر بط  ن  الطبنا  بنالحرارة ولنوأ الندم، و داميا نا  المراد باللوأ ا 

النفسنننية العميقنننة الم زمنننة للسنننج  السنننياق  المننن لوا ل نننحه الكلمنننة. ولكنننأ الحننند   ننن  قبنننو  
الايننا  النفسنن  مننند العننرب اننو  أ  نننز  الرابطننة النفسننية مننأ النننفس منزلننة اليقننيأ، و حنن   

 م لننن  "ملنننل  قننن   قننندير قريننننة ملنننل  أ حننندس الشنننامر  محننن   المننن لوا المطبنننو ،  و  أ
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  كنوأ بمثابنة المحسنوس  ن  القندرة ملنل  قرينب  ،206[: ص31] يطابع حدس الجم ور"
 الداللنننننة، كمثننننن  قولنننننا  عنننننالل  ننننن  ثمنننننر شنننننجرة الزقنننننوم: "طلع نننننا ك ننننننا رسوس الشنننننياطيأ"

م المنظننننر ، ويفس ننننر اسلوسنننن  اآليننننة بقولننننا: "    نننن   ننننناا  الكرااننننة وقننننب[33]الفننننا ات/
أ لنم  والعرب  شنبا القبنيم الفنورة بالشنيطاأ  يقولنوأ ك ننا وجنا شنيطاأ  و ر س شنيطاأ وا 

الم قنادام  ننا شنر  محنو ال يالطنا اينر  ير سنم  مستقبح جداا فاي طباامًميروه لما  نا 
بن قبم فننورة... وب ننحا ينرد ملننل بعننو الم حندة حيننه طعننأ  ن  اننحا ال شننبيا  فااي خيااالًم

ي فاي بن   معروفااا فاي الخاار  أ يكنوأ  ال يشاترطيعنرا، وحافنلا  ننا ب نا  شنبيا بمنا ال 
، سأ الاينا  منند العنرب وسنيلة للمعر نة، 26/93[: 8] " ونه مر اوزاا فاي الاذون والخياال

ال  نشننا  م قا ننا، مننأ وجننود طننرا واحنند معلننوم ملننل  قنن   قنندير، وا   نن  بنند  نن  معادل ننا، وا 
د  جس ندت مناينة العنرب بنالغرو المعر ن   كيا يمكأ  أ يعر ا المج نو  بنالمج و و وقن

 نن  مننناي  م بطبيعننة العمليننة ال اييليننة وو ننوح  ننوابط ا،  كلمننا كنناأ المايَّنن ،  و المايسنن  
اااا" وغننن   ننن  كوننننا  ، ولعننن  84[: ص11] كاننننت الحاجنننة إلنننل الجملنننة  كثنننر" مقليااااا مح ا

حينئنح  ندا   ينا الجرجان  يريند بنالعقل  المحنو منا كناأ  كثنر منطقينة  و  كثنر  جرينًدا، و 
المحر  ننننات النفسننننية والشننننعورية، و غنننندو الحاجننننة إلننننل ال شننننبيا ال مثيلنننن   قننننوه، وال شننننبيا 
نننا الجرجنننان  باا منننام ال نننت يق نننرب  ننن  مف ومنننا منننأ  فنننور الحداثنننة  ال مثيلننن  النننح  اف 
لمف نننوم الفنننورة الشنننعرية الكلينننة، إح ال يقفننند بنننا  أ ينقننن  فنننورة بسنننيطة،  و يقنننايس بنننيأ 

ينق  حالة من زمة مأ مجمو  فور "مأ غير  أ يمكأ  ف  بع  ا منأ شكليأ، ب   أ 
بعو وا  راد شطر منأ شنطر ح نل إنن  لنو حنح ت من نا جملنة واحندة منأ    مو نع كناأ 
 ا  حل  بالمغزه مأ ال شبيا...  إأ ما كناأ منأ انحا الجننس لنم   ر نب  ينا الجمن   ر يًبنا 

[: 11] ة ل نننا والثالثنننة بعنننداا"مافوًفنننا ح نننل يجنننب  أ  كنننوأ انننحه سنننابقة  لننن  و لننن   اليننن
 .  84ص

بيد  أ الحداثة ال    فو رت مف وم الشعر مأ ا   الشروط ال   حكرنااا 
وام نقننت الب غننة النفسننية، ور ننيت  أ يكننوأ الايننا  حا  فننو   نن  مطلننع اننحا البحننه، 

را الاينا  منأ  ينة  نوابط الزمنة  نفسية، وحا  ثر نفس ، قد مت    الوقنت نفسنا مبند يأ حنر 
حقيع غرو ال وفي ؛ اسو  انو المفندر النحا   للغنة الشنعرية؛ معننل ومبننل وجنواًرا. ل 
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والثان  مقفد االنزياح المطلع والولع بالجد ة واإلداناح. وقند  نجنب حا نأ ب نحه الشنروط 
، ورموًزا حا ية  ف قر إلنل مشن ر  إنسنان   و ثقنا    و  فوًرا ال ُ در    ي ا الرابطة وال ُ ح س 

د، و نا س الشعرا      شقيع الفور، و ف ينع اسايلنة، ونعنم كثينر منأ الشنعر سياق  محدس 
: "حنيأ ُيقنا : (1)1/289[: 63] بالفو ل وال فك  وال نحياأ. ومنأ حلن  قنو  محمند ممنراأ

،/ وازرعَّ ورُد ال ننننو ،/ حننننيأ اسرو كلمننننة  / رمانننننة البحننننار  زاننننرت  نالننننة الرينننناح  ثمننننرت 
/ وال ننوا  / قفننيدة بي نناُ ،/ واسمطننار سنننبلا / حبيب نن ،/ ا ننراُ ،/ والسننما  /  فاحننة زرقنناُ ،

 كوأ مينا  اما الل اأ مر  ا انا "،  الع قات بيأ  طراا الفور المحشودة ُكرًانا مف علنة 
سغراو  زيينية لل عبير مأ  رح غامر  حبط بسبب ا طراب م قنات اإلسنناد كمنا يقنو  

ربننننا ومننننا بعنننند 136[: ص66، وينظننننر: ]الجرجننننان  اإلدرا ، و عننننارو االنطبامننننات  ، وا 
النفسننية ال نن  يسننبب ا الجمننع االم بنناط  بننيأ الكلمننات  نن : "رمانننة البحننار  زاننرت"، "وازرع  
ورد ال و "، "اسرو كلمة ا را "،..  منا حفندنا إال اح فالينة بفنرية فناابة، وب رًجنا 

ا و فننن ًعا يكشننا لونًيننا مسننرً ا، و ظنناارة زار يننة لعنافننر الطبيعننة المسنن دماة، ولعًبننا لفظًينن
من مننا  جرينند اننحه الجمنن  مننأ الكلمننات المع ر ننة ال نن  كسننرت دالل  ننا الطبيعيننة المباشننرة 
ل حول ا قفًدا إلل فنيغة مجازينة،  ناسرو ا نرا ، وازرع ال نو ، والرماننة  زانرت..!! 
وقننند حنننح ر سيسننني  د  لنننويس منننأ انننحا الننننو  منننأ الفنننور ال ننن  " ننندور رحاانننا  ننن   نننرا  

. كمنا حناو   حمند بسنام سنام   أ 432[: ص13، ينظر: ]غلة بحا  ا"شعر ...     منش
ننم  بننرز الع قننات الممكنننة ال نن   ُنننظَّم ب ننا لعبننة االح منناالت اننحه  نن  شننعر  دونننيس  يو  
 حدينننًدا، واننن   قنننوم  ساًسنننا ملنننل النننربط العشنننوائ  بنننيأ طنننر يأ  حنننداما طبيعننن  وثاني منننا 

،  حنننيأ 662-629[: ص23ر: ]، ينظننبشننر ، مننع و ننع وسننيلة ربنننط طبيعيننة  و بشننرية
: "يمسننُ  بننالمحراه  نن  63[: ص1]  كننوأ الع قننة مننأ الننحات إلننل الاننار ، يقننو   دونننيس

فندرِه/ غنيم ، و ن  كفَّينِا  مطناُر"، وانحه انن  الع قنة النموحجينة الم لو نة  ن  الشنعر، وحننيأ 
حننت  : "دائًمننا اننحه المغنناوُر  1/193[: 6]  كننوأ معكوسننة مننأ الاننار  إلننل الننداا ، يقننو 

ِب"، وقننننند  ولنننننع  الجلنننننِد/ انننننح  السننننندوُد واسنقننننناو/ ..../ دائًمنننننا انننننحه المقنننننابُر  حنننننت ال ُننننند 
الحنننداثيوأ ب نننحه الع قنننة، وكثنننرت  ننن   شنننعارام. وقننند  منننر  منننأ الانننار  إلنننل النننحات مبنننر 

                                                           
  .     2/33، 1/296[: 63وينظر: ] (1)
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/  ننن  شنننجر اسممننناع 1/194[: 6] الانننار ، منننأ مثننن  قولنننا : "لكننننن   حينننا وكننن   ُغفنننأر
، ومننأ الننحات إلننل الننحات مباشننرة، وقنند جننا  ملننل  ساسنن ا كثيننر والسنننيِأ/ نننار  ملننل جبيننن "

مننأ  ماجيننب الشننعر الحننديه، وا اننحت طريًقننا ايًنننا إلننل اسحنن م ومننوالم السنن : "و مننيح 
، 1/203[: 6] ، "ورحننت  بحننه محمننواًل ملننل رئ نن "1/193[: 6] ووج نن  ر يننع لننوج  "

 «يفنننننع»ولننننا: "وحننننيأ ..وبعنننند  أ يكمنننن  لعبننننة االح منننناالت، يعلننننع سننننام  ملننننل حلنننن  بق
الشامر فور ا مأ منافر الطبيعنة الاارجينة ن دوأ إشنرا  النحات ن يا نار انحه العنافنر 

 ننن  الفنننورة، حلننن   «ال فجينننر»منننأ نقننناط م بامننندة، ح نننل يسننن طيع انننحا ال بامننند  أ يحقنننع 
. 662[: ص23] "«مننا  ننوع الواقننع»ال فجيننر الننح  يا ننرع بننا الشننامر سننما  الواقننع إلننل 

