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 في النخبوية وتداعيات المشهد الشعري 

 العربي المعاصر

 د. أحمد زهير رحاحلة

 جامعة البلقاء التطبيقية
 

 الملخص

تهددددذ هدددرا الدرا دددة فلددد  الب دددبذ نلددد  جا دددع مددد  جبا دددع الم دددهد ال دددعر  
العربدددل المعايدددر يتمبددد  ادددل بدددربز فددداهرس ال ذببيدددة ايددد   بت دددع   دددرل  فلددد  بيدددا  

 دددب اه فهبرهدددا ب تاوجهدددا  با ت دددراذ ببارهدددا القريبدددة حددددبد الفددداهرس بأ ددد الها بم
بالبعيددددس ادددل الم ددددهد. بتب دددله الدرا ددددة فلددد  تحقيدددا مبت اهددددا بجملدددة مدددد  ا دباه 
ال قديدددة المةومدددة لجزويددداه المعالجدددة  با تهددده فلددد  أ  فددداهرس ال ذببيدددة ادددل الم دددهد 

برس مدد  يددبر القلددا با اددطراع التددل تعيددذ ببا دد  يدد -ل مجملهدداادد–ال ددعر  
 ددعر العربددل المعايددر  بأاادده فلدد  ممار دداه مدد   ددط ها أ  تزيددد القطيعددة بددي  ال

أ طددداع الم دددهد  بت دددامل السباددد   بتد دددب لتحدددب ه  دددد تيددديع جدددبهر ا بددددا  
 ال عر   بتعّما حالة التراج  التل بيلتها القييدس العربية المعايرس.

 

 ل عر العربل المعاير.ا –ال لماه المستاحية: ال ذببية
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Abstract 

This study aims at spotlighting one of the contemporary Arab poetic 
scenery facets represented in the emergence of elitism phenomenon, to 
highlight its limits as well as its forms, rationales, emergence and results 
and to foresee its short and long terms effects on the scenery. It tries to 
achieve its objective through using a group of critical tools that meet the 
partialities of the treatment. Generally, it concludes that elitism 
phenomenon in the poetic scenery is represented by anxiety image faced 
by the reality of the contemporary Arabic poetry and that there are 
practices which intensify rupture among the poles of the scenery and 
become a source of transformations which may afflict the essence of the 
poetic creativity, deepen the recession and degradation status faced by 
the contemporary Arabic poem. 

Key words: elitism, contemporary Arabic poetry.  
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 مقدمة

يحيح أ  ال عر ال جبهره " ذبب "  ل     ا  دبمًا جماهيريًا  ب ا  م ب دًا 
  ب أيددديًة مددد  م ب ددداه الهبيدددة العربيدددة  لدددا ي ددد  ال دددعر يبمدددًا ا تقاويدددًا ب  ف يددداويًا 

 فيجابيدددًا داً  نلددد  معدددا ل ال دددمب الس دددر  م دددتبدًا  ب ا ددده  ذببيدددة ال دددعر مسهبمددداً 
بالتميدز ا دبددل  بلدا يذدد  يبمدًا مدد  دذيد  أب باددي  ف  أ د   ددا  داومدًا ي سدد  ذببدد  
 بيطرح زبده ب  يبق  م   ف  مدا ي سد  السد   بلدرا ادع  العربدل الدر  تر ده ادل بنيد 

أ   –ب  نلدد  مدد  يريددد–مقبلددة لال ددعر ديددبا  العددرعن لدد  ي ددب  مدد  ال دده  نليدد  
ن  بمدد  أ  الحدددي  ندد  ال ذبددة با  دددارس ي ددتبد  بهددا مقبلددة لال ددعر ديددبا  ال ذدددع

فليهددا لي دده بالحددد  الطددارش نلدد  ال ددعر العربددل  ف  أ  ا مددر لددا يرتددا اددل  بيددر 
 م  جبا ب  فل  تل  الم تبياه المتعالية م  الممار اه ا  ياوية  با   ةا نل 

ادل م احاه محدبدس  بيله فل  حّد ا  تسداء با  دا بالت دررا راتيدًا حبلهدا  بلديب 
ا هرا ا بتداء مذالسة لم هج البح  العلمدل  ب سدز فلد  ا ح داا  بد  التدداب  بقددر مد

 هب تبييذ لجا ع م  الم هد ا تدنه أهميت  الباح  فل  ال فر اي .

ب جددد أ  ن دددبا  البحددد  يحيدد  فلددد  جدددزويتي  أ ا دديتي  أب همدددا: لال ذببيدددةن  
نل  مسهدبا ال ذبدة  بدبرهدا   بُأذراهما لالم هد ال عر  العربل المعايرن بالب بذ

بممار اتها   يح ا اليلة بي  الجزويتي   بيد ب لتجلية أبعاد الفاهرس بأبرهدا ادل 
حدددبد اهتمدداا البحدد   بنليدد  اددع  البحدد  اددل د لددة ميددطلح "ال ذبددة"  دديحي  مدد  

  ب  دددبء السل دددسة ال يا دددية بمتعلقاتهدددا  مددد  ن1لجا بددد  ا  ا دددل فلددد  نلدددا ا جتمدددا 
بددداريتب  بمب ددد ا  بمي دددي  رببرتدددب  برايددده ميلدددز  برببدددره دا   ذدددة  طربحددداه 

                                                 

(1) Boudon R. Bourricaud F: Dictionnaire critique de la sociologie, 3ème 
édition mise à jour 1990, Octobre Presse Universitaire de France. 
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بمددار ب  بمددا ب ايبددر ب يددرها. بجميدد  مدد   ددبا لددا يذددر  ندد  فطددار تبيددديذ 
نددد   ب هدددا ت دددير فلددد   – يا دددية  ا ددده أب دي يدددة أب اجتمانيدددة  أب  يرهدددا-ال ذبدددة 

طبقددددة معي ددددة أب مجمبنددددة م تقدددداس راه  ددددلطة  تمددددارب  سددددبرًا  بتحددددد  تددددطبيرًا اددددل 
المجتمدد  الددر  ت ت ددع فليدد  أب حتدد  الددر    ت ت ددع فليدد   بتددرهع المعدداجا ال ربيددة 

  ب جددد اددل ن1لن هددل أ ددبم مجمبنددة مدد  ال دداب اددل المجتمدد Eliteفلدد  أ  ال ذبددة ل
يدداُرها.  بددُة القَددبا بُ َذَبددُتها: ذب تَدداَرُه مب  ددُ . بُ ذ  َبددُة: َمددا اذ  المعجددا العربددل القددديا أ  "الُ ذ 

.  َدداَ  َأبددب َم  ُيددبر   َدداَ  اَ يددمعل اب  ببَادداو الُ ددب ب َباَددت حب الذدداءب : ُيقَدداُ  ُهددا  ُ َذبددة ال قَددب 
تَداَرُه اَ يدمعل. َبُيقَداُ : جداَء  بة  بعب  ا  الذداءب  َبالُلَ دُة ال َجيودَدُس َمدا اذ  َبَ ي ُرُه: ُيَقاُ  ُ ذ 

. بَ َذب تُدددد  َأ  ُذبدددد ا  َيدددداربهب ددددُع: الُ ددددز ُ . ابددددل ُ َذددددعب َأيددددحاب  َأ  ابددددل ذب تَدددد . بالُ ذ    فبرا َ َزن 
با   تبذدداُع: ا  تبددزا . با  تذدداُع: ا ذتيدداُر با  تقدداُء  َبمب  ددُ  الُ َذبددُة  َبُهددُا ال َجَماَنددُة 

. َبابدددل َحددد ددد  ُها  دددَ  الروَجدددا ب  اتُ  تَدددَزُ  مب تددداُر مب ددد ب الُ دددةُتذ  ي ب َنلبدددلع  َنَلي  ُا  َب بيدددَ  ُنَمدددر: دب
ي ب  بَذَرج  ددا ددَ  الُ ددابب  الُم  َتقَددب  . َبابددل َحدددب بددة  ببالُادداو: الُم  َتَذُبددب  مب بددةب  الُ ذ  ابددل الُ ذ 

" اب ماودددَة َرُجددد   ددددَ  ال قَدددب  دددَب : ا  َتَذدددَع مب   بلددددا ي دددادر المعجدددا الحددددي  هددددره ن2لاب ددد ب اَ   
الددددد  ه  بايدددد   جددددد: "ال ذبددددة: المذتددددار مدددد   دددد   ددددلء  بيقددددا  جدددداء اددددل  ذبددددة 

 .ن3لاب : ذيارها"أيح

                                                 

(1) Cuillemain, Bernard: (Elite) in Encyclopedia Universalis, Vol 8. 
France S.A. 1990. 

بر (2 7جما  الدي  له  ن اب  م ف به  3  دار يادر  ط1   لسان العربهدن   11   بير
7ص  1993 5 1- 7 52 . 

ببذرب  ل(3 ا  1ن ميطس   فبراهي   الم تبة ا  ةمية للطبانة 2   جم الوسيطالمع  ن960
بزي   ط بالت ب   ص2بال  ر  9  ا ط ب 0 8. 
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ف  جربر ال ذبة أنما م  هره الحدبد  بترتدد تاريذيدًا فلد  حقدع اداربة ادل 
يددراره نلدد  أ  تقددبد المجتمدد   –نلدد   ددبي  المبددا –القبدددا  بمددا اهتمدداا أاةطددب   با 

اودة مد  ال دابهي  ربهدا ادل السة دسة ف   داهد نلد   بدَدا فهدبر ال ذدع  بنمقهدا ادل 
ح بمدددا يحمددد  مددد  د  ه بتطدددبراه ايددد  بددداه مددد  المجتمعددداه  ب دددرم أ  الميدددطل

ا لسدددة بم ا دددة ت  دددل نددد  التسيدددي  ايددد   نلددد   حدددب يجعل دددا  بدددادر لبيدددا  أ  ال ذبدددة 
الم ار فليهدا ادل البحد  هدل ال ذبدة ا دبيدة  بنلد  بجد  التذيديص تلد  المتيدلة 
ب ددددع أب بددددعذر بال ددددعر العربددددل المعايددددر   يددددر أ  ا مددددر   يذلددددب مدددد  بعدددد  

أ  ا  ربا ال ا ي  ال فدر ادل  ذببيدة محدددس هدل تلد  التدل تتيد   محارير  رل 
أب ذلسياتهدا  ن1لبالم هد ال عر   ب    ب  التعما ال "م طا ت بي  ال ذع العربيدة"

ا يديبلبجيددددة  بيددددراناتها الفدددداهرس أب الذسيددددة  بأبرهددددا العدددداا اددددل ا بدددددا  ب اددددايا 
  جبا ددع الم ددهد ال ددعر  المجتمدد   نلدد  مددا ل مددر مدد  أهميددة  ب   دد   بجا ددع مدد

المعاير  ا بير مد  هدره ال ذدع هدل مد  اليد ذ "الدر  ي  دط مد  تلقداء  س د  ادل 
مجتمددد  مدددا ا دددت ادًا فلددد  م فبمدددة  يميدددة أب ا ريدددة ذارجيدددة ...  بهدددرا اليددد ذ مددد  
ال ذع يعا ل م  يعببة ال ا تيا  بالتباي   بيعا ل م   عبر بعدا ا  تمداء 

ار ة فح ا ًا بالمقتا  ممدا يداعد  ادل ال هايدة فلد  نقددس مما يسقده القدرس نل  الم 
  ن2لال ددعبر بددالتسبا باحتقددار اذذددر بهددره جميعهددا تسقددده القدددرس نلدد  التددطبر بالتددطبير"

بهدددرا يجعددد  ال ذدددع الطليعيدددة التدددل تتبلدددد ب دس طبيعيدددة بح دددا الذيبيدددية بالتميدددز 
 هدا ال ذدع الم  دبدس  مد  هدره المعالجدة  بم دبس ا  دتب اء أ مستثناا ا يي  ايهدا 

                                                 

ب يعرع ل(1 ب ل  أب 2ن المرز ب طية لل  ر الاخب العربية وعطالة اإلبداع  ن007    دار المت
ب ب  ص 1ت 7 . 

بد ل(2 بل 2ن  عادس  م   مجلة الباحث االجثماعي  "الاخبة والمجثمع: ثجدد الرهااات"  ن010
1دد الع 1الجزاور  ص –   بتمبر  جامعة بات ة0 0 5. 
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بالجددار  البحدد  ن هددا ببيددسها البدددي  المطلددبع لل ذددع الدذيلددة  ب  هددا باتدده  ليلددة 
حدددّد ال ددددرس  ب   ممار ددداتها الب ددداءس تتجلددد  ادددل الب دددبذ ادددد الممار ددداه الهدامدددة 

 لل ذع المسرباة بالمهيم ة نل  جبا ع الم هد ال عر  المعاير.

معايددر" اهددب أمددر بددالد التعقيددد   ددري  أمددا الب ددبذ نلدد  "الم ددهد ال ددعر  ال
 التحب   بليب أ ل  م قة محابلة تططير الم دهد أب ر دا حددبده الزما يدة بالم ا يدة 
بن ايره السانلة  بم  ه ا  طلع ال ةمة ال التحبط  با  دارس فلد  أ  ا مدر ادل 
بع  مةمح   يبق    بيًا بنييًا نل  البباه  ب يبق  ادل بعد  جزوياتد   دابًة 
 للرد   ير أ  الم هج البيسل الم ت د فل  ب ية مبببا بها  يجع  التحلي  ب تاوج 
تحقددا معددايير بمد ددراه مباليددة اددل تر دديا الحدددبد المقببلددة بالمتسددا نليهددا للم ددهد  
فلددد  جا دددع تجربدددة  دددعرية معايدددرس امتدددد بهدددا العمدددر فلددد  الحدددد الدددر  يعدددي  نلددد  

 ا  م  أدلة ا بباه الةزمة ب باهده.بيسها  بيدهلها لتحم  الم دبلية ن  أاعاله

 بيبق  لزامًا الت بي  فل  أ  الحدي  با  تباب ال بع  جبا ب   د ي ب  ناماً 
ن  ال ذبة ا دبية أب ال ذبة المبقسة  بهب نمبا يقبد فل  الذيبص  اة ريدع أ  
الحدي  ن  ال ذع ال عرية يدذ  ادل نمدبا الحددي  ند  ال ذدع المبقسدة با دبيدة  

  ال ددانر بال ا ددد بالمتلقددل يم دد  أ  ي  ددع فلدد  هددره ال ذددع  بيطذددر ذيبيدديت  بأ
 م  مب ع  بممار ات .

 )مكاشفة(

يريد البح  ال متابعات  لمدا دار حدب  الم دهد ال دعر  أ  ا  فدار تبزنده 
ايدد  حددب  اتجاهدداه بددة   أبلهددا اتجدداه مددداا     يستددط ي دديد بمددا تحقددا  بيرادد  مدد  

حددددي  ابتدددداء مددد  نيدددر ال هادددة بحتددد  اللحفدددة الراه دددة   ددددر الم جدددز ال دددعر  ال
بي تب ددر بمددا هددب  ددادا  باتجدداه بددا   مهدداجا    ي سدد  يددرا الم ددهد  بيربددل البا دد   
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بيحدددرر مددد   تامدددة القدددادا  باتجددداه أذيدددر   فلددد  هدددد ء ب  فلددد  هدددد ء  متدددردد حدددد 
بدد  ا ذتيددار  التقلددع  بمبعدد  تددردده الحيددرس ايمددا يعدداي   أب فيبددار ال ددةمة نلدد  تبا

بها ا  لبية  بهره ا تجاهداه المتباي دة  جددها تيددر ند  ال دانر بال ا دد بالقدارش 
 دددددباء  بعادددددها ي دددددت د فلددددد  أيدددددب  نلميدددددة  ب باندددددد م هجيدددددة  ببعادددددها يع دددددب 
ا طبانددداه بمبا دددذ راتيدددة أب متدددطبرس بمدددا ييدددلها  ف  أ  حددددبد البحددد  ادددل الم دددهد 

"ال ذببيددددة" ايدددد  با ددددتب اء مددددا تتطلبدددد   ال ددددعر  المعايددددر هه ددددا لدددد  تتجددددابز فدددداهرس
 –با   لدا ي د  هدرا مبادعها–المعالجة  به ا  جدد أ س د ا بحاجدة فلد  تقدديا تبيدية 

بدرا ددة الم ددهد ال ددعر  المعايددر درا ددة تحليليددة  دداملة  ددادرس نلدد  الذددرب  ب تدداوج 
بتبيددياه ت ددها اددل تحديددد مةمحدد   بالمدددبراه ايدد   بببدداره نلدد  م ددتقب  ال ددعر 

 العربل.

