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 االستهالل

 
 

َما  ٱَنا َوَما َخلَق    ٱَء وَ لسَّ
َ ِيَن َكَفُروا ا ٱلَِك َظنُّ َذ   ِطٗلا َنُهَما َب  َض َوَما بَي  ۡرل    َّلَّ

ِيَن َكَفُروا  ِمَن  ل  فََوي   م   ٢٧نلَّارِ ٱل َِّلَّ
َ
ِيَن َءاَمُنوا  وََعِملُوا  ٱَعُل َن   أ ِسِديَن ُمف  ل  ٱِت كَ لَِح  لصَّ  ٱَّلَّ

 ٱِِف 
َ م  ۡرل 

َ
ارِ ل  ٱُمتَِّقنَي كَ ل  ٱَعُل َن   ِض أ  ٢٨ُفجَّ

«Dan tiadalah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara  

keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan; yang demikian  

adalah sangkaan orang-orang yang kafir! Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu  

dari azab neraka(27) Patutkah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu  

sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Atau patutkah  

Kami jadikan orang-orang yang bertaqwa sama seperti orang-orang yang berdosa?(28)» 

~ Q.S. Shad [38]: 27-28 ~
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 اإلهداء

 إىل مف كان دعالهم سر ااحي
 والدع العزيز )املتوىف ُسويتو( ووالديت احملبوبة )املتوفاة سيت سومارسية(

 إىل مف الصع حيضر يف قليب
 ين ليسديَنا( وأخاين )فطرة موهتديف وإرهام امٍدع(أخيت )رواي

 إىل مف الصع دفعين على النتهاء مف هصه املهمة
وحيو كيتا وبودع جهيونو وحممد ألف خّ النعيم وأنسا فوور وبينار كوكوه ورينا أنديراين 

 ل ألفيا ومنو ر وحممد عبيد هللارو وأمحد عبد العزيز وشه
 طاليب معهد الدراسة األحباث ووطوير الطالبكأ الصحابة يف وحدة النشط ال

 (UKM LKP2M)  جيأ 2015يف عام PRA 17 

 PT Literindoجلميع أفراد األسرة املمتدة مف 
الصع كان معي خالل هصه  2015مث كأ صديقي طالب اللغة العربية وأدهبا يف عام 

 ةظالفرتة التعلم يستمر حىت هصه اللح
 ءإىل أشقالي وشقيقي وقديرا ووفا

 إىل كأ مف أعطان مف وقته ورعايته ومد    يد العون
واألستا ات اليت قد أرشدين كف أول أداء هصه  صياألساومجيع  أنسى أقول الشكر إىل وال

ّها  الواجبة إىل أخ



 

 ع
 

 توطئة

ري نبينا حممرد هلل رب  العاملرية والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسل احلمد
 صلى هللا عليه وسلمة وعلى آله وصحبه أمجعري  وبعد:

قررد مترر  كتابررة هررصا البحررث اجلررامعي للحصررول علررى درجررة البكررالوريوس يف قسررم 
اللغة العربية وأدهبا كليرة العلروم اإلنسرانية جامعرة مروالان مالرك إبرراهيم اإلسرالمية احلكوميرة 

مررف عميررق قلرريب إىل مررأ مررف سرراهم يف هررصا قررول إال شرركرع و يرريت هني ررة  االنج  والمبرر
البحررث اجلررامعي مررف شرررق يف الترردقيق واملراجعررة و قيررق املراجررع والتنضرريد  وإىل كررأ مررنف 
عوديين مشكورا وووجيهاوه ومجيع عماللري الرصيف يسراعدوين مسراعدة عظيمرة انفعرة  شركر 

 البحث خصة إىل:

 مالرك إبرراهيم اإلسرالمية حضرة األستا  الدكتور عبد احلارس مردير جامعرة مروالان  1
 االنج مباحلكومية 

فضرريلة الرردكتور شرررافية عميرردة كليررة العلرررم اإلنسررانية جامعررة مررروالان مالررك إبرررراهيم   2
 االنج مباإلسالمية احلكومية 

فضررريلة الررردكتور حليمررري رلرررريس قسرررم اللغرررة العربيرررة وأدهبررررا كليرررة العلررروم اإلنسررررانية   3
 ة احلكومية ماالنج جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي

 فضيلة الدكتور عبد املنتقم األنصارع كمشريف يف هصا البحث   4
 ات يف قسرررم اللغررررة العربيرررة وأدهبرررا كليرررة العلررروم اإلنسررررانية اص وأسرررتيفضررريلة األسررراو  5

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
إبررراهيم اإلسررالمية احلكوميررة  ات يف جامعررة مرروالان مالررك اوأسررت صيفضرريلة األسرراو  6

 ماالنج 

 



 

 ح

 

ّا أن هررصا عسررى هللا أن  ررف علينررا برمحررة أل حررد ا وأن يؤيبنررا حبسررف الؤررواب  وأخرر
ر اإلنسرررانية املاللرررة إىل األخطررراء والنقصرررانة فلرررصا يرجرررو الباحؤرررة إىل البحرررث أمرررر مرررف ا ا

يفيرد  ولعرأ فيره مرايسرر هللا سربحانه ووعراىل  النقد واإلفرتاح علرى سربيأ اإلصرالح  هرصا مرا
 الباحؤة واألخريف مف علوم الدنيا وا خرة  آمري 

 
 الباحؤة

 أوليا مولدا
 15310020رقم القيد: 
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 مستخلص البحث

النقررررد اإليكولرررروجي يف أشررررعار وجرررره البحررررر ألدونرررريس )دراسررررة نقديررررة أدبيررررة(   2021  أوليااااا مولاااادا
اللغررة العربيررة وأدهبرراة كليررة اإلنسررانيةة جامعررة مرروالان مالررك إبررراهيم البحررث العلمررية قسررم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج
 : دكتور عبد املنتقم األنصارع   مشرف

 : نقد اإليكولوجي  أشعار  وجه البحر  أدونيس  الكلمات املفتاحية
برات واحليروان علرى احليراة حفظ الطبيعة والعامل وظيفة مف وظرالف البشرر يف العرامل  يسرتحق البشرر والن

املتعادلة وجيب عليهم أن حيفظ العرامل  عنرد مردار التراريعة يعري  البشرر جانرب الطبيعرة ويتعلرق اتريرع 
البشرر بتراريع العررامل  اليروم كران العديررد مرف البشررر الرصيف نسروا حقيقررتهم  رو جرزء مررف العرامل واألعمررال 

لعررامل  أدونرريس هررو أحررد الشررعراء العرررب الررصيف األديب وميقررة مهمررة الرريت دلرر  إىل عضرروية البشررر عررف ا
أوجدوا وجوده ككالف طبيعي  ستخدام العديد مف الرمروع الطبيعيرة يف شرعرهة ومرف بينهرا أشرعار وجره 

( أن يعرف رموع الكالنات املوجرودة يف أشرعار وجره البحرر 1البحر  لصلكة هتدف هصه البحث إىل )
ة والطبيعررة خررالل رمرروع الكالنررات يف أشررعار وجرره البحررر يعرررف متؤيررأ احليرراة البشررريأن ( 2ألدونرريس و)

دخأ النقرررد اإليكولررروجي طريقرررة للتحليرررأ  يتكرررون مرررنهج الكيفررري مبرررالباحؤرررة    اسرررتخدم ألدونررريس
مصرررردر البيرررراانت مررررف نرررروعري األول املصرررردر الرليسرررري وهررررو األشررررعار يف وجرررره البحررررر والؤرررراين املصرررردر 

لنقررد اإليكولرروجي  أمررا طريقررة مجررع البيرراانت هرري التوميررق اإلضررايف وهررو املراجررع املتعلقررة بوجرره البحررر وا
مع أداء وصديق البياانت بطريقة التؤليث  وطريقة التحليأ املستخدمة هي الطريقرة اللولبيرة لكريسرويأ 

( العرررأ أو التصرروير  4( الوصرفة )3( القررراءة والكتابررةة )2( ونظرريم البيراانتة )1واخلطروات فيهررا )
رمرزا مرف الكالنرات يف أشرعار وجره البحرر  يتقسرم عردد رمرروع  241وجرود  أمرا نترالج البحرث يردل إىل

عررددا  34عررددا مررف اإلنسرران و 86عررددا مررف املررادع البي ررة و 111الكالنررات إىل أربعررة األنررواع وهرري 
عرررددا مرررف احليررروان  كانررر  سررربعة رمررروع الكالنرررات الررريت كؤرررر اسرررتخدامها يف هرررصه  10مرررف النبرررات و

مررة و ليررأ   7مررة و انر   9مررة و سرس   9مرررة و حجرر   12ه  األشرعار  وولرك الرمروع هري  وجر
مرررة  مث فيمررا يتعلررق  سررتخدام هررصه الرمرروعة مبررا يف  لررك رمررز  وجرره   6مرررة و مرروج   6مررة و دم   6

الصع  ؤأ خمتلف أشكال احلياة البشريةة مث  سس  الريت متؤرأ شخصرية البطرأ الرصع جيلرب االسرتنارة 
 حجررر  للرردفاع الررنفسة و انر  حررول حررر  العاطفررة  مث  ليررأ  الررصع يصررور أو األفكررار اجلديرردة  مث 

 السالمة مث  دم  حول التيار الرليسي للحياة البشرية و موج  اليت وظهر احلياة البشرية الديناميكية 
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ABSTRACT 

Aulia Maulida. 2021. Ecocriticism in Wajhul Bahri by Adonis (Study of Literary Criticism). 

Minor Thesis, Departement of Arabic Laiterature, Faculty of Humanities, Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor  : Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd. 

Keyword : Ecocriticism. Poetry. Wajhul Bahri. Adonis.  

It is human's duty to protect nature properly. Plant and animal humans have equal rights to live 

and at the same time have the same duty to protect nature properly. Throughout human history, 

we have always lived side by side with nature, so human history is closely related to natural 

history. From this history, today where many humans have forgotten their existence as members 

of nature, literature has become an important document to prove human membership as natural 

creatures. Adonis is one of the Arabic poets who brought his existence as a natural being by 

using many natural symbols in his poetry, one of which is Wajhul Bahri poetry. Based on this, 

this study aims to (1) find out natural symbols are contained in Wajhul Bahri poetry by Adonis 

and (2) find out the representation of human life and nature through natural symbols in Adonis' 

Wajhul Bahri poetry by Adonis. To further describe this poem, the researcher used a qulitative 

method with an ecocritical approach. The data source used by the researcher consisted of 

primary data sources in the form of Wajhul Bahri's poems and secondary data sources in the 

form of various references related to Wajhul Bahri and ecocritics. Then the researchers used 

data collection techniques in the form of validated documentation techniques using 

triangulation techniques. As for the analysis, the researcher used the Cresswell spiral analysis 

technique with stages, (1) organizing the data, (2) memoing, (3) describing the data, and (4) 

presenting or visualizing the data. As for the results of this study, 241 natural symbols were 

found in Wajhul Bahri's poetry. The natural symbols are divided into four categories of 

researchers, namely the category of natural objects with 111 symbols, the human category with 

86 symbols, the plant category with 34 symbols, and the animal category with 10 symbols. The 

symbols most widely used include "face" which is encountered 12 times, "sun" and "stone" 

each 9 times, "fire" 7 times, and "night", "blood", and "waves" each 6 times. Then regarding the 

role of these symbols, including the "face" symbol which represents various forms of human 

life, then "the sun" which represents the figure of a hero who brings enlightenment or new 

thoughts. Then the symbol "stone" about self-defense, the symbol "fire" about burning passion. 

Followed by the symbol "night" which depicts peace, a symbol of "blood" about the mainstream 

of human life, and "waves" which show dynamic human life. 
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ABSTRAK 
Aulia Maulida. 2021. Ekokritik dalam Puisi-puisi Wajhul Bahri Karya Adonis (Kajian Kritik 

Sastra). Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pembimbing : Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd. 

Kata Kunci : Ekokritik. Puisi. Wajhul Bahri. Adonis. 