داثننة ال يك فننوأ،  ينزاحننوأ  نن  الجملننة الواحنندة انزياحننات منندة، ويالقننوأ ولكننأ شننعرا  الح
[: 63] م والينننة مجازينننة ال  سننن قر مع نننا الننننفس ملنننل  ثنننر  و حنننا ، كقنننو  محمننند ممنننراأ

/ زوادة لفو نا/    اجرة الحاكرة الجديده "1/622 ، وقنو   نايز ا نور، (1): "ينابُز الن ار 
لجملة  نزاح  حنت سنلطاأ المعننل، ويسن دم  منافنر إال  نا  كثر و وًحا و ماسًكا سأ ا

: "سيثمر زيز نوُأ ومنودكم، ب ل ًحنا  لنحَّ منأ الِغواينة:"، 141[: ص19] الم والية بع  ا بعً ا
ولكنننأ المشننننكلة  غنننندو  مقنننند حننننيأ   ننننراكم اننننحه الفننننور المنزاحننننة، ويفننننير المشنننن د مننننثقً  

: " ن   جنوة 66[: ص3] يسبإيحنا ات م عاقبنة م ناق نة يمحنو بع ن ا بعً نا، يقنو   دونن
المدينننِة والننناس نيننام  دالننُت  نن  ش ننر   ال ننو / نقًيننا كننالعنا  سننطع كال يننا افيًفننا  طرا نن   
ننةر لسننُت ُملًكننا ودمنن  اجننرة/  / منحو ننة  لننيس مظمنن  طعننم   ننا ر  و   َّ البننرع  طرا نن  رينناح 

  قين  جلند  السما  ومينا  طيور  ُيقا  جلد   شو   ل مت  ول كأ/ سمائ   مأ جلد   ففرا
داننر  راسننب   نن  قننرارة/ الحل ننِم/ ولُ ولنند  ِحننراُب الوقيعننة اسبدي ننا"، و مننام مثنن  اننحه اللغننة الحا يننة 
! إأ  المنزاحنننة ال نملننن  إال  أ نقطنننع حبننن  الرجنننا  منننأ  أ نف نننم  و  أ نعلنننم  و  أ نحنننس 

كاننننت السنننياب نفسنننا لنننم يسننن طع  ننن  مثننن  انننحا الشنننعر إال  أ يك نننب إلنننل  دوننننيس قنننائً : "
ه  ننا  قنرا    ر ا  غاية الشامر  أ ُين :ال  كثر. ولكأ ،قفيد   رائعة بما اح و ا مأ فور
 يننأ اننحه القفننيدة مننأ )البعننه والرمنناد(  لنن  القفننيدة  .قننادر ملننل اإل ينناأ بمئننات الفننور

 ننن  ال  سننن طيع  أ  حنننحا من نننا وال ..العظيمنننة ال ننن   نننره  ي نننا الفكنننرة واننن   نمنننو و  طنننور
                                                           

   و   الففحة  كثر مأ فورة مأ احا النمط. (1)
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.  منا قفنيد   اساينرة،  لنو لنم  بنع من نا سنوه مقطنع فيدة معناانادوأ  أ  فقد الق امقطعً 
واحننند لمنننا  حسسنننت بننننقص  ي نننا. لنننيس اننننا  منننأ نمنننو للمعننننل و طنننور لنننا. مازلنننت،  ي نننا 

  .163[: ص23] "الفديع، م  ثًرا بالشعر الفرنس  الحديه
إننننا لمنننأ الطبيعننن  دااننن  اإلطنننار القيمننن  للحداثنننة الشنننعرية، المشنننحوأ بال ننننا س 

ر مأ سلطة القوانيأ وال وابط،  أ يف  الشعرا  إلنل لغنة وااجس  السبع والفرادة، والمحرَّ
ة لننحا  ا، ال ملنننل مسنن وه الفنننور حا يننة مغلقننة ملنننل نفسنن ا، ومفننننومة داالًيننا، ومقفنننود

، بننن  ملنننل مسننن وه اسلفننناظ المفنننردة ال ننن   حولنننت بنننيأ يننند  الشنننعرا  إلنننل رمنننوز،  و  قنننط
فسننية والمعنويننة ال نن  يرينندوأ، مننأ غيننر اشنن راط قرينننة،  و م مننات، يعب ئون ننا بالنندالالت الن

اح ننرام رابطننة. مننأ حلنن  رمننز الغبننار الننح  يلننم   دونننيس ملننل اسنن اداما، وال يبنندو لننا  نن  
سننياقا ا الم عننددة معنننل وا ننم، ولننيس  نن  قدر ننا  أ يثيننر  نن  نفننس قارئننا انطباًمننا قننااًرا، 

/ ملَّمن1/139[: 6] يقو     م يار "، و ن  ننص اانر بعننواأ : "سنا ي حار  ا  أ نقر  الغبار 
/ ُ ولننند  ننن  ن اينننة 1/143[: 6] "ال نننيا "، يقنننو  : "  نننيع  رمننن  لل نننحل وج ننن  وللغبنننار 

:/ اهلل، منا  جمن  منا ي نيع بن  وج ن  و أ  /  فرخ ن  ليفرخ  مع  الطريُع والغبار  الطريع 
،/ يننا قبنر ينا ن نناي    ن   و  الربينع ."، وممنن [: 6] ا ك بنا "إلنل سننيزيا"  نيع / مم لًئنا بالننار 

/  بحنننُه  ننن  المحننناجر 1/263 نننل وللشنننرار  /  ا نننُع للُحم  : " قسنننمُت  أ  ظننن   منننع سنننيزيا 
."، ويحننار المننر   مننام  / قفننيدة  الغبننار  ال ننريره/ مننأ ريشننةر  ايننره/  ك ننُب للعشننب وللاريننا 
ا احا اللفظ الملحاح،    يدر  م ل يغوص    الرمز، وم ل يطفو ملنل سنطم اللغنة مع ند  

بدالل ا المعجميةو وكحل ، يفقد رمزا "الظ " و"الفليب" دالل  ما وممق منا  ن  قفنيدة مبند 
، بسننبب منندم ال حام مننا ببنيننة القفننيدة، 133-1/138[: 62] الفننبور "الظنن  والفننليب"

ومجز لغ  ا مأ  حم ن  دالل  منا و دائ نا؛ منا قناد منز النديأ إسنمامي  إلنل  حميل منا منا ال 
ا    القفيدة بما انحرا ب ا مأ غاي  ا،  القفنيدة  ن كلم ملنل و نعية يح م أ،  وظ ف م

اج مامية وروحية سنلبية غلبنت ملنل جين  كامن    رك نا بن  ق نية وال اندا، يعنيح حيناة 
ال ننرورة والحاجننة ال ننن   فنن  حننند  اآلليننة مديمننة المعننننل والرجننا ، ول غننندو لح ا ننا واالمنننا، 

والمغزه. وقند مب نر الشنامر منأ انحه الحالنة بكلمنة ومو ا وحيا ا،  حداثًا ااوية مأ القيمة 
"سنن م": "إنسنناأ اننحا العفننر سننيسد الحينناه/ سنننا يعيُشنن ا سنن م.../ يزننن  ب ننا سنن م.../ يمو  ننا 
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س م..."، وكلمة "س م" نفس ا غير دالة وال وا ية بمعنااا، سأ السن م حالنة نفسنية   ولند منأ 
 كثننر ممننا  فنندع ملننل النننفس العربيننة  الننو رة واإلشننبا ،   نن   فنندع ملننل النننفس الغربيننة

ال نننن   عننننيح القلننننة والسننننلبية والننننواأ والعجننننز وال واكنننن .. وقنننند  كننننوأ كلمننننة "القننننرا"  مننننس  
، وملننل  يننة حننا   القفننيدة مليئننة باالا يننارات اللغويننة غيننر الدال ننة، والمجننازات (1)بمعانا  ننا

/ الظنُ  الم لسلة،  ما رمزا الظ  والفليب    قولا: " نا النح   حينا بن   ... بن  فنليب  ظن ر
"،  الظنن   لننص  يسننرُع السننعاده / ومننأ يِعننح  بظلسننِا يمشنن  إلننل الفننليِب،  نن  ن ايننة/ الطريننع 
انننو ال ننندا النننح  يعنننيح اإلنسننناأ سجلنننا ويحنننارب  ننن  سنننبيلا، واإلنجننناز النننح  ي ركنننا بعننند 
زوالنننا، واسثنننر النننح  يال فنننا لمنننأ بعنننده، ولكنننأ الظننن  لنننيس بننن   نننريبة،   نننو لنننص  يسنننرع 

سعادة سنا مسسولية ووم  وال زام، بن  إننا يقنود إلنل ال  نحية ويحمن  ملنل الفندا ، ومنأ ال
يعننح بظلننا يحمنن  فننليبا ويمننِح برجلننا إليننا، ولننحل   عننالع الظنن  والفننليب  نن  القفننيدة، 
بيد  ن ما لم يقدرا  أ يوف  احا المعنل، بلا  أ يحا ظا ملينا ملنل منده القفنيدة؛ لعجنز 

، ال لرحابننة اننحه اللغننة وانف اح ننا لل  وينن ؛ ولننحل   س ننر مننز الننديأ  نن  لغننة النننص وار باك ننا
إسننمامي  الرمننزيأ  نن   ننو  حالننة السنن م ال نن  ظ ننأ   نننا ُيقفنند ب ننا مبثيننة روحيننة، ب ن مننا 

، ولننيس اسمننر كننحل . و مننام 240[: ص4] رمننزاأ للحينناة والمننوت، و جسننيد للفننرا  بين مننا
قنن  بنن أ ي حمنن  مسننسولي ا اإلبداميننة، غمننوو كثيننر مننأ رمننوز الشننعر الحننديه طولننب الم ل

الرمننز "الانناص  لفننع بوج ننة النظننر ال نن   و ننم ويسنن عيأ ل فسننير الشننعر بالشننعر، سأ 
جوانب نننا نمننناح  الفنننناأ مج معنننة، ولنننحل   نننإأ الحكنننم ملنننل الرمنننز بحسنننب افوفننني ا  و 

[: 34] ممومي ننا يحنندده اسنن قرا  كامنن  سممننا  الشننامر  واًل ولل ننراه الفننن  مننأ قبلننا ثانًيننا"
واحه مغالطة حداثينة كبنره، سأ انحه الم منة مسنسولية الناقند المحق نع ال القنار  ، 283ص

