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 يارب ال تدعنا نصاب بالغرور إذا جنحنا

و ال نصاب باليأس إذا فشلنا بل ذكرنا دوما بأن الفشل ىو أساس النجاح و علمنا أن السماح ىو أكرب مراتب 

 ىو أول مظاىر الضعف . االنتقامالقوة ، و أن حب 

 يارب إن جردتنا من املال فاترك لنا نعمة األمل

 و إن جردتنا من األىل فاترك لنا قوة الصرب ، و إن جردتنا من نعمة الصحة فاترك لنا نعمة اإلميان .

 يارب إن أساء إلينا الناس أعطنا شجاعة الغفران

 أمني يارب .

 

 

 

 

 

 



 

 

 إىل من إحًتقا لينريا دريب ، إىل الذين يعجز اللسان عن تعداد فضائلهما

 صربه و حرصو و إصراره نرباسا يضيء مسرية حيايت " والدي احلبيب "إىل الذي أعطى وضحى و كان 

 إىل اليت بعثت يف نفسي الصرب و التفاؤل و األمل املضيء قدما يف حتقيق أحالمي " والديت احلبيبة "

 إىل من يقدس العلم و العلماء

 من يؤمن أن العلم وعاء ال ينضب

 من يؤس أن للكلمة وقع كوقع الرصاص

 و أخوايت األعزاء .إىل إخويت 
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 إىل من إحًتقا لينريا دريب ، إىل الذين يعجز اللسان عن تعداد فضائلهما

 مسرية حيايت " والدي احلبيب " يضيءإىل الذي أعطى وضحى و كان صربه و حرصو و إصراره نرباسا 

 و األمل املضيء قدما يف حتقيق أحالمي " والديت احلبيبة " التفاؤلإىل اليت بعثت يف نفسي الصرب و 

 إىل من يقدس العلم و العلماء

 من يؤمن أن العلم وعاء ال ينضب

 من يؤس أن للكلمة وقع كوقع الرصاص

 إىل إخويت و أخوايت األعزاء .
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         صحبو و سلم تسليما ا حممد و على ألو و ننبي نسان مامل يعلم و الصالة و السالم علىاحلمد هلل الذي علم اإل

 تبعو بإحسان أما بعد :و من 

علو خالصا جيجل أن مل املتواضع الذي أسأل اهلل عز و بفضل اهلل و عونو و بعد جهد و مثابرة مت إجناز ىذا الع

و احملبة لكل من  االمتنانلوجهو الكرمي ، و يف ىذا الصدد و قبل أن منضي نقدم أمسى أيات الشكر و التقدير و 

تو و نصائحو ساعدنا من قريب أو من بعيد ، و على رأسهم املشرف الدكتور " بن زورة " الذي رافقنا بتوجيها

ليو و سلم " إن احلوت يف ىذا العمل و الذي نقول لو بشراك رسول اهلل صلى اهلل ع القيمة خالل كل مراحل 

 " الناس اجليلمعلم الطري يف السماء ، فيصلون على البحر و 

و قبل أن منضي نشكر كل الذين محلوا أقدس رسالة يف احلياة إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم و املعرفة كل 

 حىت اجلامعي . االبتدائياألساتذة األفاضل من الطور 

 

 " كن عاملا .... فإن مل تستطع فكن متعلما ، فإن مل تستطيع

 تبغضهم " ب العلماء ، فإن مل تستطع فالفأح



 

 

  



 مقدمة
 

 أ
 

وحيظى نقاد بوموفور  –الشعرية العربية  –يعرف البحث النقدي األديب مراحل تباينت نتائجها خاصة 

 الدراسة يف حني آخرين مل يتم دراسة أعماذلم بعناية، ومل تسلط عليهم النظرية النقدية احلديثة الضوء.

من دراسة آليات الشعرية تهدف الدرس النقدي الشعرية العربية بكل ما حتملو من زلتوى ، انطالقا سي

 العربية: دراسة األصول وادلنهج ، ادلفاىيم واالبدالت النصية، وعليو يثري الغوص يف ىذا اجملال كشف النقابة عنو.

يدرس النقاد الشعرية العربية من سلتلف األمكنة ادلعرفية مع تباين يف ادلناىج واآلليات ألن مفهومها متغري  

تهم لكتايب الشعرية العربية عند أدونيس ومجال الدين بن الشيخ ترتكز على دراسة كل  عرب التاريخ إاّل أن دراس

ولكن ىذا البحث حياول تعميق النظر يف جزئيات الظواىر بينما ختتلف الرؤية الشعرية عندمها كتاب على حدة 

شعرية عند مجال حبيث تنصهر يف كيفية إنتاج النصوص عند أدونيس ويف كيفية حتليل النصوص إلجياد مظاىر 

 الدين بن الشيخ.

يتناول ىذا البحث موضوع الشعرية العربية زلصورا بني ناقد السوري ) علي أمحد سعيد ادللقب بأدونيس  

 الناقد اجلزائري مجال الدين بن الشيخ( دراسة مقارنة بني أرائهما النقدية.و 

 البحث إىل ادلوضوع ادلعنون : ىذا تطرق  

كتاب   أدونيس ومجال الدين بن الشيخ ) دراسة مقارنة(، وذلك بدراسة ادلدونتني : الشعرية العربية بني 

 الشعرية العربية ألدونيس وكتاب الشعرية العربية جلمال الدين بن الشيخ.

 بحث فهي: للأما األسباب الداعمة والداعية  

ناقد للشعر اجلزائري بن الشيخ ال ال الدينالتوجو إىل الشعرية العربية بني أدونيس الناقد الشاعر ادلشرقي ومج -

 ادلغاريب .

 الغوص يف غمار تنظري أدونيس ومجال الدين بن الشيخ يف الشعرية العربية يف ادلدونتني. -



 مقدمة
 

 ب
 

سيعتمد موضوع الدراسة ادلنهجي ادلقارن واستعمال اآلليات ادلساعدة، الوصف، التحليل، الرتكيب يف 

 مضمون الدراسة.

 ة ادلوضع تتحدد اخلطة يف مقدمة ولاللة فصول وخادتة .بعد ضبط ادلخطط لتنظيم معاجل

 الفصل األول: الشعرية العربية . -

  .الفصل الثاين : قراءة أدونيس ومجال الدين بن الشيخ للشعرية العربية -

 الفصل الثالث : ادلقاربة بني الطرفني. -

 اخلادتة : أىم النتائج ادلستخلصة:  -

قراءة أدونيس للشعرية العربية وقراءة مجال الدين بن الشيخ تقاربا بني يستخلص البحث أن ىناك  -

 للشعرية العربية .

بدأ  ال ميكن للباحث يف أي رلال علمي أن ينطلق من فراغ، فادلعرفة تراكمية يكمل فيها الالحق ما -

 السابق ، لذا فالدراسة حتاول تتبع البحوث اليت سبقتها يف الشعرية العربية .

على كل مابذلو من جهد يف تتبع حيثيات ىذا البحث  إبراهيم بلقاسم "للدكتور " أتقدم بالشكر اجلزيل

وتصويبو ، وأقدم لو أمسى عبارات التقدير واالحرتام عرفانا لسمو أخالقو وفكره وأشكره كّل الشكر على نصائحو 

 وتوجيهاتو .

جديدة لدراسات أخرى  وأن يفتح آفاقايسعى ىذا البحث إىل أن جيعل ىذا العمل يف ميزان احلسنات  

 يف ادلستقبل.
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 ة:ــــــــــــــــــــــــــلغ -1
( اليت حتولت يف Poiètikosتعود األصول اللغوية لكمة الشعرية يف منبتها الغريب "إىل الكلمة اإلفريقية )

( باإلصلليزية، وبالفرنسية كلمة poeticsبدورىا اضلدرت منها كلمة )(، واليت poeticaاللغة الالتينية إىل كلمة )
(poétique). 

مثال  ،ففي الفرنسية على مستوى اللغة الواحدة حبسب ما حتيل عليو الكلمة،  ةفظلوختتلف داللة ىذه ال
، أي ىو عليو ادلعىن يف مؤلف "أرسطو )فن الشعر(( دلت على ما fémininيث )أنتعلى الإذا محلت اللفظة 

( أخذت معىن masculineمحلت على التذكًن )على نظرية يف األنواع األدبية ونظرية يف اخلطاب، أما إذا 
إذا محلت اللفظة على أهنا يف رواية مثال، أما الشعر "، لكن بتحققو يف نص غًن الشعري، كان يكون ذلك جوىر 

 1حتكمو: فن شعري، مشًنا بذلك إىل فن لو قواعد من لفظة )الشعر( كما يف قولك، فإهنا حتيل على الصفة صفة
اللغوي للكلمة على أن مقابل " الكلمة يف اللغة الغربية ليس زلسوما يف لفظة الشعرية،  االشتقاقىذا من حيث 

، شعرية( من أجل جسم انطالقو حازمةأعتمد البحث كلمة )البل إن ادلصطلح جوبو مبجموعة من الرتمجات، وقد 
  2.على أن للبحث وقفة مع ىذه النقطة يف موضع مناسب"

 اصطالحا:  -2
شلا يقتضي علينا اإلمام الزوايا دينة، يف األوساط األ هتبانمصطلح الشعرية شكل الفت لالذاع احلديث عن 

من حيث تباين  3بٌن األقطار العربية والغربية" احملددة لطبيعة ىذا ادلفهوم "على الرغم من اختالف ادلصطلح
مصطلح قدمي حديث يف الوقت ومصطلح الشعرية ها الكثًن من االلتباس والغموض."استعمال األداء، واكتفاف

وذلك من خالل استقصاءه للخصائص الفنية لألجناس األدبية، حيث أن النظرية ،4ذاتو، يعود أصلو إىل أوسط"
األشياء  أن يصف "فن الشعر"، فالشاعر على حسب رأي أرسطو" ال يضطر إىل الشعرية اشتقت امسها من عنوان 

ليست رلاال لتعبًن عما يعيشو  مبعىن أن الشعرية 1ة واالحتمال"كما ديكن أن تقع يف الواقع عن طريق الضرور 
 إسرتاتيجية احتمالو كما سيقع .الشاعر يف حاضره أو ما عشو سابقا، وإمنا ىي 

                                                           
 وما بعدىا . 86عبد إسالم ادلسدي : ادلصطلح النقدي ، مؤسسة عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر والتوزيع، تونس . دط . دت ص   1

منشوري ، قسنطينة ، اجلزائر ،  يوسف وغليسي: الشعريات والسرديات )قراءة اصطالحية يف اكدود وادلفاىيم( منشورات سلرب السرد العريب، جامعة  2
 . 13ص ، 2007 ط ، .د

 .21 ،20ص ،: الشعرية العربية التارخيية والرىاناتالغزايل عبد القادر  3

4
 .11ص ،1994، 1حسن ناظم، مفاىيم الشعرية، دراسة مقارنة يف األصول وادلنهج وادلفاىيم، ادلركز الثقايف العريب، بًنوت، لبنان ط  

1
 . 44ص، 1،1999بٌن قدامة وحزام مقارنة مطبعة سوجيك ، تونس ط زلمد مصفار، الشعرية العربية وحركية الرتاث النقدي  
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كحبس الرواية األدبية النثرية  كما أصبحت تدور ضمن دائرة انتقالية من الشعر إىل تضمنها داخل األعمال 
الشاعرية  حديث ومعاصر، ومن ىنا أصبح ىذا ادلفهوم ال خيص درجاتوبالتايل" أصبحت مرتبطة بالرواية كجنس 

 2.يف الشعر بل أصبح خيص النص األديب والفين والثقايف"

خاص يرتبط بأعمال أديب األديب حييل إىل أن مفهومها ذو طابع فين يف اخلطاب فاحلديث عن الشعرية 
معٌن، ويف ىذا اإلطار يرتبط مصطلح الشعرية" بالداللة على نظرية األدب أي النظرية اليت تعرف الباحثٌن والقراء 

من حيث أهنا دتثل االستعمال اخلاص للغة وإنتاج ادلعىن، ال باعتبار الظاىرة شيئا على خصوصياتو وطبيعة الظاىرة 
  3.أو االجتماعية أو التارخيية"من صميم اجلوانب النفسية 

باعتبارىا إبداع لغوي صويت، فهي ال ختضع اىتمامها باجلانب النفسي أو بإنتاج معان للكلمة هتتم الشعرية 
 االجتماعي أو التارخيي للشاعر بل ختي باخلصوصية والنظرية األدبية .

وتفجًن اغتصاب النظام " توتر الداللة  حيث عرفو بأنووصلد الباحث يوسف وغليسي تناول ىذا ادلصطلح 
فموضوع الشعرية يتأتى أساس من إثبات الداللة كما  4العادي للغة واحلياد بالكلمات عما وضعت لو أصال" 

يقتصر أيضا على خلخلة النظام اللغوي كونو مفهوم غًن زلدد ويقدر على تسمية العامل بألفاظ جديدة ويراه يف 
 ضوء جديد .