بمما   مراء اي  أ  ال عر العربدل المعايدر يمدر بمدطزا  أيدًا مدا  دا  اتسا  دا 
أب اذتةا ددددا نلدددد  حجمدددد  بأ ددددباب  ب تاوجدددد   بيبقدددد  ره ددددًا فلدددد   ددددجانة ا نتددددراذ 
بب بنددد   بمحتاجدددًا فلددد  البحددد  نددد  مذدددر  م ددد   بلعددد  أفهدددر مةمدددح هدددرا المدددطزا 

 ددددعر  بالمتلقددددل  بتحيل ددددا يتمبدددد  اددددل ت ددددامل حالددددة القطيعددددة القاومددددة بددددي  الدددد ص ال
المد دراه بالددد و  فلدد  ت ددامل هددره القطيعددة بتعمقهددا المتزايددد  بممددا    دد  ايدد  أ  
هره الحالة تد ب  حتاا  ال ذع با تقطابها أب نل  أ د  تقددير أ  ت دب   تاجدًا 
م   تاجاتها  بلع  الجدا  الر   اد حب  حدابة القييدس المعايدرس  بتحررهدا مد  

هر ال لطة  ااة   دد ج د  نليهدا ادل بعد  جبا بد  بعدد أ  أيدبحه الذاب  لمفا
الممار ة ال تابية نمليدة ف دراء لادعاذ ا  دةا  اداذتلط ال د  بال دمي   با يدي  
بالدددذي   بأيددبح الم ددهد ال ددعر  "مزدحمددًا حددد ا ذت دداا  باددعاذ المبهبددة أ بددر 

ل تابدددة ال دددعرية  مددد  أ  حقبدددة أذدددرم ...  با زدحددداا بلدددد لددددي ا فددداهرس ا ت دددها  ا



142 
 

  ن1لبت دداب  ال بددرس  باددمبر الددراه  ب ط  ددا  عددية بهددا ال تابددة ال ددعرية   حقيقتهددا"
بهددب مددا أ ددتج  بيددرًا مدد  ال ددعراء ب لدديًة مدد  ال ددعر  بدد  ف دد  بدداه "مدد  المم دد  اليددبا 
    ذص أ  يطلا نل   س   لقع  انر  بلا يعدد ه دا  مد  ي تفدر اللقدع مد  

مم ددد  أ  يقددددا لل ددداب ال دددعر يبميدددًا  ب البدددًا مدددا يتادددم  اذذدددري    مدددا أ ددد  مددد  ال
  دب  أ   عدا م  يعلل م   يمة هره ن2لا ذطاء ال حبية أب حت  أحيا ًا ا مةوية"

ال مددار   أب ي يدد  لهددا المددديح بالب دداء مدددابنًا ب ددر  أب أ ددرا  لدديب المقدداا مقدداا 
 ب طها أب ال فر ايها. 

يعا يهددا الم ددهد ال ددعر  العربددل المعايددر فلدد  جا ددع القطيعددة المت اميددة التددل 
اع   يم   ا أ   ريد حالة أذرم تعيذ بالم هد تتمب  ال السبا  العارمدة التدل 
ت ددي  ايدد   ابادد  مردهددا ا عددداا الاددبابط بالحدددبد بالمعددايير القددادرس نلدد  حمايددة 
ال ددعر  بتددزاحا ا  ددماء با نمددا   با ت ددها  ا دندداء  فلدد  جا ددع حريددة ب ددهبلة 

 ل  ر بالتباي .ال ا

بمفهر بال  م  مفداهر الم دهد ال دعر  المعايدر يتيد  بفداهرس ال ذببيدة 
يتمبددد  ادددل حالدددة التراجددد  ادددل دبر ال دددعر  بفهدددبر   انددداه متطرادددة حدددب  مسهدددبا 
ا بدا  ال عر  ببفيست   بهرا الحدي  ند  تراجد  دبر ال دعر العربدل بم ا تد  بددأ 

مديد لهرا الطرح بمعار  ل   اة تعدا  ي    حيزًا م  اهتماا ال ذع ب يرها  بي 
أ  تجدد مدد  يقددب  بددط  لالربايدة أيددبحه ديددبا  العددرعن أب ف  دا اددل لزمدد  الربايددةن  
ببذر يعار  مد دًا أ  ال عر مدا زا  هدب ديدبا  العدرع  بأ  ال دعر بذيدر بناايدة 

                                                 

بال ا د نلل جعسر العةا  (1 لكثرواين م  لقاء م  ال انر                        بتاريه موقع جهة الشعر اإل
5-2-2 011. http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/ali1-2-2011.htm 

رت  (2 ج أ ة   ط ت ا  من م   و ي ل ا ت  را ا م إل ا ة  ف ي ح ري ص ا ت 1-3ه ب 2-2 0 1 3  
http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2013-12-03-1.628530 
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بيدددد  مددا هددب مطلددبع م دد  نلدد  أتددا بجدد    يددر أ  مجددرد ا ذددتةذ مد ددر فلدد  
 تة   بيتطلع ال فر بتطم  أ بر.بجبد ا ذ

بنلدد  الددر ا مدد   دد  مددا  ددبا ر ددره   ت دداد أيددباه ا تهدداا ت يددع  ب فريددة 
المدامرس تط  برأ ها  لما جاء ر ر البا د   بلدا يعدد م دت ربًا أ  تجدد مد  يعتدرر أب 
يزنا أ  ال عر "تعر  فل  هجماه  اارس م  ذيبا نديددي   هجمداه يم د  أ  

يددرًا لل ددعر    هددا أ ددهمه اددل تقبيددة يددلب  ببره دده نلدد   عدددها نلدد   دد  حددا   
أهميتدد  بجدارتدد     دد   ددار ب طدد  أ ددباطًا بعيدددس المدددم دب  أ  يتل ددط أب يتعبددر أب 

  بأ ي  ما يم   ال فدر ايد  لمبد  هدرا ال دةا هدب تم دل أ  ي دب  يداحب  ن1ليردا"
حدددي  م ددار نلدد  ا  دد  مقت عددًا بدد   بلددب ا ددتطع ا أ   حدددد ذيددبا ال ددعر ل ددا  لل

مذتلذ  بللبا   بج  بذدر  ل   دا بب داطة ف  لدا  عتدرذ ببجدبد الم د لة الد   يد  
 فل  حلها.

 لاص والشاعر والمثلقي ا –نالوث االخثالف

 )اخبوية الاص(

ف  التبجدددد  الم طقددددل اددددل التعدددداطل مدددد  فدددداهرس ال ذببيددددة يحيدددد  اددددل جددددبهر 
مدددد  أطددددراذ العمليددددة الممار ددددة فلدددد  ا ددددتحالة ا  ددددتقةلية بالحريددددة بددددي  أ  طددددرذ 

المتلقلن  ب  ف  بجبد ال ذع ال أيدل    يتحقدا ف   –ال ص –ا بدانية لالمدلذ
ال ف  المجتم   ب  ت م  ال ذبة  ذبة ف  فرا تحقا بجبدها بالمقار ة م   باها  
ل دد  الد لددة التددل تحيدد  فليدد  نةمددة "ال ذبددة" باتدده د لددة م ددحب ة بالدددبا  ال ددلبية  

ا  ددتعةء بالسب يددة بمددا يقابلهددا مدد  تحقيددر با تيدد ار لمددا هددب  بتحيدد  فلدد  يددبر
                                                 

ا  نزيز  (1   الهيوة الميرية العامة لل تاع  دراسات اقدية في األدب الحديثن ال يد جا 
1القاهرس  ل 1ص  ن995 0 1 . 
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ذارجهددا  بريددد الفدداهرس اددل الم ددهد ال ددعر  يجعل ددا  بدددأ مدد  ا طددراذ الممار ددة  
بيفهدددر ال ددددا : مددد  الدددر  يمدددارب ال ذببيدددة بدددالمسهبا الدددر   دددبا  بمدددا دبا  هدددرا 

م حددازًا فلدد  المددرهع  بيبدددب الجددباع ب دديطًا اددل نمبمدد   اددالمدلذ يم دد  أ  ي ددب  
  ذببيدددددة مدددددا  بالددددد ص يم ددددد  أ  يمدددددارب ا دددددتعةء بيجددددد ح فلددددد   ذببيدددددة حااددددد ة  

 يم   أ  ي ار  ال ت امل ال ذببية الم ار فليها. -نل   حب أب بذر-بالمتلقل 

 قطدة ب ديطة بدي  المدلدذ بالمتلقدل اع  دا  –ال مرحلدة مدا–ب   ال ص ي    
ال دعر  ادل حدابتد  بمدا بعددها ادل   بدأ م    ب قدر بنل القارش بطهميدة ل دة الد ص

الم دددهد ال دددعر  المعايدددر  بيحيل دددا الحددددي  نددد  ا دددتجةء مفددداهر ال ذببيدددة ادددل 
ال ص ال عر  فلد  محدبر أ داب هدب الل دة  رلد  أ  ل دة الد ص ال دعر  المعايدر 
باتدددده الحاادددد ة ا  بددددر لذلددددا ال ذبددددة  بتحديددددد مبايددددساتها  ب با ددددمها الم ددددتر ة  

نلد  فداهرس ال مدب   -  محالدة-رية بمساهيمها   د قذ ببالبح  ال  اايا ال ع
لالمدرمبا   المحمددبدن بتجددابز درجدة ا  زيدداح الحرجددة اددل ل دة ال ددعر بدبرهمددا اددل 
ف تددا  ال ذددع  اددل فدد  فيددرار  بيددر مدد  رباد الحدابددة ال ددعرية بالمقلدددي  لهددا نلدد  

م دد  اددل بالذددرب  ندد  ال دداود بالمددطلبذ  بهددب مددا حددرر  -ا بهدداا–ا تهددا  ال مددب  
ن دددما أ ددار فلدد  أ  ل دد   ددص حددّدًا مدد  ال مددب  بدرجددة   ددبهي ب دده مب ددر جددا  

ت دددّذ القيددديدس نددد  ف جددداز بفيستهدددا مددد  ا  زيددداح   يجدددع تجابزهدددا "فر بتجابزهدددا 
  بربمددا  ددا  الطددةا الحايدد  بددي  ال ددعر المعايددر بالجمهددبر بانتبارهددا ل ددة دالددة

  رلدد  الطددةا الددر  ي دد ب م دد  حايددًة ب ددبع تجددابز ال ددعر ب ددهبلة لهددره العتبددة
  بهدب مدا ألمددح فليد   درل  يا ب دب  حدي   ددا : "ف  ن1لال دعراء ال دباع المعايدرب "

هيم ددة البفيسددة ال ددعرية نلدد  البفيسددة المرجعيددة   تطمددب ا حالددة بل  هددا تجعلهددا 

                                                 

به   جا  ل(1 1ن   بمحمد العمر  باية اللغة الشعرية،  ن996 بالل    دار ترجمة: محمد ال
ببقا  لل  ر  ط 3  الدار البيااء  ص1ت 1. 
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  ف  أ  البا دددد  التطبيقددددل ي  ددددذ ندددد  تجددددابز لدرجددددة ال مددددب  التددددل ن1ل اماددددة"
لإلحا ه التل دنا  –متقيد ال بع  ا حيا –بحدب  طمب يربطها بال عرية  

لمراناتها  "بالمتبير بما هب راوج ن د  قاد الحدابة ال عرية العربية ب عراوها يدر  
أ  هره المقب ه ا ت ره لديها ا ت ار ال ار ال اله يا  ام   او : ف  ال عر يقدبا 

فلدد  تدددمير أمددبر ندددس  باددل نلدد  ذددرا العددادس الل بيددة  فلدد   ا ددد يدددنب اددل حدابتدد  
مقدددمتها تدددمير الل ددة  ب  تعدددا أ  تجددد مدد  يحدددب  ندد   يدديدس  بريددة حدابيددة تقددبا 
نلددددددد  ت  دددددددير  باندددددددد الل دددددددة القديمدددددددة  بتذريدددددددع نة اتهدددددددا المتدابلدددددددة  ب با ي هدددددددا 

  بهرا  ل  بددنابم   تذلدب مد  زيدذ ببهدا  ب  مبال دة ف   ل دا تقيددًا ن2لالمعرباة"
ا حيا . ن د هره الحدبد مد  الممار دة تتحدب  الل دة ال دعرية مد  بم رًا ال بع  

فلد  ل دة م دتعلية  بتدبر  المتلقدل  دعبرًا بالذيبدة  بيدرًا  -بمسهدبا  دبهي –ل ة نليا 
مددا  ددا  يداعدد  فلدد  ا   ددحاع مدد  الم ددهد  بيبقدد  الحاددبر مقتيددرًا نلدد   لددة لهددا 

بيدة  تمدارب اد بطًا بتع تدًا أ بابها ال الحابر بالر  أيبح تاليًا  دباس لحالدة  ذب
ال مب سها م  المتلقل  ببقيه فداهرس ال مدب  المسدرط باحددس مد   بدرم ف د الياه 
القيدديدس المعايددرس  بجددبهرًا اددل ذةااتهددا مدد  أ طدداع الم ددهد  بلددا يددبر  ال ددجا  

 الر  دار حبلها ف  مزيدًا م  الذةذ بالقطيعة.
أ دددهما ادددل البيدددب  فلددد   بممدددا    ددد  ايددد  أ  ال مدددب  الحددداد با بهددداا  دددد

حا ه ا دتقطاع بتطزمداه مهدده لبدربز "ال ذببيدة" بتحبلهدا مد   تيجدة فلد  فداهرس 
م  فباهر الم هد ال عر   بلا يعد ذاايًا أ  تب ل ال مب  بالمجداهرس ادل الددنبس 
فليددد  هدددل دندددبس مت اميدددة مددد   ددد  يدددبه محدددتج نليهدددا  ببم ددده طاوسدددة مددد  ال ذدددع 

                                                 

بما  ل(1 1ن يا ب ب   ر بمبار  ح ب   دار قضايا الشعرية  ن988 بالل    ترجمة: محمد ال
ببقا  لل  ر  ط 5ص   الم رع 1ت 1. 

ب ن الس  (2 2ل محمد نبد   مقاربات في الاظرية والثطبيق في الثشكيل اللغوي للشعر: ن 013
براه الهيوة العامة برية لل تاع  م   1ص دم ا  ال  4. 
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تطدرد مد  مقددار الجدد  الدر     ب يمت ااعدام فهمهال ل عراء ب قادن أ  لرس ال ص 
يبيدددره  دب  اهتمددداا بحجدددا الذيبدددة التدددل يعدددبد م هدددا المتلقدددل بعدددد  ددد   دددراءس  بتر ددده 
ا نتقاد بط  ال ص هب الر  باه يذتار جمهبره ب دّراءه  دب  التحدبط لدردبد أاعدا  

با  الددد ص   دددرًا التذلدددل نددد  ا دددتق –ادددل  بيدددر مددد  ا حيدددا –المتلقدددل الدددر  اذتدددار 
با  ت ا  بتلقي   بن د هره الحدبد يم   القب  ف  ل ة القييدس المعايرس بما ايهدا 
م  ف راا ال ال مب  المرمبا  بتجابز حاد لدرجة ا  زياح الحرجة  ا ه مفهدرًا 
م  مفاهر ال ذببية  بال الب ه رات   ببًا م  أ باع فهبرها ال الم هد ال عر  

رس با  ت راع أ  فاهرس ال مب  ادل ال دعر الحددي   دد المعاير  بمما يبير الحي
لتط ددد  –لل ذددع ب يرهددا–أذددره م دداحة  بيددرس مدد  الجدددا   بجدداءه أ لددع ا  ددبا  

أهمية ا حتراز م ها ف  أ  ا اعا  ما زاله تذالذ ا  با   فل  حّد باته مع  لدع 
  يحتدا  فلد  ال عر الحددي  بجدبهره بأيدل  الدر     دباا لد  دب هدا  ب  أفد  البحد

ا  ت هاد ب لء م   مار  ال مب  بتجابز درجة ا  زياح الحرجدة ادل ل تد  بعدد 
أ  بددداه أيدددًة بمدددا  دددباه ا دددتب اء  بي سدددل ا  دددارس ادددل هدددرا ال دددياا فلددد  ال دددانر 

 أدب يب  بمع   عراء مجلة  عر.