، وانن  ال نن   غلقننت  الم ننحو ع، وسنننا ال ينسننجم  أ  حينن  الحداثننة القننار  إلننل اننار  النننص 
الننص ملننل نفسننا، وقطع ننا مننأ قائلننا ومننأ سننياقا ومناسننب ا، وشننعر الشننامر اننو قفنندي  ا 

   النفوص الشعرية الحداثية بنظائر احه الرمنوز المغلقنة، و شنيع ال   فارت ارا ة! و ع
ملل  لسنة الشعرا  ي داولون ا  يما بين م، و ا ع لده معظم م لمنطنع االسن ادام النحا   

                                                           
ك ب حسأ حنف  مقالة كاملة حاو   أ يحدد  ي ا م مم مج مع القرا النح  يقنو  إأ اسدبنا  الشنباأ مبنروا مننا  (1)

 .204ص [:14]    شعارام  فدع  عبير، ينظر لا: 
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االم بنننناط  نفسننننا، نننننحكر من ننننا ملننننل سننننبي  المثننننا  ال الحفننننر: الحجننننر والمننننا  والمطننننر 
، و كننرار الرمننوز  نن   ممننا  الشننامر (1)اة..والفننليب والنننار والرمنناد والجننرح والجنننوأ والمننر 

لنا  الواحند، و عاورانا  يمنا بنيأ مجمومنة منأ الشنعرا ، يقل نص الطاقنة اإليحائينة للرمنز، ويحو 
إلل مجر د اس عارة،  و م مة لغوية م اش بة، ول حا مد  اليا   مأ ميوب الرمنز: الحر ينة، 

[: 34، ينظنننر: ] نننراد، وال نننداو ، واإل292[: ص34، ينظنننر: ]وال بيينننت الانننارج ، وال كنننرار
، وانن  كثيننرة  نن  شننعر الحداثننة. إأ الرمننز اننو حامنن  لغننو  حو طبيعننة حسننية  و 282ص

ثقا ينننة، لداللنننة مجنننردة مقفنننودة؛  كرينننة  و شنننعورية،  قننند م نفسننن ا منننأ اننن    نننراه الكلمنننة 
الرامنننزة  ننن  الننننفس اإلنسنننانية،  و  ننن  العقننن  الثقنننا   للجمامنننة. ولنننأ يحننن فظ الرمنننز بقو نننا 
اإلشارية، وطاق ا الجمالية الا قة إال إحا ظ   مح فًظا بالرابطنة السنببية بنيأ طر ينا؛ الندا  

لمعنيينننا؛ الحقيقننن  والمجننناز ،  ،249[: ص34] ، وبنننن"إشارة ثنائينننة  و مزدوجنننة"(2)والمننندلو 
وفاأ    الوقت نفسا الوحدة بين ما؛ إح إأ مأ م مة الشامر  أ يجسد " كر ا    رمنوز 

رة بدقنة بحينه ال يكناد يمكنأ الففن  بنيأ الرمنوز والفكنرة ال ن   رمنز إلي نا"؛ كمنا  عاد  الفك
 ،  اللغة الماي لة ا  "م قة ا فا  وانففا     الوقت حا نا"2/234[: 32] يره كولرد 

ثننارة 13[: ص33] ، و نن    القرينننة للحفنناظ ملننل اننحا ال ننو ر بننيأ طر نن  الع قننة الرمزيننة، وا 
حقيقننن  والمجنناز . ولن انننح مثننااًل للرمنننز الننناجم رمنننز "المطننر"  ننن  ال ننرد د بنننيأ المعنيننيأ؛ ال

قفنننيدة " نشنننودة المطنننر" للسنننياب،  قننند  فامننن  الرمنننز  فنننامً  ا  ًقنننا منننع المح نننوه الفكنننر  
ننننرة، سأ وانننن  المشننننامر، واإلسننننقاطات  للقفننننيدة، وشننننحن ا بطاقننننة شننننعورية ودالليننننة م فج 

ف  افائفنا اللغوينة، و  غنح ه منأ  راثنا الداللية ال   حم ل ا الشامر للرمز مركوزة     
النفسننن  البعيننند  ننن  النننحات اإلنسنننانية ال ننن  ال  ملننن   منننام المطنننر  أ  مننننع  لننن  المشنننامر 
الغام ننة الما لطننة ال نن   جمننع بننيأ نقننائو الحننزأ والفننرح، والرابننة والافننب، واننحا مننا 

ًنننا ولنننم اًحا جعنن  بنننا  القفننيدة النندرام  باسنن غ   النقننائو ال نن  يا زن ننا رمننز المطننر ممك
وقادًرا ملل حم  المعنل الرمز  الكلن  للقفنيدة، والكشنا منأ ال نناقو الع نو  الحينو  

                                                           
 [:23]، وينظننر  يً ننا: 486-482ص [:13]، وكننحل : 291ص[: 34]ينظننر  فسننير اننحه الرمننوز وغيراننا  نن :  (1)

 وما بعد. 633ص
 .29ص [:63]الما  رمز الففا  وال جدد والحياة، كما يقو     ، ينظر:   (2)



 

16 

 

المسننيطر ملننل حركننة الوجننود، و ننداو  الثنائيننات، والفننرا  الح منن  بننيأ المننوت والحينناة، 
و عاقننب الجفنناا والافننب، لننيالص مننأ حلنن  كلننا إلننل  أ العدالننة من فننرة بعنند الظلننم ال 

د كثيننر مننأ شننعرا  الحداثننة بنن   مننأ اننحه ال ننوابط،  نناج رحوا رمننوًزا حا يننة محالننة. لننم ي قينن
 عنندم الرابطننة اإلشننارية، و  منن  القرينننة المافسفننة، ح ننل فننارت كنن  كلمننة رمننًزا، و ننداو  
الشننعرا  منافننر الطبيعننة ملننل  ن ننا وحنندات دالليننة اافننة، ورمننوز مكث فننة يحننار الم لقنن  

نننحة سبعادانننا   مام نننا بنننيأ غربنننة دالل  نننا المباشنننرة منننأ سنننياق ا، وا  قارانننا إلنننل إشنننارة مو  
 الداللية. 

ولمنننا كاننننت الحداثنننة قننند  طل عنننت إلنننل  حقينننع وحننندة م نننوية   ننن لا  ي نننا الفنننور 
الجزئينة، و  عنناوأ، لبنننا  فنورة كليننة  حمنن  رسينا القفننيدة،  ننإأ درجنة االنزينناح الحنناد ة  نن  

وو    الجنز ، وانقطنا  دالل نا، الفور الجزئية لم  سمم بقيام مث  احه الوحدة، سأ الغم
و عط   إحال ا اإلشارية  و الرمزية، وانطمناس معنالم الفنور الفنغره، حلن  جميعنا  حنبط 
المقفنند ال وفننيل  للقفننيدة كل ننا، و  ننر  بوحنند  ا مننأ حيننه ُطمننم إلننل  رسننيا ا، ونننص  

نرت، لمنا ان  (1) دونيس السابع  كنت اير شااد ملل ما نقو ،  إن  لو حح ت، وقد مت و ا 
، سنن  منأ اسجنزا  كباسنط كفينا إلنل المنا   فنً ! و ن   حرمة، ولما  حدثت  رًقا  ن  الكن  
المقابن  سنامدت وحندة القفنيدة، وال طلنع إلنل اسثنر الكل ن  ل نا، ملنل إامنا  دور اسجننزا ، 
وحشنننداا ام باطًينننا، ا كننناً  ملنننل اسثنننر الكلننن  للمجمنننو  النننح    نننيع  ينننا القنننوة الوظيفينننة 

اسجنننزا ،    را ننن  القفنننيدة باسلفننناظ، و  نننز  دالل  نننا ال ننن  ُرجننن   أ ُ كثسنننا  الم حك منننة  ننن 
بالرموز والفور معان  مميقة مم دة، و جارب مظيمة قي مة. واحا  ن  مجملنا جعن  اللغنة 
الشعرية الحداثية حالة مأ االنزياح المطلع،    اللفظ والمعننل، والجنز  والكن ، وانحا ميننا 

مأ قبلا  رسطو، وحح را منأ اطنره ملنل وظيفنة ال وفني : "سننا ما  او ا منا ابأ رشد، و 
م ننل  عننر ه الشننعر كلننا مننأ اسلفنناظ الحقيقيننة المسنن ولية كنناأ رمننًزا ولغننًزا... والرمننز واللغننز: 
او القو  الح  يشن م  ملنل معناأ ال يمكنأ،  و يعسنر، ا فنا   لن  المعنان  ال ن  يشن م  

وقنند ر ننو مبنند  .(2)136[: ص22] "ملي ننا بعً ننا بننبعو ح ننل يطننابع  حنند الموجننودات
                                                           

 .66ص [:3]نقفد النص    المرجع:  (1)
 ل و يم مقفد  رسطو الدقيع، واو ال يار  مأ مقفدنا ا نا. نفس ا و نظر حاشية الففحة (2)
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نظيننر اننحا القننو  الننح   كننوأ معننا "كالغننائص  نن  البحننر يح منن  المشننقة الجرجننان  القنناار 
العظيمة، ويااطر بالروح، ثم يار  الارز  اسمر بال ند  ممنا بند ُت بنا. ولنحل  كناأ  حنع 

 و كالنح    فناا ال عقيد بالحم  ما ي عب  ثنم ال يجند  ملين ، ويسرقن  ثنم ال ينروع لن ،...
ال يسيسننن  منننأ اينننره  ننن   و  اسمنننر   سننن ريم إلنننل اليننن س، ولكننننا يطمعننن  ويسنننحب ملنننل 
المواميد الكاحبة، ح ل إحا طا  العنا  وكثر الج د  كشنا منأ غينر طائن ، وحفنلت مننا 

 ننن  ول نننحا مق نننب ملنننل ر ينننا ، 121-120ص[: 11" ]ملنننل نننندم ل عبننن   ننن  غينننر حافننن 
واننو  أ  فننيب بننيأ  حلنن  "بعنند  قيينند، وبعنند شننرط،اسنن لطاا الننربط بننيأ الم بامننديأ بنن أ 

ا معقاوالا الما لفيأ    الجنس، و   ظاار اسمنر،  ًاا صحيحا ، و جند للم  منة وال ن ليا شب
لي ما سبيً ، وح نل يكنوأ  النح  يوجنب  شنبي   منأ حينه  ائتالفًمااالسو   بين ما محاًبا وا 

  منا  أ  سن كره الوفنا منأ حينه العنيأ والحنس،  اختالفًماا و اوحالعق  والحندس،  ن  
 و ننروم  أ  فننوره حيننه ال ي فننور  نن . سننن   كننوأ  نن  حلنن  بمنزلننة الفننانع اساننرع.."