بوصفها علما موضوعة الشعر، وصناعة للكتابة والتأليف، وبذلك استنادا إىل مفهوم أرسطو وقد طرحت 
العديد من نظرا لتفق ىذا ادلصطلح يف  5.للشعرية الذي يقول: "إنا متكلمون اآلن يف صناعة الشعر وأنواعها"

كعلم أساس قوامو الشعر، وأن ىذا الشعر صناعة من ية واحلديثة، أصبحت تطرح  الدراسات النقدية القدع
الفين عن طريق الكالم، إىل نظرية اإلبداع والبصرية، وىي تعين بالضبط الصناعات الفنية ادلماثلة للفنون السمعية 

للتبسيط ولكنو مجلة من غًن قابل  ليس صراعا مضىية أصبحت تتجو ضلو اعتبار اإلبداع درجة "أن الن
  1.قابلة للتحليل أو تأليف أشكال تنتج معىن" بٌن العديد من االحتماالت أو تركيبة طرائق االختبارات، من

                                                           
 .07ص، 2007، 1عز الدين ادلناصرة: علم الشعريات: قراءة مونتاجية يف أدبية أدب دار رلد الوي عمان ط   2
 . 365ص ،م2010، 1فتحي بوخالفة: شعرية القراءة والتأويل يف الرواية احلديثة، عامل الكتب احلديث، األردن أزيد ط   3

4
 .97ص،2006يوسف وغليسي، الشعريات والسرديات، قراءة اصطالحيات يف احلدود وادلفاىيم، منشورات سلرب السرد العريب، قسنطينة اجلزائر   

 .23ص ، 1،2011مشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياهتا وإبداالهتا النصية، دار احلامد، عمان، األردن ط   5
 .27ص ،ادلرجع نفسو  1
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غًن مسجورة بالغموض كما توصف وىذا ما يوضح أن الشعرية نظرية أديبة حتتفل على عدة مفاىيم أديبة 
الشعرية من نص آلخر، أو األساليب تتفاضل مبقتضاىا السمات أو اخلصائص اجلمالية اليت نظريا بأهنا "رلموع 

  2.سيلتزم مراعاة رؤتتٌن متالزمتٌن مها: الرؤية التارخيية والرؤية ادلقارنة"، إال أن حتديد مفهوم الشعرية مرحلة ألخرى
II- :أصول الشعرية العربية 

إن البحث عن أصول الشعرية يكون على مستوى األحكام اليت أطلقها اإلنسان على النوع من سلوكاتو 
الشعر وشرحو وتفسًنه هبدف فهمو خصوصيتو شكل القولية الراقبة، ألنو "ليس عجيبا أن حياول اإلنسان حتليل 

"اخلطاب ينشأ حول األدب مع نشوء األدب  مادام قد استطاع أن ينتج ىذا النوع من الكالم الراقي ألنو 3أفضل"
حبسب اجلوانب اجملال الواحد أن ىذا اخلطاب متعدد  دوروف "ولعل البحث يف ىذاعلى حد تعبًن تو  4 نفسو"

ظرية إىل تنظيم إشغاالت ىذا اخلطاب الناشئ حول األدب افقد سعت احملاوالت التنا مستواى ىاليت يشتغل عل
إال أن من  5، نظرية اخللق ، نظرية االنعكاس ة احملاكاة، نظرية التعبًننظريكحتت اسم نظريات كربى   وإدراجها

كأن يعزو النطواء حتت تسمية نظرية،  لر على خطابات غًن مؤىلة ثقد يعاألدب  حول ينتظر أثر اخلطاب الناشئ 
"ىو مًنوس"، إن البحث عن أصول اخلطاب قول الشعر إىل الوحي أو آذلة الشعر، كما يرى ذلك الشاعر 

باالنطباع غًن ادلؤسس الذي ال يستند إىل فلسفة يف ادلعرفة الشعرية ال يكون على مستوى ىذه األقوال الشبيهة 
ة، على أن النظرية ج يف اإلجراء، بل يكون على مستوى اخلطاب الذي يرقى إىل أن يكون نظريوال يتكى على منه
 6 .فكار القوية ادلتسقة وادلرتابطة وادلستندة إىل نظرية ادلعرفة أو فلسفة زلددة"واأل اآلراءتعين "رلموعة من 

يأيت يف تفسًنه كان ( تفسًن الشعر انطالقا من فلسفة ادلثالية إال أن platonولقد حاول " أفالصون )
 سباق احلديث عن األخالق ىادفا أساسيا إىل تبيان أثر الشعر يف سلوك ادلواطنٌن.

وىو أرسطو طاليس، ألنو على أن أول من وفر للتنظًن األديب وبالتايل للشعرية مقومات أميالد والظهور 
خطوة تتحرى ادلنهجية حاول األخالقية اجلمالية عن النظرية أول من حاول فصل النظرية اجلمالية عن النظرية 

من خالل كتابو الرائد )فن الشعر(،وكان من ألبس الدرس األديب مسوحا علمية أول من  العلمية، إذا كان أرسطو
، مث علوم وعلوم عملية، كالسياسة واألخالق: كالطبيعة وما وراء الطبيعة، إىل ثالثة أنواع: علوم نظريةيقسم العلوم 

                                                           
 .  02م، ص 2010، 1زلمد العياشي كنوين، شعرية القصيدة العربية ادلعاصرة، دراسة أسلوبية عامل الكتب احلديث، األردن، األريد، ط   2

 .5، ص2008، 1جان ميشال غوفار: حتليل الشعر، تر: زلمد محود، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط   3

 .تيزفيتان تو دروف: الشعرية   4
 .16، ص 1984، 1.ينظر يف ىذا ادلوضوع: شكري عزيز ادلاضي: زلاضرات يف نظرية األدب، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة اجلزائر، ط  5

6
 .  10ادلرجع نفسو ص   
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ة "تعىن بصنع األشياء ما يف ذلك بناء البيوت واحلصون وصناعة ادلالبس والزجاج بل كل ما ، وىذه األخًن إنتاجية
ع من كلمة عرية عند "أسطو" أوسوىكذا يبدوان كلمة ش  1"ينتجو اإلنسان كصنع القصائد واخلطبديكن أن 

دة ىي قطب الرحى يف جتليل عدي واطنمحيث الداللة "فإن فكرة احملاكاة يف عرية يف طبيعتها احلديثة من الش
جوىر الفنون كافة وتؤكد وتؤكد ة اليت ال تتمثل يف الشعر وحده، بل ىي ومركز اىتمامو بالعملية اإلبداعي أرسطو

ادلقارنات ادلعقودة بٌن الشعر من جهة والرسم وادلوسيقى والرقص من جهة أخرى إشغال أرسطو مبا يسمى ظاىرة 
عرية الشمؤلفة، كما تفعل كمصطلح نقدي زلاوال تطويره من خالل  دم )الشعرية(ق، أي أن أرسطو كم ياإلبداعية

مادية "مبعىن أهنا تسًن إىل رلموعة من ة مي، فالشعرية عند أسطو ال تعدو كوهنا رلرد تسدةيف طبعتها اجلدي
أرسطو ذلذا ادلوضوع أهنا ال تسمح لنا بافرتاض أهنا تشكل كتابا بادلعىن الصفحات ادلعروفة عندنا وأتى خصصها 

 2.الدقيق للكلمة"

III- الشعرية الغربية :ـ 
 تقدم أن الشعرية قد ولدت يف إحدى منعطفات النظرية النقدية، يف منعطفها اللغوي، وكان ذلكرأينا شلا 

اللغوي "فًند ينان يد العامل  كبًن على مستوى النظرة وادلنهج علىبفضل ما أحرزتو الدراسات اللغوية من تطور  
خالل النصوص من ان الذي تشق للدرس النقدي معربا إىل اكتن (ferdinand de saussureدوسو سًن )

، بل أتاح تنوعا، لذلك كبنية لغويةعلى مستوى النص  ادلعرب مل يكن ليضيق على ادلشتغلٌن اللغة، على أن حدا 
"لشعرية ال عن شعرية واحدة باعتبار أن أدبية حديثة ىو حديث عن شعريات فإن احلديث عن الشعرية كنظرية 

ويطور بنيتو ومعناه شلا أدى إىل طاقتو الكامنة اجلديدة تعمل دائما على أن يتجدد علم األدب مع األيام ويستفز 
ادلنطلق ديكن أن نتناول ومن ىذا  3.وم"بية اليت بلغها النقد اليدتعدد وتنوع االجتاىات والتيارات بل والنظريات األ

 من خالل ثالث زلطات.الشعرية العربية يف طبعتها احلديثة 
 :الشعرية عند تو دوروف (1

ىو خصائص ىذا اخلطاب يقول "تودروف" ليس العمل يف حد ذاتو ىو موضوع الشعري، فما تستنطقو 
، وليس العمل إال إصلازا من يعترب إال جتليا لبنية زلددة وعامةال ئدعند النوعي الذي ىو اخلطاب األديب، وكل عمل

بتلك ، وبعبارة أخرى يعين باألدب احلقيقي بل باألدب ادلكنولكل ذلك فإن العلم ال يعين إصلازاهتا ادلمكنة 

                                                           
 .59ص 1999، 1أرسطو: فن الشعر: تر إبراىيم محادة ىال للنشر والتوزيع، ط   1

 .8ص، 2008، 1.ميشال غوفار : حتليل الشعر: تر زلمد محود، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع طجان   2

3
 .  380ص  ،نبيل راغب : موسوعة النظريات األدبية  
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، من خالل ىذا القول نرى بأن الشعرية عند 1احلدث األديب، أي األدبية"فرادة اخلصائص اجملردة اليت تصنع 
من النصوص الشعرية وليس العمل األديب موضوعها تودروف موضوعها اخلطاب األديب باعتباره عدد ال متناه 

التنظًني والتطبيقي وتأسيسو كموضوع الشعرية يف  عندد من خالل" مجيع نتاجو يف النقد"وتتحدد الشعرية 
 2.النصوص األدبية ينبع أساسا من ادلفهوم اإلجرائي للخطاب األديب وخصائصو ومكوناتو النبوية واجلمالية"

خصائص ومكونات نبوية ومبالية ىذه اخلصائص كلها تأسس دلوضوع الشعرية يف  للخطاب األديب
 النصوص األدبية .

اخلطاب تكرس اجلهد الستنطاق خصائص فالشعرية ال ختتص بتدارس اخلطاب األديب يف حد ذاتو وإمنا "
الشعرية يف ىذا ادلمكن  األديب بوصفة جتليا لبنية عامة ال يشكل فيها ىذا اخلطاب إال شلكناهتا، وذلذا ال تبحث

  3.وحسب، وإمنا يف ادلمكنات كلها"
  :سونباكجالشعرية عند رومان  (2

سون أن الشعرية ترتبط ارتباطا وثيقا مع ادلفاىيم اللسانية لذلك اعتربىا فرعا من فروعها،"الشعرية باكجيرى 
للنبيات الرمسية.ومبا أن اللسانيات ىي العلم الشامل بالبيانات هتتم بقضايا البدنية اللسانية، دتاما مثلها يهتم الرسام 

" مصطلح الشعرية فقد ربط رومان جاكبسون، 4"اللسانية، فإنو ديكن اعتبار الشعرية جزء ال يتجزأ من اللسانيات
 5.جبهوده اللسانية ارتباطا وثيقا، وخاصة فيما يتعلق حبديثو عن وظائف اللغة يف نطاق نظرية التبليغ والتواصل"

للوظيفة الشعرية، يف ويطرح جاكبسون تعريف آخر ديتاز باإلجياز "ديكن للشعرية بوصفها الدراسة العالنقية 
 6".اخلصوصسباق الرسائل اللفظية عموما ويف الشعر على وجو 

فرعا من اللسانيات، كما يعتمد على اللسانيات يف وتتميز شعرية جاكبسون بأهنا تعترب الشعرية حبد ذاهتا 
العثور عليها يف اخلطابات كافة، طيع تالنص الشعري، "شعرية جاكبسون مرىونة بالوظيفة الشعرية اليت تسحتليل 

وبالتايل فشعرية جاكبسون ترتبط ارتباطا وثيقا 1"وذلذا فهو يصنع شعرية ليست للشعر فحسب وإمنا خلطاب األديب
 مع اللسانيات .

                                                           
 .23ص ،2،1992.تزفيتان تو دوروف: الشعرية:تر: شكري ادلبحوث ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر والتوزيع، ط  1

2
 .293ص ،2009 بشًن تاوريريت: احلقيقة الشعرية على ضوء ادلناىج النقدية ادلعاصرة، عامل الكتب احلديث ،د.ط   

 .19ص ،  1،1990.نوارة ولد أمحد: شعرية القصيدة الثورية، نقال عن ادليلود عثمان: شعرية تودروف، عيون ادلقاالت ، الدار البيضاء ط  3

 .24ص، 1988، 1ية، تر زلمد ومبارك حنون، دار تو بقال ادلغرب، دار البيضاء ط رومان جاكبسون: قضايا الشعر   4
 .275ص  ،وغليسي: إشكاليات ادلصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديدأيوسف   5

6
 .298ص  ،بشًن تاوريريت: احلقيقة الشعرية على ضوء، ادلناىج النقدية ادلعاصرة  

 .25ص ،2010  ،مرجعياهتا وابداالهتا النصية دار حامد لنشر وتوزيع عمانمشري بن خليفة: الشعرية العربية   1
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  :الشعرية عند جون كوهين (3

يف دراسة وقد حدد ىذا خطوة رئيسية  2"الشعرية بقولو" الشعرية علم موضوعو الشعر" كوىٌن جون عرف
الشعرية، دتثلت يف استخالص اخلصائص والسمات اليت حتقق النصر فرادتو مثل، الوزن، والقافية، واإلسناد اللغوي 

لم األسلوب ادلخصوص، النظم واالستعارة وغًنىا. فالشعرية عنده ىي: "ما يبحث عن خصائصو يف الع
  3.الشعري"

، فهوى يرى بأن االنزياح ذو 4ونطرق كوىٌن إىل قضية االنزياح يف الشعر عده "علم االنزياحات اللغوية"
ـ ــ االضلراف ـــطابع تعميمي ديس كل مكونات القصيدة لتتحول بذلك إىل االضلراف يف القاعدة، يكون ىذا األخًنـ
تتم بالغموض أكثر ظهورا يف اللغة الشعرية، الشيء الذي يضفي على النصر صفة الشاعرية، شلا جيعلها لغة مرتاحة 

 ونيعتها كوىٌن باللغة العليا .
عن ادلنشور الذي يستعملو الناس يف  نئالشعر كالم منظوم بامع ابن "طبا طبا" يف قولو "رتفيق كوىٌن 

لغة النشر ىي لغة ، فهو يقرتح بأن يكون التمييز بٌن الشعر والنشر لغويا ألن 5 ظم"سلاطاباهتم مبا خيص بو من الن
ادلعاين  لغة الفن ، شلا سبق صلد أن ما دييز اللغة الشعرية عند كوىٌن ىو عدوذلا عنطبيعتو ولغة الشعر ىي 

مبهمة تضفي على القصيدة صفة الشاعرية، واللغة ادلتزاحة على حد قولو، ىي لغة القاموسية، فهي بعدوذلا ذلك 
 .ادلتلقي قبل الوصول إىل داللتها ترىق

 
 
 

IV- مالح الشعرية عند العرب:   

  :الشعرية في النقد العربي القديم -1

وقد وردت يف النقد العريب القدمي، عدة مصطلحات قريبة من ادلفهوم العام للشعرية مثل "صناعة الشعر أو 
 "األقاويل الشعرية". حيث جاء يف كتاب ابن سالم اجلحمي "إن للشعر"نظم الشعر" أو" عمود الشعر" أو 

                                                           
2
  . 00ص،1984، 3زلمد من طباطيا العلوي: عيار الشعر، حتقيق وتع: زلمد زغلول سالم، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، مصر ط  

 .69ص 2006 . 1بشًن تاو ريريت، رحيق الشعرية احلديثة، مطبعة مزوار، الوادي، اجلزائر ط   3
 .287ص، 2008 ،1يوسف وغليسي: إشكالية ادلصطلح )يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بًنوت، لبنان .ط  4
5
 .17ـ  61ص، 2003،  3.ط،حسن ناظم: الشعرية العربية،)دراسة مقارنة يف األصول وادلنهج، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بًنوت، لبنان  
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، ومنها ما تثقفو األذن، تثقفو العٌن منها ماصناعة وثقافة يعرفها أىل العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات، 
  1.ومنها ما يثقفو اللسان"ومنها ما تثقفو اليد، 