بلا ي   ال مب  الزاود ن  حده ا بدر البحيدد لفهدبر "ال ذببيدة" ادل الم دهد 
  بت اميهدا  بد  ف  ه دا  مفداهر أذدرم ادل الد ص ال دعر  يم د  ا  دتد   ال عر 

بهدددا نلددد  بدددربز الفددداهرس  م هدددا مدددا يتيددد  بتق يددداه التبفيدددذ با  دددتدناء الرمدددز  
بالتعالا ال يل ال م تبيات   ااة  بيفهر ال  بااة التبفيدذ للرمدبز بال يدبص 

بفيسدددة ا تعراادددية  –ةفلددد  جا دددع البفيسدددة ال دددعري–با   ددداا البقاايدددة التدددل تددددد  
با دددتقباء بقاايدددًا مددد  ذدددة  الح دددد المستعددد  لددددبا  بقاايدددة بأ مددداط معرايدددة لددديب لهدددا 
مرجعيددداه بأيدددب  ادددل بندددل الجمهدددبر أب أدباتددد  التدددل يتلقددد  بهدددا الددد ص ال دددعر   
ا مدددددر الدددددر  أبر  المتلقدددددل فح ا دددددًا بالممار دددددة ا  دددددتعةوية اليدددددريحة  بال فدددددرس 



147 
 

ذر ا ح اب بالتسبا بالتميز با  تماء الحدابل ا مر الدب ية  بهب ما نزز ال اذ
 الر  أارز ا جباء ال ذببية بالببتقاه الجامعة لها.

 د يرم البع  أ  هرا مح  ادناء ب بء فد    ي دت د نلد  دليد  لد  حدف 
 -بيدبرس نامدة–م  القبب   بأ  ال انر ييدر ند  حيديلة معرايدة يستدر  ايهدا 

 يددره  بهددب أمددر      ددره جملددة   يددر أ  التطمدد  اددل  أ  ت ددب  بايددرس  بمتميددزس ندد 
ار جددربر هددره التق يددة  دديعبد ب ددا فلدد  رباد الحدابددة ال ددعرية الددري  دادد  البلدد  با  بهدد

بالحدابة ال ربية بعاها فلد  تبفيدذ  يدبص با دتدناء رمدبز ب ديا اه   ت تمدل 
تباتدد  ال يددية فلدد  م ب دداه الس ددر العربددل أب حقبلدد  البقاايددة  الجددط  بيددر مدد ها اددل ن

حا ه تعي  المتلقل نل  ب اء  بهبام   بحبا ي  فل  فبباه تس يراه بتبايحاه با 
ج بر التباي  الةزمدة مد  الد ص  بمد دد أ  هدرا دليد  اهتمداا مد  ال دانر  بهدب 
مددا بدددأ ي يددع  دديوًا ا دديوًا بعددد هددره المرحلددة  بيددبً  فلدد  البحدد  ندد  الم مددبر حتدد  

بتقديمددد  للمتلقدددل  بهدددرا بددداع  جدددده ن دددد ال دددياع  ادددل بيوتددد   بال ريدددع ادددل أراددد  
 بنبدالبهاع البياتل  بأدب يب  ب باها.

بأمر بذر يتي  بالجا ع الس ل لهرا التبفيذ با  تدناء  هدب تلد  السانليدة 
الس يددة بالجماليدداه التددل يدديهددا  اقددد  ا دده  بيددر مدد  التجددارع ال ددعرية اددل بددداياتها 

لتق ية  ب  ت تم  ف  بهدا  بلدا يقدذ ا مدر ن دد حددبد ت ت د ا ت ادًا روي ًا فل  هره ا
الح د بالت بيدذ ال د لل ف  ادل حددبد اديقة تس در ادعذ ال دانر أ بدر مد  ميلد  
فلدد  ا  ددتعرا   ل دد  ا مددر بعددد رلدد  تجددابز هددره الحدددبد بدذدد  طددبرًا مدد  أطددبار 

قاال لم تبم ال ص الب ا يعد يقدا هرا ا جراء  بم نر ا  تعرا  بالتعالل  بل
بمرجعياتددد  المعرايدددة بتددددلي  نلددد  م دددتبم ال دددانر البقددداال  بممار دددات  ال دددلب ية  
با تماءاتدد  الحادددارية ب زنتدد  ال ذببيدددة ببدددالمسهبا ال ددلبل الدددر  ي  ددذ ادددل بعددد  
ا حيا  ن  برجبازية با تماءاه طبقية بأيديبلبجية  بباته حلية لسفية تذددا هبيدة 
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 دد يل   بمدد  ال مددار  ال ددعرية الدالددة نلدد  ال ددانر أ بددر ممددا تذدددا ب دداء الدد ص بت
جا ددددع مقددددارع مدددد  هددددره الممار ددددة مددددا  جددددده اددددل بعدددد  أنمددددا  محمددددبد دربيددددة 

 ال عرية   ما ال القييدس التل يقب  ايها:
 قال: بعد دقائق اخرج من ركااا

 إلى الشارع الواسع المثسارع

 منل القطارات

 نم يجيء غريبان منلي ومنلك 

 فنقد يكمالن الحديث عن ال

 عن شهوات بيكاسو ودالي 

 ن1لوأوجاع فان غوغ واآلخرين...

ب بادددح بددددءًا أ  دددا    رمدددل فلددد  اتهددداا ال دددانر بال تابدددة ال ذببيدددة اليدددرذ  
ب ح دد  الفدد  بدد   ب  ددلا مدد  جهددة مددا أ  هددرا التبفيددذ با  ددتدناء   يذلددب مدد  

م ا يدددة جماليددداه ب دددعرية   يدددر أ  دددا  قددددر أ  هدددره السانليدددة  ا ددده محددددبدس بددددلي  ف
حدددرذ بعددد  ا ندددةا التدددل ا دددتدناها لبي ا دددب  بدالدددل  بادددا   دددبسن أب فم ا يدددة 
فاااة أنةا أذرم دب  أ  يحد  ا مر ذلًة اادحدًا ادل الد ص  ل د  ا مدر الدر  
  مدددراء ايددد  أ  المقتدددبب ال دددابا يع دددب جا بدددًا مددد   ذيدددية ال دددانر باهتماماتددد  

 ا  قذ نلي  ال  بل :البقااية بحييلت  المعراية  ب ريع م  هرا م

                                                 

بد ل(1 بية  محم 2ن در بال  ر ال أريد لهذي القصيد  أن ثاثهي  ن009   ريا  الريب لل تع 
بزي   ص 6بالت 9. 
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 رأيت "رياي شار"

 يجلس مع "هيدجر"

 على بعد مثرين ماي

 رأيثهما يشربان الابيذ

 ن1لوال يبحنان عن الشعر...

بيم د  اددل هددرا ال دياا أ    ددرر راه ال ددةا أندةه  بأ    ددتبد  ا نددةا أب 
حدب مدا  زيد أب  د قص ايهدا  بأيدًا مدا  دا  تطبيد  هدرا ا  دتدناء ف  أ د  يبقد  نلد   

يع ددب م ب ددًا مدد  م ب دداه هبيددة ال ددانر ببقااتدد  بم ددتبياتها  بيذلددا  ددعبرًا لدددم 
 ددب  المع ددل بهددرا الذطدداع  أب أ دد  مدد  طبقددة م ددايرس أ دد   ددد   ي -نمبمدداً –المتلقدل 

 لطبقة ال انر بال ذبة التل يحابرها. 

بلعدد  أدب دديب  ددا  أ ددبا مدد   بيددر مدد  ال ددعراء اددل هددرا المقدداا  بربمددا لدديب 
با اقط با  ما ا  دد في داً  ادل هدرا ا  دتدناء بالح دد بالتبفيدذ  بمد   مدار  ا  

مددا   ددير فليدد  مددا  قددذ نليدد  اددل مقطدد  مدد   يدديدس " بددر مدد  أجدد   يبيددبر " الددر  
 يقب  اي :

 "حرروا لاكولن من بياض المرمر، من ايكسون، وكالب

 الحراسة والصيد. اثركوا له أن يقرأ بعين جديد  صاحب 

 ابن محمد. وأن يقرأ األفق الذي قرأه ماركس الزاج علي

                                                 

بد ل(1 بية  محم 1ن در بزي   جدارية محمود درويش  ن999 بالت بال  ر    ريا  الريب لل تع 
3ص  3ط 0- 3 1. 
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 ولياين، وماوثسي ثواغ

 والافري، ذلك المجاون السماوي الذي أاحل األرض

 وسمح لها أن ثسكن بين الكلمة واإلشار . وأن يقرأ ما كان

 بن الورد: "أقسم جسمي فييود أن يقرأه هوشي ماه، عرو  

 رفض أن جسوم كنير ..." ولم يعرف عرو  بغداد، وربما 

 ن1ل"يزور دمشق...

بالتطمدد  اددل ح ددد ا  ددماء الددباردس اددل المقتددبب ال ددابا  يجعدد  المتلقددل يددب   
 أ   يقذ أماا درب ال التاريه    طعة  عرية  بلع   بيرًا م  ا  دماء الم دتدناس

لتدل   فحالة مرجعية لها ن د جمهبر المتلقي   با تب اء  لة  ليلة مد ها هدا ال ذبدة ا
الدري  يحتسدل بهدا ال دانر  ب دد    بدالد فرا  رل را ال    ال عر   بها  دتحتسل به

 ما  ل ا بط   ي تع لها دب   باها.

بلع  بعد  ال دعراء  دد ا ت دعر بهدب ي دز   حدب فحدا ه مرجعيدة   حادبر 
لهددا اددل الددرا رس العربيددة هددره ا  دد الية اعمددد فلدد  الهددبامة با  دداراه التبادديحية  

مبا  ما  جده ن د أدب يب  بالبياتل ب باهما  بم  رل  اع  بم  رل  نل   بي  ال
مب  لالمتطم  ال بع  هره ا حا ه بالهبامة   ي اد يجد تس يرًا مق عًا أب مقببً  

هددرا التبفيددذ أب الح ددد أب ا  ددتدناء  بمدد  رلدد  مددا  قددذ نليدد  اددل  يدديدس " دديرس 
 ا:راتية ل ارا ال ار" لعبدالبهاع البياتل التل يقب  ايه

 رأيت: سارق الاار على كرسيه ياام في زاوية 
                                                 

ب يبن (1 1ل أحمد نلل  أد به   دار اذداع  يي ة  هاوية  هذا هو اسمي  ن988  بير
6ص 3. 
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 البار وحيدا  

 "فمن سيحرس األاهار رحلت. قال:

 في عرس اهار الموت؟"

 "من بالغضب الشعري في الاهر سيلقى؟"

 بالمصابيح

 "عظام الزمن الجديد لألرض هاا أسمعها ثامو" 

 جواد الاار في مالحم اإلغريق ثحت قدمي يجمح 

  ن1لال اسم له...

بلددد  ت تمددد  نمليدددة التلقدددل ف  مددد  ذدددة  الب دددبذ نلددد  الهدددبامة با  ددداراه 
المبجدددددددبدس ادددددددل بذدددددددر الدددددددديبا   بالتدددددددل يبادددددددح ايهدددددددا ال دددددددانر مددددددد  هدددددددب  دددددددارا           

بيقدا مبجزًا   طبرت   ل   المساجدطس ت مد  ادل أ  ال ديرس ادل  –بربميبيبب–ال ار 
ع ب د  ب داطة: "الجمدد  القيديدس هدل  ديرس " ددا  جدب  بيدرب"  بد  ف  ال ددانر ي تد

التل بي   ب ي  ال  يديدس ال ديرس الراتيدة ل دا  جدب  بيدرب" بيتعامد  ال دانر مد  
القارش/ المتلقل نل   حب يبحل بط  ال انر يستر  ال هرا القارش أ  ي دب  لديد  
 ددد  هدددره البقاادددة بالمعرادددة  بالقددددرس نلددد  تمييدددز هدددره ا حدددا ه بتبفيسهدددا ادددل تلقدددل 

بهددرا  ددزب   ذبددب  فرا مددا تطمل ددا اددل ندددد ا  دداراه با حددا ه القيدديدس/ الددديبا   
المبجددبدس اددل الددديبا   ب رابددة بعاددها  بدد  حتدد   رابتهددا بندددا ا ددتهارها حتدد  اددل 

 بيوتها الم تزنة م ها.
                                                 

بهاع  البياتلن (1 1ل نبدال باسير  ذاثية لسارق الاار  ن985  القاهرس   2ط    دار ال ر
5ص 5- 5 6. 
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ب  يذتلددذ ا مددر  بيددرًا ن ددد  ددانر بذددر هددب  ددزار  بددا ل  بدد   ددراه ي ددرا اددل 
لمحدددةه الل د يدددة بالباري دددية بأ دددبا  التسايدددي  بيح دددد أ دددماء المقددداهل بال دددبار  با

 الذبددز السر  ددل  بالجب ددة ال بي ددرية بال بيددر بدبر ا زيدداء بمار دداه العطددبر بأ ددماء
المتاحذ ب يرها نلد   حدب يسادح ا ر دتقراطية التدل يطد  نلد  الجمهدبر م هدا... 