. و      امية نص  الجرجان     احا السياع مأ  أ قبولنا للمجناز البعيند 160[: ص11]
الننح  ي طلننب الرويننة وال فكيننر قنند اسننُ غ   حريعننة ل  فنني  مقننوالت الحداثننة، ومنننم الغمننوِو 

مية ، والواجب  أ يساح ر   الجرجنان   ن  كلي نا ال  أ يب سنر و قط نع  وفنالا ل حقينع الشر 
   ًدا لأ يقو  بما  قو  با الحداثة!والرج   ب ،(1)احا الغرو

اس طا  نقاد العرب قديًما  أ يجس وا مفادر ال ايين  الم نومنة  ن  اللغنة اسدبينة، 
المحاكناة وحنداا، بن  إأ مفنادره كثينرة ووجدوا  أ ال ايي  ال ي    ل مأ طريع الفنورة  و 

 ُبِرز  امي   ا الحاجُة والمقام؛ سأ ال ايي  لدي م انو انفعنا  نفسنان  " نبسنط  ينا الننفس  و 
، "مننأ غيننر  أ 116[: ص26، ينظننر: ] نقننبو مننأ  مننور مننأ غيننر رويننة و كننر واا يننار"

ال اييننننن   "..وبالجملنننننة، 116[: ص26، ينظنننننر: ]يكنننننوأ الغنننننرو بنننننالمقو  ام قننننناد الب نننننة"
قااو. ،  و قااو. صاادقه،  و بجااود.... ويئتااه، إمننا متعلااق بالتعجاا  منااهالمحننر   مننأ القننو  

،  و بك  ما ُيحده الفدمة الجمالينة، ويول ند 1/636[: 28] .."حسن محا اته،  و شًرته
منفر اإلدااح    النفس  يسثر  ي ا وي ز اا رغبة  و رابة. وملل احا اسسناس قند يكنوأ 

                                                           
اثينة المغر نة ال ن   ناولنت ننص وما بعد، وينظر  فنيد مبد العزيز حمنودة لنبعو اآلرا  الحد 32ص[: 3]ينظر:  (1)

 وما بعد. 146ص [:13]الجرجان  وبنت مليا مقوالت ااطئة، 
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ة فننندع الكننن م؛ كمنننا  ننن  ننننص ابنننأ سنننينا السنننابع، مفننندًرا لل اييننن ، وباًبنننا اإلقننننا ،  و قنننو 
للشننعرية، بنن  إأ المجنناز نفسننا ال يالننو مننأ اإلقنننا  الاطنناب ، سنننا قينناس مقلنن   ُقب نن   يننا 

منطقينة مسنبَّبة، ح نل إأ كناأ  حند  طرا  نا نفسنًيا  مقد مات الشنامر منأ غينر بي ننة، وم قنة
 و حسننننًيا  و معنوًيننننا؛ ولننننحل  اشنننن رط الجرجننننان   نننن  الع قننننات البعينننندة  أ يكننننوأ "الشننننبا 

، ومننند  حنننازم القرطننناجن     ننن  الشنننعر منننا اج منننع  ينننا 160[: ص11] فنننحيًحا معقنننواًل"
ض في الصانامتين ن الرر ل ؛ "634[: ص30، ينظر: ]اإلقنا  الاطاب  وال ايي  الشعر 

؛ 631[: ص30] لمق  ناه.." لتتاثرر، واو إمما  الحيلة    إلقا  الك م    النفنوس واحد
ولمننا كانننت النفننوس م نومننة، وملولننة، وجننب  نويننع اسسنناليب، ومنندم الجننر  ب ننا ملننل و يننرة 
واحنندة. ولكننأ الحداثننة مننندما قدسننت الايننا  المجنناز ، و عل قننت بالفننورة الدالليننة، وام نقننت 

انًيننا ال سننلطاأ الب  غننة النفسننية، منند ت اإلقنننا  شنن ًنا نثرًيننا، والشننعر لغننة نفسننية وايننااًل مج 
للعقنن  ملي مننا، وال برانناأ لننا منننداما، و ارجننت اإلقنامننات العقليننة والمنطننع الاطنناب  مننأ 
ام باراا، و املت الحكمة ال    س عيأ بالقياس وال قرينر و سن مد وثوقي  نا المعر ينة من منا. 

مننننة اسسنننناليب المقفنننناة مننننأ الشننننعر الحننننديه انننن  معر يننننة  واًل وجماليننننة ثانًينننننا، إحأ،  قي
واس بعاداا يعب ر مأ موقا معر ن  سنلب ، وينن    كنًرا مبثًينا، قفنده  فنحاب انحا الشنعر 
 و لننم يقفنندوه، و قنن  مننا يقننا   يننا إنننا ينقنن   جربننًة ملننل سننبي  االق ننراح بحسننب ر   مبنند 

، و ن  340[: ص61] ح، وال يقنع ولكنا يثينر ويسن ثير" الفأ ال يقرر ولكأ يق ر الفبور: "
سأ المنننس  بالشنننرط العقلننن  انننو منننس  بالطاقنننة المعر ينننة  ؛انننحا مق ننن  الشنننعر، وانننزا  الفكنننر

للغننة وللشننعر. وكنناأ مبنند الننرحمأ شننكر  قنند نب ننا ملننل مفاسنند  ي نناأ اللغننة الرامننزة والفنيننة 
لغ  م ال  قنارأ بمنا نح ملنا الينوم ال    احت  غمر  شعار الرمزييأ  وائ  القرأ الما  ، و 

من نننا، وقننند مننناب لننندي م "إحننن   المشنننبا بنننا مكننناأ المشنننبا وحنننحا المشنننبا  ننن  كثينننر منننأ 
الموا ننع، ومن ننا إداننا   شننبيا  نن   شننبيا واسنن عارة  نن  اسنن عارة وايننا   نن  ايننا ، وثالث ننا 
 االس رسا     وفا ال واجس النفسنية منأ غينر  م يند  و شنرح ويرمنزوأ ل نحه ال نواجس
ب شيا   حكرام ب ا، ورابع ا  ن م قد يشب وأ شيًئا بش   اانر وانحا الشن   الثنان  يشنب ونا 
بثاله والثاله برابع إلخ. ثم يحح وأ ك  احه اسشيا  ما مدا المشبا بنا الرابنع  نإن م يبقنوأ 

، والعلنننة  ننن  قنننبم انننحا 2/333[: 20، ينظنننر: ]لفظنننا كننن  يكنننوأ رمنننًزا للمشنننبا بنننا اسو "
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حابا "نسوا قو  بندار الشامر اإلغريق  القديم )ملل ما  حكنر( وقند  راد  أ المحاب  أ  ف
ينفننم شننعرا  مفننره: "ابننحروا البننحر بالينند ال بالزمبينن " يعننن   أ الننزار  إحا رمننل بننحًرا كثيننًرا 
 نن  مكنناأ واحنند  ننإأ النبننات الننح  ينبننت قنند يق نن  بع ننا بعً ننا، وكننحل  الشننامر إحا  دانن  

عو    جملة واحدة   سد بع  ا بعً نا...  االسن كثار منأ الفور الشعرية بع  ا    ب
الفور الفنية    الجملة الواحدة باس عما  رموز الشبا يسد  إلنل غمنوو الفنورة العامنة 
كمننا يننسد  إلننل ق نن  الفننور الجزئيننة بع نن ا بعً ننا كمننا يق نن  النبننات النبننات  نن  المكنناأ 

، انحا   نً  ممنا قند يجنر  ا، والنوام منأ شنكر  نفسن333-2/333[: 20، ينظر: ]الواحد"
نن  شننكر   نن   و ننيم مزالقننا [: 20، ينظننر: ]إليننا الولننع بنناإلغراب مننأ  ننعا لغننو  يفف 

، ويك سنننننب ؛  ننننناإلغراب والغمنننننوو ين  كننننناأ الحرمنننننات الفنينننننة ال المعر ينننننة  قنننننط2/333
االسنن ادام الحقيقنن  للغننة؛ مباشننرًة  و  قريننًرا،  امي ننا الجماليننة مننأ اق  ننا  المقننام لننا، ومننأ 

ئ ا ل نزياح المجاز ، ولأ   حقع  جائينة االنزيناح المجناز  إال  ن  سنياع حقيقن  ُيبنِرز   ي
االنزياح ويلفت إلينا اسنظنار،  منا الجملنة الحديثنة المثقلنة بالمجنازات، واالنزياحنات الحنادة، 
 نننإأ بع ننن ا ياطنننا اسبفنننار منننأ بعنننو،  ي شننن ت االن بننناه، و  نننيع القيمنننة، و  نننعا 

 ثير.الفدمة ب وزم ا ملل ك
 :يةالنحو  الصورالفقر في التف ك البنائي و 

لما حفرت الحداثة الشعرية   و ال ايي      المحاكاة  و الفورة، ور  ت    
مقاب  حل  ما سم  باللغة اإلنشائية والمباشرة والاطابية، اسرت نفا  إمكانات اللغة 

عددة، ومقاما ا ال   وجدت ل س ومب  غراو الاطاب اللغو  الما لفة، ومس ويا ا الم 
الم باينة،  اسسلوب اإلابار  ال يلب   وحده مق  يات المعان  كل ا، وبعو السياقات 
 حو  إلل الاطابة واإلنشا  مأ الابر، ملل اساص    المقامات ال   ي وقع  ي ا 
اإلنكار،  و ال    قفد إلل نق  معر ة يقينية ال  قب  النقاح،  الابر يح م  ال فديع 