يرى "أن للشعر صناعة مثل سائر مث تبلور مفهوم صناعة الشعر عند اجلحاط وقدامة بن جعفر الذي 
حدود تسمى  ذلا طرفان: أحدمها غاية اجلودة، واآلخر غاية الرداءة، وبينهماالصناعات، وادلهن وىي صناعة 

شروطو بأنو "كالم منسوج ولفظ منظوم، وأحسنو ما تالءم  وتأسيسا على ىذا ادلفهوم للشعر حددت2الوسائط"
نسجو ومل يسخف، وحسن لفظو وكم يهجن، ومل ستعمل فيو الغليظ من الكالم، فيكون حلفا بغيضا، وال السقي 

وقد أدى ىذا التعريف إىل حتديد معايًن يفاضل هبا العرب بٌن الشعراء، يقول  3 من األلفاظ فيكون مهلهال"
واحلسن، يشرف ادلعىن وصحتو، وجزالة اللفظ القاضي اجلرجاين "وكانت العرب إمنا تفاضل بٌن الشعراء يف اجلودة 

و، وشوارد أبياتو، شلن وصف فأصاب، وشبو فقارب، وبده فأغزل وشلن كثرت سوائر أمثالواستقامتو، وتسلم السبق 
  4.باإلبداع واالستعارة، إذا حصل عمود الشعر ونظام القريض"ومل تكن تعبأ بالتجنيس وادلطابقة، وال حتفل 

 الشعرية في النقد العربي القديم   -2

وبناء على ىذه ادلعايًن والقواعد، كانت نظرية عمود الشعر، اليت شرحها ادلرزوقي يف مقدمة شرح ديوان 
وىذه الشعرية ترتكز على خصائص النص الشعري الشفوي الذي يعتمد "ائتالف اللفظ مع ادلعىن احلماسة، 

 5.وائتالف اللفظ مع الوزن وائتالف ادلعىن مع الوزن، وائتالف ادلعىن مع القافية"

ألن إقامة  نفسو، ويدعوا حازم القرطاجين إىل منهج قراءة يستنبط قوانٌن صناعة الشعر، من النص الشعري
لم الشعر ال يكون إال بالتأىل يف مادتو، واخلروج من ىذا التأىل بقوانٌن كلية حتدد مفهوم كليا للشعر والذي ع

موزون مقفى من شأنو أن حيبب إىل النفس ما قصد حتبيبو إليها، ويكره إليها ما قصد يكريهو بأنو كالم "يعرفو 
لتحمل بذلك على طلبو أو ىرب إليو، مبا يتضمن من حسن ختييل لو، وزلاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن 

رطاجي يتفحص الشعر بدقة من يتبٌن من ىذا التعريف أن الق 1 أو قوة شهوتو"ىياة تأليف الكالم أو القوة صدقو 
 حيث عنصره الشكلي وعنصره اإلبداعي.

                                                           
 .03ص ،ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، إعداد: اللجنة اجلامعة لنشر الرتاث العريب دار النهضة العربية بًنوت  1
 .64ص  ،قدامة بن جعفر: نقد الشعر، حتقيق: زلمد ادلنعم اخلفاجي، دار الكتب العلمية بًنوت  2

 .193ص ،  1959، بًنوت2إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة ط   3

مطبعة البايب اجللي، القاىرة ص  4القاضي اجلرجاين ، الوساطة بٌن ادلتبين وخصومو، تح/ شرح :زلمد أبو الفضل إبراىيم وعلي البحاوي، ط  4
33.34. 

 .71، ص1966حازم القرطاجي: منهاج البلغاء وسراج األدباء تح : زلمد احلبيب بن الفوجة ، تونس   5
1
 .   64ص،جعفر: نقد الشعر، حتقيق : زلمد عبد ادلنعم جفاجي، دار الكتب العلمية بًنوتقدامة بن   
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إن الشعرية عند حازم ليست طبعا وال وزنا وال قاضية، وإمنا ىي قوانٌن يتأسس عليها علم الشعر، وانطالقا 
من ىذه الرؤية أحدث حتوال يف حتديد أسس الشعرية العربية مستندا يف ذلك النص ومادتو بعيدا عن األحكام 

  .لقبيلةا
  :الشعرية في النقد العربي الحديث -3

احلداثة انتهت إىل"إسقاط النموذج، وإعادة مل تعد الشعرية العربية، مقيدة بنسق نظرية "عمود الشعر"، ألن 
، وإعادة قراءة التجربة الشعرية ادلعاصرة يف ضوء إعادة النظر مبعىن الشعرية ة الشعرية ادلعاصرة يف ضوءقراءة التجرب

 2 ..." نفسها

فالتغيًن الذي حدث يعرب عن تراكمات مكبوتة داخل الشعرية العربية، لتأسيس أشكال جديدة، تنهض 
مبعرفتها ولغتها اخلاصة، فاالخرتاق الذي حدث، أول ما حدث على مستوى الرؤية اليت انفجرت من داخلها، 

ووقع التحول من حقل "الرؤية" إىل "الرؤيا" ومن "الواقع" إىل الصراع القائم اجتماعيا وإبداعيا بانشطار وانشطرت 
نظرية "احللم" ومن اخلطابة "إىل الكتابة" ومن حق فاالختالف "ما بٌن النظرية العرب يف )الشعريات( وما بٌن 

   3."الشعرية العربية احلديثة ىو اختالف ينوي، اختالف يف النسق قفي النظام
العربية احلديثة، ينبغي ألن يتم من داخلها، أي بقراءة مفاىيم وتصوراهتا  إن البحث يف نظرية الشعرية

مفاىيمو من خالل الرتمجة، حيث ونصوصها، وضمن ىذا التصور نلحظ أن ىجرة ادلصطلح "الشعرية قد تنوعت 
موازين أن نقاء العرب احلداثيٌن مل يتفقوا على مصطلح واحد، فقد نقل يف أدانو األعجمي يف صياغة تقرتب من 

واجتو بعض الباحثٌن "إىل مفهوم النشأة، ليصوغوا من ادلصدر اللغوي ـ اإلنشاء ـ ادلصدر  4 اللغة العربية "بوطقيها"
 5 .الصناعي اإلنشائية"

صياغة الكالم على منط من الرتكيب لو قوانينو الطارئة يف كل لسان بشري من وزن "ويرى ادلسدي أن 
شياء، بينما عرب عنو اآلخرون، من اإلغريق حساس باألالعرب بلفظ أخذه من رلال اإلوإيقاع، قد عرب عنو وقافية 

ن ادلقفى وبناء على ىذا، فإن العرب عربوا عن الكالم ادلوزو  1" والالتينيٌن، بلفظ مرتبط يف داللتو بابتكار األشياء
اإلحساس باألشياء  "تعبًنا عن ملكةالدال عن معىن بلفظ "الشعر" بينما عرب اآلخرون عن ذات ادلفهوم بتامجال 

                                                           
 . 68ص ،1983ـ السنة  260/261زلمد مجال باروت: يف نظرية الشعرية العربية احلديثة ـ رللة ادلعرفة السورية ع:   2
3
 .88 ، ص1994عبد سالم ادلسدي: ادلصطلح النقدي ـ مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر والتوزيع ، تونس   

 .91ادلرجع نفسو ص   4
5
 .95ادلرجع نفسو ص   

1
 .88ص 1994عبد السالم ادلسدي: ادلصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر وتوزيع تونس   
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نوا لنظًنه األعجمي يف داللتو ضفلو أردنا أن نوازي بٌن األلفاظ العربية كما لو كان كل واحد "لذ يقول ادلسدي
 2 ".األوىل لقلنا إن اجلمال إحساس وإن الشعر ابتكار

لشعر ليست، بادلعىن وبذلك ندرك أن "الشعرية" تنحوا يف معناىا عبارة علم الشعر، على أن كلمة ا
ادلتداول، أي أهنا جوىريا ىي علم اإلبداع، إن خروج الشعرية العربية، من الشكل إىل الالشكل، ىو حبث قلق عن 

إعادة بناء الشعرية "شلارسات شعرية، وتأسيس لكتابة تتجاوز ثنائية الشعر والنشر يف الرتاث العريب وال شك أن
رلددا بقدمي الشعرية العربية )ادلكبوت( وحبديث النظريات وادلناىج األوروبية العربية يف أفق مفتوح يعين اللقاء 

لذا يرى كمال أبو ديب أن 3"واألمريكية، ألن تاريخ عالقاتنا بالثقافة األوروبية القدمي وليست جديدا كما نتخيل
ونات أولية مستها خصيصة عالئقية، أي أهنا جتسد يف النص لشبكة من العالقات اليت تنمو بٌن مك"الشعرية 

األساسية كال منها ديكن أن يقع يف سياق آخر دون أن تكون شعريا، لكنو يف السياق الذي تنشأ فيو ىذه 
ومؤشر ادلتواشجة مع مكونات أخر ذلا مسة أساسية ذاهتا، يتحول إىل فاعلية خلق للشعرية العالقات، ويف حركتو 

 4."اعلى وجودى

                                                           
2
 .57ص، 1989 : ادلغرب 1.العريب احلديث ـ بنياتو وأبداالهتا ج، "التقليدية" دار تو بقال طزلمد بنيس، الشعر   

 .14ص ، 1987، بًنوت 1كمال أبو ديب، يف الشعرية، مؤسسة األحباث العربية، ط   3
4
 .21ادلرجع السابق ص   
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 1984كتاب الشعرية العربية ألدونيس عبارة عن ؿباضرات ألقيت يف الكوليج دو فرانس يف باريس بفرنسا يف أيار

يف 1984ـ وىي أربع ؿباضرات تتحدث عن "الدروس األربعة اليت يتألف منها ىذا الكتاب، ألقيت يف أيار 

  1.الكوليج دو فرانس بدعوة من صبعية أساتذهتا"

إيقا بوف فو" يتحدث عن أدونيس الشاعر " يتقدـ الدروس مقدمة معنونة بوحدة اإلبداع الشعري بقلم
واؼبثقف "إف قبوؿ شاعر من كبار شعراء اللغة العربية اؼبعاصرة، أف يعرض بلغتنا اؼبالمح األكثر أمهية يف الشعرية 

، مثاؿ عن مثقفي العامل الع ، ويذكر أف أدونيس اىتم دبصطلح 2 "ريب واإلسالمياليت يرثها، .. إضافة إىل أنو اليـو
يعرؼ إذف، ىذا الشاعر، ... إىل أي مدى كاف بعض الفرنسيُت مهتمُت حبضارة تفهم »الالزمٍت احملدود فهو 

 3 ".بشكل أفضل فبا يف اللغة الغربية موضع االازمي الالؿبدود ػػ اؼبطلق ػػػ يف اغبياة

اؼبقدمة اعبديدة عن الشعرية سيجد القارئ عرضا شديد الوضوح يف ىذه « يعرض أفكاره بكل وضوح
ويشَت إىل أمهية قراءة أدونيس للشعرية العربية يف نصوص  4 "لفكر ووقائع مل نكن نعرؼ عنها إال أشياء قليلة.

اص، من سأكتفي باإلشارة إىل أف ما نتعلمو أيضا، بقراءة أدونيس، وأننا كبس فهم تراثنا الشعري اػب»عربية قددية 
حيث برىن  5."العصر الوسيط، حىت السريالية اليت مهدت لو كما يبدو نصوص قددية العهد يف أرض اإلسالـ

 على وحدة اإلبداع الشعري عرب العصور.
حياوؿ الفرنسيوف أف يقولوا أف الوجود واحد وصانعو واحد لدى فهناؾ وحدة إبداع شعري عرب العصور 

إال أف قبوؿ كالمو كاف نزداد بقدر ما تكوف طريقتو يف القوؿ "فنا بطريقة أدونيسباختالؼ األدياف والفلسفات يعر 
أعتدنا يف ؾبتمعاتنا سواء يف الشرؽ أو  "ووظيفة الشعر والتفاعل بُت الكوين واػبصوصي 6 ".جديدة وشخصية

 بكالمو  الغرب،عصر القدمي كانت فيو وظيفة الشعر ؾبرد القوؿ اعبيد وعصر آخر بعده عرضا فيو الشاعر
 

                                                           
1
 .5أدونيس، الشعرية العربية ، ص   

 .6ص  ،اؼبصدر نفسو  2
3
 .6ص ، اؼبصدر نفسو  

4
 .6ص  ،اؼبصدر نفسو  

 .6ص  ،اؼبصدر نفسو  5
6
 .6ص أدونيس ، الشعرية العربية ،  
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اؼبختلف، التجربة اؼبشًتكة؟كال مل يتوقف الكوين واػبصوصي عن التفاعل أبدا، يف الشعر الذي حيدده ىذا 
 1."التفاعل نفسو

الشاعر ىو من يؤكد أف اغباالت الكونية للوجود كما يفهمها اجملتمع ليست ىذا  "حدد ماىية الشاعر
" رغبة الفرد وحساسيتو وقد تسامت هبما، لكن دوف أف زبوهنا ىذا السبب التمجيدي إال بقدر ما ربتضن الواقع،

الفرؽ اغبقيقي الوحيد، بُت غبظات األصل الكرب وعصرنا األخَت، ىو أف ىذا "وىوية الكل واعبزء وأصل الوحدة  2
ا االتفاؽ سابقا، ىذا الوعي ؽبوية اعبزء والكل، أمكن أف ينتشر بسرعة... بفضل الكلمات اليت كاف يرتبط فيم

بينها تقارب عميق، يف حُت أف الوحدة مل تعد تبُت اليـو إال بأشكاؿ خاطفة، يف هناية شبو طويل ؼبن يكتب يف 
الشك والوحدة ػ اؼبكانُت اللذين ال سبثل فيهما الكلمات لو، من بعيد، إال كمثل جبل يف الصحراء، ملوف باألرض 

 اللحظاتعلى مفيضات اغبلم اؼباغبة، لكن ؽبذه  احمليطة بو ومنفصل عنها يف آف بفضل انعكاسات ضوء حاد
 ".ومات األمسدياؼبعٌت نفسو لد

دراسة آداب اللغة العربية والتأىل يف الشعر فما ىو فهو ليس تسلية، وال مادة للعلم، بل تنفس اجملتمع يف 
 .للمحاضرات األربعة اؼبعنوية 3 أجيالو اؼبتتابعة، أعٍت حظو حظو اغبقيق الوحيد، يف البقاء