 بم   مار  ما ر ر ا  قذ نل   بل : 

 جسمك فيه كل عظمة الثراث

 وكل دهشة الحدانة

 يه شيء من أصولية المثابيف

 وشيء من إضاءات رامبو

 ن1ل...وهلوسات سيلفادور دالي

 :بيقب  ال مبا  بذر

 كل قصائد الشعر
 من فيرجيل إلى رامبو

 ومن المثابي إلى ماياكوفسكي

 ثبدو أمام كالم يديك الموهوبثين

 ن2ل...وكأاها مسودات لقصائد لم ثكثمل

                                                 

1ن  با ل   زار ل(1 براه  زار  با ل سيبقى الحب سيدي  ن992 به  ص  3ط   م   1بير 2 5. 
1ن  با ل   يبق  الحع  يد   ص(2 1 1. 
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 ددداء محمددبد دربيدددة بب دداء  دددزار  بدددا ل  بيبدددب للمتطمددد  التقددارع ال بيدددر بددي  ب
بيبقدددد  ا  ددددتد   بهددددرا التبفيددددذ نلددددد  الملمددددح المتيدددد  ب  ددددذ بقااددددة ال دددددانر 
با تعراا  المعرادل حاادرًا جليدًا  ب داهدًا نلد  ا تمداءاه  ذببيدة يحدرص ال دانر 
نلدد  تقددديا  س دد  مدد  ذةلهددا  بييددبح ا مددر أ بددر  رابددة ن دددما يتجددابز التبفيددذ 

 مدا  البقااة ال عرية بالس يدة فلد  أ مداط الحيداس اليبميدة بتسايديلها  با  تدناء حدبد
  قذ نل  جزء م   ال  ب   زار  با ل:

 إذا كاات مظلة المطر 
 ثكفي لرأسين

 ومقاهي )سان جرمان( ثكفي لمثسكعين
 وقطعة )الروكفور( ثكفي لعصفورين

 إذا كان بإمكاااا 
 أن اقسم رغيف )الباغيت( إلى اصفين

 ن1للابيذ إلى اصفين...وزجاجة ا

ف  هددره التسايددي  التددل ي تزنهددا ال ددانر مدد  البجدد  البرجددباز  لبدداريب تع ددب 
يبرت   بال ذببية التل يعي ها  بتبع  ال المتلقل حالدة مد  ا ح داب بدا  تراع 
ندد  ا جددباء التددل ييددسها ال ددانر  ف  فرا  ددا  هددرا المتلقددل يعددية أب ندداة هددره 

اا م هد برجدباز  بامتيداز  بأبدر  ذبدب    يم د  ف سالد   ا جباء  ف  ا باذتيار أم
ب   ددّ  أ   بددب  هددرا الطددرح مدد   ذبددة ال ددعراء   يتحقددا ف  "حددي  ت ددب  البقااددة 

                                                 

1ن  با ل   زار ل(1 براه  زار  با ل أاا رجل واحد وأات قبيلة من الاساء  ن993   1ط   م  
به  ص 1بير 5 1. 
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المعي ددة م  ددابة اددل نددربا ال دداب مدد  دمدداوها  احيدداتها هددل بقددااتها ببقددااتها هددل 
أ س ها ا دا  حياتها    حي  ت  له ن  الحياس لياطل  بها محتراب  يطلقب  نل 

  بم  حا ال ا د أ  ي ط  ند   يداع تبفيدذ مقداهل المدد  العربيدة  ن1للالمبقسي ن"
أب ا جبا  التل يعراها  بذبز الطابب  أب الت بر الر  يطلس  م   ييدس  زار ب يدره 
م   عراء الحدابة  أما ف   ا ه زابية ال فر التل تعاي  م هدا ال ذبدة الم دهد العداا 

دمددا  محيددبرس اددل الحدددب  د ال ددابقة اتلدد   ذبددة  االددة  بتحتددا  فلدد  فنددادس تطهيدد  با 
بالبا   العربل  ببب داطة يقدا  لهدا: " داهد ال داب مد  حبلد  تددر  مد   دلب ها أ  

 .ن2لبقااة يعي ب "

ف   ذببيددة الل ددة ال دددعرية الحدابيددة هدددل امتددداد ل ددزب  ال دددانر  حددب ال ذبدددب  
   بت ددتطي  ا  دداليع ال ددعرية التددل بتعاليدد  ندد  الجمدداهير   ب  ت سيدد   بيددرًا ن دد

 ت    ل ة ال ص ال عر  أ  ت  ذ مقدار هرا الم ز  بحدبده.
 )اخبوية الشاعر(

 بدد  الحدددي  ندد  فدداهرس ال ذببيددة اددل أب دداط ال ددعراء   جددد أ  ددا بحاجددة فلدد  
طددرح  دددا  نملددل: مدد  هددب ال ددانر المقيددبد ه ددا  ف  ددا  بجدد  أ فار ددا فلدد   ددعراء 

ف  ازدحاا الم هد بها  ب ياع ا  ب بالمعدايير الادابطة  الم هد المعاير  ال
أيًا ما  ا  بيدذ –لذل  اللقع ال بير نليها  بنجز المتلقل ن  ا تيعاع  تاجها 

بتلقيدددد  نلددددد  ال حددددب الددددر  يراددددديها بيراددددل راوقتدددد . ب   الم دددددهد  –هددددرا ال تددددا 
                                                 

بد  ز ل  جيع ل(1 2ن محم بزارس البقااة  مطبعة ال سير    ثجديد الفكر العربي  ن009 براه  م  
7نما   ص 1. 

7  صثجديد الفكر العربي  ن ز ل  جيع(2 0. 
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بدداجتزاء مددا بتسايدديل  أ بددر مدد  ا ددتيعابها اددل هددره الم دداحة المحدددبدس اع  ددا   تسددل 
 يتي  ب بع بالفاهرس التل  قذ نليها.

ف   ذببية ال انر ادل الم دهد الدر   عداي  هدل امتدداد لبا د  "ال ذبدة المبقسدة" 
اددل السادداء العربددل  بي  ددحع نليدد  مددا ي  ددحع نلدد  تلدد  ال ذددع مدد  ممار دداه 
ف يدداوية  بمفدداهر ا ددتعةوية  بحتدد  اددل همبمهددا بذيباتهددا بمعا اتهددا ل دد  "حدددي  

ي ا اليبا ن  دبر المبقذ بر الت  حدي  يذلدط ندادس بدي  الددبر الدر  يزنمب د  مبقس
  س ها بالر الة التل يدنب  القياا بها  ببي  باعيتها الحقيقية ال البا   السعلل  
بحييلة هرا الذلط هب بنل  دقل لدديها  تيجدة للت دا   الحايد  بدي  مدا يدنب د  

  ن1لا باليددبرس التددل يددرب  ايهددا أ س ددها"بم ددا تها الحقيقيددة التددل هددل دب  طمبحدداته
بتحرزًا فزاء هرا الرأ  م  مزالا التعميا الح مل اع  دا  جدده ي  دحع نلد  ال دريحة 
ا  بر م  المبقسي   بال عراء مد ها  بلعد  ا ت دعار هدره ال ذبدة بال درئ القداوا بدي  

 يها.الر بة بالبا   هب ما داعها لةحتماء با   ا  ال ذببية با  حياز فل

بليب ذاايًا أ  "فنة  مبه المدلذ" نل  طريقة الب يبية بالتس ي ية  د ألقد  
بفةل  القاتمة نلد  الم دهد ا دبدل نامدة بال دعر  ذايدة  بيبددب م طقيدًا أ   درم 

الر  بجد  س   مجردًا م   دلطات    –ال انر–ردبد أاعا  راااة م   ب  المدلذ 
ل أ دبأ تب عاتد   بتقددا الد ص يددارس الم دهد بيعية تهمي ًا با  ياء لدا يعاي همدا اد

نلددد  ح ددداع المدلدددذ ببددداه يددداحع ال دددلطة الجديددددس  ف  أ  هدددرا أيادددًا لدددا يددددا 
طددددبيًة  ببددددرز مددددا يم دددد  أ    ددددمي  "فنددددة  مددددبه الدددد ص" نلدددد  طريقددددة مدر ددددة 
" ب  تا ب" بما بااقها  با تقله  لطات  فلد  القدارش  بالمدلدذ ير دع هدره التحدب ه 

                                                 

بملي  (1 2نلل  ل ن أ بزارس البقااة    السلطة السياسيةالسلطة النقافية و   ن009 براه  م  
2مطبعة ال سير  نما   ص 2 5. 
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يت دددام  ايددد  ا ح ددداب بدددالتهمية  بهدددب مدددا أر ددد  ايددد  ربح ال ذببيدددة ادددل الم دددهد ب 
بالحاجددددة فلدددد  حاادددد ة مةومددددة  ياددددم  مدددد  ذةلهددددا البقدددداء اددددل داوددددرس ا اددددباء  

 بالم ار ة ال تبجي  الم هد.

بن دد هدرا الحدد بالتطمد  ادل اتجاهدداه ال دعراء التدل أ دهمه ادل بلدبرس الم ددهد 
هددداه بةبدددة  أبلهددا اتجددداه نددداجز  لدددا ال ددعر  المعايدددر  جدددد أ هدددا تبزندده ادددل اتجا

 ي تط  أ  يدبر فيجابًا أب  دلبًا ادل الم دهد ال دعر  بتحب تد   بلدا يبادا ادل اتذدار
 مب ذ محدد مد  العمليدة ا بدانيدة  ببقدل نبودًا نلد   يدره  بره دًا باتجاهداتها  فلد 
أ  ا تهد  بدد  ا مدر فلدد  ال يداع أب ا   ددحاع مد  الم ددهد برمتد   باددانه أ ددماء 

 نما   ا  يم   لها أ  تحقا  يوًا  يمًا.بأ

باتجددداه بدددا   تعلدددا بال ددداود بالمبجدددبد  باذتدددار ا  ت ددداع فلددد  ال ذدددع ال دددعرية 
بجددد ب المتاحددة  اتب دد  اتجاهاتهددا بأا ارهددا  بالتددزا مبا سهددا  بب دداولها  بردد أ بالهددا  

لجمهدبر تعبيادًا ند  اب  -يدًا مدا  ا دهأ–ايها معي ًا نلد  الببداه نلد  أا داره ب يمد  
الر  ت امه القطيعة مع  بات عه الهبس بي   ببي  ال انر  ببرزه مةمح ال ذببية 
 بد  تها ال لبية م  فهبر دنابم لل تابة لل ذبة  بالحدي  ن  جمهبر ال ذبة  ب 

 -ل مجملهدددداادددد–تعدددددا مدددد  يددددزنا أ  ال يددددبص التددددل ي تبهددددا ال ددددعراء اليددددبا باتدددده 
 ليلدددة  باتذدددر هدددرا الدددزنا طددداب  الطعددد  بدددالمتلقل  بم دددتبياه   يرتقدددل فليهدددا ف   لدددة

بالهجبا نل  تذارل  بنجزه أماا م تبياه ال يبص ال دعرية المعايدرس  ب زبنهدا 
التددددطملل با ت ددددراااتها السل ددددسية  بمدددد  بمددددة اتهامدددد  بالم دددددبلية ال بددددرم ندددد  حالددددة 

 القطيعة التل ي هدها ال عر المعاير.

ل ذببية المتعاليدة  ببلدد رربس التطدرذ بال اتجاه بال   جد م  تجابز حدبد ا
حددي  تب دد  ممار ددة ت ددب  "فنددة  مددبه القددارش" بعنة دد  أ دد  ي تددع لراتدد   بأ دد  هددب 
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جمهبر  س    ب  يع ي  أمر الجمهبر م   ريع أب بعيد  دب  أ  ي يدع التلمديح أب 
 . التيريح بط  الجمهبر بم تبيات  الس رية بالبا   بتحب ت  م  دباا  هرا التبج 

ب ب  الذب  ال أبر ا تجاهاه ال ابقة ال فاهرس ال ذببية ال لبية  جد م  
ا هميددددة بم ددددا  العددددبدس لطددددرح ال دددددا  التددددالل: لمدددد  ي تددددع ال ددددانر  هدددد  ي تددددع 
للجمهبر  أا ي تع لل ذبدة  أا ي تدع ل س د   بلإلجابدة  قدب : ف   دا  الم دهد يددل  

  م  ال تا  ال عر  ايبق  أ  ا نل   ياع الجمهبر با قطان  ن  التباي  بالتسان
 - دالتلقل مدبةً - قذ أمداا ال تابدة لل ذبدة أب للدراه  به دا  در ر أ   فريداه نديددس 

لددا ت تددذ بددط  جعلدده القددراءس هددل مددا يحدددد مع دد  الدد ص  بدد  أيددبحه هددل فببدداه 
ربجدب"  –بجبده  بم  الت ليا بيحة ما  قل  نبدالعزيز حمبدس ن  "ا طب يب ب يتيز

أ بدددر الس دددب  مددديًة لة دددتعرا   أ  أ ددد  اددد  يحدددع أ  يدددرم بي دددم   بدددط  ا دع "
بيرا  العزلدة بالبعدد ند  القدارش الدر  يم د  أ  يستدت  بد   بادل  يبدة رلد  القدارش 

  الدددد   حتددددا  ل بيددددر ا ت ددددهاد نلدددد  ه ا ددددة ا تجدددداه ن1لالمستددددب    بجددددبد للدددد ص"
تها  بيعلددا المتطددرذ الددر  يددزنا أيددحاب  أ هددا ي تبددب    س ددها  باددحالة م ددب ا

الددد تبر بليددد  يدداع اددل مب عددة ا ل ترب ددل الر ددمل نلدد  مبدد  هددره المددزانا  دداوًة 
را  ددا  ال ددانر الحدددابل   ُيبددالبل بالقددارش  ب  ياددع  اددل ح ددبا    الَمدد  ي تددع  "با 
يعد  يداحب  ادل ال داب !  را  ا  هرا ال عر  تاجًا ال رات  بلراتد   المدارا ُيرب فرًا ! با 

  ن2لها مُمددا   طاودد  مدد  براودد   حسافددًا نلدد  هددره الراتيددة المزنبمددة "بلمددارا   ُيددربيح
ببتهاب  هره ا تجاه ب ياع الجمهبر لا يبا  بم "ال تابة لل ذبة"  بال هرا البا   

                                                 

بدس (1 2ل نبدالعزيز  ن حم بالس ب  الخروج من الثيه  ن003 بط ل للبقااة  براه المجلب ال   م  
بيه  باذداع  مطبعة ال يا ة  1ص ال  1 2 . 

2بليد ل ن  ياع (2 ب     الغموض واحثقار القارئ ن 010 الم
  www.alukah.net/Web/alkassab/10511/19780/#_ftn1الر مل

http://www.alukah.net/Web/alkassab/10511/19780/#_ftn1
http://www.alukah.net/Web/alkassab/10511/19780/#_ftn1
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لددا يعددد مدد  نجددع أ  ت ددم   ددانرًا ييددرح اددل لقدداء معدد : " عددا أنتددرذ: أ ددا  ددانر 
بالدر  هدب نلد   ددر  داذ  مد   ذبب   يهم ل القارش الجداو  فلد  ال دعر الذدالص  

البقاادددة بالمعرادددة  بنلددد  درايدددة بسددد  ال دددعر بتطدددبره باجتراحاتددد  الجماليدددة  بالمددددر  
  دددرار الل دددة العربيدددة  المهيدددط ربحدددًا برب دددًا   دددتقبا  العمددد  الس دددل با  دددتمتا  بددد   

  بلددب ن1ل"أاتا أشتك بشتعري وقيمثته إن أصتبح يرضتي التذوق العتامبأ بدر مد  رلد : 
  ددتعةء بالتع دده اددل بيددذ الجمهددبر الددر  يريددده ال ددانر اددل حديبدد   تجابز ددا ا

بتطمل دا ادل جملتد  ا ذيددرس لتبدي  ل دا  تامدة هددره ال ذببيدة المزنبمدة بتطراهدا الجلددل  
بلب  بل ا بحديب  تحه أ  م بس اع  ا   ط : ه  يجبز للمتلقل أ  يحدد مبايدساه 

ده  بهدد   دديقب  ال ددانر رأيددًا ب ددربطًا يجددع تباارهددا اددل ال ددانر بال ددعر الددر  يريدد
لجمهددددبره أب يعيددددره اهتمامددددًا بعددددد أ  أح ددددا ف ددددةا أبددددباع التبايدددد  معدددد   بددددا  جددددد 
ال انر راتد  ييدرح ادل راه اللقداء  داوًة: "مدا هدل   دبة  دراء ال دعر بالمهتمدي  بد  
 س  راي  ال نالم ا العربل   د   تتجابز ال  دبة باحددًا نلد  مودة ألدذ ادل أح د  

   بهرا اليبه ليب يبتًا   ازًا ال الم هد ب  ف   يبه  بيري  اي .ن2لا حبا "

بمدد  جهددة أذددرم  جددد مدد  ال ددعراء مدد  ي تقددد مبدد  تلدد  الطربحدداه بيقددب  ف  
ه دددا  "مجمبندددة مددد  ال دددعراء ال ذبدددبيي  ادددل العدددالا العربدددل  تح دددا بحجدددة البدددبرس  

نامددًا  بتتعمددد  بتتقددادا با ددا الحدابددة  بت دديه بدددنبم ال ددباع م ددر أ بددر مدد  بةبددي 
تجاهدد  العدددد ا  بددر مدد  المت لمددي  بالل ددة العربيددة  بي مددا ال ددعر  ددا  يع ددل هددد ء 
را لدا  داومًا  ب  زا  ...  أزندا أ  ال داب نلد  ا دتعداد ل دما  ال دعر بد  بتحبد . با 
     ح  ال عراء  ادري  نل  أ    تج  يًا يعجع ال اب با   لا   د   حد  مد ها  

                                                 

        ل د   -صحيفة العرب اليوميةن ا فر اللقاء اليحسل م  ال انر طاهر ريا   (1
9العدد  443  1 9-1-2 1  ص014 3. 