Sudah menjadi tugas manusia untuk menjaga alam dengan baik. Manusia tumbuhan dan hewan 

memiliki hak hidup yang setara dan sekaligus sama-sama memiliki tugas untuk menjaga alam 

dengan baik. Sepanjang sejarah manusia, kita selalu hidup berdampingan dengan alam, 

sehingga sejarah manusia sangat erat dengan sejarah alam. Dari sejarah inilah, hari ini dimana 

telah banyak manusia yang melupakan eksistensinya sebagai anggota alam, karya sastra 

menjadi bentuk dokumen penting untuk membuktikan keanggotaan manusia sebagai makhluk 

alam. Adonis merupakan salah satu penyair Arab yang membawa eksistensinya sebagai 

makhluk alam dengan banyak menggunakan simbol alam dalam puisinya salah satunya puisi-

puisi Wajhul Bahri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

simbol alam yang terdapat dalam puisi-puisi Wajhul Bahri karya Adonis dan (2) mengetahui 

representasi kehidupan manusia dan alam melalui simbol alam pada puisi-puisi Wajhul Bahri 

karya Adonis. Untuk menguraikan puisi ini lebih lanjut, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan ekokritik. Sumber data yang digunakan peneliti terdiri 

dari sumber data primer berupa puisi-puisi Wajhul Bahri dan sumber data sekunder berupa 

berbagai referensi yang berkaitan dengan Wajhul Bahri dan ekokritik. Kemudian peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi yang divalidasi 

menggunakan teknik triangulasi. Adapun untuk analisis, peneliti menggunakan teknik analisis 

spiral Cresswell dengan tahapan, (1) mengorganisasikan data, (2) memoing, (3) 

mendeskripsikan data, dan (4) menyajikan atau memvisualisasikan data. Adapun hasil 

penelitian ini, ditemui sebanyak 241 simbol alam dalam puisi Wajhul Bahri. Simbol-simbol 

alam tersebut dibagi ke dalam empat kategori peneliti berupa kategori benda alam sebanyak 111 

simbol, kategori manusia sebanyak 86 simbol, kategori tumbuhan 34 simbol, dan kategori 

binatang sebanyak 10 simbol. Simbol-simbol yang paling banyak digunakan, di antaranya 

“wajah” yang ditemui sebanyak 12 kali, “matahari” dan “batu”  yang masing-masing sebanyak 

9 kali, ”api”  sebanyak 7 kali, serta ”malam”, “darah”, dan “ombak”  yang masing-masing 

sebanyak 6 kali. Kemudian mengenai peran simbol-simbol ini, di antaranya yakni simbol 

“wajah” yang mewakili rupa-rupa kehidupan manusia, kemudian “matahari” yang mewakili 

sosok pahlawan yang membawa pencerahan atau pemikiran baru. Kemudian simbol ”batu” 

tentang pertahanan diri, simbol “api” tentang semangat yang membara. Dilanjutkan simbol 

“malam” yang menggambarkan kedamaian, simbol “darah” tentang arus utama kehidupan 

manusia serta “ombak” yang menunjukkan kehidupan manusia yang dinamis. 
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 حمتوايت البحث

 أ                                                               صفحة الغالف
 ب                                                               وقرير الباحؤة

 ج                                                                     وصريل
 د                                                            وقرير جلنة املناقشة

 ه                                                                  االستهالل
 و                                                                      اإلهداء
 ع                                                                       ووط ة

 ط                                                           مستخلص البحث
 ل                                                             وايت البحثحمت

 1 ..................................................... الفصل األول: مقدمة
 1                                                        خلفية البحث أ 

 5                                                        ثحأس لة الب ب 
 5                                                      أهداف البحث ج 
 5                                                        أمهية البحث  د 
 6                                                        حدود البحث ه 
 6                                                  ف املصطلحاتيوعر  و 
 7                                                     الدراسة السابقة  ع 
 9                                                       منهج البحث  ح 

 9                                                     نوع البحث   1
 10                                                مصادر البياانت  2
 10                                             طريقة مجع البياانت  3



 

 م
 

 11                                                  ق البياانت قي  4
 11                                            طريقة  ليأ البياانت  5

 13 ............................................ لفصل الثاين: اإلطار النظريا
 13                                                            األدب أ 

 13                                                  مفهوم األدب  1
 14                                              وطور األدب العريب  2
 16                                                           نيسأدو  ب 
 18                                                  النقد اإليكولوجي ج 

 22 .................................. البياانت وحتليلهاالثالث: عرض الفصل 
 22                         ات يف أشعار وجه البحر ألدونيسرموع الكالن أ 

 23                                   لشعر األول )كيمياء النرجس(ا  1
 24                                            الشعر الؤاين )صنري(  2
 24                                          الشعر الؤالث )ايمسينة(  3
 25                                     الشعر الرابع )القشرة واألايم(  4
 25                                        مس )القصيدة(الشعر اخلا  5
 26                                       الشعر السادس )األحجار(  6
 28                                         لشعر السابع )الرايف(ا  7
 29                                          الشعر الؤامف )الشهيد(  8
 30                                       البحر(الشعر التاسع )وجه   9

 30                                         الشعر العاشر )املوت(  10
 31                                   الشعر احلادع عشر )احلوار(  11
 32                                 لشعر الؤاين عشر )الدم النافر(ا  12



 

 ن

 

 32                                    ردة(الشعر الؤالث عشر )الو   13
 32                                   الشعر الرابع عشر )العصفور(  14
 33                                   عر اخلامس عشر )امل صنة(الش  15
 33                                   الشعر السادس عشر )احللم(  16
 34                                      بع عشر)املوج(الشعر السا  17
 35                                    الشعر الؤامف عشر )املدينة(  18
 35                                     الشعر التاسع عشر )نبوءة(  19
 36                                الشعر العشرون )الغرب والشر (  20
 37                                ع والعشرون )سنبلة(الشعر احلاد  21
 37                                 ساحر(الشعر الؤاين والعشرون )  22
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 األول الفصل
 مقدمة

 البحث خلفية أ.
مررأ العررامل  النرراس الفهررم علررى النرراس  ررو الفهررم علررى العررامل  وعمررأ النرراس مؤررأ ع

والعررامل متوحررد يف احلقيقررة والينفصررأ أحرردمها ويتعامررأ علررى احلاجررة  ورروفر العررامل  ررو 
)أونرريس وراجرراة مصرردر احليرراة عنررد النرراس و لعكررس النرراس مسرر ول علررى محايررة العررامل 

 ( 8-6ة ص 2018
يف احلاضررررة يعكرررس النررراس دورهرررم الطبيعررري حيرررث أعرررم قرررالمون  فسررراد العرررامل  

اس  سرررتغالل العررامل سررربب مرررف أسرررباب وفرراوت العرررامل )ليسرررتارعة سرررهاراة موقررف النررر
(  بنرراء علررى  لرركة يترر مر النرراس مبررا عمررأ  88-87ة ص  2020أرضررين وحسرر ة 

قررد وقررع اروقرراء حرررارة األرأة شررصة املرراء النقرري إىل نقصرران القرروت الصررا  يف بعرر  
 ( 55-53ة ص  2018العامل )بووراة 

فررظ بقررااي العررامل ونرقرري وعادلرره  قررام بعرر   رراالت لررصلك مررف واجبنررا كنرراس أن  
األدب  شرررررتاق احلفررررظ  رررر  عرررردة البحرررروث يف النقررررد اإليكولرررروجي  كرررران البحررررث 
اإليكولوجي هو فرع مرف فرروع النقرد األديب الرصع يبحرث يف عالقرة األدب  لعرامل أو 

(  النقررررد األديب يف النظررررر العررررام هررررو ينظررررر إىل 255ة ص  2009الطبيعررررة )برررررعة 
اسرتخدام املخلوقررات رمرزا يف األعمررال األديب  رو التمؤيررأ اخليرا  عنررد الشرعراء )ويرروة 

(  وهصا النظر هو بداية  ليأ النقد األديب  بنراء علرى  لركة ال 170ة ص  2015
 كف اإلنكار على أن  لك واقع قيام  ليرأ النقرد األديب يف احلاضرر  واملناقشرة علرى 

 البشرعة الوعين عدم العالقة  لعامل األدب  ستخدام مدخأ املركز 
وإن كنا نراجع إىل املاضي فنجد البشر جزء مف العاملة فنعرف أن األدب حيتوع 
علررررى القرررريم الطبيعيررررة يف أدوار األعمررررال األديب املختلررررف  لررررصلكة حضررررور األعمررررال 
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األديب يساعد البشر مسراعدة قويرة يف وردقيق احلردس األساسري علرى الروعي يف العرامل 
 ( 37-36ة ص  2019وعة سيسوانتو وأارايينة )دي

الينعررررررزل  لررررررك عررررررف دور الكاوررررررب  ررررررو الفاعررررررأ والنرررررراظر علررررررى حيرررررراة البشررررررر 
(  كؤررررة الصرررراع االجتمررراعي يف احليررراة البشررررية 32-31ة ص  2019)إيندراسرررواراة 

يدلس دور البشر الرليسي  و جزء العامل  جبانب  لكة الوجره اإلجيرايب مرف األعمرال 
لررريت ونررراق  الصرررراع االجتمررراعي هرررو نشررر ة وصررروير احليررراة املؤاليرررة مرررف الناحيرررة األديب ا

اإلجتماعيررة  واحليرراة املؤاليررة آويرررة مررف إرادة البشررر علرررى اجتنرراب الصررراع االجتمررراعي 
 ( 32ة ص  2019مستقبال )إيندراسواراة 

عايدة علرررى  لررركة اشررررتق النقرررد اإليكولررروجي يف وقررردي صرررورة احليررراة املؤاليرررة مرررف 
(  واررد 418ة ص  2011البشررر  ررو جررزء العررامل )بويررأة هيسرريي ووررومبّة  جانررب

هررررصه الصررررورة يف شرررررح الررررنص الرعرررروع  وهررررصه القضررررية يتكؤررررر األد ء اإليكولوجيررررون 
(  رجرررراء علررررى ظهررررور األعمررررال األديب 14ص   ة2016ببحؤهررررا )سرررروكماوانة 

ر البشرر الرصع اإليكولوجي اليت ودقق احلردس األساسري يف الروعي علرى العرامل أن يكؤر
ة ص  2019يدرق وظيفتهم يف حفظ العامل  و جزءه )ديوعة سيسروانتو وأاررايينة 

37 ) 
كما  لك شعراء العامل يف احلاضر ومنهم األد ء العربيون  ولكف التمؤيرأ العراملي 
الرصع يتمسررك عليرره األد ء العربيررون خمتلررف مبرا يتمسررك عليرره األد ء ا خرررون  يعررم 

ن يستخدمون كالنات طبيعية اّ مشهورة يف متؤيأ أاراضهم احلقيقيرة  األد ء العربيو 
لصلكة يغلب وجد أمسراء النبرااتت أو احليرواانت املسرتخدمة يف أشرعار العررب  برصاق 
الواقرعة نشر  الرررأع أن البشرر والعررامل )كرصلك احليرواانت والنبررااتت( الحيتلفران اختالفررا 

ش ن حق احلياة  وولك الؤالمرة جرزء مرف  شديداة بأ خيتلفان يف الظاهر ويساواين يف
العرررامل  جررررب األد ء العربيرررون علرررى وقررردي وعرررادل احليررراة برررري البشرررر والعرررامل بشررركأ 
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التمؤيررررأ علررررى حيرررراة النرررراس  سررررتخدام رمرررروع الكالنررررات )بررررور ومعصرررروم مغضررررنفر ة 
 ( 111-109ة ص  2018

لشرررعراء مرررف عررردة الشرررعراء العرررربيرية أدونررريس أو علررري أمحرررد سرررعيد إسررررب أحرررد ا
صرراحب  موعررة األشررعار الرريت  ترروع علررى رمرروع الكالنررات  لكؤررّ  حيررث يتكررون  
كتابه املسرح واملرااي مف األبواب وأحدها  ب وجه البحر  واشتهر أدونيس  لشرعراء 
احلرديث الرصع قردم قضرية الصررراع االجتماعيرة اإلنسرانيةة و خلاصرة يف شرعب العرررب 

 (ixة ص  2007)أدونيسة 
هرررو نتيجررة الفكررر الررردقيق  -الشررعر خاصررة–إنشرراء األعمرررال األديب بعررد  لرركة 

على ش ن اجملتمع  اق احلال  اليكرون إبرداع الشرعر وقرد ا خليرال الشرعراء فقرط لكنره 
أيضا مصردر املعلومرات عرف حيراة اجملتمرع يف  اق احلرال  مؤرأ سرجأ التراريعة يكرون 

نرررررري )أدونررررريسة الشرررررعر ضرررررابطا يف وصررررروير أحاسررررريس اجملتمرررررع يف عمرررررف ومكررررران معي
 ( 94-92ة ص  2020

يشص البحث الصع يناق  الشعر للشعراء العربيري مؤأ أدونيس الرصع يسرتند إىل 
رموع الكالنات املستخدمة  بأ كران النقرد اإليكولروجي عنرد األدب العرريب يف عمليرة 
التقييم على شدة احلاجة إليه أو  رد احلاجة إليه  ألن القضرية الرليسرية املوجرودة مرف 

 السجالت التارخيية عند العرب هي قضية الصراع االجتماعي بري القبالأ 
يررردخأ البحرررث الطبيعررري عنرررد األعمرررال األديب إىل البحرررث للنقرررد اإليكولررروجي  
 –النظرر األساسرري الرصع حيترراج إىل االهتمررام مبناقشرة النقررد اإليكولروجي هررو الطبيعررة 

ر )الؤقافرررة( شررري ان متفرقررران  مرررع الؤقافرررة  كؤرررّ مرررف الفهرررم أن العرررامل والبشررر –احلمايرررة 
أعمررا يف احلقيقرررة يتعلقررران وعلقرررا قررواي  رررو العالقرررة املتفاعلرررة  وهرري داللرررة علرررى وفريرررق 

الؤقافرررة  املركرررز البشررررع هرررو حسرررب حاجرررة البشرررر يسررربب علرررى التفررراوت  –الطبيعرررة 
رة بينهما وأيمر إىل امليأ إىل الؤقافة  لصلكة ينش  نظر املركز اإليكولوجي لتعادل سيط