 الشعرية والشفوية واعباىلية . (1
 الشعرية والفضاء القرآين. (2
 الشعرية والفكر. (3
 .الشعرية واغبداثة  (4
 :الشعرية والشفوية الجاهلية  -1

القصيدة بوصفها نداء/  "يرى أدونيس أف الشعر تابع من اغبياة والشاعر يقوؿ ما يريد أف يسمع اؼبتلقي
الشاعر وكبن اعبماعة ػػ كأف ىناؾ توافقا مسبقا بُت القصيدة الذي يدفع استجابة، أو اعبدؿ دعوة متبادلة بُت أف 

الشاعر لتأليف قصيدتو، والقصد الذي يدفع اعبماعة أو القبيلة لسماعها وىنا، ال فرؽ بُت الشعر واغبياة: اغبياة 
 وىنا يطرح مصطلح القصيد الذي جيمع بُت دافع الشعر واعبماعة . 4".شعر والشعر حياة

                                                           
 .6اؼبصدر نفسو ، ص   1
2
 6.7ص  ،اؼبصدر نفسو  

 .8ص ،أدونيس الشعرية العربية  3

 .31اؼبصدر نفسو ص   4
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اإليقاع أساس القوؿ  »ساسيات القوؿ الشعري اعباىلي وىي اإليقاع والقافية، الوزف، اؼبعاين، واأللفاظ يطرح أ
الشعري اعباىلي ... يؤالف بُت حركات النفس وحركات اعبسم وقد سبيز اعباىليوف العرب، يف اإليقاع 

ية ...ىي أصل الشعري عن غَتىم من الشعوب األخرى بشيء أساسي من الشعوب األخرى ىو القاف
 1."االىتداء إىل الوزف... ال بد يف اإليقاع من موافقة اؼبعاين يف حركاهتا النفسية لألوزاف يف حركاهتا اللفظية

وحيدد خصائص القصيدة اعباىلية وتكمن يف النشيد و ووحدة حركة الكالـ مع اعبسم ووحدة البيت وصبع 
 2".لوحدات مستقلة ومؤالفة فيما بينها"

اعباىلية ذبمع بُت اؼبتفرؽ وسبيزت بثالثة أصعدت وضوح وقوة اإليقاع على مستوى اؼبوسيقى فالقصيدة 
وتأثَت والفعالية تواصليا وتكرارا واالستعادة واغبفظ يف نطاؽ الذاكرة واػبطاب النقدي التقوديي ألدونيس لشفوية 

 الشعرية.
األوؿ مع اغبياة ولقاء اإلنساف العريب األوؿ تأسيس لقاء الكالـ العريب " اعباىلية يكمن يف الشعر األوؿ ىو

 ىو فبارسة الكالـ، فبارسة للحياة والوجود . 3"مع ذاتو ومع األخر
إهناء دائما شكل من أشكاؿ اخًتاؽ التقنُت  " يرى أدونيس أف طبيعة اللغة تناقض التقنُت والتعقيد

التساؤالت يف اػبطاب النقدي التقعيدي فهو وتطرح كثَت من « فقراءتو تقرأ الصمت وما كاف صامتا 4 "والتعقيد
الواحد اؼبتواصل، خيفي وراءه صمتا وغيابا، ونقصا وكبن اليـو مدعووف إىل فبارسة قراءة لًتثنا النقدي الشعري 

 5."تكشف عن الغيابات والنقص وتستنطق الصمت

 الشعرية والفضاء القرآني :  -2
إىل شعرية الكتابة بفضل الدراسات القرآنية اليت أثرت يف  يلحظ أدونيس أف الشعرية العربية الشفوية انتقلت

 6:نشأة اؼببادئ اعبمالية والنقدية: أوجزىا يف طبسة نقاط ىي

 مبدأ الكتابة اؼبتفردة فالشعر يبقى غريبا وجو بدأ . -
 تفرد الشاعر والناقد بالثقافة العميقة الواسعة. -

                                                           
 .31.32 ،ص ،اؼبصدر نفسو  1
2
 .32أدونيس الشعرية العربية ، ص   

3
 .33ص  ،اؼبصدر نفسو  

 .35ص  ،اؼبصدر نفسو  4
 .36اؼبصدر نفسو 5

 . 59إىل 55 ص  ،اؼبصدر نفسو  6
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 مبدأ تقومي النص على اعبودة الفنية يف ذاتو . -

 الشعرية اعبمالية يف النص الغامض الذي حيتمل التأويالت . تكمن -

 تعطى األولية غبركية اإلبداع والتجربة . -

 :الشعرية والفكر -3

 :وحيصر فكرية الشعر يف أربع مستويات"الذي يدفع إىل مزيد من الفكر « يعترب أدونيس السؤاؿ ىو الفكر
 .تكشف الصورة الشعرية يف النص الغامض يف داخل اإلنساف  -
 1".األبعاد األساسية يف العامل اػبارجي " تنقل الصورة اجملهوؿ فتكشف عن -

تنتقل الكشوؼ عرب القراءة وهبا يتحوؿ ما ىو صبايل ويندرج يف اغبيات والفكر وما ىو شخصي خاص 
  ا.يصبح عاما ومشًتك

 2الكشوؼ تفتح اجملهوؿ، أساس لبناء تصورات جديدة تضيء الوجود والفكر. -
 والحداثة.الشعرية  -4

 .الشعرية العربية ؽبا خصوصيتها، وجوىر اغبداثة رؤية إبداعية أبديةاغبداثة يرى أدونيس أف 
 قضايا الشعرية العربية : -2
  :قضايا الشعرية والشفوية الجاهلية  . أ

حصر أدونيس الشعرية العربية يف الشعر ألف ثقافة العرب يف العصر اعباىلي معتمدة عليو يتفق مع جوف  
 3 .فبداية اػبوض يف مسألة الشعرية كاف ينحصر يف الشعر "علم موضوعة الشعر " يف تعريفو للشعريةكوىن 

 أصل الشعر العربي في الجاهلية  -1
 حصر أدونيس الشعرية العربية يف الشعر 

 أصل الشعر العربي في الجاهلية . -1-أ
ظباعية، ... ومل يصل إلينا ؿبفوظا يف  ضمن ثقافة صوتية ػػػ " يعترب أدونيس أصل الشعر اعباىلي شفويا 

 4"كتاب جاىلي، بل وصل "مدونا" يف الذاكرة، عرب الرواية.

  .فهذا الشعر العريب الشفوي اكبصر يف ثنائيو صوت الشاعر وظباع اؼبتلقي
                                                           

 .78أدونيس ، الشعرية العربية ، ص   1

2
 .79إىل 78 أدونيس، الشعرية العربية، ص   

 .12ص  1،1996جوف كوىُت، بنية اللغة العربية، تر: ؿبمد الوايل وؿبمد العمري ، دار توبقاؿ، اؼبغرب، ط  3

 . 09أدونيس ، اؼبصدر نفسو ، ص   4
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 خصائص الشفوية الشعرية الجاهلية .  -2-أ
لكتابة الشعرية العربية وضبايتها فيما فحص أدونيس خصائص الشفوية الشعرية اعباىلية ومدى تأثَتىا يف ا

بعد ىذه اػبصائص تكمن يف موىبة النشيد، شكل من الغناء عبارة عن جسد مفاصلة الوزف واإليقاع والنغم، 
فهو ينقل الكالـ وما يعجز عن نقلو  « ديتلك هبا الشاعر ظبع اؼبتلقي، تتمظهر يف موسيقى اعبسد أو الصوت

 ى عمق العالقة وغناىا وتعقدىا بُت الصوت والكالـ، وبُت الشاعر وصوتو.الكالـ... ويف ىذا ما يدؿ عل
 1."إهنا عالقة بُت فردية الذات اليت يتعذر الكشف عن أعماقها، وحضور الصوت الذي يتعذر ربديدة

وىنا يكمن التفرد  2ما خيصو ودييزه عن صبيع ما عداه. " صبع أدونيس بُت الصوت الذي ينقل كالـ الشاعر الذايت
تفرد ذات الشاعر ألف الذات أعم من الشخص تتحوؿ إىل كالـ تصبح حية تعرب عن لغة. فَتتبط الكالـ الصويت 
دبا خيتلج يف الروح من مشاعر وعواطف، ليعرب عن قيم وأخالؽ اعبماعة، فيبتكر الشاعر طريقة إفصاحو فيميل 

 .السامع إىل اإلعجاب بالغة الشعرية اؼبتفردة 
 قضايا الشعر العربي : -2-أ

تولدت قضايا الشعر عند أدونيس عن النظر إىل الشعر العربية من خالؿ التقعيد والتنفيس لو وحصرىا يف 
ثالث قضايا: قضية اإلعراب، وقضية الوزف، وقضية السماع وىذه القضايا ذبعل للشعر العريب خصوصية عن شعر 

وضعت قواعد اللغة خوفا من أف  "،وؽبذاؽبندية بعد امتزاج الثقافاتاألدب األخرى منها الفارسية اليونانية وا
يتسرب اللعن أو التعريف إىل القرآف واغبديث ووصفت األوزاف واإليقاعات الشعرية، والتذوؽ والتواصل 

 حيث قعد لعلم الشعر وضبطت قواعده .   3"الشعريُت
من ؾبرى كالـ العرب قوانُت ىذه اؼبلكة، يعرض أدونيس أراء ابن خلدوف يف ملكة اللساف وكيف أستنبط 

ومن تغيَت الداللة بتغَت حركات الكلمات فقعد لعلم اإلعراب وابتكرت صناعة النحو اختص هبا العرب احتج 
بتقعيد أيب األسود الدؤيل واػبليل ابن أضبد الفراىيدي يف حصر حروؼ احملجم وحركاهتا ونصر بن عاصم الليثي يف 

ىدؼ اإلعراب إىل سبيز أجزاء اعبملة، ... بينما ىدؼ اإلعجاـ إىل سبييز اغبروؼ  « نها ومنوتنقيطها والتعريف بي
 4.اؼبتشاهبة يف الصورة

                                                           
  .9أدونيس، الشعرية العربية ، ص   1
2
 .110ـ، ص 2014، 2دار الطالئع مصر، طالسيد الشريف علي بن ؿبمد بن علي اعبرجاين اػبنفي، التعريفات، ضبطو ؿبمد علي أبو العباس،   

3
 .9ص  ،أدونيس ، الشعرية العربية  

 .20اؼبصدر نفسو ، ص   4
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 :القيم المعيارية في الشعرية والشفوية الجاهلية   -4-أ

يرى أدونيس أف الشعر خصر دبعايَت فنية وضعها اػبليل بن أضبد الفراىيدي، حبيث يلتـز هبا الشاعر لكي 
 وىي:  1ستمع إليو اؼبتلقي،ي

 .صناعة الشعر = اؼبعاين اؼبختلفة ػػػػػػػ البحور اؼبختلفة -
 .البحر اؼبناسب = اؼبعٌت اؼبناسب -
 خاصبة الشعر = الوزف + القافية .  -
 اؼبوسيقى = القافية، تشًتؾ الكلمات يف حروؼ موسيقية. -
 2.اؼبتلقيبراعة الشاعر = صباؿ االبتداء + صباؿ االنتهاء + إطراب  -
 طبيعة اللغة الشعرية: 5أ ـــ 

فهذه اللغة دبا ىي اإلنساف يف تفجره  « اللغة العربية متفجرة، مشعة، نشطة، طبيعة أف أدونيس يرى
واندفاعو واختالفو، تظل يف توىج وذبدد وتغاير، وتظل يف حركية وتفجر، إهناء دائما شكل من أشكاؿ اخًتاؽ 

يف ىذه اؼبرحلة تسَت  "عن الذات والعودة إليها ولكن عرب ىجرة دائمة خارج الذات. التقنُت والتعقيد، إهنا البحث
الشعرية كنظرية  «اللغة ضد قواعد التقعيد والتقنُت، زبًتؽ كل ما يصدىا تفجره لتبقى متجددة وحديثة دائما و

من روح معناىا وعلى  معينة بداخل النص األديب ىي فن لفظي يف اؼبقاـ األوؿ يعتنق ويوظف الكلمات انطالقا
 3."ذلك يكتسب مهابتو اعبمالية، أي من االخًتاؽ الواعي ؼبستويات اللغة النحوية واللفظية بالغة ذاهتا

  :توصيف الكتاب  -1
على مستوى انشغاؿ ابن الشيخ باألدب العريب ذاتو قبد جهود الرجل موزعة على قسمُت، قسم منها 

الشعري(، وقسم منها متعلق بدراسة اؼبتخيل العريب أو الفنتازيا، ويتعلق األمر متعلق بالشعرية العربية )على الصعيد 
وألف قصد البحث  4 بالبحث يف اغبكايات والوجائب والليايل واؼبطحم وقصص اغبب وقصص ألف ليلة وليلة

الشيخ يف نقده متعلق بالشعرية العربية يف جانبها الشعري، فإف ما يعٍت البحث ىنا ىو الشق األوؿ من أعماؿ ابن 

                                                           
1
 .29ػ ػػ 28أدونيس الشعرية العربية ص  

 .36 ػػػػ 35ص  ،اؼبصدر نفسو  2

 .110ص،  1ـ ، ط2000 ، اؼبغرب ، ؿبمد العباس، ضد الذاكرة، شعرية قصيدة النشر، اؼبركز الثقايف العريب  3

        www.elkarmel.orgينظر اغبوار الذي أجراه أضبد اؼبديٍت مع صباؿ الدين ابن الشيخ بعنواف اإلبداع العريب بُت الشعري واؼبتخيل:   4
 .187ػػ  188ص
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لألدب العريب )متعلقة بالشعرية العربية على الصعيد الشعري(، ويف ىذا اؼبستوى وعلى العكس سباما فبا صادفو 
البحث من إشكالية يف منطلق تعاملو مع موضوع الشعرية عند أدونيس، ال جيد البحث صعوبة يف ربديد اؼبؤلف 

بن شيخ يف ؾباؿ البحث واضحة وؿبدودة، إف مل نقل ؿبصورة يف  اؼبراد بو االستغالؿ، ذلك أف أعماؿ صباؿ الدين
من أىم الكتب " ، والذي ىو يف أصلو أطروحة دكتوراه، ويعترب الكتاب*مؤلف واحد كتاب )الشعرية العربية(

 النقدية العربية اغبديثة اليت تصدت ؼبوضوع شارؾ يف تاريخ .
 مفاهيم اإلبداع والصناعة في الشعري العربية .  -2

طمح ابن الشيخ يف رسم األفق الثقايف جملتمع معُت من اإلنتاج األديب العريب األكثر قدما ونفطية والبحث ي
عن اإلنساف وفهمو عرب اللغة يكمن الطموح يف موضوع شعر العصر الوسيط اؽبدؼ ىو إبراز طرؽ اإلبداع وتوفَت 

اغبركة النقدية الكثيفة والنظريات النقدية اغباظبة، وخيضع الواقعة األدبية لتساؤالت كثَتة يف ظل  1 منهج وأدوات.
 نتتبع مفاىيم اإلبداع على النحو التايل:

  .ف كل وسائل اللغة الشعريةظأف الشاعر يو  ىوالبرنامج:  (1
 .الكتابة وانسجاـ الفرض سباسك يف يستخدـتحقيق مشروع:  (2

        النصوص، يدلل برأي بور ديو فمشروعو ينحصر يف طرؽ اإلبداع والبنيات اللغوية ؿبصورة يف ؿباورة
اؼبشروع اػبالؽ ىو اؼبكاف الذي تتشابك فيو، وأحيانا تتعارض الضرورة الداخلية لألثر الذي يتطلب اؼبتابعة " 

 2".واإلصالح واإلكماؿ واؼبقتضيات االجتماعية اليت توجهو من اػبارج

 فاؼبشروع يراعي الضرورة الداخلية واػبارجية .