بمية(2 9   العدد ل د -ن طاهر ريا   يحيسة العرع الي 443  1 9-1-2 1  ص014 3. 
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لددديها  ادددة  لدددبم  ف  أ س ددد ا  فرا بقي دددا   تدددع  دددعرًا   يسهمددد  با   ذرج دددا نددد ها بن
  بليب هرا أياًا يبتًا   ازًا  ل    يبه ال ذبة المتز ة الدر  ندة نليد  ن1ل با ا"

 أيباه  بيرس.

لا ي   جمهدبر القدراء هدب البحيدد الدر  طالتد   دهاا ال دعراء ببدبرتها  ا درل  
ا هداا بالرمدل بدالتحجر بالتذلدذ بالتطدرذ بمدال قاد بالحر ة ال قديدة لدا ت دلا مد  ا ت

فل  رل   بلا يتردد بع  ال عراء أ  ي ا  م  ال قداد ادل أنمالد  ال دعرية  بهدب مدا 
  قذ نلي  ن د البياتل نل   بي  المبا  الر  يقب : 

 "الشعر أعذبُه الكذوب"

 قالوا

 وما صدقوا 

 ألاهم ثاابلة وُعورُ 

 كااوا حذاء  للسالطين الغزا  

 ن2للوب....بال ق

را  ددا  هددرا القددب  ذايددًا بال قدداد القدددماء  بيجددد ن ددد الددبع  بجاهددة  اددع   با 
 المحدبي  أياًا لا ي لمبا م   قده  بال رل  يقب  م   ييدس "ال قاد ا دنياء":

 جرذان حقول الكلمات  

 دفاوا رأس الشاعر في حقل رماد  
                                                 

اريه (1 ت ببل ب لبر  ا ا  ل انر تمي ة م  ا ل ب ا 1ن م  مق 7-2-2 0 0 ي  8 ب د أل ا ر   ط ا ق ع  وق : م
http://ar.qantara.de/content/hwr-m-lshr-tmym-lbrgwty-nqd-nkhbwy-lshr-lrb  

بهاع  ل(2 1ن البياتل  نبدال بدس  ط1   الديوانن  990 به  ص4  دار الع 3  بير 5 9 . 
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 لكن الشاعر فوق صليب المافى

...  ن1لحمل الشمس وطار 

ل تدرد  ادبهدا أ دهمبا  -ح دع  دب  البيداتل–يح أ  ه ا   قادًا أدنياء بيح
ل ددددد  البا ددددد  ي دددددير أ  مددددد  يعدددددار  مددددد  ال قددددداد        – مدددددا  ددددد بي   حقددددداً –الم دددددهد 
  بمدد  يذددالذ اهددب العدداجز المددتها الددر    مدد  ا دنيدداء -نلدد  ا  لددع– ددي ب  

 يليا بم تبم الم هد.  

ل ادل أحدد اللقداءاه اليدحسية ردًا نلد  ب ريع م  هره ال فرس يقدب   دزار  بدا 
 دا : ه  ترب  أ  ال قد أ يذ  زار  با ل : "   ل ذة  أربعي  نامًا م   تابة 
ال ددعر لددا أ ددرأ  ددةا ال قدداد ندد   ددعر  بلددا أنمدد  ب يدداوحها بقيدده  ددانرًا  اال قدداد 
ن ددد ا مبدد  لال ميب دداهن ال بيددرس تسددرس بادداوعها اددل م تيددذ ال ددار  حتدد  يتعر دد  

اددعرا  ددا  هددرا مب ددذ الددرباد بال بددار  امدد   ن2لالقيدداود بت  ددر أن دداا ال ددعراء"  ددير
 ددديلبا بعددددها ال دددعراء ال دددباع  أب يقددد عها بطهميدددة دبر ال قددداد بالحر دددة ال قديدددة ادددل 

لددا ي دد  يدداد ًا  -نلدد  ا  دد –م دديرس ال ددعر العربددل المعايددر  أب أ   ددزار  بددا ل 
 ددعره  بلعدد  اددل مبدد  هددره المبا ددذ  معهددا اددل زنمدد  أ دد  لددا يقددرأ  ددةا ال قدداد ندد 

يبددددار ال ددددةمة  باذتيددددار  بالعددددداء مددددا دادددد  بعدددد  ال قدددداد للتذلددددل ندددد  م دددددبليت   با 
ال باحة م  التيار  بربط حابرها بحابر ال عراء  ا مر الدر  ندزز مد  فداهرس 

 ال ذببية ال الم هد ال عر  المعاير. 

                                                 

بهاع (1 1ل ن البياتل  نبدال بزي   طبسثان عائشة  ن991 بالت    نما  2  دار ال رم  لل  ر 
2ص 4 . 

1ل ن ااا   جهاد (2 با  طفثافيت شاعر  ن991 بالقاهرس  ص1  دار ال ر به  9  بير 6 . 
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عرية  دد ا ت دعربا ادل بلإل ياذ   بدد مد  ا  دارس فلد  أ  رباد الحدابدة ال د
مرحلدة مد  مراحد  الم دهد ال دعر  مدا جهددر بد  المتلقدل مد  حيدرس بتيد   فلد  جا ددع 

بالم دبلية نما بيله فلي  ا مبر أب يم   أ  تي  فلي    -ال عراء–ا ت عارها 
بي ددددير جهدددداد ااادددد  اددددل  اددددايا ال ددددعر الحدددددي  فلدددد  يددددرذة ال ددددانر يددددةح 

مدددة   ددد   دددد ي دددب  مهدددد لهدددرا ال دددب  مددد  نبداليدددببر الدددر  أنلددد  "أ  ذطيوتددد  نفي
ال عر ال اود اليبا"  بي ق  ن  جبرا فبراهيا جبرا  بل : "بعد بةبي    ة م  بددايت ا 
ال نملية التحدي  ال عر  تحقا ال بير ل    ال تحقق  ا سله   ا  لل عر العربل 

دربيدة  ب  م  القد ية  اذ  اقد ال عر العربل هدره القد دية"  بي قد  ند  محمدبد 
ما   ره ال مجلة ال رمد  حدي   دا : "ف  مدا  قدرأه م در  د ي  بتداقد  ال مدل الم هدبر 

 ددعرًا فلدد  حدد يجعدد  باحددًا مبلددل متبرطددًا ادل ال ددعر م در ربدد   ددر   لديب  ددعرًا لديب
  با   ن1لمادطرًا  نددة  ادديق  بال دعر  بأ بددر مدد  رلد  يمقتدد   يزدريدد   ب  يسهمدد "

ال عرية بمسجر  ببرس التجديد ال ال عر العربل ال  ا  هرا هب حا  رباد الحدابة 
 مرحلة ماه  امارا  يقبلب  ب يذ يم  ها بيذ الم هد اليبا  

لعددد  م طددددا التجديدددد يقبدددد  اددددل بداياتددد  أ  تقدددد  ا ذطددداء  بتتددددباتر العبددددراه  
لتتاددح بعدددها معددالا الطريددا  بت ددتقر ا يددب   بيتة دد  الدددذي   دب  أ  ي يددع 

 ددلء بم ددًا  ببمدد  ال ذببيددة الجامحددة هددب "نددز  المبقددذ ندد  ندد  أرها  ددا أ  ل دد  
الري  يدنل  بدها نل  دربع الحرية أب ال معدار  التقددا  ب  نجدع: امد  ي درا 

ل دد   ن2لاددل أبهامدد  ي سددل  س دد  ندد  العددالا  بمدد  يقدد  أ ددير أا دداره تحايددره الب دداو "
لتجددارع ال ددعرية ا متددداد الزمددا ل لتجربددة الحدابددة ال ددعرية  بريدديدها ال بيددر مدد  ا

                                                 

1ل ن ااا   جهاد (1 به  صقضايا الشعر الحديث  ن984 با  بير 2  دار ال ر 7 . 
2ل ن حرع  نلل (2   الدار 4المر ز البقاال العربل  ط  ام الاخبة أو اقد المنقفأوه  ن004

به  ص ببير 9البيااء  8 . 
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أببه م  با   الم دهد أ  البدداياه التدل ر ر دا  ا ده أح د  حداً   بأبادر حفدًا مد  
المراحدد  التاليددة  بهددب مددا ي ددتدنل فنددادس  فددر  بتقيدديا للتجربددة بتقددبيا يعيددد لل ددعر 

 رب ق   بللم هد ال عر  حابره الم  بد.    
 )اخبوية المثلقي(

متلقدددل اددددل فطدددار  ذبددددب    ييددددلح مددد  أ دددد   دددد يبدددددب م دددت ربًا أ  يبادددد  ال
لبيددذ الجمهددبر  فددرًا    ال البيددة   يم دد  أ  تبيددذ بط هددا  ذبددة  ف  أ دد  يبقدد  
دب  ريع جزءًا روي ًا م  م ب اه الم هد ال دعر   بيم د  الحددي  ن د  ادل فطدار 
 ذبددب  جزوددل حددي   تسددا نلدد  أ  المتلقددل هددب: القددارش  بال ا ددد  بال ددانر  ب لهددا 

 دددعر  المعايدددر مددد  م فدددبره الذددداص  بيم ددد  أ  ي دددب  م ادددبيًا يتلقددد  الددد ص ال
 تحه لباء  ذبب  بم اهمًا ال تدانياه الم هد.

أما نمبا القراء اها جمهبر ي تعيل نل  ال ذببية  ب  هدا الطدرذ المتدطبر 
مدددا  نلدد  امتددداد الم ددهد  بمدد  أ   فريدداه مدد  الممار دداه ال ذببيددة  بالمددتها بال

التلقل بالقراءس بالتطبي   د م حه القدارش ال دلطاه التدل  ا ده ادل يدد الد ص ف  أ  
المدلدددذ راددد  ا نتدددراذ بددد  ببهدددره ال دددلطة  مدددا لدددا ي ددد   ذببيدددًا  براح  بيدددر مددد  

ود  ال عراء بم  براوها  قاد يرد التهمة ن   س   بيجهد ال فليا ها بالقدارش مد   ا
"ف  الجمدداهير العربيددة أمّيددة   ددطحية البقااددة  بلّمددا تددرَا بعددد فلدد  الم ددتبم البقدداال 
المطلددبع لسهددا تقا دداه ال ددعر الحدددي  ببلياتدد  الجديدددس المتطددبرس  ب اودد  ف  ال ددعر 
بقااددة الذايددة  بمدد  بددّا اهددب م ددتعص  نلدد  ال البيددة العفمدد  مدد  جمدداهير ال دداب  

قليديدددة ترابيدددة  بلدددرل  اهدددب   ي ت ددديد ا  ددد ا  ب اوددد  ف  بقاادددة الجمهدددبر العربدددل ت
  ببعيددددًا نددد  م ا  دددة ا  دددبا  ال دددابقة اع ددد    يذسددد  نلددد  ن1لالجديددددس ب  يتدددرب ها"

                                                 

ب   الر مل.الغموض واحثقار القارئن  ياع  (1    الم
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المتبير أ ها ُتحّم  القارش م دبلية القطيعة القاومة  بم ددبلية مدا ب  فليد  الم دهد 
 ال عر .

 اليدبا با دا الذايدة أب أما القلدة القليلدة مد  الجمهدبر بالتدل يذاطبهدا ال دعراء
ال ذبدددة اهدددل المبيدددباة بال ذببيدددة التدددل  عدددالج  بمدددا  دددا  لهدددا أ  تلقددد   بدددبً  مددد  
د ال انر لب  أ ها  اره ذلس   بحابله أ  ترتقل لم تبم تب عات   با تقبله ما أرا

لهدددا أ  ت دددتقبل   براددديه مدددا ارتاددداه لهدددا  ل  هدددا لدددا تحددداب  حتددد  أ  تق ددد   يرهدددا 
ب دد  مدد  داورتهددا  بد  ف  حددا  الم ددهد يدددل  نلد  أ هددا  ذددع متع لددة بق اناتهدا  أب ت

 ت قص ب  تزيد  ب  تذدا الم هد ال عر  أب تدبر اي  ف   لبًا.

نددد  بعددد  مدددا ر دددره  بعيدددد تمامددداً  -الجمهدددبر–بلددديب مع ددد  هدددرا أ  المتلقدددل 
 ال عراء  أب   يتحمد   ديوًا مد  الم ددبلية  بد  مد  ا ما دة القدب : ف  نلد  القدارش
 أ  يعدددل بنيدددًا تامدددًا أ ددد  بحاجدددة فلددد  الت دددلح بجملدددة مددد  ا دباه باللدددبازا  بالراوقدددة
ال دددليمة لي دددتطي  أ  يلدددج ندددبالا الددد ص ال دددعر  الحددددابل  بيقدددذ نلددد  جمالياتددد  
بتجلياتدد   بيقت دد  أ  الدد ص المعايددر لددا يعددد هددب راتدد  الدد ص ال ددعر  الددر  نرادد  

ي دهده الد ص ال دعر   ادع  أدم مدا  أ ةا   بنلي  أ  يتطبر بمقددار التطدبر الدر 
هب مطلبع م   ببقل الم هد نل  حال  اع  ال انر مطالع بمراجعة  س   بالتط د 

 م   عريت .

بيعّد ال ا د متلقيًا ب اروًا متميزًا ن   يره م  المتلقي  بالقراء  بي تفدر م د  أ  
 ددة الحر ددة ي ددها ف ددهامًا  بيددرًا اددل تحددب ه الم ددهد ال ددعر  المعايددر  بن ددد معاي

ال قدية المعايرس يم   أ   ريد ا تجاباتها للحدابة ال عرية بما رااقها مد  تيداراه 
 قديددة با ريددة باقددًا لتبيدديذ الددد تبر بهددع ربميددة الددر  يقددب : "تعّيددع لهددا اريددا  
بذايمها اريا بذر  بب ذ اريا بال  يحاب  أ  ي ّيذ الباادد الجديدد مد  مدا بقسد  
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  أب يحدداب  أ  يت يددذ معدد  اددل زمدد  مت ددار  الذطدد    مدد  ترابدد  القريددع بالبعيددد
  ل د  الحدرا  ال قدد  المت دب  الدر  ن1لي مح لل سب بدالت يذ أب الت ييدذ نلد  مهد "

 ددا  يستددر  بدد  أ  يبمددر ندد  جهددبد ترتقددل بالم ددهد ال ددعر  ا تهدد  فلدد  ا   سدداء 
تدددل نلددد  الدددراه بالتحجدددر ادددل محدددراع براوهدددا  بأااددد  فلددد  بدددربز ال ذدددع ال قديدددة ال

تادداء  حاددبرها بتطبيرهددا اددل الم ددهد تادداد  ال ذددع ال ددعرية راتهددا  ب" ددا  ل ددط 
الزحددددداا  ببريدددددا ال دددددهرس  بمحابلدددددة ال دددددبا بالتميدددددز  بتبزيددددد  ا تهامددددداه أمدددددبرًا   

  بلددا يعددد للحر ددة ال قديددة تطبيرهددا المرتجدد   ببدداه ال ا ددد ن2لياددارنها أ  أمددر بذددر"
ربدده بي همددا الم دداااه حتدد  لتجددد  ا دددًا يلددزا راتدد  يعددا ل معا دداس ال ددانر راتهددا  اتقا

  انرًا ب  يحس  ب يره  أب  ذبة م  ال عراء تدبر ال ال   ذبة مبلها م  ال قاد.