الؤقافررة إىل  –املركررز البشرررع  يعرررف  ا سررعي التعررادل  حلمايررة  فتغررّ وفريررق الطبيعررة 
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الؤقافررررة   لررررك املؤلررررث الؤالمرررري يعطرررري الفهررررم  –احلمايررررة  –املؤلررررث الؤالمرررري الطبيعررررة 
اجلديد عف وعادل العالقة بري العامل والبشر  يعين البشر حام العامل شكأ التفاعأ مف 

ة 2016ة حيرث حيتراج البشرر إىل املروارد الطبيعيرة )إيندراسرواراة عمأ الؤقافة اإلنسراني
 ( 46-45ص  

انطالقررا إىل أشررعار أدونرريس يف وجرره البحرررة وررر  الباحؤررة أن رمرروع الكالنررات يف 
حررري إبررداع الشررعر  أكدورره الوقررالع أبن أدونرريس ابررف –األشررعار متؤيررأ احليرراة البشرررية 

ّها معقررد  كرران املعرر  الشررعوب وعادورره يف إبررداع األشررعار عررف احليررا ة البشرررية ووفسرر
األول لوجرره البحررر هررو وجرره احليرراة الررصع يواجرره إىل البحررر )املرراء(  ررو منبررع احليرراة  

 فبصلكة جاء الفهم على أن هصه األشعار  كي احلياة البشرية وما يتضمف فيها 
استنادا إىل  لكة ور  الباحؤة وجود البيان ا خر حيصأ مف وجه البحر جانرب 

لصراع االجتماعي الصع قدم به أدونيس  ستجد الباحؤة التفسّ ا خر خالل رموع ا
الكالنرررات املتضرررمنة يف األشرررعار ووبرررري  لبحرررث عرررف احليررراة البشررررية املؤاليرررة املتعلقرررة 

  لعامل 
ّا بوسررريلة هرررصا البحرررث  وهرررو يتعلرررق برمررروع  يقررروم البيررران عرررف هرررصه املناقشرررة كؤررر

خدامها يف األشرعار لوجره البحرر  بعرد  لركة يقروم الكالنات املسرتخدمة وسريا  اسرت
 ليررأ الشررعر بتخلرريط عناصررر النظررر الرعرروع عنررد درس األدب اإليكولرروجي  والنظررر 
األول يف نتيجررررة التخلرررريط يظهررررر قيمررررة اسررررتخدام رمرررروع الكالنررررات يف األدب العررررريب 

 احلديث اليت وكلها أشعار وجه البحر ألدونيس 
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 ثحأسئلة الب ب.
 استنادا إىل خلفية البحث السابقة ونش  أس لة البحث التالية:

 ما رموع الكالنات املوجودة يف أشعار وجه البحر ألدونيس؟  1
كيف متؤيأ احلياة البشرية والطبيعية خرالل رمروع الكالنرات يف أشرعار وجره البحرر   2

 ألدونيس؟
 

 أهداف البحث ج.
 انطالقا مف أس لة البحث املقدمة يهدف البحث إىل:

 جودة يف أشعار وجه البحر ألدونيسأن يعرف رموع الكالنات املو   1
لنرررات يف أشرررعار وجررره أن يعررررف متؤيرررأ احليررراة البشررررية والطبيعرررة خرررالل رمررروع الكا  2

 البحر ألدونيس
 

 البحث  أمهية د.
أمررا الفوالررد مررف هررصا البحررث ونقسررم إىل نرروعري مهررا الفوالررد النظريررة والفوالررد التطبيقيررة 

 وهي:
 الفوالد النظرية  1

أن يررررررررردور البحرررررررررث يف وررررررررردقيق اللغرررررررررة واألدبة فضرررررررررال يف درس النقرررررررررد  أ(
 اإليكولوجي الصع يشص وطبيقه يف درس األدب العريب

 ف املراجع يف درس النقد اإليكولوجيأن يكون مرجعا م ب(
أن يكون حبؤا حيتمأ على وطوير علوم األدب مستقبال  حيث كران النقرد  ج(

 اإليكولوجي اريبا عند طلبة األدب يف اجلامعات 
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 الفوالد التطبيقية  2
البحرررث واحلفرررظ علرررى درس  نأن ينشررر  الرابرررة عنرررد البررراحؤري ألن يشررررتكو  أ(

 نقد اإليكولوجياألدب احلديث مؤأ درس ال
أن يزيد املعرارف والعلروم عرف الباحؤرة خاصرة والقرراء عامرا كرصلك املهتمرري  ب(

 بدرس النقد اإليكولوجي
 

 حدود البحث ه.
يرتكرررز هرررصا البحرررث علرررى أشررركال رمررروع الكالنرررات ومتؤيرررأ احليررراة البشررررية حيرررث 

جره البحرر  رو البحرث األول يف عناصرر النقرد يعتمد على الرنص الرعروع يف أشرعار و 
اإليكولوجي  ألدب العريب  مث الرموع اليت    ليلها هي رموع وقرع يف أربعرة األنرواع: 

 ( احليوان 4( النبات و)3( اإلنسان و)2( املادع البيى ة و)1)
 

 ف املصطلحاتيتعر  و.
 ة مها:يف هصا البحث مصطلحري

النقررد اإليكولرروجي: هررو نقررد بررري التخصصررات األدبيررةة أينمررا النقررد اإليكولرروجي   1
الينررررراق  املركرررررز البشررررررع الرررررصع يقررررروم ببحرررررث البشرررررر ومرررررا حولررررره  لكرررررف النقرررررد 
اإليكولروجي أيضرا ينراق  عالقرة البشرر  لعرامل  رو متوحرد يترامر بعضرهما بعضرا  

اجملرررراالت املتعلقررررة  لبشررررر  لررررصلكة حضررررور النقررررد اإليكولرررروجي يهرررردف إىل بيرررران
؛ إيندراسررررررررواراة 2016والعررررررررامل املسررررررررجلة يف األدب اإليكولرررررررروجي )سرررررررروكموانة 

 ( 2016؛ ميصراة 2011؛ بوويأ وهي سي وطارنبّة 2016
شعر وجه البحر: هو جزء مف أشعار يف ديروان املسررح واملررااي  يتكرون هرصا اجلرزء   2

التسميةة هصا اجلزء  ؤرأ احليراة  شعرا وكله يتعلق بعضها بعضا  مف جهة 25مف 
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كؤررر وقرردي التمؤيررأ عنررد أدونرريس   موضرروعا للشررعر  25البشرررية ومررا فيهررا خررالل 
خررالل رمرروع الكالنررات حيررث يعتمررد علررى بررالده أو مكرران سرركف فيرره )أدونرريسة 

 ( 2015؛ مسطورة 2018
 

 الدراسة السابقة  ز.
 ررررال العلررررم اجلديررررد يف العلرررروم بررررري التخصصرررراتة  إليكولرررروجيلررررو كرررران النقررررد ا

مض  فاملنقشة يف العرامل عنرد عمليرة إبرداع الشرعر  لكرف النقرد اإليكولروجي يف درس 
األدب يف مرحلة التطوير  بناء علرى  لركة وقردم الباحؤرة الدراسرات السرابقة املناسربة 

 لقادمة وهي:هبصا البحث ألجأ حصول الصورة عف حبث النقد اإليكولوجي ا
 لررررة آداب  علرررري رومرررري بررررورة حممررررد حسررررف معصررررومي وسرررريد أكرررررب اضررررنفرع  .1

الدراسة والنقد اإليكولوجي ألشعار جواد مجيأ وطراهرة صرفار   2018  الكوفة
يهرررردف هررررصا البحررررث ليعرررررف السرررربب الررررصع جيعررررأ الشررررعراء يتحولررررون إىل  عاده 

اره  هررصا البحررث وعتمررد الرمزيررة وليعرررف الرمرروع املسررتخدمة يف شررعراء الشررعر وا 
حبررث البحررث يف عرردة  علررى املررنهج الوصررفي التحليلرري القررالم علررى دراسررة الررنص 

النررواحي اإليكولوجيررة املوجررودة يف أشررعار جررواد مجيررأ وطرراهرة صررفار عاده  أكررد 
هررصا البحررث علررى وعررادل العالقررة بررري البشررر والعررامل املوقوعررة يف األشررعار بوسرريلة 

نررر  النتيجرررة يتشررركأ مرررف أوصررراف العالقرررة برررري مررردخأ النحليرررأ الوصرررفي  فكا
اليشررر والعررامل يف األشررعار  اسررتخدم أشررعار جررواد مجيررأ وطرراهرة صررفار عاده رمرروع 

 الكالنات مؤأ  أرأ ة  الشجرة ة  الشمس ة  املاء ة  األم  و الورد  
مظرررررراهر التفاعررررررأ اإلبسررررررتيمولوجي و   2014وليررررررد عؤمرررررراين  مقالررررررة مكليررررررد    2

اإليكولرروجي يف بلررورة مصررطلحات النقررد العررريب القرردي: الفحولررة عنررد األصررمعي 
البحرررث ملعرفرررة كيرررف  كرررف للنقررراد العررررب االسرررتفادة مرررف هرررصا هررردف   أمنو جرررا

اسرررتخدم هرررصا البحرررث املرررنهج    املصرررطلحات البي يرررة لبنررراء مصرررطلحاهتم النقديرررة

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/95630
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/95630
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/95630
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و النتررر ج هرررو قرررد مكرررف هرررصا املقرررال مرررف دراسرررة مفهررروم الفحولرررة عنرررد الكيفررري  
األصررمعي مررف خررالل مررا قدمرره كتصررنيف للشررعراء وفررق مررا رآه مناسرربا مررف معررايّ 

 النظم والقول الشعرع ككأ  وشمأ
ّا كولترورانوفال أبيرو وهوجرواال ريكرا أيرو  3 النقرد اإليكولروجي   2017    مقالرة ليتر

عنررررد الرررردكتور سرررريوس لرررروراكس  هررررصه املقالررررة حبؤرررر  يف عالقررررة البشررررر  لعررررامل يف 
الفررريلم  اسرررتخدم هرررصا البحرررث طريقرررة الكيفررري مبررردخأ النقرررد اإليكولررروجية ودل 

لّ  أفسرد الغابرة ألجرأ -الغابة بسبب الفاعأ وهو أونسي البحث إىل أن فسادة
جتارة املالبس طنيد اليت مادوه مرف شرجرة وروفروال  واإلفسراد سربب التلروث املرالي 
واجلررروع واألرأ  جبانرررب إنشررراء التلررروث والرسررراخة كررران اإلفسررران مررر مرا للفاعرررأ 

 املوجود يف لوراكس  و أنسي لّ وويد 
قسررررم ا داب واللغرررررة العربيرررررة كليرررررة   2015امعي  البحرررررث اجلررررر فوعيررررة مسرررررطور   4

اسرررررتاويجية اخلطرررراب يف ديرررروان   ا داب واللغرررات جامعررررة حممررررد خيضررررر بسرررركرة
أسرررر لة البحررررث فيرررره لتعرررررف وظررررف أدونرررريس اللغررررة  املسرررررح واملرررررااي  ألدونرررريس  

واملررررااي  الشرررعرية يف ديوانررره و ل وعررررف أهرررم الررررو  الررريت وضرررمنها ديررروان املسررررح 
هررصا البحررث عررف  يكشررف  البحررث طريقررة  ليررأ اخلطراب النقرردع يسرتخدم هررصا

اخلطاب الش عر احلدامي و لرك ألهرم آليرات احلدامرة املعاصررة عنرد أدونريس  فيمرا 
يفسررر بنيررة الشررعر يف هررصا الررديوان والررر  اي األدونيسررية وسررندرس الررر  اي املتمؤ لررة يف 

ر األدونيسرية يعرين خطراب  الر اي واحللم  و الر اي والنيوة   مث أن  اخلطاب الشرع
 حدامي  متياع حيمأ كأ  مقومات الشعرية احلدامية املعاصرة 

بناء على الدراسات السابقةة ظهر أن البحث يف النقرد اإليكولروجي قليرأ قيامره 
اسررتخدما الشررعر العررريب مفعرروال  مالمررة األحبرثو خلاصرة يف درس العلرروم العربيررة  كرراان 

دم الفرريلم  للغررة اإلاليزيررة  اسررتخدم  الدراسررات للبحررث أمررا البحررث الواحررد اسررتخ
السررابقة وركيررز البحررث املختلررف  النقررد اإليكولرروجي يف الشررعر العررريب ركررز الكلمررات 
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الرررررريت  ترررررروع علررررررى عناصررررررر الكالنررررررات  ررررررو جررررررزء النقررررررد اإليكولرررررروجية أمررررررا النقررررررد 
  الدراسررة اإليكولروجي يف الفرريلم ركرز طبيعررة الفرراعلري الرصيف قرراموا حبمايررة العرامل  كانرر

السابقة اليت مرا اسرتخدم  نظريرة النقرد اإليكولروجي لكنهرا اسرتخدم ديروان أدونريس 
مفعرروال للبحررث  و ررصا البحررث نتيجررة املناسرربة  لدراسررات السررابقة  حيررث يسررتخدم 
البحررث أحررد األشررعار مرررف ديرروان أدونرريس وهرررو شررعر وجرره البحرررر مؤررأ مررا اسرررتخدم 

م نظريرة النقرد اإليكولروجي مؤرأ الدراسرتري البحث ديوان أدونريس وخيالفره يف اسرتخدا
السررابقتري  يف جانررب التحليررأة يسرراوع البحررث بعمليررة التحليررأ يف الدراسررة السررابقة 
األوىل لكررف البحررث هررصاة وقصررد الباحؤررة إىل ورردقيق التحليررأ  لنقررد اإليكولرروجي يف 
شرررعر وجررره البحرررر برررديوان أدونررريس حسرررب الكلمرررات الررريت وعرررد مرررف رمررروع الكالنرررات 

أ اسررنخدامها  ررم التمؤيررأ للحيرراة البشرررية والطبيعيررة ومررا فيهمررا حسررب الررنص وشررك
 الرعوع 

 
 منهج البحث  ح.