طبا حبجة أف الفًتة اليت اعر بصَتورة اإلبداع عند ابن طباالشيخ على ىيكل مشروع الشاستشهد ابن 
درسها قريبة من فًتة دراسة صباؿ الدين بن الشيخ يف قولو "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدتو ـبض اؼبعٌت الذي يريد 

و والقوا يف اليت توافقو والوزف الذي بناء الشعر عليو يف فكرة نثرا وأعد لو ما يلبسو إياه من األلفاظ اليت تطابق
  .يسلس لو القوؿ عليو

 

                                                           
*
 .منشورات األنًتوبوس الفرنسية عن1975صدر الكتاب ألوؿ مرة عاـ    

1
 .43العربية ، ص ينظر صباؿ الدين بن الشيخ، الشعرية   

2
 .43اؼبصدر نفسو ، ص   
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ىو ذبربة الشاعر بيتها القصيدة، يتحكم فيو ببياف خطابو وذلك بتماسك عناصره حيرص  :المبدع مشروع  -3
 .واؼبعاين يف اؼبلونة الالهنائيةعلى التناسق الصويت، 

درثاء أو ىجاء، يباشر قصيدة بكائية أو طبرية مشروع يرتسم يف ذىن اؼببدع فهو يعلم أنو يباشر مدحا أو 
 عليو أف يستعمل لغة مألوفة، وىو أو حكمية، أما بالنسبة للشاعر العريب يف القرف الثالث، فإنو خيتار ضرنا، إف

 يتقيد بكتابة تسم بطابعها الشعري كل غرض من األغراض اؼبطروحة.
ألنو خيضع لتكوين 1"من وصف سويسري للغة ينطلق جيتل حدود على النبوي التحليل اختارالتحليل:  -4

الشاعر، وسائل إبداعو، مظاىر اإلنتاج، التالحم بُت اجملتمع وثقافتو ظروؼ تأليف القصيدة، طبيعة العمل، ربديد 
اغبب واللذة واالنتصار... ستكوف الشاعر استجابات " األفق للعناصر اؼبدروسة، ويقوؿ عن نتائج التحليل:

إدراؾ نفسو ؽبذه األشياء، فاألسلوب يصبح واقعة ذىنية وصورة تتملك الواقع وسبلي اللغة ...  وكيفية وجود ديليها
األساليب اؼبطروحة ىنا تأويل ؽبذا الواقع يف حدود ما توجو بو األساليب بدقة استثماره من لدف الفكر فاإلشارة 

اللغوية اؼبناسبة، تصبح شعرية ألهنا ذبسد اليت توفرىا تسمح للخياؿ... تسمع للوعي الصانع بالعثور على العبارة 
 2 .اإلدراؾ الذي ديتلها ... ومن ىنا تأيت خاصية الشمولية اليت ينسبها ابن خلدوف إال األسلوب

ينبغي أف حيلل كمجموعة عوامل متغَتة يف الوظيفة والعمل. فكل منط إنتاج بفضل أحد اإلبداع:  -5
يار، وحينما يثبت سلم الوسائل اؼبستعملة، وهبذه الطريقة تتحدد  العوامل، ومن شبة يًتتب الكل حسب ىذا االخت

وربليل البحر عن طريق الدور الذي  4والوزف بنية ربلل اعتمادا على ىيمنة اعتباطية اإلحساس 3ىذا كتابة األثر
 يلعبو يف التنظيم الصويت ػػػ الداليل:

يكمن يف كميتو اؼبقطعية ومدتو... االختيار يقع إف الشيء األكثر إثارة يف البيت الشعر العريب طول البيت:  .أ 
على األوزاف اليت توفر الفضاء األىم فاؼبعٌت يعرض فيها بشكل مريح، كما ديكن للشاعر أف يعرب عن نفسو  

 كما حيلو لو، واختيار الوزف يقـو على معيار اؼبدة.
 نو ىناؾ أوزاف مفردة وأوزاف مركبة.ينشأ الوزف عن تكرار تفعيلة أو تفعيلتُت وماألوزان المفردة والمركبة: .ب 

 اؽبزج، الرمل، الرجز، اؼبتدارؾ، الوافر الكامل.، اؼبتقارباألوزان المفردة: 
 الطويل، اؼبضارع، اػبفيف، البسيط، اؼبديد، ال شيء.األوزان المركبة:

                                                           
1
 .24ص ، 1956ابن طبا طبا، عيار الشعر، ربقيق طو اغباجري وؿبمد زغلوؿ سالـ مصر،   

2
 .44ص  ،صباؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية  

3
 .117ص  ،صباؿ الدين بن الشيخ الشعرية العربية  

4
 .271ص  ،ينظر اؼبصدر نفسو  
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 ػػ الشعرية العربية عند ابن الشيخ إبداع أـ صناعة ؟
روسي لإلبداع بوصفة، طريفة داخلية ال تستطيع زبطي مادة ما ويستطيع  يتبٌت صباؿ الدين بن الشيخ تصور جاف

 1"أف يتماثل معها
وفن اإلبداع منيزه بتزامن  2 "ىو ؿبدث ما مل يكن مثلو قط" فاإلبداع يشاكل الطريقة ألنو داخلها واؼببدع

التصور واإلقباز ويصبح ؿبور اإلبداع تطويع اؼبقوؿ إلرادة القوؿ لتقومي اآلثار الشعرية ستستخدـ كل مفاىيم 
والصَتورة اؼببدعة تقيم األثر األديب يف  3 االتصاؿ وااللتحاـ وااللتئاـ كأساس وعليها تتأسس معايَت التقومي النقدي

 و بالتمكن من معناه .شكلو التقٍت وتسمع ل

ىو ىذه اللغة بالضبط اليت تظهر مالمح الشيء اؼبوصوؼ كما  4 الشعر عبارة عن مواصفة إخبارية ال مادة -6
 زبلق صورة يف اؼبعٌت، وأدواتو وىي سبلك آليات اللغة واإلعراب ومالو صلة دبعرفة األنساب 

ابن الشيخ: عبوء الشاعر إىل اختيار أوؿ طبا وتأسيس الشعر وىي عند تتصل دبا يسميو ابن طباالوسائل:  -7
 للعناصر األساسية اليت تتحكم يف بناء القصيدة، االختيار ينحصر يف النقاط التالية:

 اللغة تتجسد دبقابلة لغة من منط بدوي، وأخرى من منط حضري مولد - أ

 دبقابلة تتجسد دبقابلة بُت لفظ سهل ولفظ غريب وحشى نافر صعب. تتجسد:اؼبعجم - ب

 لقوؿ .... يف فن بعد فن.مراتب ا - ت

 وضع الكالـ مواصفة ليؤثر يف اؼبلتقي. - ث

  .التصرؼ يف اؼبعاين بشكل ينبغي أف يفهم هبا ؾبموع مقومات غرض اؼبعٌت )إطناب(  - ج

عاصمة ثقافية عبميع الشعراء اؼبسامهُت عرقيا اؽبيمنة األدبية، عاصمة سياسة، بنية عرقية صلبة  اختيار بغداد: - ح
 يسمع بضبط بطبيعة االنتظاـ الثقايف الذي ديكن من حدوث ذبرب ما فاؼبسألة "متنوعة، وسط اجتماعي قار 

 5."إذف تتعلق بالنموذجية ال خبصوصي

من "ربت تأثَت نفس العوامل ويستخدموف يف إبداعهم نفس األدواتاختيار آثار جبل من الشعراء... واقعُت  - خ
اؼبؤكد أننا بصدد جبل كبَت ينتهي عند هناية القرف الثاين والسنوات األوىل للقرف الثالث وىكذا خيتفي بُت 

                                                           
1
 .50نفسو ص ينظر اؼبصدر   

 .57ص ، 1.ـ ،ط1911اغبافظ أبو بكر أضبد بن اغبسن البهيقي، األظباء والصفات، ربقيق سعد بن قبدت عمر، مؤسسة الرسالة ناشروف سوريا   2
 .22ينظر اؼبصدر السابق ص   3
 . 166ينظر اؼبصدر نفسو ص   4
5
 .53صباؿ الدين بن الشيخ، الشعرية العربية ص   
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ىػ( 200ىػ/198ىػ( أبو نواس )193ىػ(،عباس بن األحنف بعد )186ىػ( سلم اػباسر )210ىػ ػػ  185)
ىػ( ديثلوف شكل اغبساسية... ىيمنوا 211ىػ(، أبو العتاىية)208ىػ(، مسلم بن الوليد)200ق ))إباف الالح

على سنوات التعبَت مث على سنوات اإلنشاء، وىي سبتد من إنشاء مدينة بغداد حىت اللحظات األوىل من القرف 
 فالشعراء ىيمنوا على التعبَت واإلمناء . 1 ".الثالث

قرف الثالث اؽبجري... ينتهي عند هناية القرف الثاين والسنوات األوىل للقرف الثالث... اختيار اعبزء األوؿ من ال - د
أربعوف سنة تقريبا واختيار الشعراء كاف ضمن الشروط اليت تطور فيها ؾبهود ىذا اعبيل وكيف مت تصريف ذبربتو 

ىػ(، علي 246اػبزاعي ) ىػ( دعبل240ىػ(، ابن اؼبعدؿ )232انطالقا من تراث مث ببنيو وىم، أبو سباـ )ت.
خصهم بعناية   2ىػ(، والبحًتي250ىػ(، اغبسُت بن الضحاؾ )249ىػ(، إبراىيم، الصويل )249اعبهم )

 كربى ألهنم يلقوف األضواء على كثَت من اؼبظاىر غَت اؼبعروفة يف اإلبداع وتظهر إرىاصات اعبديد يف شعرىم .

حوف دراسات هتتم باللغة واألغراض ويوجهوف صناعة اؼبختارات اختيار النقاد واؼبنظرين مث على أساس أهنم يقًت  - ذ
  3ىػ(. 289ىػ(، اؼبازين )246ىػ(، ابن السكُت )245ىػ(، ابن حبيب )231من أمثاؿ ابن األعرايب)

، 4األلفاظ واؼبعاين واؼبباين واؼبقاطع، منظور إليها مستقلة باعتبار العالقات اليت تربط بينهاعناصر الكتابة:  -8
من عناصرىا توصف بو كلمة دخلت متأخرة إىل ؾباؿ االستعماؿ أي أنو مصطلح مستحدث وبشَت  واؼبولد

وىي اللفظ، اؼبعٌت، الوزف والقافية   أيضا إىل ؿبسن وعالقة اإلتالؼ:تربط العناصر اؼبكونة للكتابة الشعرية
 ". لغوت اؼبعاين"ظباه 

متصور قبليا واإلنتاج سبكن الشاعر من أدوات ووسائل يكرس وسائلو التقنية إلعادة إنتاج منوذج فن التعبير:  -9
الشعر يسمح لو باختيارات توجو قصيدة لو فيصبح أىال ؼبعاعبة مرحلة بناء الشعر فالتأسيس يطابق 

استعملت العرب ىذه اػباليا "االختيارات األساسية والبناء بطابق الصياغة يف شكل ما يقوؿ ابن طبا طبا 
  5 ". ونا من القوؿ ضروب من األمثاؿ وصنوفا من التشبيهاتوأضدادىا وشعبت منها فن

                                                           
 .53ص اؼبصدر نفسو ،   1
 .54ينظر اؼبصدر نفسو ، ص   2
3
 .55صباؿ الدين بن الشيخ، الشعرية العربية ص   

4
 .23ص  ،اؼبصدر نفسو  

 .13ابن طبا طبا : عيار الشعر ص   5



للشعرية العربية الشيخ بن الدين وجمال قراءة أدونيس                                           الفصل الثاني  

 

23 
 

ىو األداة إلنتاج أقواؿ تندرج يف عملية موصوفة سابقا بإظهاره معاين اؼبوصوؼ، واحملاكاة كل التشبيه:  -11
شيء يقدـ الشاعر على وصفو. ويندرج الفن يف عملية اإلنتاج فهو ؾبموعة األقواؿ اؼبستخدمة للتعبَت عن 

 1.احملاسن اؼبسجلة يف الصنافة التنميطية للفضائل والنقائصواحدة من 
شاعر منصف دبوىبة وجببلة، مث القدرة على اإلنتاج السريع لقصيدة، أي االرذباؿ توا وبسرعة، المطبوع:  -11

والشاعر يكتشف اللغة اؼبثالية لكل شيء والطبع عالمة على عبقرية العنصر األساسي لنمط إبداعي ىو 
بالذات، اإلبداع يتطلب طبقا اؼبعرفة والتجربة والدربة ىي وحدىا اليت ذبعل من فرد مطبوع شاعرا االرذباؿ 

والصنف الثاين للشعر  2حقيقيا، الطبع يوحي باؼبوىبة والعفوية والطريقة اإلبداعية، تظل شعرية بشكل أصيل
 يف بداية القرف الثالث .