ب عتقددددد أ  ال ا ددددد لدددديب مدرذددددًا  أب رابيددددة لل ددددانر  بأ  الجا ددددع الس ددددل لل قددددد 
ال قد  يتطلع أ  ي ب  لل ا د طربحاه  قدية ا ية متميزس  ف  أ  ا مر ال الم هد 

بدداه يتجددابز هددره الحدددبد ن دددما جدد ح ال قدداد فلدد  ممار ددة ال تابددة ال قديددة الحدابيددة 
نل   رار ال تابة ال عرية الحدابيدة راتهدا  اطيدبح العمد  ال قدد  م دبعًا بدالعبار  
بالفباهر التل أبقله  اه  القييدس المعايرس ب اده أ  تبد  بها  بباته طة ا 

بجمجماتهدددا حمدددًة بنبودددًا ياددداذ فلددد  أحمدددا  القيددديدس  ال تابددداه ال قديدددة الحدابيدددة
بأنباوهددا  بازدهددر " قددد ال قدددد" بأذددر حيددزًا مدد  اهتمددداا ال قدداد  با تهدد  ا مددر بدددبع  

بال تابددة لل ذبددة بمذاطبددة جمهددبر بعي دد   بي ددز  فلدد   –نلدد   ددرار ال ددعراء–ال قدداد 
  ال قدددداد راه ا تهامدددداه بالدددددنابم التددددل مددددا اتدددد، ال ددددعراء ييددددرذب  بهددددا  ب"تحددددب 

الحددددددابيب  فلددددد  ل ذبدددددةن  ب دددددا  حدددددا أ س دددددها بحدددددا المجتمددددد  نلددددديها أ  ي ب دددددبا 
                                                 

بهع ل(1 بمية   2ن ر برية لل تاع  دم ا  من قضايا النقافةن  013 براه الهيوة العامة ال    م  
3ص 0 1 . 
  المرج  ال ابا  اليسحة  س ها.ن (2
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طليعدددددة ...  ت دددددتبد بهدددددا ال زندددددة السرديدددددة المتعافمدددددة  بمدددددا يةب دددددها مددددد   فدددددراه 
ا  تعةء با  دتذساذ بم جدزاه العقد  العربدل التاريذيدة با  بهدار بع جدازاه العقد  

قيقددة أ  نمليددة الممار ددة ال قديددة أيددبحه   بلدديب اتهامددًا بقدددر مددا هددب حن1لال ربددل"
 ال نرذ بعاها حراة بمه ة يت  ع م ها بيتحي  متطلباه حيات  المادية.

بل   ا مر لا يقذ ن د هدره الحددبد  ادع   دا  جيد  الدرباد مد   قداد الحدابدة 
بالجيددد  الدددر  تدددةه يملددد  حفدددًا مددد  ا دباه ال قديدددة  بالقدددراءاه الم هجيدددة بالريددديد 

جي  الم هد ال قد  اليبا بداه يستقدر فلد  الحدد ا د د  ممدا  دا  يمتل د   البقاال اع 
 لس  م  ال قاد  ب لع نل  أداود  السباد  با ادطراع  ب يداع ا  دب الم هجيدة 
البااحة  با دباه الةزمة  بلا يعد م ت ربًا أ  تجد ال ا د الباحد ال القراءس راتها 

متباي دة بيد ق  بذدر  ةمد  أبلد   م ت ديًا يجم  بي  ا دباه المت ا اة بالم داهج ال
ب مدددب   ةمددد   بالتدددباء نباراتددد   ببريدددا الميدددطلحاه بالمسددداهيا التدددل  دددد ي دددب  
أذدددرها مددد   دددراءس ندددابرس  أب  دددمعها مددد  مداذلدددة  ايدددرس  دب  أ  يعدددل بنيدددًا تامدددًا 
أيدلها بحقبلهدا التدل ت ت ددع فليهدا  ب مدا ا بهدر ال ددانر المعايدر بالحدابدة ال ربيددة 

اجاتهددا ال ددعرية اددع  ال ا ددد الحدددابل  ددا  أ ددد ا بهددارًا بددالت فيراه ال قديددة ال ربيددة ب ت
بميددطلحاتها  اا  دددع نلددد   راءتهدددا بمحابلدددة ا ددتيعابها بليتددد  أذدددرها مددد  م ابعهدددا 
بربااددها ا يديلة با دتبنبها ا دتيعابًا  دمبليًا  بب د  جدزء مد  المحفدبر ن ددما بددأ 

لد  ال يدبص العربيدة  بتعمقده أزمدة ال قدد فلد  حدد بتطبيا أدبات  ال قديدة ال ربيدة ن
  يقدد  ندد  أزمددة ال ددعر  بت امدده فدداهرس ال ذببيددة اددل الممار دداه ال قديددة ببيددسها 

  ي  دله  –نلد  الدر ا مد  بجهد  الس دل– تيجة حتمية لهره الممار اه  ب   ال قدد 

                                                 

بمية  (1 3  صمن قضايا النقافةن ر 1 0 . 
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  فليد  بيبرس تامة ند  بجهد  العلمدل بر داوزه الم هجيدة اع د  م دار  اعدا  ادل مدا ب
 الم هد ال عر .

اددل الم ددهد تتمبدد  اددل ال قددد ا  دداديمل  –  ددبياً –ببددرزه يددبرس جديدددس مدددبرس 
الر  يمار   جيد  مد  مدر دل ال قدد ا دبدل ادل ا   داا الجامعيدة بطلبدة الدرا داه 
العليا   لع نل   طر  بير م   الهزا  بالاعذ  بأذدر يدسة ا  دتعجا  بالقلدا  

ذببيدددة ادددل الم دددهد ال دددعر  نبدددر اذتياراتددد  التطبيقيدددة بأر ددد  مددد  تس دددل فددداهرس ال 
القاومة نل  دباا  بم ب اه تستقر لبابح الردية  بت ت د فل  المزاجية أب حا ه 
مددد  ا نجددداع بالعة دددداه ال ذيدددية  باددددل أحيدددا   بيدددرس ال فددددرس القطريدددة الادددديقة 

مةه  المت دددحة بعبددداءس البط يدددة أب ا  ليميدددة  ببددداه  بيدددر مددد  ال قدددد ي دددب  المجدددا
بنبددداراه المدددديح بالب ددداء  بالهجدددبا بالتج دددل ادددل بعددد  الحدددا ه  بتقددددا مددد  حقددد  
التطذير  ب داع مد  حقد  الحادبر  بتزاحمده ا طربحداه بالر داو  بالبحدب  ادبا 
رابذ الم تباه الجامعية دب  أ  تايذ ا اااة ال بنية المطمبلة م ها حت  باه 

 با عها رات  بحاجة فل  مراجعة ب فر جاد. 

ب  يقدد  أهميددة بارتباطددًا اددل هددرا ال ددياا أبددر مددا ي ددم  بددد "ال قددد اليددحاال"  
للتجربدة اليدحسية  -ف  ايمدا  ددر–الر  باه أ ب  ما ي ب  بعمليدة ا ت  دائ اا دلة 

اددل مرحلددة الريددادس ال ددعرية الحديبددة  االيددحااة التددل احتادد ه  امدداه  ددامقة مدد  
ل جا ه أدبية ب قدية ما زالده محسدبرس  ال قاد بالمس ري  ال بداياتها  ب ا ه م رحاً 

ال را رس المتلقدل البقاايدة باتده اليدبا ادل أ لبهدا يدسحاه باهتدة  تتيد   الم هجيدة 
بالبرانة  بتحتسل ب   ما هب هام ل بنابر  بتسر م     ما هدب جدبهر  بااند   
بتميدد  فلددد  المجدددامةه بتبزيدد  ا لقددداع  بلددد   تددردد ادددل القدددب  ف هددا راتهدددا يددداره 

بية  ال م  يقبا نليها أب ما تقدم   بلا تعد أح   حداً  ايمدا يتيد  بدالتراج   ذب
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ب يدداع الجمهددبر القددارش بالمتدداب  لهددا  بلعلهددا اليددبا أحددب  مددا ت ددب  لمراجعددة جرريددة 
  املة ت ه  بها  بتعيد لها حابرها بدبرها ال الم هد.

 حواضن الاخبوية

لمعايددرس يقددبد بطريقددة أب ف  الحدددي  ندد  فدداهرس ال ذببيددة اددل المجتمعدداه ا
بدددطذرم للب دددبذ نلددد  أ مددداط المفدددةه الجامعدددة التدددل تددد فا نمددد  ال ذدددع  بتحددددد 
مبادوهددددددا  بتر ددددددا  يا دددددداتها  بتحسددددددف ميددددددالحها  اتزاحمدددددده ا حددددددزاع  بفهددددددره 
ا تحدداداه بالددربابط بالهيودداه بالمد  دداه بالم تدددياه بالجمعيدداه...  ب  ددط  بيددر 

حددّد ت دداد معدد  أ  تجددد اددل  دد  مدي ددة أب  ريددة م هددا اددل التب دد  با  ددتقطاع  فلدد  
رابطة أب جمعية أب هيوة تع   بالبقااة با دع  بهب أمر ال أيل  يدل  نل  حالة 
ت بيريدددة فيجابيدددة  بيعدددزز مددد  ف دددراا القددديا البقاايدددة  بيراددد  مددد  الم دددتبياه الس يدددة 

لةزمدددة با دبيدددة  بيج دددر الهدددبس بدددي  المبددددني  بالجمهدددبر  بيقددددا الددددنا بالرنايدددة ا
 لم تحقيها.

 يدددر أ   بيدددرًا مددد  هدددره المد  ددداه بال يا ددداه ذرجددده نددد  أهددددااها المعل دددة  
بر التها ب يمها الجبهرية  بج حده  حدب الممار دة ال ذببيدة الم دتبدس  بندززه مد  
  ديا ا  يدداء بالتهمددية  بنّمقدده مدد  القطيعددة بالتراجدد  الددر  ي ددبد جا بددًا  بيددرًا مدد 

عر  ذايددة  بباتدده الجهدداه القاومددة نلدد  تلدد  الربااددد الم ددهد البقدداال نامددة بال دد
بالحباا  تمي  فل  ال ذببية  بتعم  بطراودا  دللية  بتعدية العزلدة بت د ب  يداع 
الجمهبر بنزبا  ن  المتابعة بالتبايد   بتبدادر بالتيدريح أب التلمديح فلد  تحميد  

ا بدبرهدا   م ددبليتهند -ل  بير م  الحا ها–الم دبلية ل يرها  دب  أ  تعترذ 
اددل هددرا التراجدد  بهددره الحالددة مدد  القطيعددة  بدب  الحدددي  اددل ا يدد  ندد  أهليددة 

 القاومي  نليها لمب  هره ا نما .
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 با د  بحقيقدة -ال أحيا   بيرس–بم  أ  ما ت  ب م   بتعا ي  هره الحباا  
ف  أ  ايهدا مد  الذلد  بالعدبار مدا يجعلهدا تتحمد  ادل بعد  الحدا ه الجدزء ا  بدر 

لم ددددبلية  بلدددا يعدددد م دددت ربًا أ  تجدددد  دددعراء بأدبددداء بمبقسدددي  مددد  داذددد  هدددره مددد  ا
ال ذع راتها ي  ب  م  ا  يداء بالتهمدية بالمحابداس بالممار داه ال دللية  اتحدب  
بعدد  الددربابط بالهيودداه با  ديددة بالمد  دداه فلدد  مل يدداه ذايددة ا ددتبد بح مهدددا 

دارس  ددددب ها أ دددماء بأ دددذاص  دددا  ب ددددها ا ب  ميدددا لحها الراتيدددة بم ت دددباتها با 
ال ذيددية  ب ددداده  ددديا الت دددلط بالعة ددداه ال سعيددة ادددل أجدددباء العمددد  بهدددا  بتحدددب  
 -بعاددها فلدد  ممالدد  با  طاندداه   يددبه ايهددا يعلددب نلدد  يددبه ال ذددع الحا مددة

المال ددة  بهددب مددا دادد  بهددا فلدد  مزيددد مدد  العزلددة بالتراجدد  بالس دد  اددل تحقيددا فاددااة 
 الم هد. بنية ت ها ال را   بية 

بيسددي  الم ددهد بطيددباه ا  ددتهجا  بالددرا    ددب الدددنا بالرنايددة ا دبيددة 
التل تقدمها الجهاه الر مية با هلية بالتل تقبا ال  بيدر مد  ا حيدا  نلد  أ دب 
بمعايير أبعد ما ت ب  ن  ا دع بالبقااة با بدا   بعد أ  باه  بيدر ممد    حدف 

دب هما  بيتح مب  ادل تبجيههمدا  بير دمب  لها ال ا دع بالبقااة ي راب  نل   
 يا دددتهما  بلدددا يعدددد للعمددد  ا بددددانل القددددرس نلددد  أ  يسدددر  حادددبره  بأيدددبحه 
العة اه بالم داا  بالتبجهداه ا يديبلبجيدة هدل التدل تسدر   دب  ا نمدا  المقدمدة  
با  ددماء الحااددرس  بال تيجددة أ  الجمهددبر مطالددع بتلقددل ا نمددا  التددل يذتارهددا لدد  

 د   ي ب  أهًة لةذتيار  بمطالع بط  ييدبح ريديدًا   دماء   حدب  لد  ب  م  
  بس ال ا لتساذ حبلها بال ير ال فبرها.

بلع  الجمهبر الر  نملده بعد  ال ذدع نلد  ا تيالد   درًا هدب ا  د  ادررًا 
مدد  ممار دداه هددره ال ذددع ب  يتددر ره أحددد ف  ن ددد الحاجددة لمدد ء المقانددد ال ددا رس 

الجددددددد نلددددد  –مفددددداهر الم ا دددددباه با حددددددا   بالمبددددددنب  الحقيقيدددددب  با دددددت ما  
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هدددا ا  دددد ادددررًا بتدددطبرًا  بنددد  مقاربدددة لليدددبرس يتحدددد  أحدددد ال قددداد نددد   –ا ذدددص
مهرجا   د ب  لل دعر ُنقبدد ادل دبلدة نربيدة ايقدب : "يبددب أ  الدري   فمدبا مهرجدا  

 ددددد  –ابقة مددددا  فمددددبا المهرجا دددداه ال ددددعرية ال دددد–ال ددددعر العربددددل الذددددامب ن ددددر 
ا تبحبا  سب ا  لبع ال نملية ا ذتيار ...  بُحسب  بالبار  م  ال دعر  مدا حسد  
بددالرد ء  بل دد  الس ددرس البابتددة التددل ح مدده اذتيددار ال ددعراء هددل ا ددرس القطددر الددر  
ي تمدل فليد  ال ددانر   أيدة ا ددرس  دباها  امدد   د   طددر  دانر أب أ بددر ح دع   ددبة 

بما زا  الم هد ني   يت رر ال الملتقياه بالمهرجا اه   ن1ل  ا   أب أهميت  أحيا ًا"
بالجباوز  ب  ف  أ ماء بعي ها ما زاله تت درر ادل احت دار با دتحبار حدا  دب  ادتح 
ا بددباع ال اايددة أمدداا الطا دداه ا بدانيددة ا ذددرم لتعددر  فبدددانها  بلتطذددر اريددتها 

 ال تقديا ما لديها.     

  يم ددد  أ     دددر الجا دددع الم دددرا بمددد  الجا دددع الدددر   دددبا الب دددبذ نليددد  
 –بلدب  دا  ادويةً –بالمالء لهره الحبااد  بالملتقيداه  بأ د  ي دج  لهدا ا  دهاا 

ال تحري  نجلة البقاادة با دع  بمحابلدة تقدديا الجديدد بالعيدر   بد     عددا أ  
  بأيدًا ن2ل جد م  يرم ال ال ذببيدة مطلبدًا لدبع  الملتقيداه با نمدا  بميدزس   نيبداً 

ا  ا ددده حددددبد البجاهدددة اددل مبددد  هدددره اذراء االدددر     دد  ايددد  أ ددد  تبقددد  ادددم  مدد
م تبياه محددبدس مد  التدطبير ادل الم دهد العداا  ب  ُتجمود   بيدرًا مد  اداحدة البا د   

 بما زاله ف هاماتها ال تراج  نل  الر ا م   برتها بتعددها.