 أما منهج البحث الصع وستخدمها الباحؤة فهو كما يلي:
 نوع البحث  .1

يفرررري مبرررردخأ النقررررد اإليكولرررروجي  املررررنهج هررررصا البحررررث املررررنهج الك اسررررتخدم
البحررررررررث الرررررررصع يبرررررررردأ  الفرتاضرررررررات واسررررررررتخدام األطررررررررر  املرررررررنهج الكيفررررررري هررررررررو

ّيةنالنظرية الررريت وشررركأ أو وررر مر علرررى دراسرررة املشررركالت البحؤيرررة املتعلقرررة  التفسررر
 ةات علرررى مشررركلة اجتماعيررة أو إنسرررانياملعرر  الرررصع يفرضرره األفرررراد أو اجلماعرر

 فررررتاأ أن  ةوبنررراءل علرررى  لررركة يبررردأ الباحؤررر ( 59ة ص  2015)كريسررويأة 
دونرريس عررزعت بشرركأ اررّ مباشررر هويترره كعضررو يف الطبيعررة أشررعار وجرره البحررر أل

مث يرررتم وطررروير افررررتاأ احملترررو  يف إطرررار   مرررف خرررالل الرمررروع الطبيعيرررة املسرررتخدمة
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إلعررادة  كيررد وجررود البشررر ك عضرراء  مرردخأ النقررد اإليكولرروجينظرررع  سررتخدام 
 .ة مع التزامهم  حلفاظ على الطبيعةيف الطبيع

 مصادر البياانت .2
أمررررا مصررررادر البيرررراانت املسررررتخدمة يف هررررصا البحررررث ونقسررررم إ  نرررروعري ومهررررا 
مصرردر البيرراانت األساسرري ومصرردر البيرراانت الؤررانوع  مصرردر البيرراانت األساسرري 

مطراردة إىل املصردر ومصردر البيراانت  هو بياانت اليت جتمعهرا الباحؤرة نفسرها مرف
الؤرررررانوع هرررررو بيررررراانت الررررريت أنشررررر هتا املنظمرررررة بشررررركأ املراجرررررع املسررررراعدة املتعلقرررررة 

(  أمررررررررا يف هررررررررصا البحررررررررثة املصررررررررادر اليرررررررراانت 56ة ص  2012)سيسرررررررروانتوة 
أألاساسررري هررررو أشرررعار وجرررره البحررررر ومصررردر البيرررراانت الؤررررانوع هرررو بيرررراانت الرررريت 

 ع املساعدة املتعلقة  لنقد اإليكولوجي  أنش هتا املنظمة بشكأ املراج

 طريقة مجع البياانت .3
اسررتخدم هررصا البحررث دراسررة التوميررق يف عمليررة مجررع البيرراانت  واجلمررع علررى 
الوالق املتعلقة  لبحث  والوالق املقصودة هي وتكون مف الكتابية  و الكترابة 

امليررررررداينة الصررررررورةة الفيرررررديوة الفرررررريلمة الرسررررررم ومررررررا إىل  لررررررك  األخبرررررار أو الرررررردفرت
؛ 102-100ة ص  2017؛ سرررررررررررررروجيونوة 222ة ص  2015)كريسررررررررررررررويأة 

(  استنادا إىل  لكة مجع  الباحؤرة 330-329ة ص  2006سوكنداروميدعة 
 الوالق املتعدد للحصول على البياانتة وهي:

دونرررررريس  ررررررو املصرررررردر ديرررررروان املسرررررررح واملرررررررااي ألأشررررررعار وجرررررره البحررررررر يف  أ(
 كصلكو  األساسية

 عدة املقاالت املتعلقة  لنقد اإليكولوجي ب(
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 حتقيق البياانت .4
اخلطرروة التاليررة هرري وصررديق البيرراانت أو وصررحيل البيرراانت حيررث يهرردف إىل 

قرة التؤليرأ وقوية نتالج البحرث القرالم  بنراء علرى  لركة اسرتخدم هرصا البحرث طري
 رو طريقررة وصرديق البيرراانت  ولرك الطريقررة وسرعى علررى مطراردة البيرراانت امل كرردة  

(  كمررررا اسررررتخدم  342-340ة ص  2015مررررف عرررردة املصررررادر )كريسررررويأة 
 الباحؤة عدة املراجع إما الكتاب أو املقالة املتعلقتري هبصا البحث 

 وروب  الباحؤة اخلطوات يف أداء هصه الطريقة وهي:
 ن جتمع النصوص املتعلقة بدرس النقد اإليكولوجي يف علم األدبأ أ(

 أن ورابط ووناسب البياانت احملصولة مف أشعار وجه البحر ب(
 وناق   خلرباء والباحؤري عف البياانتأن  ج(
 أن والحظ ووطالع البياانت احملصولة د(

 طريقة حتليل البياانت .5
النقررد اإليكولرروجي احلقيقيررة لساسرررا ال وررزال يف مرحلررة البحررث  ومررع  لرركة 

ى الرررام مررف مرررور وقرر  طويررأ قبررأ وطرروير النقررد اإليكولرروجية فقررد اسررتخدم علرر
الشرراعر الطبيعررة كمصرردر ل  ررام يف عملهررم لفرررتة طويلررة  لررصلكة السررتخدام عررج 

( فهررم العلرروم 1) النقررد اإليكولرروجي يف البحررثة جيررب علررى البرراحؤري علررى األقررأ
( وقررررروي 3و ) ( مراقبرررررة البي رررررة وفهمهررررا حقلرررررا واالهتمرررررام هبررررراة2املتعلقررررة  لبي رررررةة )

 البي يررررةالنصررروص واألفكررررار مررررف حيرررث الرررررتابط والفالرررردة يف االسرررتجابة ل عمررررات 
  (60-59ة ص  2016)إيندراسواراة 

يقرة يف استخدامه يف هصه البحثة جيمع الباحؤة بري هصا املطلب ووقنيرة الطر 
اللولبيرررة لكريسرررويأ للحصرررول علرررى البيررراانت وفقلرررا لالفرتاضرررات األوليرررة للباحؤرررة   

 (:263-259ة 2015)كريسويأة  كان  الطريقة اللولبية املستخدمة كما هي
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 ة وهصه اخلطوة أن جتمع البياانت املتعددة املتعلقة  لبحثونظيم البياانت أ(
ظ مجيررع البيرراانت املتعلقررة ووصررنع القررراءة والكتابررةة وهررصه اخلطرروة أن والحرر ب(

 عدة الكتا ت املسجلة ألجأ وكويف اخلط األول
 الوصفة التصنيف والتفسّة وهصه اخلطوة وروب وونظم البياانت احملصولة ج(
التقدي أو التصويرة وهصه اخلطوة وقردم الكلمرات أو الكترا ت الريت ورتكرز  د(

 عامة عف احلياة املبحومةالعالمة اخلاصة والعلى العمليةة النظرية و 
 
 

    

 إجراء

 البياانت مجع
 (صورة ة نص)

 

 

 

 

 مثال وقرير

 واقرتاح مصفوفة

 املقارنة ة الف ة ة السيا 

 كتابة ة التفكّ
 مجيع على املالحظات
 األس لة
 والوحدات امللفات ونظيم

بياانتال أووصور وقدي  

 ووصنيف بوصف قم
 البياانت ووفسّ

 املصكرات وصنع اقرأ

 البياانت ونظيم

  لكريسويل الطريقة اللولبية الشكل 1.1شكل 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 األدب أ.
 مفهوم األدب .1

عرروة ونرراول الطعررام أو دعرروة يف العصررر اجلرراهلي لفررظ  أدب  يرردل إىل معرر  د
م دوبة الطعام لكرف هرصا املعر  قرد اررب االسرتخدام إال يف لفرظ م دوبرة وهرو مرف 
مصرردر واحرررد وهررو لفرررظ  أدب   لفرررظ  م دوبررة  يررردل إىل معرر  الضررريافة بكلمرررة 

أيدب  الررريت يريرررد هبرررا معررر  التضرررييف أو وقررردي الطعرررام  يسرررتخدم -الفعرررأ  أدب
ود أو املكرم واألوصراف الكر رة   عنرد مرر العصرورة  لفظ  أدب  ملع  اخللق احملم

كان مع   أدب  يتوسع حيث يعين الرتبية أو العلوم دون نفي املع  السابق  رو 
 ( 5ة ص  2018ا داب ألنه اليزيأ عف االستخدام بشكأ الكناية )أمحدة 

( يف عصر صدر اإلسالمة ملا حضر اإلسرالم 36-34: 1984عرب بكال ) 
لررريت يررردعو هبرررا إىل اخللرررق الكرررري وغرررّ معررر   أدب  إىل دعررروة التحميرررد  لشرررريعة ا

واخللرررق احملمرررود وكرررصلك معررر  ورررصهيب )الرتبيرررة أو التعلررريم( ومعررر  اخللرررق  أمرررا يف 
عصر اخلالفة األمويةة لفظ أدب يعين التعلريم ويشرتق منره لفرظ املر دبري مقامرا ملرف 

عف الشعرة اخلطابرة اتريرع العرربيري مرف  قام أبداء التعليم إىل أبناء اخلليفةة والتعليم
سلسلة أنساهبم إىل الوقالع اليت مرو هبا يف العصرر اجلراهلي وعصرر صردر اإلسرالم 

 ( 23ة ص  2011؛ مزكية 7ة ص  2018)أمحدة 
جبانب  لكة عصر اخلالفة العباشية مشهورة بعصرر النهضرة للعلروم واملعرارف 

ا أو إىل مجيرررع العلررروم واملعرررارف الررريت ويغرررّ معررر  األدب إىل الترررصهيب والتعلررريم معررر
أبدعها الناس وإىل كيفية يتمسك عليها فف مف فنون العلروم املعينرة  وأالرب معر  
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؛ مزكررررررية 17ة ص  2018 أدب  يف  اق العصررررررر يراجررررررع إىل الؤقافررررررة )أمحرررررردة 
 ( 24ة ص  2011

عنررد النظررر ا خرررة للفررظ  أدب  معنرران خمتلفرران  املعرر  األول وهررو التعريررف 
اص قول مجيأ ينش  اإلقناع يف روح القار  أو السامعة إمرا  اق القرول بشركأ اخل

الشعر أو النؤر  املع  الؤاين وهو التعريف العام نتيجة اإلبداع احلسي والعقلي اليت 
وعرررب بوسرريلة الكلمررات املكتوبررة يف الكتررب  أمررا املراجررع الغربيررة  كرررت أن وعريررف 

لشرعر عنرد اللغرة أو الشرعبية املعينرة و را  يرزات أدب  موعة الررتاث  رو النؤرر أو ا
 ( 19-18ة ص  2015يف األسلوب والفكر )بوستام واجلميعة 

 تطور األدب العريب .2
لقررد كتررب اتريررع نشرر ة األدب يف الؤقافررة العربيررة منررص الررزمف القرردية كمررا نشرر  

اختلف  فوالد األدب يف كأ العصر  كان  فوالد األدب يف الؤقافة العامليةة لكف 
األدب اخلاصرررررة يف العصرررررر القررررردي والعصرررررر اجلررررراهلي  تلرررررف الفوالرررررد اخلاصرررررة يف 
العصور األخر ة فضال عف  لرك يف العصرر احلاضرر  والفوالرد اخلاصرة الريت وسرند 
إىل األدبة يقصررررد هنرررررا الشرررررعرة كرررررصلك وسرررررند إىل الشرررررعراء )بوسرررررتام واجلميرررررعة 

 ( 15ة ص  2015
 لرررك الشرررعراء مزيرررة الررريت ال لكهرررا ا خررررون  لنسررربة إىل القررردرة علرررى وعبرررّ 
الشررعر وولرررك القرردرة ليسررر  قرردرة عاديرررة  هنرراة يبحرررث البحررث يف وطرررور األدب 
العرررريب مرررف نشررر وه يف جزيررررة العررررب إىل انتشررراره إىل الررردول األخرررر  ووطررروره فيهرررا 

 لؤقافررة األخررر  )هيرريتة سرربب ووسرريع جيرروم اإلسررالم و ررول القرريم واالخررتالط 
 ( 67ة ص  2018
وطررور كتابررة الشررعر العرراملي أيمررر إىل كتابررة األشررعار العررريب وال ونفصررأ كتابررة  

الشرررررعر احلرررررديث كمرررررا أمرهرررررا مرررررصهب الكالسررررريك اجلديرررررد والغرررررزل  ألن الفرصرررررة 
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انفتحرر  لرر د ء العررربيري يف اوصررال األعمررال األدبيررة العامليررة والشرر ن اإلجتمرراعي 
يتغررّ حسررب وغررّ اجملتمررع العرراملي  كرران وقرروع احلرررب العرراملي عررامال  عنررد العرررب