اصر بالزمن من كل اؼبقومات اللغوية اليت تسمح لو اؼبتكلف واؼبتقل يستفيد مؤلفو غَت احملالمصنوع: -12
بغرض إبداع بقـو على الرؤية وردبا أيضا بعرض إبداع مكتوب ينطلق اغبكم على الكتابة على طريقة إنتاج، 

 3.فأرسطو يرى أف الشاعر فاعل وصانع قصيدتو
واعبرجاين والفاريب وابن تكلم يف الصناعة أرسطو واعبمحي، قدامة بن اعبعفر، ابن طباطبا األمدي 

خلدوف، والفن اللفظي والتعبَت األسلويب الرائع اؼبعروؼ بالبديع يعتربه ابن الشيخ صنعة بلغ ؾبده عند أيب سباـ، 
تكسب بشعره والتمس بو صالت األشراؼ   ومن "أورد اعباحظ حكما ليونس بن حبيب رواه أبو عبيدة قاؿ

 .وبالطوؿ اليت تنشد يـو اغبفل  "ائد السماطُت والقادة، وجوائز اؼبلوؾ والسادة يف قص
وىناؾ مفاىيم ىي انزياح عن اؼبعيار واغبداثة تعٍت بو يف عالقتها حبد فاصل والشذوذ عن اؼبعيار الحداثة: -13

 أخرى مثل:
 .البيت اؼبنظومة، القافية، الوزف وعناصر اػبطاب الشكلية األداة:  -14
 نتتبعها حسب التدرج يف التناوؿ: الهيمنة في اإلبداع: -15

 اؼبركز اغبضاري بغداد يف استقطاب اؼببدعُت .  -
 اؼبعجم شعريا على إيداع الشاعر . -
 يف االرذباؿ العامل.4اإلجازة، اجملتمعية، اؼبناسبات، السرعةالموهبة،  -

                                                           
 .24ينظر صباؿ الدين بن الشيخ ، اؼبصدر السابق ، ص   1

 .127إىل  24ينظر صباؿ الدين بن الشيخ، الشعرية العربية ص   2
3
 .32فن الشعر، ص  أرسطو،  

4
 .117ينظر صباؿ الدين بن الشيخ، الشعرية العربية ، ص   
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 بو سباـ يف اإلفراط يف الصنعة.أ -
 الوسيلة اؼبهيمنة "التجنيس" يف البالغة العربية. -
 باطية اإلحساس يف ربليل بنية الوزف.اعت -
 اؼبدة والبناء يف بنية الوزف اؼبركب. -

 1 ر"ىيمنة ؾبموعة من العناص»"فالوظيفة اإلستيطبقية ىي تصور مسبق يف مفهـو اؽبيمنة الفٍت تقتضي 
 وىذا ما أشار إليو صباؿ الدين بن الشيخ يف سبهيد الكتاب .

اػباصة  اآللياتؾبموعة من العوامل ذات األمهية النسبية اؼبمارسة لوظيفتها عرب ؾبموع من الطريقة:  -16
من كاف خاليا من "الوسيلة األساسية لبلوغ الشعرية يف رأي ابن خلدوف، حفظ أكرب قدر من اآلثار الشعرية. 

 2."احملفوظ فنظمو قاصر ورديء
وجود على أف الًتدد على قدماء ىو أفضل وسيلة  ىي ملكة واستعداد ثابت، وكيفيةالكفاءة الشعرية:  -17

 3.ػبلق ؾبموع االستجابات السريعة الضامنة للخلق، واػبلق ىو إجياد شيء من شيء
 الخالصة:

تفيد أف األغلبية الساحقة من الشعب كانت معزولة عن كل نشاط ثقايف وبعيدة عن الطموح السامي 
 4.الشاعر يستخدـ الثقافة كأداةالثقافة ىي أحد عناصر الوعي وداخل النخبة 

 األغراض الشعرية ووظيفتها في القصيدة العربية :
يعرؼ صباؿ الدين بن الشيخ الفرض بأنو اغبافز اؼبضبوط، أو اؼبوضوع الذي يسجل اؼبعٌت، يكمن مشروع 

غبركة اؼببدعة الشاعر يف ضروب األغراض اليت ربوي وسائل اإلقباز حضوره ىو يف تصرفو اػباص حبيث حيفز ويثرب ا
يتم تصور اؼبعٌت يف الذىن ينحصر يف اكتشاؼ األلفاظ اليت تالئمو »والعمل اإلبداعي عند ابن الشيخ ىو يف أف 

مث يربط  5"رىُت كل إسهاـ يف استثمار  الفكر بالكلماتا كانت طبيعة اؼبوضوع فهو يصبح و جيدة ومهم مالئمة
 اؼبعٌت بالوظيفة اؼبعنوية للقافية، هبذه الطريقة تساىم يف التعبَت عن اغبافز والغرض .

                                                           
 .52ـ، ص2000، 1الثقايف العريب، ط فيكتور أير ليغ، الشكالنية الروسية، تر: الويل ؿبمد، اؼبركز  1
 .749/ 738ص  3ج  1984ابن خلدوف، اؼبقدمة، الدار التونسية للنشر، تونس،   2

 .16عريفات، ص علي اعبرجاين، الت  3

 .83قدامة بن جعفر ، نقد النشر ، ص   4

 .161صباؿ الدين بن الشيخ، الشعرية العربية ص   5
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 تناوؿ ابن الشيخ طبيعة ضروب األغراض ووظيفتها يف عنصرين مها:

تتحرر من  »وظيفة كل قسم يف اقتصاد القصيدة فهي  يربز ابن الشيخ يف دراسة األغراضأ ـــ اقتصاد القصيدة : 
اضعو حُت ديارس ضرب ضغط كافيا يشغل كل فضائها وشكل القصيدة يتكوف من ضروب متنوعة ... مل كل مو 
 1"ربدد 

-
 يعترب الضرب عنصرا أساسيا يف ربديد وظيفة األغراض . 

 تقنية المراحل والتموجات أو الكتابة الشعرية : -ب

يستنتج ابن الشيخ بعد دراسة أقساـ القصيدة بأف الشاعر ينتقل من غرض إىل غرض حبذاقة فائقة، أدى 
يعرب عن نفسو باللفظ ويوجو مشروع يف ذلك، "إىل تسلسل يف اإلضراب، واإلبداع اغبقيقي عنده يكمن يف أنو 

ة تتكوف من أنوية مًتاصة، ومراحل فاللفظ وحده ىو الذي يعبئ الوسائل، وحيدد التقنية، وحيقق األثر، القصيد
عليا ػبطاب خيلق اغبركة اليت تكسب اغبياة، ىذه األنوية والقطع اؼبتقنة وغبظات الكثافة اللفظية القوية تستدعي 

فالصنافة تعتمد على الثراء اللغوي واألنوية 2"صبيعا استعماؿ ثراء لغوي بارع، وتعبئ صنافة من الوسائل األسلوبية
 ة الكربى اؼبستعملة .األوزاف اػبمس

  : استهاليل القمة النربية لكل كلمة.  ارتكازاتبحر الطويل 

  : االرتكازات، ختامي ، ؿبسن، تنميق التنظيم النحوي .بحر البسيط 

  : ارتكازات ختامي، يرسم اإليقاع ػػػػ ؿبسن .بحر الكامل 

  : اؼبدة الزمنية .ارتكازات استهاليل، تقنية الطباؽ اؼبوسيقي ػػ طوؿ بحر الوافر 

  : اإليقاع متناوب بُت اؼبتصاعد واؼبتناقص .بحر الحفيف 

 
 

                                                           
 .174إىل   169ينظر اؼبصدر نفسو ص    1

 .177صباؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص    2
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الدراسة ادلقارنة مبقارنة الشيء بالشيء أو إبراز  وحتديد أوجو االختالؼ وأوجو االختالؼ بُت  تقـو
الشيئُت، ومنو نقـو بتحديد يدمها بُت قراءة أودنيس للشعرية العربية وقراءة مجاؿ الدين بن سيخ ذلا يف العناصر 

 التالية :

 :التشابه أوجه ( أ
 ادلرجعيات. (1
 نسميو الكتابُت.  (2
 ادلنطلق. (3
 ادلعايَت ادلعتمدة يف الشعرية العربية . (4
 ادلؤسسوف للشعرية العربية . (5
 الشعر خلق أو إبداع  (6
 اإلبداع  يكمن يف شعر أيب دتاـ . (7

 لكل ناقد أثناء معاجلة مسألة نقدية ما مرجعيات يستند عليها ولنبدأ هبا : 
  :المرجعيات (1

تأثر كل من أدونيس ومجاؿ الدين بن الشيخ بالنقد الفرنسي، فكالمها تعلم وأتقن اللغة الفرنسية وكانت 
ادلرجع األساسي يف التطلع على التنظَتات النقدية الفرنسية وىي اليت ساعدت على قراءة أدونيس للشعرية العربية، 

ن خالؿ تأثره بنقاد الفرنسيُت منهم بود لَت كشف حبيث أستطاع أف يدرؾ اجلماليات ادلوجودة يف الشعر العريب م
أوضح لو أسرار اللغة الشعرية وأبعادىا احلديثة عند أيب دتاـ لو عن شعرية أيب نواس وحداثتو، ومالرميو أوضح لو 

لى النقد الفرنسي احلديث ىي اليت دلتٍت ع"وقراءة رامبو وترفاؿ وبريتوف أفادتو يف اكتشاؼ التجربة الصوفية وقراءة 
 1".حداثة النظر النقدي عند اجلرجاين خصوصا يف كل ما يتعلق بالشعرية وخاصيتها اللغوية ػػػػ التعبَتية

يف  1984وىذا ما أدى إىل قراءة أدونيس للشعرية العربية كانت يف أربع زلاضرات ألقيت يف أيار  
دتكن مجاؿ الدين بن  وتعرفهم عليها الكوليج دو فرانس، فهدؼ القراءة كاف دعوة من أساتذة ادلدرسة، لتعريفها

الشيخ من دراسة الشعرية العربية من خالؿ ترمجة إىل العربية أشعار  بعض الشعراء العرب منهم أدونيس، ومشرعو 
فيها يف ترمجة قصص ألف ليلة وليلة مع الناقد الفرنسي أندري ميشاؿ وغَته، تأثره بالنقد الفرنسي خاصة يف 

غة والكالـ شلا ساعده على تبٍت الطريقة النبوية يف دراسة الشعرية العربية وبالناقد "جورج ال تنظَتات دي يف علم الل
                                                           

1
 .93/ 92العربية ص أدونيس: الشعرية   
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استطاع أف يقارب بُت  1" مقاربة لألدب»يف فلسفة ادلادية حبٌت التحليل العلمي للواقع، وألف الشعرية  " بيكا
 قراءتو وقراءة أدونيس للشعرية العربية .

 تنمية الكتابين : -2
مسي الكتابُت بػػػػ "الشعرية العربية" نسبة إىل اجلماليات ادلوجودة يف الشعر العريب ومظاىر اخللق واالبداع 
ادلستويف من مضمونو وشكلو، واللغة الشعرية العربية ادلنحوت منها، ىذا كلو أدى إىل التنظَت ذلا، وكثرة الدراسات 

 .ومن النقاد الذين تناولوىا أدونيس ومجاؿ الدين بن الشيخ 2" مفهومها متغَت عرب التاريخ"النقدية فيها ألف 
  :المنطلق -3

انطلق  أندونيس من أصل الشعرية العربية وىو الشعر العريب اجلاىلي الذي كاف شفويا وانتقل إلينا عن 
ادلنقولة ػػػػ من طريق  الذاكرة اجلماعية بالرواية فهيا تعرب عن ثقافة رلتمع ويرى مجاؿ الذين بن الشيخ أف ادلعارؼ 

بينها الشعر ػػػػ عن طريق الرواية كاف باشتغاؿ الذاكرة اجلماعية، واآلثار األدبية ال تدوف دائما وإمنا  تنقل مشافهة، 
 والشعر عنده منتوج شلارسة تظل شلارسة شفوية، وزلتواه خيضع إىل اجلماعة ألف القصيدة مشروع ثقايف مجاعي .

 شفوية العربية .المعايير المعتمدة في ال -4
اعتمد أدونيس على أربع معايَت يف الشعرية العربية انطالقا من أف النص القرآين لدعم التنظَت للشعرية 

وقد شارؾ الشاعر وادلتلقي يف  3 "يشارؾ يف إعالهنا معايَت ثابتة شبو مطلقة" الشفوية ويؤكد معايَتىا الفنية و
وضعها وىي أف صناعة الشعر تكمن يف التناسب بُت ادلعٌت والبحر خاصيتو اجلوىرية ىي الوزف والقافية، ومنها 

القافية مبثابة الفواصل ادلوسيقية يتوقع السامع مع ترددىا ويستمع مبثل  »تتبع ادلوسيقى، ونوهتا األساسية ىي 
وبراعة الشاعر تكمن يف يف إضراب  4"من ادلقاطع ذات نظاـ خاص يسمى الوزف الًتدد.... بعد عدد معُت

 ادللتقي، وىي نفسها معايَت الشعرية الكتابية .
أما مجاؿ الدين بن الشيخ فمعايَته يف مشروعو االيستمو لوجي لدراسة الشعرية العربية ىي نسق العروض، 

ناجم عن الًتكيب البديعي الذي يشكل النسيج »ليو القصيدة فهو القافية والوزف ومنها يتولد اإليقاع  الذي تبٌت ع
الداخلي ليست الشعري، وتتباين قوة اإلحساس هبذا اإليقاع من تركيب إىل آخر... فاحملسنات البديعية وخاصة 

                                                           
 . 23ـ ص1990،  3تزيفتاف تو دوروؼ : الشعرية، تر: شركي ورجاء بن سالمة، دار توبقاؿ، ادلغرب : ط  1

 .127ص ، ـ 1987، 1.ط ،كماؿ أبو ذيب: يف الشعرية، مؤسسة األحباث العربية، لبناف  2
 2006. 4.ة للنشر، والتوزيع ادلدارس، لبناف ط.يف كوليج دو فرانس، دار اآلداب شرك63ص  ،أدونيس الشعرية العربية  3

 . 246، د ت ص 3إبراىيم أنيس، موسيقى الشعر ، دار القلم ، لبناف ط   4
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تفية خاصية أولية مك "واإليقاع يف الشعر1 "لقدر نفسو الذي يعطي أداء بالغيااللفظة منها تعطي أداء إيقاعيا با
 .ة األشكاؿ يف وظيقة األغراض عندهومن ىنا دتكن بالغ 2 "بذاهتا

 المؤسسون للشعرية العربية: (1
حيدد الناقداف رباعية كاف ذلا الفضل يف التأسيس لشعرية العربية ىي الشاعر ادلتلقي لنص الشعري، والناقد 

األثر األديب ... واألثر يتمكن ىو "أو ادلنظر ولكن مجاؿ الدين بن الشيخ يفرؽ الناقد وادلنظر حبيث يقبل الناقد 
ية ... كل أثر أديب ديكن أف يضيف بعدا جديدا إىل احليز نفسو من حتديد مجاليتو اخلاصة ويف عالقتو هبذه اجلمال