                                                 

1  صقضايا الشعر الحديثن ااا   (1 0 7 . 
بارد(2 ال  سن ي فر نل   بي  المبا  تيريحاه رويب مجلب ال اد  البقاال ا دبل بجدس ال

بمية  صحيفة المدياة بدية  -الي 1العدد  ال ع 2  ا ربعاء 8263 4-4-2 1  ص013 9. 
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ببيددة اددل فحدددا  لح ددا بس دد  ال ذا –ما يددًا نلدد  ا  دد ز  – ددد يبدددب مدد  المب ددر
الت ييدر الم  دبد اددل الم دهد ال دعر  المعايددر  ل د  جملدة مدد  المد دراه بالددد و  
بالمبااددعاه الراه ددة تعددزز الددرهاع تجدداه هددرا الح ددا  مددا لددا تتجدددد العقليددة  بأ مدداط 
التس يدددر الم ددديطرس نلددد  هدددره ال ذدددع  بتتذلددد  نددد   زنتهدددا ا  دددتبدادية بتبجهاتهدددا 

بتلتسدده فلدد  الر ددالة  –الداذليددة م هددا بالذارجيددة–لجا بيددة ا  ددتحبارية  بيددراناتها ا
 با ما ة التل بجده م  أجلها.

بتبقددد  جزويدددة أذيدددرس تتيددد  بالفددداهرس ال ذببيدددة بالم دددهد ال دددعر  المعايددددر 
 بامهددددا البددددبرس الهاولددددة اددددل ت  بلبجيددددا المعلبمدددداه با تيددددا ه  بتحددددب ه ا   دددداا 

هددا اددل جا ددع م هددا  ا دده  ددببًا اددل ت ددامل البقاايددة اددل المجتمعدداه العربيددة  رلدد  أ 
ال ذببيدددة الم  لقدددة  بتعزيدددز الممار دددة السرديدددة المدديدددة فلددد  العزلدددة  اتجدددد  بيدددرًا مددد  

يبدادرب  فلد  ف  داء  –بهدا ا ذطدر–المبقسي  با دباء بال عراء بمد  فد  أ د  مد ها 
المبا دددددد  ا ل ترب يددددددة الذايددددددة  بالمدددددددب اه باليددددددسحاه ال ذيددددددية  بالم تدددددددياه 

 ل ترب ية بي  رب  ايها ما تجبد ب  القراوح بتطبع  لبحة الحربذ  ا ا  ال هرا ا
البا   بدي  ن  ال ذع بالهيواه بممار اه التهمية با  ياء  بيرم بع  ال قداد 
أ  ا ندددةا المقدددربء "بددداه أ دددرع فلددد  اهتمددداا المتذييدددي   بلدددا يعدددد جماهيريدددًا  

أمددددا مبا دددد  -ي  بالمتددددابعي  ...  به ددددا  تراجدددد    ي دددداد ييدددددا اددددل ندددددد المهتمدددد
اقدد أده فلد  ا داد الراوقدة فر يذدتلط ال دانر يداحع الذبدرس  -التباي  ا جتمانل

به ددا يبددرز ط يددا  ادندداء  يدديدس زس مدد  أ ددباه ال ددعراء بال ددانراه  بالقيدديدس المتميدد
  ب ريدع مد  ن1لال بر  اما ي  ر أ رع فل  حالة ادناء  عر  بلديب  يديدس  دعرية"

هددع فليدد  الددد تبر نبددداي ال ددرامل حددي   ددا : "جدداء البدد  السادداول بجدداء هددرا مددا ر
                                                 

با   م  تحقيا (1 بر بتاريه  ة الجزير  اإلخباريةلشبكن نبداي را 2م   1-4-2 0 14  
http://www.aljazeera.net/news/pages/89a92819-fef3-4780-8414-a7701a5e1bdd 
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الهاتذ الجبا  بجاءه ا  تر ه  بهره  لهدا ب داو  جديددس لدا ت يدر مد   دب  البقاادة 
اح ع ب  ف ها اتحه المجدا  ل د  المهم دي  ل دل يمل دبا ب ديلة يم د ها ا دتعمالها 

  دبر ال ذدددع بدبر ا ادددراد للتعبيدددر نددد  أ س دددها دب  ب ددديط أب ر يدددع ...  بتراجددد
  ب لهدددا مد دددراه تعدددزز مددد  تراجددد  دبر ال ذدددع  بتطبرهدددا ال دددلبل ن1ل رمدددبز  ياديدددة"

 بمبجة ا تيا ه بالت  بلبجيا المعلبماه.

ل   هرا ا  ستداح ب دهبلة التبايد  بالمتابعدة لدا ي دتط  ادل مجملد  البيدب  
ي  أ طددددداع الم دددددهد فلدددد  حالدددددة مباليددددة مددددد  التساندددد  بالدددددتة ح بالتحددددابر المددددددبر بدددد

برس   بزاد مدد  العزلددة با   ددةا  با  تسدداء بالمجددامةه أب ا  تقدداداه العددالا بدددان
بت دجي  ا نجابدداه ادل أح دد  ا حددبا   بأ دها طدداب  ا ذتدزا  بالت بيددذ بال ددرنة 
التددل ت دديطر نلدد  مجريدداه الحيدداس بالبيددب  فلدد  ت ددطيح ب ددطحية اددل ا بدددا   

 قبا  بالتلقل.  بالس ر بالمعالجة  با  ت
 )أزمة بعد األزمة(

ف  الحدددي  ندد  أزمددة ال ددعر العربددل المعايددر حدددي  لدديب بالجديددد  بلعلدد  
ت دددد   اددددل لحفددددة ت دددد   ا رهايدددداه ا بلدددد  لبددددبرس التجديددددد ال ددددعر  المعايددددر  
با ددتمر اددل م ددار باحددد  لددع نليدد  دا ال ددبا يب الم ددررس دب  أ   لمددب أبددرًا لهددرا 

ا يذددُ  اددل  بيددر مدد  المراحدد  مدد  أيددباه م  ددرس للحدددي  التحددرير  بدد  ف  ا مددر لدد
ن  أزمة  بمتهمة م  يتحد  ن  أزمة بط   هب المطزبا بلديب ال دعر  فلد  جا دع 
رلددد  أيدددباه ا ت دددعره ا زمدددة بفلددده متساولدددة بم تب دددرس بالبيدددب  القريدددع فلددد  

حت  م  هرا لا يحد   ب  –جبهرياً –لحفة المعاااس با  سرا  ال الم هد  ل    يوًا 

                                                 

2نبداي ل ن ال رامل (1 المر ز   النقافة الثلفزيواية: سقوط الاخبة وبروز الشعبي  ن005
به  ص2البقاال العربل  ط ببير 5  الدار البيااء  0- 5 1. 
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بعدددددد ا تهددددداء مرحلدددددة الريدددددادس ببيدددددبً  فلددددد  الجيددددد  ا  بدددددر حدابدددددة ادددددل البما ي ددددداه 
بالت عي اه بقل الحا  نل  مدا هدب نليد   بتعمدا البحد  ادل أ دباع ا زمدة  برأم 
بعاددها أ  ال ددعر العربددل الحدددي  "بيدد  فلدد  مطز دد  الددراه  اددل اللحفددة التددل لددا 

ل اللحفة التل تب دذ ايهدا ال دعر ي تط  ايها البيب  فل  جمهبره الحقيقل  أ  ا
ب ددد يبدددب مدد  بدداع المسار ددة أ   ن1لندد  أ  ي ددب  ر ددالة ب دداد أ  يتحددب  فلدد  حراددة"

مدد  "العمدد ": ال ددعر تقددرأ ذبددرًا اددل يددحيسة الحيدداس تحدده ن ددبا :  ددعراء  ااددبب  
  بادددل تسيددديةه الذبدددر: " ددد  نددددد  بيدددر مددد  ال دددعراء ال دددعبيي  مبهبدددة   مه دددة

لعم  ال عبدية بعدما ي سه ال عر مد  ادم  المهد  المطلببدة هجبمًا نل  بزارس ا
بالذبدر مببدا بيدبر  ن2ل عبدتها  مد دي  أ  ال عر مبهبة بليب للت  ع المداد "

مدد  المب دد  ا ل ترب ددل لددبزارس العمدد   بأيددًا مددا  ا دده حيبيدداه الذبددر بتدانياتدد  اددع  
هد ال دددعر  يددددبره نددد  ال دددلطة الر دددمية يدددرتبط بدددة ريدددع ب دددبع أب بدددعذر بالم ددد

 المعاير  بالم ا ة التل بي  فليها الس  با دع أب الم ا ة التل ت تفره.

ف  لدا –بلا ت   الحر ة ال قدية المرااقدة لم دار ال دعر بعيددس ند  هدره ا زمدة 
بلددا ي دد  ال ا ددد بريوددًا مدد  بزر ال ذببيددة التددل مار ددها  رلدد  أ   -ت ددب  جددزءًا م هددا

بي  الجمهبر ل  جمهبره م  ال ذبدة  بهدب لديب  قددًا ال قد "الر  يقيا الحباجز بي   ب 
مجردًا م  ا يديبلبجيا  اهب يحم  أيديبلبجية ال ذبة... التدل هدل دبمدًا أيديبلبجيدة 
التعدالل نلدد  مددا ي دم  المددباط  العدداد  أب القددارش العداا... ل دد  هددره ا ر ددتقراطية 

برس تيدبس فحددم لمحداه ال قدية ال حيات ا البقااية الراه ة لي ه أ بر م  مبجة ندا
                                                 

1 ر    الل لن  (1   الهيوة الميرية العامة لل تاع  برج بابل: الاقد والحدانة الشريد ن  994
5  القاهرس  ص2ط 1 . 
2اليادرس بتاريه  صحيفة الحيا ن ا فر الذبر ال (2 0-4-2 0 : اذتلم  الرابط  14

http://alhayat.com/Articles/1905295  
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بهدل الممار دة التدل   يجدبز لل قدد ال دقبط ايهدا مد   ن1لالبط  العربل الر   عي  "
باع التقليد للممار ة ال ذببية التل اّر فليها أ لع ال عراء باحتمدبا بفةلهدا لتس دير 
هددره القطيعددة التددل يعي ددب ها با زمددة التددل يرزحددب  تحتهددا  ب"ربمددا جدداز ل ديددع أ  

بهددرا ا دندداء تال تابددة ل س دد   بددالر ا مدد  أ هددا  اددية ذا ددرس  ددلسًا... ا ددبذ  يبهم ددا
  ن2ل تر  ادناءاه ا ديع جا بًا ب قب  ف  ما يجدبز ل ديدع ت دتحي  فجازتد  لل ا دد"

بلدد  ي دددب  مددد  ال دددطط أب ا نت ددداذ القددب  ف  ال ا دددد يمدددر بطزمدددة مت اميدددة   تقددد  
ا أ ددلس ا  بحالددة التراجدد  التددل يعي ددها بم ددتبياتها  ااددة ندد  أزمددة ال ددانر راتدد   مدد

ال دددددعر هدددددل الحالدددددة راتهدددددا التدددددل يعي دددددها ال قدددددد  بأبرهمدددددا يدددددرتبط ارتباطدددددًا نادددددبيًا 
 بمبابنيًا بالم هد ال عر  المعاير بالحالة التل بي  فليها.

بال فددر اددل أزمددة مددا بعددد ا زمددة   يع ددل ا  ددارس فلدد  ال ددانر بال ا ددد بتددر  
يهدا ي  أ  أزمة القارش لا ي   ل  اليد العليا ال البيب  فلالقارش  ل   مما      ا

ب  ف ها ال جا بها ا نفا  دد اراده نليد  ارادًا مد  ال دانر بال ا دد  فلد  جا دع 
تقيدديره اددل تطددبير أدباتدد  برادد   ددبيت  البقاايددة بحيدديلت  المعرايددة  ب  دد  اليددبه 

  ب ددط ف دداراه نلدد  ال اوددع مدد  الم ددهد بالمح ددبا نليدد   يابيددًا اع  ددا    تحددر  مدد
 ل ا  حال   تر  التطم  اي  لم  ي اء.

ف  الحدددي  ندد  م ددتبم القددارش العلمددل بالمعراددل بالبقدداال باهتماماتدد  بأدباتدد  
ت دب  راه بجاهدة بمحد   فدر  – د–الةزمة با تهاماه التل طالت  م  هرا الباع 

ندد  القددارش  يحتددرا اددل البددداياه التددل لدد  داومددًا ذيبيدديتها  ل دد  فرا  ددا  الحدددي 
الددددر  نايددددر مرحلددددة الريددددادس بمددددا بعدددددها ب بل ددددا اتهامدددد  اددددل تلدددد  المرحلددددة  امدددد  

                                                 

1  صالاقد والحدانة الشريد ن   ر   بر  باب : (1 8 . 
 المرج  ال ابا  اليسحة  س ها.ن (2
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ا  ياذ اليبا ا  ادس بالم تبم العلمل بالبقداال با دبدل لجمهدبر اللحفدة الراه دة 
ب   ع ل ه ا جمهبرًا  ذببيًا معي دًا با  مدا الجمداهير العربيدة نامدة  بممدا    د  ايد  

انذ بنيدد   بتاددانسه  دراتدد   بيعددية الحدابددة بالعبلمددة أ  هددرا الجمهددبر  ددد تادد
باقدددًا لمقتادددياه المرحلدددة  بددد     عددددا أ   جدددد مددد  هدددب أ بدددر اتيددداً  بم دددتجداه 
الحادددارس بالعيدددر مددد  بعددد  ال دددعراء بال قددداد الدددري  يدددلببه بدددا مب نلددد  ذ دددبة 
الجهدد  بالتذلددذ  فر   لددا يعددد جمهددبر اليددبا هددب جمهددبر ا مددب  بلددا تعددد المددزانا 
با تهاماه تيلح للمحا ماه الجديدس  بجاحد أب جاه  م   يبق  ي فر للجمهبر 
العربل هره ال فرس الرجعية  بيعامل  با  داليع ا  دتعةوية بالممار داه ا  يداوية 

 راتها.

با  دددارس أذدددرم تتقددداط  ادددل  يدددر مباددد  مددد  مبااددد  الحددددي  نددد  الم دددهد 
بذ نلدددد  "الم ددددهد الرباوددددل ا بدددددانل نامددددة بال ددددعر  ذايددددة   ددددتقبلها مدددد  الب دددد

المعاير"  رل  أ  حديبًا متباترًا بي  ال ذع بالجماهير بالمهتمي  يدل  ال نمبمد  
نلدد  أ  الربايددة العربيددة اددل اللحفددة الراه ددة تعددية زما هددا بنيددرها الددرهبل  بأبعددد 
م  رل  أ  ا ال "زم  الرباية"  بأ ها ت ير ال ذط  بابتة  بتسر  حادبرًا  اتدًا  

الح ددا بجاهددة  بيددرس  بد ولدد  أفهددر مدد  محابلددة تتبعهددا أب ا حتجددا  لهددا اددل بلهددرا 
هرا المقاا  بليب المقيدد مد   دياا هدرا الحددي  المقار دة أب المساادلة بدي  جد ب 

بقدر ما هب الب بذ نل   –با    ا ه المقاربة تسر   س ها–الرباية بج ب ال عر 
ر  بلعدد  أب ددط ا ددت تا  يم دد  م ددا  الجمهددبر اددل معادلددة الم ددهد الرباوددل المعايدد

جمهدددبرًا يتلقددد  الربايدددة العربيدددة  -حتمددداً –الب دددبذ نليددد  ادددل هدددرا ال دددياا أ  ه دددا  
بيتسانددد  معهدددا  بلددديب ذاايدددًا أ  جمهدددبر الربايدددة ادددل فددد  نيدددر يت دددا بالت دددار  
بم ابقة الب ه مطالع بتقديا ال بير م  الب ه بالجهد مقار ة بالب ه بالجهدد الدر  

متاداوًة أمداا الربايدة  بلديب  –باقدًا لمعيدار ال دا–عر  الدر  يعدد يتطلب  ال ص ال 
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م طقيًا تجاه  ما لل رد الرباول المعاير م  ذيبيية بتجريع بحدابدة  مدا هدب 
فلد  –الحا  ال ال عر المعاير  بليب م طقيًا أياًا أ   تجاه  أ  الجمهدبر هدب 

مدددد  الم ددددهد  –طبنددددًا أب  رهدددداً –الجمهددددبر راتدددد  الدددر  ا  ددددحع  -حدددد لدددديب بددددالهي 
 ال عر  المعاير با د ا فيجابًا ال الم هد ال رد  المعاير.