رليسرريا يف  لررك التغررّ ألجررأ الرررتابط بررري الغرررب والشررر   كتابررة الشررعر احلررديث 
الوطيررع القواعررد يف كتابررة الشررعر الكالسرريكي عنررد األدب العررريب وهرري وسررند إىل 

ها األد ء العربيون؛ هرم الوعن والقافية  فصلكة أيكد عمأ الكتابة احلرية أحب إلي
 ( 27-25ة ص  2019يفضلون املضمون على األشكال )أمحدة 

بعد وقوع احلرب العاملي الؤاينة يتطور الشعر العريب يف الرمزيةة طريقة الكتابة 
واملوضرروعات املسررتخدمة  جيررب التغررّ أن ال ينظررر مررف جهررة خلفيررة وطررور الشررعر 

أ مف جهة وطور السياسرة واإلجتماعيرة الغريب املعاصر يف العصر الغز  فحسب ب
يف الشر  األوسط نفسها  ملا جال  قواعد الشعر العريب أبسلوب البحورة وظهر  

ة ص  2015كؤرة األشعار الغز  ودل إليهرا البنايرة األساسري )بوسرتام واجلميرعة 
106-107 ) 

قبرررأ عايرررة احلررررب العررراملي الؤررراينة فسرررد  لرررك األسرررلوب يف بنايرررة الشرررعر مرررع 
ر الشررررعر احلرررررع  كانرررر  عالمررررة أساسررررية للشررررعر احلرررررع يف الشررررعر العررررريب حضررررو 

احلررديث هرري احتفرراظ القافيررة أو احلرررف األخررّ عنررد الشررعر القرردي وجرراع الشررعراء 
أن يغّ أو يدور عردد احلررف األخرّ يف بير  الشرعر  و لرك يوافرق حريرة الشرعراء 

عر الغرزل  فسراد مف حدود األسلوب يف الشرعر القردي  يف نفرس الوقر ة بردأ شرا
احلرردود يف اسرررتخدام أسرررلوب البحرررور القررردي وحيرررصف القرررانون القررردي مرررع اشررررتاق 
األشعار املبنية على أسرلوب البحرور املتنوعرة أو عردم اشررتاق البحرور قرط )بوسرتام 

 ( 30-29ة ص  2015واجلميعة 
اشررررتهر العصررررر احلررررديث يف اتريررررع األدب العررررريب  نتسرررراب إىل املوضرررروعات 

املتطرفررة والتحررول اإلجتمرراعي  كؤررّ مررف الشررعراء يف هررصا العصررر الررصيف  السياسررية
وركرروا اللغررة الفصررحى مؤررأ يف الشررعر الكالسرريك  برردأ الشررعراء يسررتخدمون اللغررة 
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العامية يف وعبّ ا راء  لصلكة كؤّ مرف األشرعار الريت وتغرّ إىل اسرتخدام أسرلوب 
عر القد رة  والشرعر العرريب الشعر النؤرع وهو أسلوب التعبّ مع قلة خصالص الش

ة 2015احلديث خيلرو مرف الدقرة يف الرسرم الروعين أو العروضري )بوسرتام واجلميرعة 
 ( 113ص  

كاان بدر شراكر السرياب وانعق املاللكرة رالرديف لشرعراء العررب احلرديث كمرا 
مها ابتدائ حركة  ويأ الشعر العريب  وجاء بعدمها عبرد الوهراب البيرايتة أدونريسة 

اينة حممررود درويرر  وسررامل القاسررم حيررث أعررم الشررعراء احلررديث املشررهورة نررزار قبرر
 ( 10-9ة 2019)أنداااجاة 

 
 أدونيس ب.

أصرررأ أدونررريس اسرررم أحرررد ا  رررة يف أسرررطورة  بيلرررون القررردي  الررره  رررب إليررره ا رررة 
ّية   وولد أدونريس مرف عمرأ الرزان أفرودي  وهي ا ة احلبة كان  رمزا للجمالية واخل

ّا وكانر   ّا بن  له  عقب  لك الزانة لعنر  مر بري مالك وياس )مالك سيبوس( وم
ّا حيث كان رمزا للحياة اجلديدة احلرية مرف  شجرة  ووولد أدونيس مف عر  شجرة م

 (xviة ص  2007الصنب واإلهانة املاضية )أدونيسة 
ولرك األسرطورة  أمرا أدونريس هنرا  وليس أدونيس يف هصا البحث هو أدونريس يف

م بقصرابرية سرورية وهرو  1930ينرايّ سرنة  1هو علي أمحد سعيد إسررب الرصع ولرد 
مف األسرة املسكينة  كان ش نه مسكينا أمر إىل عردم القردرة علرى الردرس يف املدرسرة 
الرمسيررة وهررو مرسررأ إىل الكترراب ألجررأ وعلررم القرررآن  أمررا كفالترره األدبيررة حمصررولة مررف 

األب حيث عرفه األشعار العريب منرص الصرغار  عنردما عار رلريس مجهريرة سرورية  وعليم
ة قرردم شررجاعا إىل رلرريس اجلمهريررة أبن 1944شرركرع القررواولي قريرر  أدونرريس سررنة 

أراد الرررررررتعلم يف املدرسرررررررة  والررررررررليس أدخرررررررأ أدونررررررريس إىل املدرسرررررررة يف ليسررررررريه فرنسرررررررا 
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ر ومت هرررأ علرررى املنحرررة بطرطررروس  أمنررراء الررردرسة اعررررتف أدونررريس أبنررره طالرررب مررراه
الدراسرررررية  حصرررررأ علرررررى مقرررررام البكرررررالورع األديب يف  رررررال الفلسرررررفة جبامعرررررة دمشرررررق 

( وعلرررررى مقرررررام الررررردكتورة يف  رررررال األدب العرررررريب جبامعرررررة سرررررين  يوسررررروف 1954)
 ( 23ة ص  2007( )فطاينة 1973)

وهرو م سرس ومردير احلرزب  1940اسم أدونريس عطراء مرف أنطرون سرعادة سرنة 
  لسرررروراي  هرررردف هررررصا احلررررزب إىل ووحيررررد  ا ررررالو الررررنجم  داللررررة السياسرررري الرررروطين

التوحيد بري السوراية وعرا  ولبنان كما هي مؤأ ا الل وقرربص هري الرنجم  يت سرس 
هصا التوحيرد علرى ووحيرد الؤقافرة الدوليرة املاضرية بعصرر فينريكس القردي  ألجرأ ولرك 

اف احلررزب و قيقهرررا احلاجررةة قامررر  إحررد  امل سسرررات ألنطررون سرررعادة بتعبررّ أهرررد
وولررك امل سسررة هرري م سسررة األدب والفنررون  فاشرررتق علرري أمحررد سررعيد إسرررب ولررك 

ة 2007امل سسة وحصأ على لقب اسم أدونيس مف قبرأ أنظرون سرعادة )أدونريسة 
 ( xviiص  

يعرررف أدونررريس يف العصرررر احلاضرررر  رررو الشرراعر العرررريب احلرررديث الكبرررّ والؤقرررايف 
ور عنررد اجملتمررع ألجررأ التجديررد يف األعمررال لكنرره يقرروم الكبررّ   لرررام أنرره اررّ مشرره

مقامرررا عاليرررا برررري احلركرررات األدبيرررة احلديؤرررة  لقرررد مرررر الرتسررريع املتكررررر لررره يف حصرررول 
جررررالزة نوبررررأ جملررررال األدب  ورأ  علرررري حرررررب أن صررررورة أدونرررريس يف  ررررال الكتابررررة 

ة والفرررررد متعررررددة مؤررررأ صرررروروه املبرررردعة الشرررراعرة الناقرررردة املفكرررررة الكتررررابة  النرررريب 
 (xviiة ص  2007)أدونيسة 

كانرر  إبداعيررة أدونرريس مصررورة يف عرردة كتا ورره الفريرردة إمررا مررف جهررة األسررلوب 
أو جهرررة املعررر   نظرررر مالرررك النقاشررري أن أدونررريس لررريس شررراعرا بسررريطا عررراداي لكنررره 
الشرراعر العررريب وأكؤررره وعقيرردا  وهررصه اإلبداعيررة ونشرر  البدعررة يف أشررعاره حيررث ظهررر 

بناء على لفظ البدعةة ودل إىل وجود الشيئ اجلديرد واملميرز  را كران   منها اخلالف 
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لرصلكة مرا عمرأ أدونريس عررب الكترا ت األدبيرة  كرف أن يفهرم بعرد التفكرر والتصرور 
 (xvii-xviiiة ص  2007الدقيق على املع  املتضمف فيها )أدونيسة 

 
 النقد اإليكولوجي ج.

كان النقد اإليكولوجي هو األدب بري التخصصات  يردرس النقرد اإليكولروجي 
عالقة األدب والطبيعة  والنقد اإليكولوجي هو النظر ما بعد احلدامة يف علم األدب  
يتكررررررون أهررررررداف النقررررررد اإليكولرررررروجي مررررررف التعريفررررررات التاليررررررة: األولة كرررررران النقررررررد 

التخصصررات  يقصررد  لررك إىل  اإليكولرروجي درسررا أدبيررا وطبيعيررا حسررب النظررر بررري
اسررررتخدام مجيررررع العلرررروم معررررا يف  ليررررأ الطبيعررررة وطلررررب احلررررأ ألجررررأ مالحظررررة شرررر ن 
الطبيعة احلديؤة  الؤاينة كان النقرد اإليكولروجي درس متؤيرأ العرامل يف األعمرال األدبيرة 
وعالقررة األدب  لطبيعررة  مررداورةة كرران النقررد اإليكولرروجي  ررنل اقرتاحررة البشررر علررى 

عته  وهصه الدراسرة مناسربة حباجرة إىل حرأ التنراق  برري العلروم والبشررية ملرا وطور طبي
مرررا كررران األدب يقررروم  لبحرررث عليهرررا  الؤالرررثة كررران النقرررد اإليكولررروجي يهررردف إىل 
ورررررردليأ االهتمررررررام ل عمررررررال األدبيررررررة  لطبيعررررررة وورررررردور حبررررررأ املشرررررراكأ اإليكولوجيررررررة 

 ( 32-31ة ص  2016)إيندرسوراة 
ولرروجي علررى األدب حسررب الطبيعيررة  والنظررر األول يف حبررث وفسررّ النقررد اإليك

( عردم 2( نشر ة األدب مرف شر ن الطبيعرة املعينرةة )1النقد اإليكولوجي يتكرون مرف )
( هدف نش ة األدب فهم ش ن الطبيعرة 3انعزال األدب عف الطبيعة حول األديبة )

 األدب حولررررره  نظريرررررة النقرررررد اإليكولررررروجي يف أصرررررأ املعررررر  ورررررنظم خطرررررة املناقشرررررة يف
الطبيعررررية ووبينهرررررا يف العلررررروم والترررراريع والفلسرررررفة مرررررع ونقررررد مصرررررادرها  يقررررردم النقرررررد 
اإليكولرروجي كيفيررة اسررتعالم األدب خررارج البشررر  ررو الطبيعررة أو وطررور البشررر  نظررر 
أبرامس عند برادوبو يف كتاب أيندرسورا شيئ رالع حيرث أن األدب لريس  ررد وقليرد 

ألديررب  يشررع جوانررب احليرراة والطبيعررة حررول األديررب العررامل لكررف األدب إشررعاع روح ا
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يف األدب  لكؤررّ  واالهتمررام بقضررية اجلررنس والشررعب والدرجررة والقبيلررة يصررلل النقررد 
اإليكولوجي يف امليدان أو االهتمام يورث البناية الؤقافية  بناء على  لركة كران النقرد 

 ( 50-48ة ص  2016اإليكولوجي ارجتاعيا )إيندرسوراة 
مة وكان األدب مركزا بشراي حيث يرتكز على البشر  و املخلو  الفردع مر األاي

أو اإلجتمرراعي ولرريس املخلررو  اإليكولرروجي  ويكررون البشررر داخررال وموسررعا للسرراحة 
اجلديدة أما األرأ  و مصدر احليراة ارّ حمردودة وكرون متسرلطة  لك الفهرم يتعلرق 

لتكنولوجيرا كمرا أن الكرأ مسربب  لعناصر الصناعية واالستهالكية والعصررية ووطرور ا
فسادة الطبيعة ألجأ  لك الفهرم  فيحضرر النقرد اإليكولروجي  لنظرر علرى أن البشرر 
خملو  إيكولوجي  فبصلك يكون األدب عند النقد اإليكولوجي عملية إبداعية عامليرة 

؛ 418ة ص  2011بشرركأ ووحيررد عمررأ البشررر والطبيعررة )بويررأة هرريس وطررومبّة 
 ( 4ة ص  2015جرادة 

كؤررر الفهررم علررى أن العررامل والبشررر شرري ان متفرقرران عنررد النقرري  أو التفريررق  مررع 
 –أعمرررا يف احلقيقرررة وعلرررق قررروع  رررو العالقرررة املتفاعلرررة  وهرررصا الفهرررم مفهررروم الطبيعرررة 