، ،  ما اإلنشا  اسقدر ملل حم  الزام االنفعال ، وشحأ الفكرة بالمشامر،   وال كحيب
حا كانت الفورة جواًرا شعرًيا ال 29[: ص38، وينظر: ]33، 36[: ص63ينظر: ] . وا 

غنل منا،  إن ا ليست ك  الشعر، وال  ثره إمكانات اللغة؛ سن ا  واًل  ك سب قيم  ا مأ 
البنا  النحو  للجملة الشعرية او الح  يمنم الع قة  م  م  ا لمقام ا، وسأ إحكام
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المجازية طقس ا السحر  ثانًيا، وقد يقع الشعر االًيا مأ الفور م كًئا ملل النظم وحده 
،  ن"الك م الففيم ينقسم قسميأ: قسم  (1)160[: ص11، ينظر: ]كما يره الجرجان 

، 329[: ص12] حل   يا إلل النظم"ُ عزه المزي ة والحسُأ  يا إلل اللفظ، وقسم  ُيعزه 
حا كاأ ما سيم اللفظ    االنزياح والمطابقةقمفدًرا للجمالية اللغوية بوففا  النظم  ، وا 

 «االس عارة»و «الكناية»يعزه منا إلل اللفظ او ن بحسب  حديد الجرجان   يً ا ن "
 واتساع   جاز  م، وك  ما كاأ  يا، ملل الجملة، «ال مثي  الكائأ ملل حد  االس عارة»و

،  ما مأ  رب مأ احه ال روب إال واو إحا وقع ملل الظاورمأ  باللفظ وُمدول  
،  ما النظم  يعر  ا 360[: ص12] وملل ما ينبغ ،  وجب  الف   والمزية" الصوا 

[: 12] الجرجان  ب نا: " عليع الكلم بع  ا ببعو، وجع  بع  ا بسبب مأ بعو"
 و حكاما و روقا ووجواا، والعم  بقوانينا و فولا" ، وحل  بن" وا   معان  النحو3ص
، و وا   معان  النحو او ال زام ا واالنزياح من ا    اأ، سأ االنزياح 332[: ص12]

مأ القامدة الطبيعية البسيطة، وارق ا، يسامد    إبرازاا؛ كما يقو  البنيويوأ، ليحقع 
لجمال  للغة او مملية  نظيم، االنزياح مأ ا   حل  منفر االدااح. إأ االس ادام ا

 و  ر يب و  ليا؛ كما شا  الجرجان   أ يا ار: "واسلفاظ ال  فيد ح ل  سلا  رًبا 
ااًفا مأ ال  ليا، ويعمد ب ا إلل وجا دوأ وجا مأ ال ركيب وال ر يب... يقع    

[: 11] "المنتظمة فيًا ملى ق ية العقلاسلفاظ مر ًبا ملل المعان  المر  بة    النفس، 
ويا ار ياكبسوأ لل عبير مأ اسثر الجمال  الناجم مأ االنزياح ال ركيب   .6-2ص

                                                           
ويننحكرنا اننحا باسبيننات المشنن ورة: ولمننا ق ننينا مننأ منننل كنن  حاجننة.. ال نن  اس حسننن ا الجرجننان  لننحكا  الشننامر  نن   (1)

مند  ابنأ ق يبنة، وابنأ جنن ،  ، وقند13ص [:11]فياغة الجم ، وحسأ  ر يب ا، وس مة الك م مأ الف و .. ينظر: 
. ويمكننأ  أ نقننارأ بننيأ 1/214 [:16]، 1/33 [:69]اسبيننات ممننا حسننأ لفظننا وحنن ، مننأ غيننر  ائنندة  نن  المعنننل، 

بي نيأ  ن  المعننل نفسنا؛  ول منا بننن  ملنل  سناس الفنور النحوينة، وثاني منا فنني   ن  فنورة مجازينة، ولكنأ الم ننحوع 
    الحسأ، نقفد قو   ب  حسيب ال حل : ل ما سرماأ ما يجد اسو  يساو  الثان 

حا  ُنرد  إلنل قلين   قننعُ   والنفنُس راغنبة  إحا رغ ب ن ا        وا 
 ، وقو  البوفير     البردة:1/33 [:69]وقا  اسفمع  مأ احا البيت: "إنا  بد  بيت قالا العرب"، 

أ  فطما ينف  طموالنفس كالطف  إأ   ملا شب  ملل      حب الر ا ، وا 
 .13ص [:9]
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مفطلم: "فور النحو"؛ يقو : "لقد ام را الكا ب الروس   يريزائيا... ب أ الفور 
. وكقامدة مامة،  إأ « زوير للشعر الحقيق »كانت  بدو لا    بعو اسحياأ مجرد 

ر، ا  ال    فير م يمنة وا  ال    ح  مح  ،    قفيدة ب  فو «فورة النحو»
، "و عو و، بالفع ، الفقر الموجود    المجازات المعجمية. إأ 41[: ص38] المجازات"

اسدوات الشعرية الافية    البنية الفر ية وال ركيبية للغة، وباا فار إأ شعر النحو، 
اللسانيوأ إامااًل  د  املاالنقاد، وق   نحو الشعر، نادًرا ما ام را باون اجا اسدب ،  

 "أ غالًبا ما مر وا كيا يس ثمروناكلًيا؛ وملل النقيو مأ حل ،  إأ الك  اب المبدمي
، إال مبدمينا ونقادنا    احا الزماأ،  إأ  كثرام لحع بركب نقاد الغرب، 34[: ص38]

ة وجاراام    إاما  فور النحو، واب ح  اسساليب اإلنشائية والاطابية وال قريري
واالل فات.. و نوأ ملم المعان  جملة، وبال     العناية بالفورة الداللية، وانحاز إلل 

وجود اسلفاظ    بنا  اإلابار، ومد اما مزية الشعر دوأ سائر طرائع اللغة. ولما كاأ 
نحو ، وم ق  ا  يما بين ا، و بادل ا اإلشعا ، واك ساب ا دالل  ا مأ سياق ا ومأ موقع ا 

،  قد طمم  دونيس إلل مو و  ملم المعان     الب غة العربية (1)او    اسكثر، (1) يا

                                                           
يرفنند ياكبسننوأ م قننة المفننردات بالسننياع، و ثننره  ي ننا، مننأ انن   مننا  سننماه بننن"محور ال نن ليا"؛ ويقفنند بننا بنننا   (1)

الم والية اللغوية ملل  ساس المجاورة، واحا قريب مأ مف وم الجرجان  لل  ليا اللغو  النح  شنرحناه  من ه،  ن  حنيأ 
"قامنندة ال ماثنن  والمشناب ة والمغننايرة وال ننرادا والطبنناع"؛ وانو مننا  طلننع مليننا  ينره ياكبسننوأ  أ اا يننار اسلفناظ  حكمننا

لمحننور االا يننار ملننل محننور  التمارااللقنب "محننور االا يننار"، ووفنن  مننأ حلنن  إلننل  أ الوظيفننة الشننعرية ُ سننقط "مبنند  
ننة للم واليننة"، ينظننر: ال ن ليا"؛    ال طننابع واالنسنجام بننيأ المحنوريأ،  ننن"ُير  ع ال ماثن  إلننل مر بنة الوسننيلة الم  [:38]كو 

. والواقنننع  أ الننندرس البنينننو  الغربننن  الم كنننة ملنننل ابنننرة لغوينننة مميقنننة، و حليننن  دقينننع للعنافنننر النحوينننة قننناد 66ص
ال نن  قامننت ملي ننا الب غننة العربيننة، بينند  أ  مف ومنناتالنظريننة الغربيننة  نن  شننق  ا البنيننو  إلننل بعننو الن ننائ  المقاربننة لل

نقدينة كلينة سن نا كاننت محكومنة ب فنورات  مف ومناتانحا الننو  لنم  قندر  أ   نرجم ن ائج نا إلنل  الدراسات البنيوية مأ
المدارس الفكرية والنقدية الغربية السنائدة، ووظ فنت ن ائج نا  ن    نم البنينة اللغوينة، وحفنرت اا مام نا  ن   حلين  بنينة 

 جننا ت بعننو ن ائج ننا غريبننة وم ناق ننة الاطنناب اسدبنن   حديننًدا، مننأ غيننر طمننوح إلننل  أ  اننر  اننار    ننع النننص، 
مع اسسنس النقدينة للنظرينة الشنعرية الغربينة، ولنحل   يً نا حكمنت الفنياغات النقدينة والنظرينة ال ن  ارجنت منأ رحنم 
البنوينننة الشنننروط الفكرينننة واالج مامينننة الكلينننة ال ننن  حكمنننت الاطننناب النقننند  الغربننن  مامنننة، وانعكسنننت ملي نننا مشنننكلة 

منننام ؛ ويبننرز انننحا الفنننرا   ننن  دراسننات الكننناأ  ننن  ملنننم النننفس اللغنننو ، و وكنننو  ننن  ملنننم الفننرا  بنننيأ الفنننرد  والج
 االج ما  اللغو . 
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نشا  ملم اار للمعان  ي جاوز المقاييس والمفطلحات الما ية،  الق ا  مليا، وا 
 الوا م، المحدد المعنل مح  و ح وي راجع  يا "المنطع والعق   مام اإلل ام والكشا. 