الذي يتحرؾ فيو، والناقد يراعي ىذا األمر ويغٍت ىو نفسو حبثو، وينوع أدواه لكي يقًتح قراءة يكوف غناىا أساس 
 حبكم باعتبار سنن قواعد مضبوطة، يفرض منوذجا، ويصرح بالفشل أو الفوز  حبسب ابتعاد ادلبدع"حكمو، ادلنظر 

فالناقد يقرأ العمل األديب ويقومو، 3 " عن ىذه السنن أو اقًتابو منها ادلنظر يقيم أددييتو، والناقد يقيم مدرسة نقدية
 .وينوع أدواتو، ويبُت القوانُت، أما ادلنظر فيحكم على العمل ويقيم ادلبدع 

 ـــــ الشعر خلق أو إبداع : 6
يفجر اجلوانب األكثر غٌت وعمقا كياننا "ومفاجئ ألنو  يعترب أدونيس الشعر خلقا أو إبداع، فهو غريب

اجلوانب جهلناىا وكتبناىا ألسباب كثَتة اجتماعية وثقافية وسياسية يف ىذا ادلستوى يكوف الشعر خلقا، يكشف 
وىو اإلبداع إذا عرؼ اجلديد  4"  عن األجزاء اخلفية أو ادلنتظرة أو الغائبة من وجودنا، ومن مصَتنا على السواء

 ودتيز فيو وخرؽ الذات إىل خارج الذات .
خيلق الشاعر أمناطا شعرية عربية قددية يف تصور مجاؿ الدين بن الشيخ، فالشاعر صانع يتكوف بادلمارسة 

 ويتحوؿ إىل مبدع بعد أف يتفق الصنعة ويتحكم يف طرؽ تعبَته خلق  مث يتحوؿ إىل إبداع.
 اإلبداع يكمن في شعر أي تمام :ــــــ  7

يعترب أدونيس الشاعر مبتكرا، متفردا ورلددا مبدعا، وبفًتد بأيب دتاـ يف إبداعو ألنو ابتكر طريقة حديثة يف 
الشعر ويعتربه مجاؿ الدين ابن شيخ زعيم يف حقبتو، دتيزه عن احملدثُت بطبيعة إذلامو وبكتابتو بالبنية الداخلية 

                                                           
 .160ص ،1997، 1صالح يوسف عبد القادر، يف العروض واإليقاع الشعري، منشورات األياـ، ط   1
 . 72ص،ـ 2000، 1ليخ فكتور: الشكالنية الروس، تر زلمد الوايل، ادلركز الثقايف العريب ادلغرب، طإير   2

اخلطاب نقدي تر مبارؾ حنوف، زلمد الوايل، زلمد أوراغ، دار توبقاؿ للنشر ط   40مجاؿ الدين بن الشيخ الشعرية العربية تتقدمو مقالة حوؿ   3
 .108ص ، 2008

 .27، ص 1996، 2ر، دار اآلداب ، لبناف ط أدونيس: سياسة الشع  4
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أسس رؤية مغايرة "نسيجها اللغوي، بتفرد يف تلعبو باحملسنات الضوئية الداللية يف إبداعو، حبيث لقصيدتو ادلتفردة و 
، ذلذا أمجع الناقداف ػػػ أدونيس ومجاؿ الدين بن الشيخ على إبداعو 1 "أساسها اإلبداع والغموض واالختالؼ

 ادلميز، ألنو كسر أفق االنتظار وخالف اجلماعة .
 :أوجه االختالف ( ب

 يف أوجو االختالؼ ادلسائل التالية : نتناوؿ
 .نهجادل -1
 اللغة الشعرية ػ  -2
 األفق ادلعريف الشعري  -3
 احلداثة -4
 النتائج النهائية  -5
 المنهج   -1

خيصص أدونيس قراءتو دلنهج زلدد حيث استعمل ادلنهج التارخيي يف تقصي ظاىرة الشعرية من العصر  ال
اجلاىلي، الشعرية الشفوية إىل عصر  السريالية )العصر احلديث( عصر احلداثة والرؤيا والنوعية يف الكتابة، وحتوي 

ظواىر الفكرية مع ما صاحب ىذا التحوؿ من الفًتة ىذه الفًتات حتوؿ الشفوية إىل كتابة مث دلعاف الفكر يف ال
تطور سو سيو ثقايف وأديب وىي العهدة العباسية تقاطع مجاؿ دين بن شيخ مع أدونيس يف ىذه الفًتة، حبيث 
عمل رسم تأثَت البنية السو يسو ثقافية على اآلداب، أصبح الشاعر رىُت  الطبقية حتدد لو األغراض اليت ينسج 

 حتدد ادلعا م األساسية لقصيدة النحويا وصرفيا وصوتيا، وقراءة أدونيس للنصوص نقدية فيها، حبس النخبة اليت
لنقاد أبدعوا نظريات يف األدب منهم ابن طبا طبا، اجلاحظ، القاىر اجلرجاين، ابن خلدوف  ...  وقراءة نصوص 

وا على أبراز جتليات احلداثة يف الشعرية لشعراء منهم أبو نواس، أبو عالء ادلغريب.... يعتربىم أدونيس شعراء عمل
 .إبداعاهتم الشعرية يف ىذا العهد 

"           فالنقد  2"وحدىا تعشق األثر األديب وتقيم معو عالقة شهوة "ػػػػ ىنا استعاف أدونيس بآلية  القراءة 
ال يصدر عن موقف أيديو لوجي مسبق يتحكم بو، وال عن موقف مدرسي يضيق أفقو، إهنا حياوؿ أف يقرأ النص  

بذاتو، ويقدـ ىذه القراءة باعتبارىا ليست إال احتماال نقديا تقودييا من احتماالت عديدة، ال يقدـ رلموعة من 

                                                           
 .  230ص ،ـ2010، 1.مشري بن خليفة: الشعرية العربية، مرجعياهتا وابداالهتا النصية ، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، األردف ، ط  1

 . 87ص،1985، 1ادلغرب، طروالف بارت، النقد واحلقيقة، تر إبراىيم اخلطيب، الشركة ادلغربية للناشرين ادلتحدين،   2
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الت، ال يلقي إمكاف قراءة ثانية تكشف يف األحكاـ القاطعة وإمنا يكشف يف النص عن نظاـ مًتابط من الدال
 .ويقدـ ىذه القراءة باعتبارىا ليست إال احتماال نقديا  1 "نظاـ آخر

أما مجاؿ الدين بن الشيخ فقد وجد يف نظريات النقاد ادلتأخرين برنامج لرسم مشروعو وعمليات حتليليو 
قتيبة نظرية حتديد أىداؼ وزلتويات الشعر، من ونقطتو بداية الختباراتو يف الشعرية العربية، استلهم من ابن 

طبا نظرية اإلبداع الشعري يف دلعرفة وفهمها، استمد من ابن طبااجلاحظ نظرية ادلهاـ الثقافية للنشر وىي نقل ا
نظرية منهج  القصيدة ومن عبد القاىر اجلرجاين نظرية الكتابة اجلديدة اليت تعتمد على ادلعٌت ػػػػ استلهم من االمدي

التحليل ومنط الكتابة واستفاد مجاؿ الدين ابن الشيخ من ادلنهج التارخيي، حبيث أنو استطاع أف خيطط لربنامج 
مشروعو االبستمو لوجي لشعرية العربية وحيدد معادلو من نظريات النقاد ادلتأخرين نظريا، مث ذىب إىل اجلانب 

تمثلة يف حسن اختباره الكلية ادلفتوحة للشعرية العربية ادلالتطبيقي واعتمد على الطريقة النبوية، يف دراسة البنية 
يسو ثقايف الذي يتحكم يف إبداع الشاعر ويقيده وينعكس ذلك على البنية اجلزئية ادلغلقة وىو الشكل للوسط السو 

سجاـ ػػػػ القصيدة واالكتماؿ يكمن يف البيت، القافية، الوزف، وتوازف ىذه ادلكونات بشكل الكلية النصية يف ان
نوع من  "القافية دالليا وصوتيا عي النواة اجلوىرية اليت تكوف بنية البيت ىي  واعتربقوانينها مع بنيتها الدالة، 

اتساؽ وانسجاـ النص حبيث يكوف عبارة عن بنية واحدة متكاملة وبالتايل  2"ادلؤالفة أو تناسب األصوات
يشارؾ يف ىذه الداللة الذاتية تبعا ذلذا يبدو 3"وأف كل جزء منها يف كليتها شلتلئة بدالالهتا اخلاصة هبا، "فالقصيدة 

 أف اجملموع ينغلق على ذاتو خاصية القصيدة تكمن يف مكوناهتا، واستعاف مبصطلحات من علـو شىت.
 :اللغة الشعرية -2

يف تثور اللغة الشعرية يف تصور أدونيس على الذات والواقع واجلودة إىل خارج الذات و الالواقع تسبح 
وتباغت ادلعقوؿ والالمعقوؿ، اللغة ىي الشاعر والشاعر ىو  تفاجئالعا م ادليتا فيزيقي، نشطة، حركية ومتجددة، 

وسيلة استنباط واكتشاؼ تثَت ادلتلقي وهتزه من  "اللغة، تفجر كل ما يتعقبها وتستمر إىل األماـ بكل حرية، وىي
، عند مجاؿ الدين بن الشيخ ينبغي ذلا أف تتالئم مع أوضع 4"بأصواتواألعماؽ وتغمره بإحاءاهتا وإيقاعاهتا، وتأسره 

الصورة " اللغوي للعصر، وشعرية اللغة عندما تظهر مالمح الشيء ادلوصوؼ كما ختلق صورة يف ادلعٌت، ألف
 ." الشعرية نسقا كسائر أنساؽ اللغة الشعرية

                                                           
 . 297ص، 1986،  5.اعة والنشر والتوزيع ، لبناف ، طأدويس ، زمن الشعر، دار الفكر للطب  1
 .139ـ، ص 1968،  1شكري عياد، موسيقى العريب، دار ادلعرفة، مصر ، ط  2

 .6مجاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية، ص   3

 .79ص ،1979،  3.ط ،دار العودة، لبنافأدونيس مقدمة يف الشعر العريب،   4
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 األفق المعرفي الشعري:  -3
نده يكمن يف االنفتاح ودديومة البحث واالكتشاؼ وأف النفس تتشوؽ حيده أدونيس أفق ادلعرفة الشعرية ع

 .إىل ادلعرفة دتاـ ادلقصود من الكالـ، واألفق اجلديد الذي يًتؾ فيو اإلبداع ينشط ويستمر واقعيا
 الحداثة: -4

الشوع والتحدد، والتعدد "تتضمن احلداثة الزمن عند أدونيس وتشمل اإلنساف وما فيو وحييط بو يف
تتخطى النموذجية، وتتحرؾ يف أفق " وتظهر يف اإلبداع األبدي، وشعرية احلداثة 1" التساؤؿ، التمرد، واحلرية

من زاوية ميتا فيزيقية، أما عند مجاؿ الدين بن الشيخ تظهر يف االنزياح عن ادلعيار أو  2"التوكيد على الغرابة
عن ادلثايل ادلتقن، أي البعدية عن ادلعيار والدونية عن النموذج الثابت للكتابة، ىي االستعماؿ اجلديد ادلتغَت 

 النموذج مهما كاف العصر من زاوية واقعية .
 النتائج النهائية : -5

يعترب كتاب "الشعرية العربية" ألدنويس عبارة عن زلاضرات مجعت يف كتاب عرؼ فيو ادلسألة للعا م العريب 
يرسم ادلعا م الكلية للشعرية العربية وحيدد اخلصائص اجلزئية اليت األديب الغريب األورويب، بطلب منهم، واستطاع أف 

القوة ادلركزية الفاعلة وادلؤثرة يف الثقافة " تفرقها عن باقي الشعريات فهي مرتبطة بلغة مقدسة لغة القرآين الكرمي
الداليل واألسلويب العربية اإلسالمية فهو مصدر الذي انبثقت عنو الرؤية للوجود وىو اخلطاب ادلتعايل بنسيجو 

جاء ليمجدىا بصفتها لغة متجددة يف ذاهتا تبتكر من تلقاء نفسها، أبدع الشاعر  3"وتركيبة اللغوي ادلخصوص
العريب هبا نصا شعريا سلتلف شفويا وكتابيا عن باقي النصوص الغربية وهبا أصبحت الشعرية العربية إبداعية أبدية 

 شاملة.
لى قراءة أدونيس يف دراسة الشعرية العربية يف كتابو "الشعرية العربية" يف يستند مجاؿ الدين ابن الشيخ ع

 االصلاز مشروعو يعتمد النظرية وادلنهجية احملكمة ويستنتج أف  5ادلنطلق ويف اإلجابة عن التساؤالت، وخيتلف معو 
 
 

                                                           
 .81ص، 2012أوبَتى ىدى، مصطلح الشعرية عند زلمد أنيس، مذكرة ماجيسًت، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر  1

 . 288/289ـ ص 1985ئة والتفكَت، النادي الودي الثقايف، السعودية، د ط ، يعبد اهلل الغدامي، اخلط  2
 .29ص  2008.  1موسوعة السرد العريب، ادلؤسسة العربية للدراسة والنشر لبناف طإبراىيم،  عبد اهلل  3
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و حرياف القلم بالكتابة ادلوجود ى" الشعرية العربية ال خترج عن كوهنا خلق ألمناط شعرية موجودة مسبقا ألف
  1".... يكتسب صَتروتو من كونو نتاجا كتابيا أو جده اخلطاب الذي ال ديثل يف حقيقة األمر سوى ذاتو

اإلبداع الشاعر فيها إال إذا أتقن الشاعر لعبتها وعرب عن الشيء بالقوؿ الصائب الصادؽ وركز على ادليزة 
القصيدة الشكل بالتحديد شعرية القافية والوزف واإليقاع، ألف بنية الشعر ادلوجودة يف الشعر العريب ومها البنية: 

فبنية  2"بنية التوازف ادلستمر ... حيوي عنصر اإليقاع يف مستويات بنية الشعر الصوتية والًتكيبية والداللية"ىي
 القصيدة متكاملة يف أجزائها.