(  املركررز البشرررع الررصع يرتكررز علررى حاجررة البشررر 255ة ص  2009الؤقافررة )برررعة 
(  5-4ة ص  2015ب الؤقافررررة )جرررررادة أيمررررر إىل التفرررراوت بينهمررررا و يررررأ إىل جانرررر

لصلكة نش  فهم املركز اإليكولوجي  و متعادل مهينة فهم املركرز البشررع الرصع أفسرد 
العررامل  وجهررد التعررادل هررصا معررروف  حلمايررة  يفيررد املؤلررث الؤالمرري فهمررا جديرردا عررف 

ر علرى وعادل العالقة بري العامل والبشر  حيث يكون البشر حام العرامل  رو جرزاء البشر
 ( 6-5ة ص  2016العامل الصع ي يد حوالجهم )سوكموانة 

بناء على كون النقد اإليكولوجي دراسة أدبيرةة  لرك منرو ج الردرس اخلراص مؤرأ 
دراسة األدب الطبيعي ودراسة األخرال  أو دراسرة األدب اإليكولروجي واإليكولوجيرا 

كولرروجي يبررين ظرراهر األديب  رأت سروكموان عررف دراسررة األدب الطبيعرري أن النقرد اإلي
األدب يف معرفة الطبيعرة علرى شركأ الرنص الرعروع والرنص الر يروع  أمرا عنرد دراسرة 
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( موقرررف االحررررتام علرررى 1األخرررال  رأت أبن النقرررد اإليكولررروجي يركرررز البحرررث يف )
( موقرف 4( موقف التضامف على العاملة )3( موقف التكافأ على العاملة )2العاملة )

( عرردم موقررف االفسراد علررى احليرراة الطبيعيررة يف األعمررال 5 و)الرمحرة واالهتمررام  لعررامل
 ( 18-17ة ص  2016األدبية )سوكموانة 

رأ  جيفورد يف دراسة األدب الطبيعي أن النص الرعوع هرو الشرعر أو املسررحية 
حيتررواين علررى احلرروار بررري الررراعري يف الرعايررة أو طبيعررة القريررة  بنرراء علررى  لرركة يكررون 

أشكال األدب الصع حيتوع على بيان العامل القرروع جليرا كران النص الرعوع هو كأ 
( الرراع وهرو جرزء 1أو ضمنيا  لعكس على العامل املدين  حيتوع النص الرعوع على )

( بنايررررة أركررراداي وهرررري 2ضررررورع يف العرررامل القررررروع عنرررد األعمررررال الرعويرررة اليواننيرررةة )
يرديلس وتكرون مرف وصرف مؤاليرة أسلوب احلياة املؤالية أو املكان املؤا     عنصر إ

القررريم القرويرررة ودل إىل معررر  نقرررد احليررراة املدنيرررةة عنصرررر احلنرررري  رررو وراجرررع املاضررري 
( عنصرررررر اخلطررررراب 3وعنصرررررر جيورجيرررررك يقررررردم حرررررالوة العمرررررأ املاللمرررررة  لعررررراملة و)

االرورردادع واالرجترراعي الررصع يرردل إىل أن الررنص الرعرروع هررو جهررد التبعررد مررف معقررد 
اب االرورررردادع البسرررريط ويريررررد برررره االرجترررراع إىل العررررامل القررررروع املدينررررة بشرررركأ اخلطرررر

 ( 17-14ة ص  2016)سوكموانة 
أمررا الررنص الر يرروع يتشرركأ مررف إ ررام سرراعة العررامل  يغلررب االصررطالح يف الررنص 
الر يوع كون التناق  بري الشر واخلّ ألن الفهم الر يوع نش  مف وجرود أعمرة ويردور 

احملصوفررة وإعطرراء الرجرراء والر يررة عررف احلريررة  لررصلكة علررى وقويررة العررزم عنررد اجملموعررة 
األدب الر يوع يفيرد علمرا أبنره  ؤرأ للمجموعرة احملصوفرة الريت وشرعر أمرر فسرادة العرامل 

( يصرنع الكاورب بطرال 1يف احلاضر أو املستقبأ  مف خصالص األدب الر يوع هو )
ملعلومرررات عررررب ( وعررررب ا3(  رررر البطرررأ برحلرررة أرشرررده املشررررف األخرررروعة )2قرررد اة )
(  تتم الر يرة 6( وصف الر ية متسالمةة )5( وستخدم الر ية رمزا فريداة )4الر يةة )

( أيخرص الكاوررب اترخيررا 7بقضراء الرررب علرى اإلفسرراد الكبررّ ألجرأ إصررالح الشررانة )
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( يكرررون وركيررز الر يررروع وسررلية واحتفاظرررا 8قررد ا يكتررب بررره ك نرره عمرررأ أديب نؤرررعة )
(  اعتمرررادا علرررى ولرررك 2016ة النقرررد األديب اإليكولررروجي   اهرررد احلرررق  )سررروكموان

( وجود صفة البطأة 1اخلصالصة يتكون النص الرعوع مف العالمات الؤالمة وهي )
ة ص  2016( وجررود الر يرة أو النبرروءة )سرروكموانة 3( صرورة الطبيعررة الر يويرة و)2)

15-16 ) 
 
 
 



22 

 

 الفصل الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 رموز الكائنات يف أشعار وجه البحر ألدونيس أ.
هناة وستخدم الباحؤرة الرنص الرعروع لتحليرأ رمروع الكالنرات املتضرمنة يف أشرعار 

سرررحية الررصع يتعلررق وجرره البحررر ألدونرريس  الرعرروع هررو شرركأ مررف أشرركال الشررعر وامل
 لررنص الرعرروع  فلررصلكة حيترروع الررنص الرعرروع علررى احلرروار بررري الررراعري عررف عمليررة 
الرعرررررية األعمرررررال اليوميرررررةة رسرررررم املنررررراظرة منررررراظر العرررررامل والبي رررررة القرويرررررة )سررررروكموانة 

(  النقررد اإليكولررروجي أو الررنص الرعررروع يف عرررامل الغرررب  رررو عرررادة 30ة ص  2016
مرع العرامل  ياة القروية كصلك صرورة احليراة املؤاليرة  لقررب الرعي هي عالمة خاصة للح

جبانررب  لرركة احليرراة املؤاليررة  لعررامل عنررد عررامل الشررر   ؤلهررا بعمررأ الرعرري  لقررد حكررو 
 قردماء عررف  لرك العمررأ مررع مررور منررو األداين السرموع وبرردأ فيرره عرامل الشررر  األوسررط

يف وطبيرررق مررردخأ  (  وهرررصا املبررردأ مرررف مبررراد  التناسرررب84ة ص  2018)جونيررركة 
 النقد اإليكولوجي على األشعار العربية وليس بشكأ اجلميع 

( بنايررة 2( الريفررية )1يتكررون الررنص الرعرروع مررف مالمررة العناصررر الرليسررية وهررية )
ة ص  2016( اخلطرررراب االرورررردادع واالسرررررتجاعي )سرررروكموانة 3احليرررراة املؤاليررررةة و)

رمروع الكالنرات وكرال العنصررريف (  ولكرف هنرا وسرتخدم الباحؤرة عنصرريف يف  ليرأ 31
يتنوعرررران مررررف أربعررررة األنررررواع  العنصررررريف املقصررررودان مهررررا الريفرررري وبنايررررة احليرررراة املؤاليررررة 
ويتنوعرران مررف رمرروع الكالنررات مؤررأ البشرررة احليرروان والنبررات  يف عنصررر الريفرري يكررون 

 الراع عنصرا ضروراي للرعوع و ؤأ فيه البشر حيث يكون جزءا رليسيا يف األشعار 
بعرد  لرركة وت سرس بنايررة احليراة املؤاليررة علرى مالمررة العناصرر وهرري الصرورة الصكيررةة 
احلنري والزراعية   توع الصرورة الصكيرة علرى وصرف احليراة املؤاليرة واحلنرري حيتروع علرى 
الصررررورة القد ررررة وهرررري أسرررراس ظهررررور الصررررورة الصكيررررة والزراعيررررة وقرررردم اطم نرررران احليرررراة 
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(  يتمؤررررررأ مررررررالث بنايررررررة احليرررررراة املؤاليررررررة أبنررررررواع 2016املاللمررررررة  لعررررررامل )سرررررروكموانة 
الكالنررراتة النبرررات واحليررروان  ولرررك الؤالمرررة وكرررون نظامرررا بي يرررا طبيعيرررا خرررارج البشرررر  

 فلصلكة وكون ولك األنواع مناسبة لتمؤيأ بناية احلياة املؤالية 
 أمرا رمرروع الكالنررات يف أشرعار وجرره البحررر املناسرربة أبربعرة األنررواع وترروفر يف الشرررح

 التا :
 الشعر األول )كيمياء النرجس( .1

ّة  ملرااي ُوصا  بري ا  ،لل يأوا الظه
 خلَف املرااي

 يفتل الط ريق   جسد  
 ألقاليمه  اجلديده  
 يف ركام  العصور  

 الط ريق   امةَ ماحيلا 
 بري إيقاعه والقصيده  
 عابرال آخر اجُلسور  

      وقتلُ  املرااي
 الن رجسيه  وَمز جُ  سراويَلها 

 ة ابتكرُت املراايلش موس   
سلا حيُضف ال  (213)ص   كوكبيَّهوأبعادها ال ش موسَ هاج 

ّة   رموع الكالنة يف الشعر كيمياء النرجس املناسبة  لنوع املادع البي ة هو ظهر
وليررأ وامررة وسرروس )يف الصررف احلررادع عشررر( وسرروس )يف الصررف الؤرراين عشررر( 

سررران هرررو جسرررد   مث املناسررربة  لنررروع النبرررات هرررو وكررروكبَّري  مث املناسررربة  لنررروع اإلن
 شيئ مناسبة  لنوع احليوان  العنوان( ونرجسري  وال نرجيس )يف
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 الشعر الثاين )صنني( .2

 صينَّري  
 يقرأ يف ُارفته العاريه  

 لسَّاهريف  ة لشجارة ل ل يأل  
 (214أحزانَُه العاليه  )ص  

املرررادع البي رررة هرررو صرررنري )يف مررروع الكالنرررة يف الشرررعر صرررنري املناسررربة  لنررروع 
العنوان( وصينَّري  وليأ  مث املناسبة  لنوع اإلنسان هرو َسراهريف   مث املناسربة  لنروع 

 النبات هو أشجار  وال شيئ مناسبة  لنوع احليوان 

 الشعر الثالث )ايمسينة( .3

 سافَرَر يف رايفٍ  حُممَّدُ 
 ومل يَرع د  

 غاره  هتبُط يف م سارَة  و 
 جارَه  ها الش قوَ  واحلديقصَوس ُل عف 

 وصوُب يف م نديأ  
 يغين    أمحد  و 

 ة الض ال ع يف بالدٍ ملهاجرأُانيَّة ا
  ُكُأ حىتَّ جؤََّة القتيأ  

 ْ  سحابَهيدوُر يف  صا   و 
لُه   ها األميَنه  رايحُ وُوص 

 إىل ُ ر  حديقةٍ 
 -ال جؤ ة  فيها وال   بَه  

 وكنُ  أستيقُظ يف قصيديت
 ،لط فأ  يف شعيَب ا

 (215  )ص  امسيَنه  يک



25 
 

 

رمروع الكالنررة يف الشررعر ايمسينرة املناسرربة  لنرروع املررادع البي رة هررو اررار وحجررار 
ررررُد وسرررراَرة  وصررررديق وأمحررررد   وسررررحاب ورايح  مث املناسرررربة  لنرررروع اإلنسرررران هررررو حُممَّ
ومهررررراجر وصرررررا   وطفرررررأ  مث املناسررررربة  لنررررروع النبرررررات هرررررو ايمسينرررررة )يف العنررررروان( 

 مناسبة  لنوع احليوان  مسينة  وال شيئايو 

 الشعر الرابع )القشرة واألايم( .4

 ،يداع .رأسيحول  رمأ    ااب  املدينُةة قشرة
 .فوهة   رأُ     رحمانة واأل خاصريت

تاَح الش مسُ َك َقشرو   _  عصارُ َك اإل  وجهة واج 
 ة هصا ضرحُيها السيَّارُ عامل: هصه جؤَّة الرب وخبا ال

 واألحالم   كماماّ األ ال  مأ ألرأقبضة  مف ايدع و 
 التاريع  فيها وال دروُب الكالم  َورُ  ة ال عيناعاسلتها 

 (216هي بييتة وجسرع األخَضُر الطَّال ُع بري األايم  واألايم   )ص  

رمرروع الكالنررة يف الشررعر القشرررة واألايم املناسرربة  لنرروع املررادع البي ررة هررو رمررأ  
عصررار وبررر  وعررامل وأرأ  مث املناسرربة وأرُأ )يف الصررف الؤرراين( وفوهررة  وسررس وإ  

 لنرروع اإلنسرران هررو قشرررة )يف العنرروان( وقشرررة )يف الصررف األول( ورأسرري ويررديف 
وخاصرة وَقشرة ووجه ويديف وعيَنان  مث املناسربة  لنروع النبرات هرو أكمرام وَورُ   