 المعنل اار     وحدوده، المنطع اار  قفزة بيع  ابط وا  والروحية، الشعورية الحالة
 .168[: ص3! ]الوا م" المحدد

إأ ايننر الشننعر الننح  يسنن دم  مننأ  سنناليب اللغننة مننا  فر ننا طبيعننة  جرب ننا مننأ 
، وينننو    ي نا بمننا يسنن جيب لحركننة اس كننار  و يلغي ننا غيننره منأ اسسنناليب يفننر ط  نن غينر  أ 

و"يم ل  مدد المرات ال   يس ادم  ي نا الكا نب انحا واالنفعاالت واا  ا درج  ا وشد  ا، 
الكنن م لنن " شي شننريأ"؛ لغننو  ؛ الشنك  النحننو   و حا   امينة مشننروطة ودرجننة نسنبية بالغننة"

، سأ "الحننس اسدبنن  الننح  142[: ص66غربنن  مننناقو لبسننلوبية اإلحفننائية، ينظننر: ]
، ينظننر: م مننا كنناأ نومننا"ي م ننع بننا الفننناأ الحقيقنن  ي ننطره إلننل ال نويننع، و جنننب ال كننرار 

اسن مرار الكن م بعنو طرائنع القنو  و ال فنريط  ن  . وملل العكس، يفنيب 142[: ص66]
ملننل نمننط  سننلوب  واحنند اللغننة  الشننعرية بالر ابننة المملننة، والجمنن  بال را نن  والحشننو، ويعنند  

ب الموسننيقل بننالب دة وال مننود والعقننم. ولننأ  حقننع فننورة   ثراننا الجمننال  إحا قُنند مت  نن  قالنن
لغنننو  م  الننن  يوشننن   أ ي  ننناوه،  الفنننياغة النحوينننة للجملنننة اننن  ال ننن   مننند اا بالحيوينننة، 
و منح ننا الفننرادة، و شنند  اللفننظ ملننل قنند  المعنننل.  نن  قفننيدة فنن ح مبنند الفننبور السننالفة؛ 
الظنن  والفننليب، يبننرز قننبم الل جنننة اإلاباريننة ال نن    ننوالل  ننن  نسننع ر يننب مننزم ، ملنننل 

لدسوبة االنحراا باللغة مأ المباشرة إلنل المجناز، وال عبينر منأ الرغم مأ محاولة الشامر ا
انن   الفننور مننا قنندر ملننل حلنن ، إال  أ  ركيننب الجمنن  الننح  يعننان  مننأ حشننو يفنن  حنند  
العن   وال ننح ر غيننر المفيننديأ، ور ابننة م قا  ننا اإلسنننادية،  حبطننا  لنن  المحنناوالت وشننو اااا، 

ل مجننناراة ال جربنننة وشنننحن ا بنننالمسثرات اللغوينننة ولنننم  قننندر اسسننناليب اإلنشنننائية الم نننوا رة ملننن
: 133-1/138[: 62] المنعشة للمعننل، والمعب نرة منأ االنفعنا  وار فنا  النبنرة، يقنو  من نا

 / / ط نارًة بي نا    ُنبنُت القبنور   ن  م غناِوِر النند م  "وي بط الس م/ يغسل م  مأ ر سن م إلنل القند م 

                                                                                                                                              
والنحو ن كما و م الجرجان  ن مو و  لعلم البياأ كحل ، ومدا  إلل الكشا مأ م قا نا وانزياح نا، إال  أ  ثنره  (1)

 الجمال   ظ ر و برز    ملم المعان .
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ِ ُأ  ي نننا ُجث نننهُ  / إنسننناُأ انننحا اس كنننار واسحنننزاأ (1)نننند  ، منننأ/ ُ راب نننا.../ يقنننوُم ايكنننُ  اإلنسننناأ 
نر/ قنابلن  الفكنُر، ولكنن  رجعنُت دوأ  ع ُت منأ بحنار الفكنر دوأ ِ ك  / " نا ر ج  العفِر واسواأ 
 كر/  نا رجعت مأ بحار الموت دوأ موت/ ح ل   نان  المنوُت، لنم يجند لند   منا ُيمي ُنُا،/ 

ة السننن م  ر نننت ملنننل القفنننيدة انننحه الر ابنننة وُمننندُت دوأ منننوت"، قننند يظنننأ  المنننر   أ حالننن
: "ُقلن ُم لن :/ 1/131[: 62] اللغوية الغالبة، إال  أ   م لنا    المقطع اآل   يبدد احا الظنأ  

/ لكنننن   سننن ُلكم  أ  عطنننون   نفننن / وج ننن   ننن  مرا ننن   ال  دُسنننس   نف ننن    يمنننا يعنننن  جنننار   
 يننرة الاطنناب، وملننو  نبر نننا، مجنندوُ  اسنننا"،   ننحا مقنننام ام ننراو وثننورة يق  نن  ار فنننا  و 

ويسننن دم   جينننيح وسنننائ  اللغنننة اإلنشنننائية، واالسننن عانة ب دوا  نننا الما ِزننننة لطاقنننة انفعالينننة 
فننناابة، إال  ننننا جنننا  ابرًينننا مغسنننواًل شننن أ غينننره منننأ المقامنننات، إال منننا جنننا  حكاينننة منننأ 

حا كنننناأ مبنننند الفننننبور ُينننن  م منننن ادة اآلاننننريأ،  ننننرد   ل  ننننا الم لقنننن  إلننننل إحبنننناط وايبننننة! وا 
بالاطابية وال قرير  نحل  سننا ي كنة ملي منا كثينًرا، وال  شنح  القفنيدة اننا منأ انحه القامندة، 

: "  حسنس ر سن !/   حس نس ر سن !"، ويف  ح نا 1/133[: 62] إح يا م ا باطناب إنشنائ 
[: 62] : "انننننحا زمننننناأ السننننن م"، و  وسنننننط الطنننننر يأ مبار ننننناأ للندبنننننة1/138[: 62] ب قرينننننر

وا رح ننا"، بينند  أ مننا يعط نن   ثننر اإلنشننا  والمباشننرة  نن  اننحه القفننيدة،  : "وانكب ننا...1/136
ًبننا  و نن  غيراننا مننأ القفننائد الحداثيننة، مل  نناأ:  والامننا محاولننة كبننت اننحيأ اسسننلوبيأ   ر 

ي بيننا إال  أ يطنن   بر سنني ما مننأ طريننع بعننو لكن مننا من مننا، وال زاًمننا بنننواميس الحداثننة، و 
ال جربة اق  ا  واجًبا؛ كن أ يجيئنا حنواًرا،  و رواينة، وناقن   الحي  اسسلوبية حيأ  ق  ي ما

. وثاني  منا سنو   وظيف منا (2)الكفر ليس بكا ر! وقد ر ينا نظير حل     نص مبند الفنبور
غالًبا،  ي  ياأ غريبيأ مأ مقام ما، م مل فيأ مأ قب ة الشنامر، ننا ريأ ملنل لسنانا  ن  

ح  فدع اا اأ العل  ناأ ملنل كثينر منأ شنعر شحوح؛ كما    قفيدة مبد الفبور  يً ا. و  ا 
"حرينع الكلمنات" ال ن  الحداثة  يما ي علع ب حه الظاارة،  إأ  والاما  بدو جلية  ن  قفنيدة 

نكنناد نحننس   ي ننا بنن أ محمنند المنناغوط يفننار  الجمنن  ليانننع الاطابيننة الم حفننز ة  نن  سننياع 

                                                           
" با (1)   لنفب، ولكن ا    الديواأ مر ومة؛ ربما لعلة طبامية!!    لع  الفحيم "جثه 
و نظننر اللغننة الاطابيننة  نن  قفننيدة "كلمننات سننبار كوس اسايننرة" لنندنق ، وقنند جننا ت ملننل لسنناأ الشننيطاأ المعلننع  (2)

  .    110ص [:21]ملل المشانع كما يقو : 
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اطاًبنا مباشنًرا للعنرب، و قريًعنا  يجر ه إلي ا جر ا، ثنم منا  لبنه الكلمنات  أ  نفجنر ملنل لسنانا
حاًدا  يا كثير مأ االن قناص وال بكينت.  ن  مطلنع القفنيدة يسنرد جمنً  ابرينة ينوار   ي نا 

ً نا منأ ا لنا بنالعرب   عريً نا الحًمننا [: 36] شنحن ا الغا نبة النا  نمير المن كلم، معر 
فنرس جريحنة منند "سئم    ي ا الشعر،  ي ا الجيفة الاالده/ لبناأ يح رع/ يثنب ك ..38ص

منندا  الفننحرا / و نننا  بحننه مننأ   نناة سننمينا/  ح نن   ب ننا  نن  الحا لننا/ مننأ رجنن  مربنن  
الم مننم،  فننرما  نن  مكنناأر مننا./ بنن د   ن ننار/  ر جننا ماريننة كنن نثل الشننب / و نننا  بحننه 
ر ب ننا."، ثننم ياننر  الشننامر مننأ الننا سنن ار اللغننة،  مننأ ركننأر منعننز / وقرويننة يائسننة،  غننر 

ل كلم الاادمة، ومبد اًل بيأ من كلم جديند )الشنامر المقا ن (، ومااط نب غائنب محو اًل واج ة ا
)اسمننة المح ق ننرة(: "يننا ربننة الشننعر/  ي  ننا الداالننة إلننل قلبنن  كطعنننة السننكيأ/ مننندما   كننر، 
ب نن    غز   بف اة مج ولا/ بب د ارسا /   ك  و  اجع منأ  حني نا/  سن طيع  أ   نح ، 

/  نا الزارة المحاربة،/ والنسر النح  ي نرب  ريسن ا بن  شنفقا."،  ح ل يسي  الدم مأ شف   
ولكنننأ الغيبنننة ال  حمننن  الشنننحنة الما زننننة،  ي ال نننل الشنننامر منننأ القوامننند، وي نننر  المنننواراة 
واإلابننار، ويج ننز ملننل  ريسنن ا بننندا  مباشننر، واطنناب مقفننود يفننب  بننا الزيننت ملي ننا، 

يننا جبننااًل مننأ الطحننيأ واللننح ه/ يننا حقننو   ويحرق ننا بجننر ة نننار، ول يننب اح قننار: " ي ننا العننرب،
الرفاص اسممل/  ريدوأ قفيدة مأ  لسطيأ،/ مأ الف م والدما و/  نا رج  غرينب لن  
ن داأ مأ المطر/ و ن  مينن   البليند يأ/  ربعنة شنعوب جريحنة،  بحنه منأ مو اانا./ .../ 

اهلل.../  ربنع قنارات يا إاو  / لقد نسيت ح ل م محكم/  ي  ا العيوأ المثيرة للشن وة/  ي نا 
/ كننننننت   كنننننر بننننن نن  س ك سنننننم العنننننالم/ بعينننننن  الزرقننننناويأ، ونظرا ننننن   جريحنننننة بنننننيأ ن ننننند  
الشامره."، لقد  سعا اإلنشا  والاطاب الشامر حيه لم يسعا اإلابار، وسنمم الاطناب 
لا ب نظيم ال مائر واس غ ل ا     وزيع اسدوار؛  الشامر انو مفندر الافنب والعطنا ، 