ل دد   ددد يذددر  مدد  يقددب  ف  ال ددعر المعايددر يعددية بددبرس تجديديددة  دداملة لددا 
  مددباط  ال ددعرية بمددا يتعلددا بهددا تذتلددذ ا  ي ددبا أ  ندداة ال ددعر العربددل مبلهددا  ب 

ل ية العربية هدل ا ذدرم ادن  ال رد بي ر ت ابل   بلهرا بما يقارب   قب : ف  الربا
م ددديرتها الحدابيدددة  ددددد مدددره بمراحدددد  مددد  التطدددبر بالتحدددددي  بالتجريدددع بالم ددددامرس  
بأدذله تق ياه ب اوية معايرس  ببيله فل  باداا مب لدة ادل التجديدد بالبحد  ند  
العجاوبل بال راوبل  ب  ف ها تذطه حدبد ا  ستاح نل  ا ج اب ال ردية ا ذدرم  

ر راتدد   با تسعدده مدد  ل تدد  بمب دديقيت  بيددبره  بباتدده " ددعرية با ستحدده نلدد  ال ددع
ال ددرد" حقددًة  قددديًا ذيددبًا  بمدد  رلدد  بقيدده محاافددة نلدد  معاااتهددا بمتبايددلة مدد  

 جمهبرها  ب ادرس نل  مد ج بر التباي  م  متلقيها  اروًا  ا  أب  ا دًا. 

مباددبنية بلدديب مدد   بيدد  الق ددبط أب ال ددبدابية أب الت ددادا بل دد  للم ا ددسة ال
 جددد الم دددهد ال ددعر  المعايدددر يددرزح تحددده بقدد  أزمددداه ذا قددة  بي دددهد حالددة مددد  
التراجدد  بالسباددد  بالقلدددا تهدددد م دددتقب  ال دددعر برمتدد   بدندددابم ال ذببيدددة بيدددبرها 
بممار اتها بمبااعاتها  ااة أ همه ال مزيد م  الترد  بالتراج   بلا ت د  أ بدر 

جديديدددة العربيدددة أ  تعدددل تمامدددًا أ  أبدددر مددد  م ددد   ذ ا الم دددهد بنلددد  العقليدددة الت
الم    ل  يددبا طدبيًة بأ  المعالجدة المتذييدة هدل ال دبي  ا مبد  للبحد  ند  

 مبا  الداء با تويال   ب  أ  يتس   أ بر ال ج ا ال عر العربل.
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 – ييدس ال بر–ف  جزءًا محبريًا م  أزمة بعد ا زمة يعبد فل  ال بر ال عر  
بدددي  أ  دددا    دددرا   يددديدس ال بدددر ب   قلددد  مددد  جمالياتهدددا  ب  ب  دددتبا التب عددداه ب 

 هدذ ف  فل  الب بذ نلد  فداهرس ال ذببيدة بأبرهدا ادل الم دهد ال دعر  المعايدر  
ب   ال ددددعر اددددل جددددبهره مر ددددز المعالجددددة ببدرتهددددا امدددد  الم ددددلا بدددد  أ  التدددددانياه 

 ال بدر بأبرهدا ادل بالمبااعاه المتبقية تتي  بد   به دا تقبد دا المعالجدة فلد   يديدس
 الم هد.

ر ا  فدار التدل داره حدب  فندادس اجتدرا -ن دد هدرا الحددّ –بمما   طاود  م د  
 يددديدس ال بدددر  ل ددد  بعددد  ال تددداوج ا  ا دددية لمجمدددب  مدددا دار حبلهدددا ي  دددذ نددد  
اذددتة ه نميقددة بددي  جددبهر التط دديب ال فددر  ل ددرنيتها ب ددربط ا ت ددابها لجدد ب 

ابيددة باددبابطها  بباتدده اددل أح دد  ا حددبا  تت دد، ال ددعر ببددي  با دد  الممار ددة ال ت
نلددد  بندددل  دددطحل لمسهدددبا "ال دددعرية"   ت ددداع هبيدددة أدبيدددة  بهدددب مدددا يفهدددر ادددل 
ا ددت ا  ل ددب  م ددرا اددل التجددابز بالتعميددة  بلددا يعددد ييددلح معهددا محابلددة الب ددبذ 
نل   دا  فبدانل محدد ال ال    أب المامب   أب البح  ند  حددبد أب أيدب  

بها بالر ب  فليهدا  مرجعيدة تيدلح لةحت داا  بلدا يعدد لهدا  درط باحدد يم   البببا 
 بااح محدد يم   الرجب  فلي  ن د ا  ت ا  بال ص أب ا تقبال .

لقدددد أببتدددده التجربدددة المااددددية أ  الرهددددا  نلددد  "ال ددددعرية" بحددددها  ددددا  رها ددددًا 
   بالدري ذا رًا  بليب رل  ب بع م  "ال عرية" راتها با  ما ب بع المراه ي  أ س دها

أ  مسهددبا ال ددعرية راتدد  لدديب بابتددًا فلدد  الحددد الددر   – بيددر مدد ها–جهدد  أب تجاهدد  
يجعل   ه  المطذر  بأ  لل دعرية مسداهيا متعدددس   تذلدب مد  ا اتدراا ادل مبااد  

 نديدس  ب ب  هرا برا  حدبد البنل الراتل بال عرية با تراطاتها.  
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بحددًا نلدد  ميددراني  ل دد  مدد  تجعدد  البدداع مس –يددبرس نامددةب–ف  هددرا البا دد  
راا ال تابة ال عرية  بلا يعد ه ا  ما يم   المدلدذ أ  يببده لسفدة أب يدسة " دعر" 
لم جزات  ال تابية  بأيبح تجابز درجة اليدسر ادل ال تابدة ي سدل   ت داع ال دعرية 
بال ددرنية  بهددب مددا أاددرز  مددًا هدداوًة مدد  ا نمددا  ال بددة التددل ط دده نلدد  ا نمددا  

الجادس  بلا يعد بعدها الحدي  ن  الم هد ال عر  المعايدر يحتدا  فلد  ا بدانية 
ال ددددساه بت فيددددراه أب حتدددد  ت ددددذيص  با  مددددا أيددددبحه الحاجددددة ملحددددة فلدددد  البدددددء 

 بمعالجة الحالة الراه ة بما انتراها م  ترد  با ت اب.
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 الخاثمة

مب ف  ممددا   ذددةذ معدد  أ  ال ددعر اددل جددبهره ادد  " ذبددب "  بأ  ربحدد  ت دد
بمقدار التميز با بدا  الر  يحياه  ل    ذببية ال دعر هدل  ذببيدة طليعيدة تد دب 
للب دددداء بالت ييددددر  بتقدددداب مد ددددراه  جاحهددددا اددددل أداء بفاوسهددددا مدددد  ذددددة  م دددداحة 
ا  دددتقطاع الجمددداهير  الدددر  تحققددد   بالتدددطبير الدددر  تحدبددد   بباهدددا مددد  يفددد  أ  

اطهددا بال دد  الددر  ا ببقدده ن دد   ال ذببيددة يم دد  أ  تتحقددا بعيدددًا ندد  ناددبية ارتب
بمهمدددا ادنددده ال ذبدددة ا دددتقةليتها أب ا تساءهدددا بدددراتها ادددع  حقيقدددة بجبدهدددا بال دددست  

 ت تسل  سيًا متزام ًا م     تحر   حب هره ا  تقةلية أب ا  تساء.

ب ذببيددددددة ال ددددددعر هددددددل التددددددل تيدددددد   ال ذبددددددة بتاددددددم  بجبدهددددددا  ب  يم دددددد      
أ  تي   لل عر  ذببية  اال انر المتميز بال ا د  -مهما  ا ه مبايساتها–لل ذبة 

 المتميز بالقارش المتميز  لها  ادر نل  أ  يحد  أبرًا أب ي ب  ام  ال ذبة  ل  
 –بتحديدددًا ال دددعر–أيددًا مدد ها لدد  يتحقدددا لدد  ا بددر ف  بعددد أ  يتحقدددا بجددبد الدد ص 

 ص   يتحقدا تحققًا اعليًا. بحتد  فرا  دلم ا بدط  الع دب هدب اليدحيح بأ  بجدبد الد
ف  بعددددد أ  تبدددددأ نمليددددة ا ددددتقبال  بتلقيدددد  اددددع  هددددرا ا  ددددتقبا  بالتلقددددل  ددددد   ي ددددب  
بالسانليددة التددل ترتقددل فلدد  م ددتبياه ال ددعر  ببااددح ن ددد هددرا الحددد أ  ددا  ب دد  أ  
 با   حم  دبامة ال سية حدبد الجدا  ايها   ت تهدل  ل د  بباذتيدار ادع   ذببيدة 

ب ذببيدددة ال ذدددع طارودددة بمد تدددة  ب  جدددرا أ هدددا ت تهدددل  ال دددعر أزليدددة براه أيدددالة 
  با تهاء ال ذبة أب تحبلها أب بسع  الزم   بما  دا  مد  أبدر لل ذبدة ادع  ال دعر يربد

 بييبح أبرًا ل  بليب اي .

ف  حالددددة التددددرد  بالسبادددد  بالقطيعددددة التددددل ت ددددبد الم ددددهد ال ددددعر  العربددددل 
الدددر  يعي ددد  ال دددعر ي ددداد يبلدددد  المعايدددر أ بدددر مددد  تجاهلهدددا أب ف  ارهدددا  بالمدددطزا
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الددرربس  ب  مد دددراه حقيقيدددة نلددد  فم ا يدددة الذدددرب  م ددد   ب دددد  دددا  مددد  المدمددد  أ  
تاددطل  ال ذددع التددل ت ت ددر نلدد  طددب  الم ددهد بنرادد  بم دددبليتها اددل تيددحيح 
الم ددددار بمعالجددددة ا ذددددتة ه التددددل أيددددابه ربح ال ددددعر بيددددميم   ل دددد  البا دددد  

 بر هره ال ذع لا ت د  ادل بعد  الحدا ه يداد ة بالمعالجة المااية   سه أ  أ
ادددل ببانددد  ت بي هدددا بأهددددااها  با حراددده ادددل حدددا ه أذدددرم نددد  أهددددااها بر دددالتها 
ب يمهددددا الجبهريددددة  باددددل حددددا ه أذددددرم ببدددده ا ددددلها اددددل فحدددددا  الت ييددددر با بددددر 

ادددل الم دددهد ال دددعر  نامددد  هددددا    -نمبمددداً –المطلدددبع  بباتددده فددداهرس ال ذببيدددة 
ه الحاجة ملحة لمحا مدة هدره ال ذدع بتقيديا أداوهدا بتقبيمد   ادل فد  ب اء  بأيبح

 التراج  الحاد الر  انتراها  با حدارها ال ري  تجاه العزلة.

بيبدددب لزامددًا فنددادس ال فددر اددل ا  دد ا  ال ذببيددة  ااددة لذلددا حالددة مدد  التبااددا 
لسدددادح بدددي  مسهدددبا ال ذبدددة بممار ددداتها بالتدددل أببتددده ادددل  بيدددر مددد  ال مدددار  ا دددلها ا

بددال هب  بم دددبلياتها نلدد  أ  يتددزام  رلدد  مدد  ذلذلددة ا  فمددة ال ذببيددة السا دددس  
براد  يددها ند  تبجيد  الحر دة ال دعرية  بر دا م داراتها  فلد  جا دع اتذدار ذطددباه 
حقيقيددة لل ددير اددل اتجدداه تحقيددا ميددالحة متباز ددة مدد  الجمهددبر ببيددس   ددري ًا اددل 

اجعة مت املدة للحر دة ال دعرية ت دها ادل الم هد ال عر  المعاير  بهرا يتطلع مر 
الحددد مددد  ا  سددةه الدددر  ي ددبد ا  تدددا  ا بدددانل  بالتباادددا نلدد  معدددايير م دددتر ة 
يببا بها ال تمييز ا يي  م  الددذي  بالرايد  مد  البادي   دب  أ    سد  أهميدة 
 الت ليا بلزبا العم  الجاد نل  تطبير ا دباه  بتب ي  المدار   بت بي  الميادر

 ل   م  ال انر بال ا د بالقارش  باء  ب قترح ه ا أ  ت ب  البداية م  ال ص.
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 دار ال ربا  بيربه. قضايا الشعر الحديثن  1984ااا   جهاد  ل   

 فتتتي الثشتتتكيل اللغتتتوي للشتتتعر: مقاربتتتات فتتتي ن  2013السددد   محمدددد نبددددب ل
   م  براه الهيوة العامة ال برية لل تاع  دم ا.الاظرية والثطبيق

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/ali1-2-2011.htm
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 م  دبراه 1  طاستاءأاا رجل واحد وأات قبيلة متن الن  1993 با ل   دزار ل  
  زار  با ل  بيربه.

 م  دددبراه  دددزار  بدددا ل  3  طستتتيبقى الحتتتب ستتتيدين  1992 بدددا ل   دددزار ل  
 بيربه.

 المب   الر مل:الغموض واحثقار القارئ ن 2010 ياع  بليد ل   
www.alukah.net/Web/alkassab/10511/19780/#_ftn1 

 ترجمددة: محمدددد الدددبالل بمحمدددد بايتتتة اللغتتتة الشتتتعريةن  1996 ددبه   جدددا  ل  
   دار تببقا  لل  ر  الدار البيااء  الم رع.1العمر   ط

 م  ددبراه بزارس البقااددة  ثجديتتد الفكتتر العربتتين  2009محمددبد  ز ددل  جيددع ل  
 مطبعة ال سير  نما .

 دار ختتتتتب العربيتتتتتة وعطالتتتتتة اإلبتتتتتداعالان  2007المرزب دددددل  أبدددددب يعدددددرع ل  
 المتب طية لل  ر  تب ب. 

 الم تبدددة 2   2ط المعجتتتم الوستتتيط،ن  1960ميدددطس   فبدددراهيا ببذدددرب  ل  
 ا  ةمية للطبانة بال  ر بالتبزي   ا ط بب .

 ترجمددة: محمددد الددبالل بمبددار  قضتتايا الشتتعريةن  1988يا ب ددب   ربمددا  ل  
 رع.  دار تببقا  لل  ر  الم 1ح ب   ط

  2013-12-3يدددددددددددددددددددددددددددددددددددحيسة ا مددددددددددددددددددددددددددددددددددداراه اليدددددددددددددددددددددددددددددددددددبا بتددددددددددددددددددددددددددددددددددداريه  
http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2013-12-03-1.628530 

  مددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددرابط التدددددددددددددددددالل:  2014-4-20يدددددددددددددددددحيسة الحيددددددددددددددددداس بتددددددددددددددددداريه
http://alhayat.com/Articles/1905295  

http://www.alukah.net/Web/alkassab/10511/19780/#_ftn1
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 13  ص2014-1-19  9443 د   العدد ل -يحيسة العرع اليبمية. 

 4-24  ا ربعدددددداء 18263ل ددددددعبدية  العدددددددد ا -دي ددددددة اليبميددددددةيددددددحيسة الم-
 .19  ص2013

  2014-4-21 دددددددددددب ة الجزيدددددددددددرس ا ذباريدددددددددددة  تحقيدددددددددددا م  دددددددددددبر بتددددددددددداريه :
http://www.aljazeera.net/news/pages/89a92819-fef3-4780-8414-

a7701a5e1bdd 

 Boudon R. Bourricaud F: Dictionnaire critique de la 
sociologie, 3ème édition mise à jour 1990, Octobre. 
Presse Universitaire de France. 

 Cuillemain, Bernard: (Elite) in Encyclopedia Universalis, Vol 
8. France S.A. 1990. 
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