 وال شيئ مناسبة  لنوع احليوان 

 الشعر اخلامس )القصيدة( .5

 : القصيَده  أمسُع صوَت الز مف
 هنا هنالكة القصيده   يَد  

 -وس الن   عينان
  َب کوخه   فينَّسر هأ أالق ال
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 نسان  هأ فتل اإل
 بَروَّابَةل جديده ؟

 هنا هناقة واملسافه   يَد  
 لضَّحيَّهواط فأ وَنوُس بري ال

 اخلفي ه جمةلكي جتيء النَّ 
نياوورجَع ال  (217إىل الش تفاَفه   )ص   د 

لشعر القصيدة املناسبة  لنروع املرادع البي رة هرو َامرة ودنيرا  رموع الكالنة يف ا
مث املناسبة  لنروع اإلنسران هرو يَرد  )يف الصرف الؤراين( وعينران وإنسران  ويَرد  وطفرأ 

 ف  وال شيئ مناسبة  لنوع احليوان يوَضحيَّة  مث املناسبة  لنوع النبات هو نسر 

 الشعر السادس )األحجار( .6

-1- 
 هحَجر سقط   

 فَتفتَّل شيء  يف اجلدران  
    یصار الُبعد أحفَّ وأشه

 هحجر َسَقط   
 .نسان  فتغَّّ شيء  يف اإل

-2- 
 َجر  م ف عماٍن عشقُ  احل
 واابلنا معلا وافرتق ناة
 جرمف عمان رأيُ  احل

 ُسرَّةلة واملرااي
اة والتقينا  موعدل

ناة ومننا وقمنا  وااَرح 
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 وافرتقناة وعدان
 وأنفص   ا وقول املراايوأان اليوم أان   

 ف ان أوَّل الشَّظااية أان آخر الشَّظااي    

-3- 
 یاحلبل عدحيمي  َحَجر  

َكر   َجر  حَ   َيس 
 لشاعر  ا أهدابيرتنَّل يف 
  اَمه  ويصّ 

 لشَّاعرا هدابورقد يف أ
 يسَهر   حَجر  

 ويصّ ستالر
 الشَّاعر جبريوتدىل  حول 

  ...امامهويصّ 

-4- 
 امهامُدل يه  اي 

 َّ  امامه ايجيهأ أن يس
 يف َلوَلب  الظالم  

 وحينما خيرُج صوب النور  
 واجلهة اخلفيَّه

 يف وطف الكالم  
 العصفور  أب رأَ مف براءة 

 ه بندقيَّه  يورم

 امامه ايه يدل  
 ُخصيه وااسليه  

 قاوليه   ليأمف 



28 
 

 

هلل اي   (220-218)ص  امامه    

اسربة  لنروع املرادع البي رة هرو أحجرار أما رموع الكالنة يف الشعر األحجار املن
)يف العنرروان( وحَجررر )يف الصررف الؤرراين( وحجررر )يف الصررف اخلررامس( وحَجررر )يف 
الصررررف الؤررررامف( وحجررررر )يف الصررررف العشررررر( وَحَجررررر )يف الصررررف الؤررررامف عشررررر( 
)يف الصررف التاسررع عشررر( وحَجررر  )يف الصررف الؤالررث والعشررريف( وامامررة  وَحَجررر  

يف( وامامرررة )يف الصرررف الؤرررامف والعشرررريف( وامامرررة )يف الصرررف السرررادس والعشرررر 
)يف الصرررررف التاسرررررع والعشرررررريف( وامامرررررة )يف الصرررررف السررررردس والؤالمرررررري( وليرررررأ 
وامامة )يف الصف التاسع والؤالمري(  مث املناسبة  لنوع اإلنسان هو إنسان  وعرد 

وأهداب )يف الصف العشريف( وشاعر )يف الصرف العشرريف( وأهرداب )يف  یوحبل
الؤراين والعشرريف( وَشراعر )يف الصرف الؤراين والعشرريف( وجبرري وَشراعر )يف الصف 

الصرررف اخلرررامس والعشرررريف(  مث املناسررربة  لنررروع احليررروان هرررو  اَمرررة وعصرررفور  وال 
 شيئ مناسبة  لنوع النبات 

 الشعر السابع )الرغيف( .7

ّوه    عاَد الر ايُف إىل مخ
ُر يف قصيده  يُهاج 

 مؤلية
 ةَسري نا حاف ي ري  

 َأكلَ ؟ -
 ال  -
 ودَّعَ ؟ -
 ال  -
و يفتل جرَحه امللكيَّة يصرُخ؟ -  عاندَت صووَكة َوه 
 ال  -



29 
 

 

 ناي  َسر 
 يف قاع أانيٍةة رأينا

 ي ُحُرويفوجهنقلُ  عف  -ُسُفَف احلروف  اجلارايت  
 خلريف  ولبسُ  قبَّعَة ا
 ...املسافرَ كي أفهَم القرب 

 وا نين ا
 وُلة أمسعه يقول  وونهَّد احلَوُر احلزيُف يق

 أان والر ايُف عالمتان  وكأ  أانيٍة رسولُ 
 بعيده   مججمة   ملاءُ وا

 سر ينا – دم  أان والرايُف 
 بك   الشوارُع وا ن   

ة  رَُكُب املا ن 
 (222-221َوا ني نا    )ص  

رموع الكالنة يف الشعر الرايف املناسبة  لنوع املادع البي ة هو خريرف  ومراُء  
بة  لنوع اإلنسان هو وجه ومسافَر ومججمة  ودم   وال شيئ مناسبة  لنوع مث املناس

 النبات واحليوان 

 الشعر الثامن )الشهيد( .8

 امللتهبه جفونه  يف  للَّيأَ حري رأيُ  ا
 خنيالل ه  وجهومل أجد يف 
 ،اوملاومل أجد  

 ه  رأسَعصفُ  حوَل 
 (223  )ص  َقَصَبه  وانكسر ُت مؤَأ  - لر  يل  كا



30 
 

 

وع الكالنررة يف الشررعر الشررهيد املناسرربة  لنرروع املررادع البي ررة هررو ليررأ وارروم رمرر
ور يررررل   مث املناسرررربة  لنرررروع اإلنسرررران هررررو شررررهيد وجفررررون ووجرررره ورأس  مث املناسرررربة 

  لنوع النبات هو خنيأ وَقَصَبة  وال شيئ مناسبة  لنوع احليوان 

 الشعر التاسع )وجه البحر( .9

 مهيار  أمسُع يف 
 قصيدةل 

 الَقرب   ليأَ وَعر ُف أن جترَح 
 أن جَتيء   شَّمس ل
ر  ال وجهو  لشَّمس  اَقدم يف   (224    )ص  َبح 

رمرروع الكالنررة يف الشررعر وجرره البحررر املناسرربة  لنرروع املررادع البي ررة هررو حبررر )يف 
العنرروان( وليرررَأ وَسررس )يف الصرررف الرابررع( وَسرررس  )يف الصررف اخلرررامس( وحَب رررر )يف 

ملناسبة  لنروع اإلنسران هرو وجره )يف العنروان( ومهيرار  وقَردم الصف اخلاكس(  مث ا
 ووجه )يف الصف اخلامس(  وال شيئ مناسبة  لنوع النبات واحليوان 

 الشعر العاشر )املوت( .10

 حري رأيُ  املوَت يف طريقي
 رأيُ  أفكارع

 يوجهرأيُ  
 الضبَّاب  قاطرَةل متتدُّ ك

ّاُ   وكنُ  مستج
َابَ اة مرسومال على رب    ل  (225  )ص  لرتُّ
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رمرروع الكالنررة يف الشررعر املرروت املناسرربة  لنرروع املررادع البي ررة هررو ضرربَّاب وبررر  
وورُّررررَاب  مث املناسررربة  لنررروع اإلنسررران هرررو وجررره  وال شررريئ مناسررربة  لنررروع النبرررات 

 واحليوان 

 الشعر احلادي عشر )احلوار( .11

 كان حيب  ال وَرُقأ    -
وار    خامتال أو س 
 إنَّ حيب  حصار  

 احمون  اجلإن ه 
  يَبحؤون  إىل موهتمة  يُبحرون

 ال وقأ  كان حيب  
 ةقمرال 
 (226  )ص  َشرار  إن ه 

رموع الكالنة يف الشعر احلوار املناسبة  لنوع املادع البي ة هرو قمرر وَشررار   مث 
وال شريئ مناسربة  لنروع   بحؤرون  ويَ  املناسبة  لنروع اإلنسران هرو جراحمون ويُبحررون

 النبات واحليوان 

 الشعر الثاين عشر )الدم النافر( .12

 -أحلُم 
 َلف  يكوَن هصا الصَّوت  

 صويَتة
 أنَ  اجلؤ ُة الطَّرحيه  

 النَّافُر مف حضارٍة  بيحه   دَّمأان ال
ع ُأ  وت   انرَ ُيش 

َ
 امل

 (227املوت   )ص   انرَ يُطفىُء 



32 
 

 

الرردم النررافر املناسرربة  لنرروع املررادع البي ررة هررو انر )يف  رمرروع الكالنررة يف الشررعر
الصرررف السرررادس( وانر )يف الصرررف السرررابع(  مث املناسررربة  لنررروع اإلنسررران هرررو دم 
 )يف العنوان( وَدم )يف الصف اخلامس(  وال شيئ مناسبة  لنوع النبات واحليوان 

 الشعر الثالث عشر )الوردة( .13

 ُمدَّها وسادُة  وردةل ُخص  
 بعَد حري  

 َوصهرق املهزَله  
 ط ري  ة يف  ٍ يف محَ 

 وضم ك القنبله  
 ل ملكهاة
 بعَد حري  

 مَس  ها وردةل ُخص  
 أُاني ةلة
 (228  )ص  عاملري  َوَاف   لل

رمررروع الكالنرررة يف الشرررعر الررروردة املناسررربة  لنررروع املرررادع البي رررة هرررو مَحررر  وط رررري 
عاملري  مث املناسبة  لنوع النبات هو وردة )يف العنوان( ووردة )يف الصف األول( و 

 ووردة )يف الصف العشر(  وال شيئ مناسبة  لنوع اإلنسان واحليوان 

 الشعر الرابع عشر )العصفور( .14

 أصغيُ :
 صن ري  على  عصفور  

 َيضجُّ كي وسيطَر السَّكينه  
 كي ُيصبل الغناء  
 کشفرة  الس ك ري  
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 جيرُح  لبح ة والُبكاء  
 (229برودَة املدينه   )ص  

رمرروع الكالنررة يف الشررعر العصررفور املناسرربة  لنرروع املررادع البي ررة هررو صررن ري  مث 
عصفور )يف الصرف الؤرايت(  وال و  املناسبة  لنوع احليوان هو عصفور )يف العنوان(

 شيئ مناسبة  لنوع اإلنسان والنبات 

 )املئذنة( الشعر اخلامس عشر .15

 بك   امل صنه  
 اشرَتاها – غريبُ حري جاء ال

 (230وب  فوقها مدخنه  )ص  

رمروع الكالنررة يف الشررعر امل صنرة املناسرربة  لنرروع اإلنسران هررو اريررب  وال شرريئ 
 مناسبة  لنوع املادع البي ة والنبات واحليوان 

 الشعر السادس عشر )احللم( .16

 سال ل  اب َ ة اختَفي َ ؟ عرَفُ  ان َك 
 اوايةٍ  موجل و  ل ل ةل و  شَررلا

 لفصول  متضي وعوُد مع ا
 ق يف احلقول  انر ورأيُ  

 ك طالع  وجهق أجنحة  و عينا
ة يكتنُز ال  الك يبه رأَ ة ويغسُأ األشموسکاألفق 

 َك يف احلقول  وجهابَ ة اختفيَ ؟ رأيُ  
 إىل مدالنه الغريَبه   جلصوريسافر يف ا ماءل 
 (231  )ص  ل  فصو ال َعَر   ة يفعشبيف ال
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رمررروع الكالنرررة يف الشرررعر احللرررم املناسررربة  لنررروع املرررادع البي رررة هرررو ل لررر ة ومررروجل 
وفصول وانر وسوس وأرأ وماءل وَعَر  وفصرول وشرَرر  مث املناسربة  لنروع اإلنسران 
هرررو عينررران ووجررره )يف الصرررف اخلرررامس( ووجررره )يف الصرررف السرررابع(  مث املناسررربة 

 وال شيئ مناسبة  لنوع احليوان  لنوع النبات هو عشب وجصور  

 الشعر السابع عشر)املوج( .17

 عجُزر رفعُ  على أد راجه   َموج  
 -ورحُ  أبدأ اترخيي 

 أفت  نه
 أَل مهُ 

 وأنق  يهة ويف لغيت
 يوَرقمساَفُة املوت ُ  ييينة ويف 

ة  مساَفُة اجلرح 
ُر الص ور   موج    آم 
 ة يفتل يفلشَّمسي اخي طريق ا موجُ 
 او هةع حمط  صدر 
 يعل  مين موج  

 (232أنَّ األقاصي مَداُر احللم  والسََّفر   )ص  

رمرررروع الكالنررررة يف الشررررعر املرررروج املناسرررربة  لنرررروع املررررادع البي ررررة هررررو مرررروج )يف 
العنررروان( وَمررروج  )يف الصرررف األول( وجرررُزر ومررروج  )يف الصرررف الؤرررامف( ومررروُج )يف 