 المكاملة بين الطرحين . ج( 
شيخ أجابت عن النقص وتكلمت عن الصمت الذي استفسرت عنو قراءة  نرى بأف قراءة مجاؿ الدين بن

 :أدونيس للشعرية العربية، نتحدث عنو يف النقاط التالية
 قراءة أدونيس للشعرية العربية : (1

يف الكوليج دو فرانس، فهدؼ القراءة كاف الدعوة من أستاذة 1984كانت يف زلاضرات ألقيت يف أيار 
بن شيخ فعمد إىل كتابة الكتاب، درس فيو الشعرية العربية هبدؼ استنطاؽ الصمت ادلدرسة، أما مجاؿ الدين 

 م كاف اخلطاب النقدي "الذي دعا إليو أدونيس فقراءتو تقرأ الصمت وما كاف صامتا وتطرح كثَتا من التساؤالت
ا ة؟ ىل ألهنالتقعيدي الذي ساد، خطاب واحدا، بنظره واحدة لكن بأصوات متعددة ؟  م ىذه النظرة الواحد

  3" ححبت غَتىا؟ ودلاذا، وكيف؟ ...
       الواحد ادلتواصل، خيفي وراءه صمتا« ألف اخلطاب النقدي كاف كاف واحدا رغم تعدد القراءات فهو

و وغيابا، ونقصا، وضلن اليـو مدعووف إىل شلارسة قراءة لًتاثنا النقدي الشعري تكشف عن الغياب والنقص، 
استنطق بكلمة مجاؿ الدين بن الشيخ الصمت حيث كرر ذلك االستفسار ومدى تأثره  4"وتستنطق الصمت

 بالكلمة .
 
 
 

                                                           
 . 38/ 33عبد اهلل إبراىيم موسوعة السرد العريب ص   1

2
 .105ص ،ـ1988، 1اكسبوف، قضايا الشعرية، ترمجة زلمد الوايل ومبارؾ حنوف، دار توبقاؿ للنشر ادلغرب، طجروماف   

 . 36ص أدونيس الشعرية العربية  3

4
 ادلصدر نفسو.  
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 الممارسة الشعرية : (2
دعا أدونيس دلمارسة قراءة للًتاث النقدي الشعري العريب، مساىا مجاؿ الدين بن شيخ ادلمارسة الشعرية 

 النقدية . وىي عنده عبارة عن صنعة متقنة، شلارسة لغوية خاضعة للدراسات
دلمارسة الشعرية صلده يتقصى ىذه ادلمارسة يف شلارسة النقدية حبيث صلد فيها أف احملدثُت خضعوا لقواعد ا

كلية التحوؿ  "سيو ثقافية وضغط العلـو اللغة، ادلسألة عند ابن الشيخ تتعلق باختبار ثقايفخاضعة دلعا م سو 
لذي أحدثو يف البنية االجتماعية والثقافية، بوصفها رسالة إذلية، الثقايف اليت صاحبت ظهور القرآين، ورافقت األثر ا

، ال شيء يقاـو مشروع كبار العلماء 1"هتدؼ إىل مجع شتات اذلاـ... أصدرت داللة اجلمع ىذه يف اللغة العربية
أف يرسم  لوجية اإلسالمية لكي يصل الناقد إىل شلارسة القراءة الصحيحة لًتاث النقدي الشعري، عليويمو االبيست

 طريقة حتليل دقيقة ومنهج اختيار وعليو وضع مجاؿ الدين بن شيخ ىذه الطريقة .
 طريقة التحليل : (3

اخلطاب الذي حتولت مادتو اللغوية إىل نسيج فٍت،فهذه "يويل ابن الشيخ طريقة التحليل أمهية كربى ألف
، وحتدد 2"على منواؿ العمل اجلراحي األسلوبية مرماىا حتديد بؤرة اإلبداع، فهي ضرب من التحاليل ادلخربي

 الطريقة يف العناصر التالية:
 حتديد أىداؼ وزلتويات ادلعارؼ . -
 .حتديد ادلهمة الثقافية وىي التفكَت يف ادلعرفة ونقلها -
 حيدد اخلطاب النقدي وظيفة الشعر وجيعلو موضوع حتليل فالشعر ىو شلارسة الصنعة .  -
كلية الضروب واألمناط ألهنا تتحكم يف واللغة وطريقة الكتابة والتنويع يف يتكوف النموذج النظري للقصيدة من   -

األغراض، فادلمارسة ادلعاصرة ادلتصورة تربط بُت منوذج القصيدة وبُت اإلنتاج لكي تتوفر على قصيدة غنائية 
 وصفية اجتماعية .

 إبداع القصيدة يكوف يف إسًتاجتية ادلعٌت . -
 ػػػػػػ ادلستوى النحوي ػػػػ ادلستوى الداليل ػػػػ ادلستوى العروضي . حتديد مستويات التحليل: ثالث: -
 ضرورة أف يكوف االختيار منوذجي . -

                                                           
 .33ص  ،عبد اهلل إبراىيم ، موسوعة السرد العريب  1
 . 60، ص1983، 1عبد السالـ ادلسدي، النقد واحلداثة، دار الطليعة للطباعة والنشر لبناف ط   2
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الشعر شلارسة يستعمل لغة عريسة موحدة معجمية ومقعدة ضلويا، يكتسب الشاعر ذالك بواسطة التمكن من  -
 اللغة والتكوين بادلمارسة .

 إنتاج مشروعو ىي.وضع أربعة اختيارات مناذج االختيار: (4
 اختيار شعراء : ( أ

 مبثل الشعراء شكل احلساسية ادلهيمنة على سنوات التعبَت وسنوات اإلنشاء 
 :اختيار الفترة المدروسة ( ب

قرأ أدونيس الشعرية العربية يف الفًتة ادلمتدة من العصر اجلاىلي إىل العصر اليسر بالية احلديثة أما مجاؿ 
وسة من هناية القرف الثاين اذلجري والسنوات األوىل للقرف الثالث اذلجرة، ويدلل الدين بن شيخ فحدد الفًتة ادلدر 

 يف اخلادتة على ضرورة اختيار فًتات قصرة  واحضاعها لتحليل دقيق، نلحظ أنو تقاطع الناقداف احلقبة العباسية .
 . عاصمة ثقافية ، تتوفر فيها كل الشروط لتكوف النموذج للمشروع اختيار بغداد : ج( 
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قام أدونيس بقراءة الشعرية العربية متأثرا بالنقد الفرنسي عمد إىل قراءة الالمعقول واجملهول وادليتافيزيقي 
واللغة الشعرية عند روحانية حتاكم الذات وخارج الذات باالستعمال اجملازي والغوص يف اخليال ركّز على اجلانب 

 اجلاىلي إىل عصر السريالية بروز ادلدارس الددائية والسريالية.الشكلي وادلضموين يف القراءة وحدد الفرتة يف العصر 

أّما مجال الدين بن الشيخ كانت دراستو للشعرية العربية نظرية ومنهجية ، عبارة عن مشروع استمروجي  
وانتاجو الشعري الفين وعالقاتو مع البنية السوسيوثقافية للمجتمع ، عمد إىل دراسة مشروع الشاعر يف برنارلو 

حبث درس ادلشروع السوسيو ثقايف للبنية االجتماعية من حتديد الوسط بتحديد الفرتة ادلدروسة ، وكانت يف هناية 
سنة تقريبا( وىذا التحديد عنده يتحكم يف إصدار  04القرن الثاين اذلجري وبداية القرن الثالث ىجري ) 

كل اجملاالت ، طبقة الشعراء ادلختارة كانت طبقة   األحكام وضبط النتائج، واختار بغداد بؤرة النشاط والتنافس يف
اليت تظهر فيها اجتاه النجتمع بتطوراتو يف رلاالت االقتصاد والدين وعلوم اللغة والنقد، أّما الشاعر ادلبدع عنده ىو 

على ألنّو سيطر على تقنيتو ومنحها طاقة تعبريية ، حبيث أصبح الشعر عنده يّرن ومنو ركّز أبو متام يف حقبتو 
الدراسة العروضية واعترب القافية والوزن وااليقاع ىم مصدر االبداع والشعرية العربية يف التعبري الصادق عن الواقع 

 واستعمال اللغة اجملازية اليت حتاكي الواقع والوجود.

ة الشعر بعد دراسة الشعرية العربية يف قراءة أدونيس ودراسة مجال الدين بن الشيخ أّن أصل الشعرية العربي 
 ، ومن خالل األخري قراءة ودراسة الشعرية العربية.اجلاىلي ومنو قعد للنقد الشعري العريب 

انطلقت دراسة أدونيس للشعرية العربية من وظيفة الشعر وىي البحث عن التفاعل بني الكوين والوجود  -
الشيخ من نفس الضرورة ، انطالقا من البحث يف اجلزئي والكّلي والوحدة بينهما ، انطلق مجال الدين بن 

ضرورة الكّلية واخلصوصية يف إثبات الواقعية النصية واعترب القصيدة بنية كلية ممتلئة بداللتها اخلاصة هبا ، 
 فالقصيدة تشكل رلموعة ينغلق على ذاتو.

غ رأى أدونيس أّن الشعر ممارسة كالم وممارسة احلياة والوجود ، ودعا إىل استنطاق الصمت وتعبئة الفرا  -
وممارسة قراءة نقدية لرتاثنا النقدي الشعري ، درس مجال الدين بن الشيخ الشعرية العربية من خالل ممارسة 

بالتكوين وادلمارسة ، وإنتاجو ىو الشعراء ألنّو يعترب الشاعر صانعا ، يقوي استعداداتو الفطرية ولغتو الشعرية 
 شعر.

وأعمالو من أجل كتابة شعرية عربية مفردة ، أما مجال الدين  يستمر أدونيس يف قراءة الشعرية العربية يف كتبو -
 بن الشيخ فرأى بأّن مشروع الشعرية العربية مل يكتمل بعد والنتائج ادلتحصل عليها  أولية مل تستويف بعد.
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 امللخص:

إّن البحث ادلعنون بــــ" الّشعريّة العربّية " بني أدونيس و مجال الّدين بن الّشيخ )دراسة مقارنة ( يف  

 ادلدونتني : " الّشعريّة العربّية " ألدونيس و " الّشعريّة العربّية " جلمال الّدين بن الّشيخ ركّز على الكلمات ادلفتاحّية

منها : الّشعريّة العربّية، اإلبداع ، اللّغة الّشعريّة االبتكار الّصناعة ...، و مبعرفة مرجعيات كّل ناقد يف مدخل 

البحث ، حيث كانت مرجعياهتما متأثرة بالّنقد الفرنسي ، فكّل من أدونيس و مجال الّدين بن الّشيخ درسا يف 

و احتكا بالّنقاد الفرنسيني وتأثرا بنظرهتم ادلختلفة إىل الوجود و  و ممارسة فرنسا و أتقنا الّلغة الفرنسّية نطقاً و كتابة

احلياة و اطالق العنان إىل حرية الّنفس و اخليال و االىتمام مبوسيقى الّشعر. ُقسِّم البحث إىل مقدمة و مدخل و 

لفصل الثّايّن قراءة مجال الّدين بن ثالثة فصول ؛ يف الفصل األول تناول فيو قراءة أدونيس للّشعريّة العربّية و يف ا

الّشيخ ذلا ، و بدراسة مقارنة بني القراءتني يف الفصل الثّالث ، ويف اخلامتة كانت زبدة القول بأن ىناك تقارب بني 

القراءتني ألّن مجال الّدين بن الّشيخ استنطق الّصمت و مارس القراءة الّنقديّة للّّتاث العريب الّشعرّي كما فعل 

يس وانطالقا من نفس ادلنطلق بأن أصل الّشعريّة العربّية ىو الّشعر العريّب اجلاىلي . مهد أدونيس بقراءتو أدون

للشعريّة العربّية طريقاً مفتوًحا للنقاد للغوص فيها ؛ عندما دعا إىل استنطاق الّصمت و ممارسة قراءة حقيقية نقديّة 

ادلغاريب مجال الّدين بن الّشيخ و قام بقراءة نقديّة متعمقة يف الّشعريّة  لّتاثنا الّنقدّي الّشعرّي ، جاء بعده الّناقد

                العربّية متأثراً بآراء أدونيس و قراءتو ، تتبع الّناقدان الّشعريّة العربّية يف عالقة الّشاعر ادلبدع مع حميطو الّسوسيوثقايف

فا يف طريقة الّتناول و الفّتة ادلدروسة و ادلنهج ادلّتبع ؛ انتهج و دور الّلغة الّشعريّة يف عملية اإلبداع و اختال

أدونيس آلية القراءة و ادلنهج الّتارخيي لتقصي آثار الّشعريّة العربّية ، و تبىن مجال الّدين بن الّشيخ الطّريقة البنيويّة 

 .لضبط الّنتائج و رّكز على الّشكل يف إبراز مكمن الّشعريّة العربّية

 

 



Résumé : 

  La recherche intitulée « poétique arabe» entre Adonis et Djamel 

Eddine ben Cheikh (étude comparative). 

Djamel Eddine ben Cheikh,s'est focalisé (cocentré) sur les mots clés : « 

poétique arabe, créativité, langue poétique,innovation, …»en 

connaissant les références de chaque critiques dans le portlet rechercher 

surtout que leurs références étaient influencées par la critique française 

et en sachant que les deux critiques ont fait leurs études en France ,donc 

appris la langue parlée française et écrite(application)et ont côtoyer des 

critiques français et ont été influencés par leur différente maniére de voir 

l'evistence et la vie,de laisser liberté de l'esprit, l'imagination et l'intérêt 

pour la musique de la poésie. 

La recherche est divisée en introduction,entrée, et trois chapitres: 

- Dans le1er chapitre on parle de lecture d' Adonis à la poétique arabe. 

- Dans le 2éme chapitre on parle de lecture de Djamel Eddine ben 

Cheikh à la poétique arabe et comparative entre les deux lectures dans 

le 3éme chapitre. 

En conclusion, la déduction était qu'il ya une convergence entre les 

deux lectures parce que Djamel Eddine ben cheikh a fait parler et le 



silence et lecture critique du patrimoine critique arabe .comme l'a fait 

Adonis en partant du meme principe (logique)que l'essence (origine )de 

la poétique arabe est la poésie présislamique . 

Adonis a tracé par sa lecture poétique arabe un chemin laissé ouvert aux 

critiques pour s'y est metre quand il a appelé à faire parler( interroger) le 

silence et pratiquer la vraie lecture critique de notre patrimoine 

poétique critique . Ensuite . juste aprés lui c'était le tour du magrébin 

Djamel Eddine ben cheikh – infuencé par Adonis et sa lecture- de faire 

une étude approfondie sur la poétique arabe. 

Les deux critiques se sont penchés sur la relation entre le poéte créateur 

et son environnement socioculturel et le role de la langue poétique dans 

la création en se dévergeant dans l'approche et la durée de l'étude et 

l'approche (methode )suivie . 

Adonis a utilisé une mécanique de lecteur . une approche historique 

pour étudier les effets de la poétique arabe . Quant a Djamel Eddine ben 

cheikh .il a adopté la méthode de modularisation pour ajuster les 

résultats en se concentrant sur la forme( figue) et en mettant en évidence 

le plus possible la poétique arabe. 
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