 لنننة منننأ الفجيعنننة والنقيفنننة، إال  أ الشنننامر البطننن  ين  ننن  كالعنننادة إلنننل يننن س والجمامنننة ك
ومجننز، ومننع ار فننا  درجننة ال ننو ر ي حننو  إلننل اطابيننة انفجاريننة مطلقننة انن  بنندي  العجننز 

: "لبننناأ.. يننا امننر ة بي ننا   حننت المينناه/ يننا جبننااًل مننأ 42-41[: ص36] الننواقع  والفننن 
ار ع حرامن  مالًينا/ ح نل ينفجنر اإلبنط، وا بعنن /  ننا الن ود واسظا ر/ افرخ  ي ا اسبكم/ و 

السننفينة الفارغننا/ والنننريم المسننقو ة بننناسجراس/ ملننل وجنننوه اسم ننات والسنننبايا/ ملننل ر نننات 
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القوا   واسوزاأ/ س طلع ننوا ير العسن / سن ك ب منأ شنجرة  و حنحا / منأ وردة  و غن م/ 
طويلنة كناإلبر/ وميننا   ارسناأ  ارح   ي ا الشنقا /  ي نا الطفن  اسحندب الجمين /  فنابع 

جريحاأ/ ال  شعار بعند الينوم"، ووا نم  أ حالنة انفعالينة اسن يرية اسن بد ت بالشنامر ح نل 
فننننارت  قنننننود المعنننننان  محمولنننننة ملنننننل  سنننناليب اإلنشنننننا  والاطننننناب اسنسنننننب لمثننننن  انننننحه 

 : "إحا46[: ص36] االنفعاالت،  إحا بالشنامر يان م القفنيدة بومند بان حنار  نن   و واقعن 
فننرمو  ينننا لبنننناأ/ وان  ننت لينننال  الشنننعر وال سنننكع/ سنن طلع الرفننناص ملنننل حنجر ننن ."، 
 حركنة ال نمائر  ن  القفنيدة  عب ننر منأ و نعية المواج نة بننيأ الفنرد والجمامنة ال ن  مب ننر 
، من ا مبد الفبور    سنياع مشنابا بمواج نة مماثلنة  ن  م قنة ال نمائر داان  القفنيدة

 يً نننا  نن    اسننننا لل عبيننر منننأ الفاننر وال بننناا   و  ، وانننا(1)601-1/293[: 62ينظننر: ]
"ال وحننند" والايبنننة،  ننن  حنننيأ يسننن ادم الاطننناب ل ن قننناص منننأ الجمامنننة واجائ نننا، و وزينننع 
ال مائر ب حه الو عية ال ناظرية يغيب منند الشنعرا  اسكثنر قرًبنا منأ الب غنة القديمنة،  و 

حا االسنن ادام اللغننو   حننو  ، مننا يعننن   أ انن(2)ي ننعا لنندي م، إال بحسننب  ننرورة السننياع
مأ وسيلة  نية إلل موقا ح ار   ر ا مأ الناحية الفنية  ر  ع بعو الشنعرا  ممنا ُمند  
ا ننة الشننعر الحننديه؛ اإلنشننائية والاطنناب، اننحا   ننً  مننأ النندوا ع االج ماميننة؛ كالنابويننة 

نا إلنل . كما  أ حركة ال نمائر  ن  قفنيدة المناغوط  رشند(6)واإلحساس بالعزلة واالغ راب
قيمننة  اننره، وانن   أ الشننامر يح ننا   نن  بعننو السننياقات إلننل اسنن غ   طاقننات اإلنشننا  
والاطابنننة لل عبينننر منننأ  جرب نننا، و وفننني  رسنننال ا،  نننالابر ال يقننندر  أ يح نننو  إمكاننننات 
الاطاب كل ا، وال  أ يلب  حاجا  ا، ولحل  ال فت الماغوط منأ الن كلم النح  جنا   ن  غينر 

                                                           
وشنعر الحماسنة، وموقنع الشنامر المند اح،  واو    قفيدة  اره بعنواأ "حل  المسنا "، يسنار منأ اطناب الفانر، (1)

 . 248-1/244 [:62]مبر  مائر الاطاب المباشرة، ينظر: 
ملل مبد المعط  حجاز  اح فاظا بش   مأ الطرائع ال قليدية وا وما للب غة القديمة، ولنحل  نجند لدينا  يب  مِ  (2)

ة، والن كلم  انًرا ملنل لسنان ا ب نمير "نحنأ"، قوانيأ ما لفة  حكم لعبة ال مائر يكوأ الاطاب  ي ا ثنا  ملل الجمامن
ومننا  239مننا بعنند،  216ص [:13]واننحا شنن   قلمننا وجنند  نن  الشننعر الحننديه،  نظننر قفننيدة "الننندم والفننمت"  نن : 

 وما بعد. 303، 330-369ص [:18]لحيدر ، لبلند ا، وينظر: 6/260 [:68لنزار قبان : ]بعد، وينظر: 
-210ص [:21لندنق : ]، وينظنر: 43-46ص [:19]لغنو  مشنابا، ينظنر: لفايز ا ور موقا مماث ، و ناو   (6)

212.   
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اًما بوفية الحداثة، وام نا  باإلابنار، إلنل الاطناب اإلنشنائ  النح  محلا إال  أ يكوأ ال ز 
جننا   فننعيًدا للنن كلم السننابع، و و ننيًحا لننا، وحسننًما الح منناالت  بريننره و وظيفننا الممكنننة، 

طبيعنة ال جربنة، ثنم  طلنع لغريز نا اللغوينة اسن جابة لسأ الشامر ا طر إلل انحا االل فنات 
مننرو الحننائط. اننحا الكبننت اللغننو  الننح   لجننة الحداثننة  العننناأ  ننارًبا بالقوامنند الحداثيننة

الشعرا  إليا ال معنل لا وال مسو  ما دامت إمكانات اللغة  سنمم بن كثر منأ حندوده، وان  
ملنننل الننندوام  ج  ننند  أ  قننند م مطاياانننا الثميننننة للكنننائأ البشنننر  الم طلنننع إلنننل ال عبينننر منننأ 

ملننل ام فنناص الحنناالت االنفعاليننة حاال ننا الم باينننة. ولمننا كنناأ اإلنشننا   قنندر مننأ الابننر 
وال عبينننر من نننا،  نننإأ الحداثنننة ال ننن  طالبنننت بننن أ يكنننوأ الشنننعر  عبينننًرا منننأ  جربنننة شنننعورية 
مط لننت الوسننائ  إلننل اننحا ال نندا، وكف ننت الغريننزة الفنيننة مننأ  أ  حقننع نفسنن ا  حقيًقننا كننامً  

، و اننر  مننأ  نن  الشننعر، و جنندر بالحداثننة  أ  ح ننو  اإلنشننا   نن  منظوم  ننا، و وس ننع   ق ننا
 وسواس الحد ية الح  يس ول  ملي ا، ويقل ص إمكانات الوجود و رفا    ميني ا.

 :خالصة
إلننل  طلقننت حنندود الايننا  ال  نكننر، و رحبننة قنندمت الحداثننة للغننة الشننعرية إمكانننات  

و وقع نا  ن   ،فلة الشعر بالواقع، ومزل نا منأ جم نوره ، مأ ثم،ا اع غير مع ودة قطعت
ه إننارة بعنو وقند حناو  انحا البحن، و سنبابا مللنا حديند أ  نفسن م  ن  حار الحنداثيو م زع 

،  والً  بحفنر منادة البحنه ومجالنا  ن  ق نية الاينا  الشنعر  وطبيع ناجوانب انحا المن زع 
مننأ  جنن  الكشننا مننأ ثانًيننا   فننور ال راثنن الايننا  إلننل المف ننوم ل ة فننور الحداثننوبمعننايرة 

بننننراز و   نننن  اسو ، مننننوطأ الالنننن  وطرائق ننننا  م  الننننح   ك نننننزه اللغننننة العربيننننةالغنننننل اإلبننننداا 
 .  ال عبيرية

 قند مل ة ال طرا  ن  اإل نراط وال فنريط، مأ  شكا  فور الحداثييأ للايا  الشعر 
يمننارس  عننً  إيجابًيننا حنناًدا بمنننم الايننا  حريننة مطلقننة محننررة مننأ  وجنندنا الشننعر الحننداث 

  الشنننعر   حسنننب بحننندة ت قنننوة ال اييننن فنننار ال نننوابط، واا نننعة لننننزوات الفنننرد و اوائنننا، 
انننحا الموقنننا غمنننوو الننننص الشنننعر  وم زقنننا درجنننة االنزيننناح وكثا  نننا، وقننند  ر نننب ملنننل 

لنل جاننب . محنبط.  و حو  اللغة الشنعرية إلنل لعنب  اييلن  و ي ناأ فنور  ال وفيل ، وا 
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يمنارس  عننً  سننلبًيا حناًدا يقفننل إقفنناً   ؛    الشننعر الحننداث ،انحا الفعنن  اإليجنناب  وجندناه
م جنننااً   ال اييننن  اللغوينننة ال ننن   والانننا قننندماسنا مناينننة الئقنننة،ً نننا منننأ إمكاننننات  عسنننفًيا بع

، ونجننم غننن   ي ننا غيراننابعننو السنياقات الوظيفيننة ال نن  ال ي حاجنة اللغننة الشننعرية إلي ننا  نن 
 .قفننيدة الكلنن شاشننة بنينناأ ال، واالحداثيننة مننأ اننحا اإلقفننا    ا ننت  نن  الجملننة الشننعرية

 اغياًبنننا مطلًقنننا، واالسننن افا النننوظيف  النننوم اننن  غيننناب  أ العلنننة  ننن  اسمنننريأ ووا نننم 
الاا نننننننع للفردينننننننة ، وال طنننننننر ا بقنننننننوانيأ اللغنننننننةالمسننننننن   ر   منننننننب الو  ،بالشنننننننرط العقلننننننن 

نما المس حكمة  المراوغنة   حو  اللغة إلل لغة  دبية منندما  سن غ  اإلمكاننات الم نومنة.. وا 
وال  م لنن   ،المقننامبين ننا بسننلطاأ و ننوازأ  ،و وظ ف ننا ل حقيننع  غرا نن ا ،ال نن   ا زن ننا اللغننة

اسسنناليب اللغويننة قيمننة جماليننة حا يننة مطلقننة، ولكنمننا السننياع  و المقننام اننو الوحينند القننادر 
أ انسنجام ا منع مقام نا من دطاقا  ا ال  ثيرية م ولس  فجير و  ،ملل إط ع مازون ا اإلبدام 

حا كننننا وجننندنا الشنننعر العربننن  الحنننديه  واق  نننائا الح مننن  ل نننا. ع  ننن  اللغنننة بعنننو ياننننوا 
اسسنناس الننوظيف    امنن  ننحل  سنننا إلننل بع نن ا اآلاننر، ًفا ن عس ننم حي ننًزا ز وي حي ننإمكانا  ننا، 

عننانل  كثننره مشننكل   الغمننوو ر،  الم غي ننالنسننب   و غفنن  سننلطة المقننام للعنافننر اللغويننة، 
   . ثره الجمال  ا حبطو  ،واسر بسبب ما قيم ا المعر ية، وال فك  

 :والمراجع المصادر

 .بيروت ،1ط/دار العودة . اآلثار الكاملة ن 1941، مل   حمد سعيد ،أدونيس .1

منشننورات المك بننة ، 1ط/ .ديننواأ الشننعر العربنن  ن 1933ملنن   حمنند سننعيد،  ،أدوناايس .2
 .العفرية ن بيروت

دار  . غننان  م يننار الدمشننق  وقفننائد  اننرهن اسممننا  الشننعرية  ن 1993 ،أدوناايس .6
 .  ال ده للثقا ة والنشر ن دمشع

 .بيروت ،2ط/ ،دار اآلداب .الشعرية العربية ن 1989 ،، مل   حمد سعيدأدونيس .3
 ،1ط/ ،دار العننننودة .مقدمننننة للشننننعر العربنننن  ننننن 1941 ،، ملنننن   حمنننند سننننعيدأدوناااايس .3

 .بيروت
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دار اآلداب ن  .انحا انو اسنم  ن فنياغة ن ائينة نن 1988 ،ملن   حمند سنعيد، أدونايس .3
 .بيروت

ر العربنن  المعافننر ن ق نناياه وظننوااره الفنيننة الشننع ننن 1934 ،، مننز الننديأإسااماميل .4
 .ن القاارة ، دار الك اب العرب  للطبامة والنشروالمعنوية

روح المعننننان   نننن   فسننننير القننننراأ العظننننيم والسننننبع  ،، شنننن اب الننننديأ محمننننوداللوسااااي .8
 دار إحيا  ال راه العرب  ن بيروت. .المثان 

ات الننندار منشنننور  .اركنننةبنننردة المنننديم المب ن 1996 ، شنننرا النننديأ محمننند،البوصااايري .9
 .العالمية ن بيروت

مك بننة  ننم: مبنند السنن م انناروأ،  .البينناأ ال بيننيأ ننن 1998 ،، مثمنناأ بننأ بحننرالجاااحظ .10
 .القاارة ،4ط/ ،الاانج 

 عليننع: محمنند  . سننرار الب غننة ن  نن  ملننم البينناأ ن 1988 ، مبنند القنناار،الجرجاااني .11
 .بيروت، 1ط/ ،لك ب العلميةرشيد ر ا، دار ا

قننر ه وملننع مليننا: محمننود محمنند  .دالئنن  اإلمجناز ن 2003 مبنند القناار، ،الجرجاااني .12
 .القاارة ،3ط/ ،شاكر، مك بة الاانج 

 نننم: محمننند ملننن  النجنننار، دار الك نننب  .الافنننائص ،،  بنننو الفننن م مثمننناأابااان جناااي .16
 المفرية. 

اال جااننننات والحركننننات  نننن  الشننننعر العربنننن   ننننن 2001، ، سننننلمل ا ننننرا الجيوسااااي .13
 .بيروت ،1ط/ ،ز دراسات الوحدة العربيةحد لسلسة، مرك ر: مبد الوا .الحديه

دار سنننعاد الفنننباح ن  .اسممنننا  الكاملنننة نننن 1996 ،،  حمننند مبننند المعطننن حجاااازي .13
 .الكويت

 .نحننو نظريننة نقديننة مربيننة ن المرايننا المقعننرة ننن 2001 غسننطس ،، مبنند العزيننزحمااود. .13
 .الكويت ،242  مجلة مالم المعر ة

 ،2ط/ ،ال نوير للطبامة والنشر دار .لمعافر    كرنا ا ن 1986 ،، حسأحنفي .14
 .بيروت

 .الكويت ،1ط/ ،دار سعاد الفباح .اسمما  الكاملة ن 1992 ،، بلندالحيدري .18
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. منشننورات وزارة (2000-1938الننديواأ )قفننائد مننا بننيأ  ن 2006 ،  ننايز،خ ااور .19
 .الثقا ة ن دمشع

 قا ة ن دمشع. منشورات وزارة الث .نظرية الشعر ن 1993، ، محمد كام الخطي  .20
 القاارة. ،6ط/ ،مك بة مدبول  .اسمما  الشعرية الكاملة ن 1984 ،،  م دنقل .21
 ننم:  . لاننيص ك نناب  رسننطوطاليس ) نن  الشننعر( ن 1941 ،،  بننو الوليننداباان رشااد .22

محمد سليم سالم، المجلنس اسملنل للشنسوأ اإلسن مية، لجننة إحينا  ال نراه اإلسن م  ن 
 .القاارة

الشنعر مننند الف سننفة المسننلميأ ن مننأ الكننند  نظريننة  ننن 1986 ،لفنت كمننا  ، الروبااي .26
 .بيروت ،1ط/ ،دار ال نوير للطبامة والنشر .ح ل ابأ رشد

 .حركنة الشنعر الحنديه  ن  سنورية  منأ ان    م منا نن 1948 ،،  حمد بسامسامي .23
 .دمشع ،1ط/ ،دار الم موأ لل راه

 ،يننة للدراسننات والنشننرالعربلمسسسننة ا .رسننائ  السننياب ن 1993 ، ماجنند،السااامرائي .23
 .بيروت ،2ط/

 ،دار المعنارا .اسسس النفسنية لوبندا  الفنن   ن  الشنعر اافنة ، مفطفل،سويف .23
 .القاارة ،3ط/

 .بيروت ،1ط/ ،دار العودة .ديواأ بدر شاكر السياب ن 1946 ،، بدر شاكرالسيا  .24
يماأ شرح: نفر الديأ الطوسن ،  نم: سنل .اإلشارات وال نبي ات ،  بو مل ،ابن سينا .28

 .القاارة، 6ط/ ،دنيا، دار المعارا
 .دار العودة ن بيروت .الشوقيات )اسمما  الشعرية الكاملة( ن 1988 ،،  حمدشوقي .29
دراسة  ن  سنيكولوجية ال نحوع  ن ال ف ي  الجمال  ن 2001مارس ، شاكر،مبد الحميد .60

 .الكويت ،234  مجلة مالم المعر ة .الفن 
ن  قننو  لكننم مننأ الحننب والفننأ  4  الكاملننة اسممننا ن 1991 ، فنن ح،مبااد الصاابور .61

 .مطابع ال يئة المفرية العامة للك اب ن مفر .والحياة
 بيروت. ،1ط/ ،دار العودة .الديواأ ن 1942 ،، ف حمبد الصبور .62
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النحو والداللنة ن مندا  لدراسنة المعننل النحنو   ن 2000 ، محمد حماسة،مبد اللطيف .66
 .القاارة ،1ط/ ،دار الشروع .ن الدالل 

 دار الن  ة العربية ن بيروت. .بية   الب غة العر  ، مبد العزيز،متيق .63
منشننورات وزارة  .1986-1936اسممننا  الشننعرية الكاملننة  ننن 2000 ،، محمنندممااران .63

 .الثقا ة ن دمشع
 القاارة. ،1ط/ ،دار الشروع .قرا ة الفورة وفور القرا ة ن 1994 ، ف ح،ف ل .63
 ،1ط/ ،دار الشنننروع . ننن  النقننند اسدبننن نظرينننة البنائينننة  ن 1998 ، فننن ح،ف ااال .64

 .القاارة
 ،3ط/ ،منشنننورات ننننزار قبنننان  .اسممنننا  السياسنننية الكاملنننة نننن 1986 ،، ننننزارقبااااني .68

 .بيروت
مند محمند  نم:  ح ،الشنعر والشنعرا  نن 1933 ،الندينور  ، مبند اهلل بنأ مسنلمابن قتيبة .69

 .شاكر، دار المعارا ن مفر
 ننم: محمنند الحبيننب ابننأ  .ا  وسننرا  اسدبننا من ننا  البلغنن ننن 1983 ،، حننازمالقرطاااجني .30

 .بيروت، 6ط/ ،وجة، دار الغرب اإلس م الا
ار د  ننر: محمنند الننول  ومحمنند العمننر ، .بنيننة اللغننة الشننعرية ننن 1983 ، جنناأ، ااوون .31

 .الدار البي ا  ،1ط/ ، وبقا  للنشر
 ،ينة للدراسنات والنشنرالمسسسنة العرب .موسنومة المفنطلم النقند  ، مبند الواحند،لؤلؤ. .32

 .بيروت، 2ط/
 . دار العودة ن بيروت.اآلثار الكاملة ن 1946 ، محمد،الماغوط .36
دار  .اللغننة والمجنناز بننيأ ال وحينند ووحنندة الوجننود ن 2002 ، مبنند الوانناب،المساايري .33

 .القاارة ،1ط/ ،الشروع
 بيروت. ،6ط/ ،دار اسندلس .الفورة اسدبية ن 1986 ، مفطفل،ناصف .33
ا حنناد الك نناب العننرب ن  .ل ننراه النقنند  والب غنن االنزينناح  نن  ا ،  حمنند محمنند،ويااس .33

 .دمشع
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منشنننورات ا حننناد  . طنننور الفنننورة الفنينننة  ننن  الشنننعر العربننن  الحنننديه ،، نعنننيمالياااافي .34
 .الك اب العرب ن دمشع

دار   ننر: محمنند الننول  ومبننار  حنننوأ، .ق ننايا الشننعرية ننن 1988 ،، رومنناأيا بسااون .38
 .لبي ا الدار ا، 1ط/ ، وبقا 

 