 املناسرررربة  لنرررروع الصررررف التاسررررع( وَسررررس ومرررروج  )يف الصررررف احلررررادع عشررررر(  مث
اإلنسرران هررو صرردر  مث املناسرربة  لنرروع النبررات هررو وَر   وال شرريئ مناسرربة  لنرروع 

 احليوان 
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 الشعر الثامن عشر )املدينة( .18

 منُ  مع املدينه  
 يف بداية  اجلراح   غصون  يف أول ال

 كان  على سريرع
 أقلَق مف سفينةٍ 
 يف اللُّج    والل قاح  

  ...ع ر  خيضُّهاة يفتُل كأَّ 
ة كاَن السَّريُر َع    رلاواستيقَظ  

ة  للحب  
 والل  قاح  

 ع عاشقري  ياتر 
 (233ها َمدينتري   )ص  عداوكان 

رموع الكالنة يف الشعر املدينة املناسربة  لنروع املرادع البي رة هروَع رلا  مث املناسربة 
ون  وال شريئ  لنوع اإلنسان هو ع ر   وعدان  مث املناسبة  لنروع النبرات هرو اصر

 مناسبة  لنوع احليوان 

 الشعر التاسع عشر )نبوءة( .19

 للوطف احملفور يف حياو نا كالَقرب  
 للوطف املخدَّر  املقتول  

ة مف اترخينا املشلول    جَتيُء مف ُسباونا األلفي 
 بال عبادة سسُ 
 راَده  واجل ر مأ  ال شيعَ وقتُأ 

 سهوبه  والزَّمف  النابَ  يف 
 به  سهو اليابس يف 
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 كالف طر  
 َ بُّ الفتَك واإل  َده   َسس  

 (234وطلُع مف وراء هصا اجلسر     )ص  

رمررروع الكالنرررة يف الشرررعر نبرررروءة املناسررربة  لنررروع املررررادع البي رررة هرررو سررررُس )يف 
الصف الرابع( ورمرأ وسرهوبة )يف الصرف السرادس( وسرهوبة )يف الصرف السرابع( 

لنررروع اإلنسررران هرررو شررريَع  مث املناسررربة وَسرررس  )يف الصرررف التاسرررع(  مث املناسررربة  
  لنوع احليوان هو جراَده  وال شيئ مناسبة  لنوع النبات 

 الشعر العشرون )الغرب والشرق( .20

 كان شيء   تدُّ يف نَفق التَّاريع
 شيء مزيَّف  ملغومُ 

 ه مف النرَّف َط مسمومال طفلحامالل 
ر  يغن يه  ات مومُ  ج   مس 

  لةيس طَّفأكاَن َشر    كال
 َيستصرخُ 
 ه املعصومُ شيخوالغرُب 

 بَُدل  هصه اخلريطةُ 
 حريق   كونُ فال

 والشَّرُ  والغرُب قرب  
د    واح 
 (235ه ملموُم    )ص  رماد  مف 

رمروع الكالنرة يف الشرعر الغررب والشرر  املناسربة  لنروع املرادع البي رة هرو كروُن 
ررر وحريررق  ورمرراد  مث املناسرربة  لنرروع اإلنسرران هررو طفررأ )يف الصرر ف الؤالررث( واتج 

 وطفأ )يف الصف اخلامس( وشيع  وال شيئ مناسبة  لنوع النبات واحليوان 
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 الشعر احلادي والعشرون )سنبلة( .21

 سنبلهوقف  
 سنبلهوأايمه ة وقف   شريدال وجهبري 

 -وأشارت 
 ن هار  رأيُ  ال

 جَرسلا يفتل الشب ابيَك واملدلَف املقفله  

 سنبلهَوقف  
وة ال يعينابيف مدار ال  ُغبار  يف َشه 
 ملطر  وبينة وكان ا عصافّورأيُ  ال

 ليد  ُسفنلا جترف اجل
 شَّجرة كان العشبوال رباعميف طريق ال

 قَمر  سفنلا  مأ املدالف أو  خص ال
 (236اجلديد   )ص   فضاءيف مهب   ال

رمرروع الكالنررة يف الشررعر سررنبلة املناسرربة  لنرروع املررادع البي ررة هررو عررار وينررابيع 
ُابار ومطر وجليد وقَمر وفضاء  مث املناسبة  لنروع اإلنسران هرو وجره وشرريد  مث و 

املناسرربة  لنرروع النبررات هررو سررنبلة )يف العنرروان( وسررنبلة )يف الصررف األول( سررنبله 
)يف الصررررف الؤرررراين( وسررررنبله )يف الصررررف السررررادس( وبررررراعم وعشررررب وَشررررجر  مث 

 املناسبة  لنوع احليوان هو عصافّ 

 الثاين والعشرون )ساحر(الشعر  .22

 قبُأ أو بعدة
 مسحوره   قَرين  ازالةٍ مربوطلا ب كونيُولد ال

 :شجار  رامسلا ظله على األ
 صورة  لهُ  ُاُصف  
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 يزهر بري املسمار  واملسمار   ُاُصف  
ق  حناَن ا ُاُصف     -لنَّار  عاش 
 السالل ُغصفع  لك اليأان اتر 
 الر    واجملاعه اابةيف 

 املوتي يف قب ة وجهسار 
 واسرتجَع سحرلا ُيضي ُهة وأضاعه  
 فدعوُت اجلَمَر الصديق وخب ران

 مداهة وموجهة وشراعه
  هدايبالر ضيَع ك عشبومحلُ  ال

 وسافرُت يف حنري الر ضاعه
 اريبٍة منصوره رايحيف 
 ي جارحلاةدمل

يب َ مربوطلا ب
 (238-237مسحوره  )ص   قريَن  ازالةٍ حل 

املناسررربة  لنررروع املرررادع البي رررة هرررو كرررون واَنر  رمررروع الكالنرررة يف الشرررعر سررراحر
واابررررة ورايح  مث املناسرررربة  لنرررروع اإلنسرررران هررررو سرررراحر ووجرررره وأهررررداب ودم  مث 
املناسبة  لنروع النبرات هرو أشرجار وُاُصرف  )يف الصرف الربرع( وُاُصرف  )يف الصرف 
اخلرامس( وُاُصرف  )يف الصرف السررادس( وُاصرف )يف الصرف السرابع( وعشررب  مث 

بة  لنوع احليوان هو قَرىن ازالٍة )يف الصف الؤاين( وقرىن )يف الصرف السرابع املناس
 عشر( 

 الشعر الثالث والعشرون )دمشق( .23

 -أوم ت  
 هيتيم حنجرةل ج ُ  إليك  

 مف لُغٍة رجيمه شَّفقي  أَقتاُتة أَنسج صوهَتا ال
 و لع  ب حکمتها القد َه   دنياوتبط ُف ال
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 مه:يکل  ر  انو   ام  وأويُ ة   
 جملوسَ ة ُرد    اامُ اي 

تبيحي انرُ وأن   اي   اس 
 ريل  و  ور ل مف  كونُ فال

 ايمسري  ودمشُق سر ة 
 ةیبلحُ 

 متد  أرجَيها
 سقفلا

 (239  )ص  نري  وونتظُر اجل

رمروع الكالنرة يف الشرعر دمشرق املناسربة  لنرروع املرادع البي رة هرو شَّرفقي  ودنيررا 
)يف الصرف اخلرامس( وارم )يف الصرف السرادس(  وام  )يف الصف اخلامس( وانر  

وانُر )يف الصف السابع( وكوُن وريل   مث املناسبة  لنوع اإلنسان هو حنجرةل ويتيم 
واجلنرررري   مث املناسررربة  لنررروع النبرررات هرررو ور ل وايمسرررري  وال شررريئ  یو ررروس وُحبلررر

 مناسبة  لنوع احليوان 

 الشعر الرابع والعشرون )األمساء( .24

َن أايمك  اجلديده  س مس    ي الت حوَل ر  
 لتَّابعري  وا ليفة  اي بالَد اخل

 وُأمس  ي
 ك  املغلَق الد فري  وجه
 ة والَقصيَده  كوكبلا

 هالَة الفارس  الغريب  
 (240حوَل أايمك  اجلديده  )ص  
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رموع الكالنة يف الشعر الغرب والشر  املناسبة  لنوع املادع البي ة هو كوكبلرا  
ة  لنررروع اإلنسررران هرررو خليفرررة واَتبعرررري ووجررره  وال شررريئ مناسررربة  لنررروع مث املناسرررب

 النبات واحليوان 

 الشعر اخلامس والعشرون )اللؤلؤة( .25

 كيف أمشي  َو شعيبة  و نفسي
؟  كيف أمضي  و هَتيامي وصويتة كيَف أصعد 

 َعَرال لسُ  إالَّ 
نلا   الش عر ل ل ةَ حاض 

 وإالَّ 
 ۔ُحُلمال 

 أين َ ضوءُ 
 ةلليأ  ا َجَسدلل  يف سا
 وأين  

  نؤىك  رأَ جامل  أحتضُف األ
 وأانمُ 

ظال ُحيب َ فيها
 ُموق 

 َ بال يَرف تلة
تنز ُل فيها  َيس 

 آيةلة
 أين  ک تاب  

رب  دمو   ي ح 
 ي كالُم أعضالو 

 كيف أمشي  و نفسية  و شعيب
 واترخيي ركام ؟ انر  ي دمو 
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ن دوا   -َع صدر َأس 
 حريق  ع صدر يف 

 ومسافات  
 عصوٍر وَرَتجرَجر   أجساد  و 

 ُع مرااييوالت وار 
 واحلضارات مرااي

 وتكسَّر 
 الة َدُعوين:

 عرمادإنَّين َأمسع َأصوااتل وغيَن يف 
 (242-241بالدع  )ص    طفالإ نين أحملها متشي ك

رموع الكالنة يف الشعر الغررب والشرر  املناسربة  لنروع املرادع البي رة هرو ل لر ة 
لرر َة )يف الصرررف الرابررع( وليرررأ  وأرأ وانر  وحريررق  ورمررراد  مث )يف العنرروان( وَعَررررال ول  

املناسبة  لنروع اإلنسران هرو َجَسرد وأنؤرى ودم )يف الصرف السرابع عشرر( وأعضراء 
ودم )يف الصررررف العشررررريف( وصرررردر )يف الصررررف احلررررادع والعشررررريف( وصرررردر )يف 
الصررررف الؤررررراين والعشرررررريف( وأجسررررراد  وأطفررررال  وال شررررريئ مناسررررربة  لنررررروع النبرررررات 

 واحليوان 
 

متثيل احلياة البشرية والطبيعية خالل رموز الكائنات عند أشعار وجه البحر  ب.
 ألدونيس

كررران متؤيرررأ احليررراة البشررررية والطبيعيرررة عنرررد رمررروع الكالنرررات أنسرررب بيانررره يف كرررأ 
عررروع يف كرررأ موضرررع األشرررعار  كمرررا يتعامرررأ رمررروع الكالنرررات ألجرررأ وقررردي الرررنص الر 

األشررررعار  مررررف جهررررة العررررددة يرررردور نرررروع البشررررر  لكؤررررّ علررررى متؤيررررأ احليرررراة البشرررررية 
والطبيعية وفضال عف  لكة وكؤرر أدونريس  سرتخدام رمروع الكالنرات مرف ارّ البشرر 

 يف التمؤيأ 
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نظرررا إىل هويررة شررعرية ألدونرريس حيررث أنرره مشررهور  لشرراعر املعاصررر الفلسررفي  
لفظري مها وجه وحبر  أو ما لفظ البحر  البحر هو ماء وشعر وجه البحر يتكون مف 

يعررين منبررع احليرراة  عنررد نظررر اإليكولرروجية يف مليررون سررنة القد ررة كرران جلررد األرأ 
ة ص  2006مرررراء  وأول احليررررة علررررى األرأ احليررررة الدقيقيررررة مررررف البحررررر )جونيرررركة 

وفررو   (  بنرراء علررى  لرركة نتيجررة البحررر يف  موعررة هررصه األشررعار احليرراة نفسررها10
 لررك هرري احليرراة اإلجتماعيررة بررري البشررر  أمررا لفررظ الوجرره يعررين صررور أو أشرركال مررف 
احلياة الين نواجهرا يوميرا  ويف املعر  البعيردة الوجره هرو جرزء مرف أعضراء جسرد البشرر 
وهويررة لطبيعررة البشررر  لررصلكة الوجرره يف املوضرروع يرر دع إىل صررورة أو شرركأ احليرراة  

 نيس لصور احلياة البشرية ويكون وجه البحر متؤيال عند أدو 

 الشعر األول )كيمياء النرجس( .1
ابتدأ الشعر ب كيمياء النرجس  موضوعا لهة فدل إىل أن النرجس نتيجة 
رليسية يف هصا الشعر  كان النرجس عهرا مجيال استدل به حضور فصأ الربيع 

لبشر املقصودة هي التكرب بنفسه )االبا يف وعنواان لنرجسية البشر  ونرجسية ا
اجلهة اجلسمية(  مؤأ  ات النرجسيةة لقد مؤأ النرجس يف الشعر وفخر الفرد 
على نفسه  أما الواقع اإلجتماعي الصع اختلف مبا خطر بباله وما اقبله ألجلهة 

ة كاان  لكينتج التفخر والتكرب أبن جودة نفسه أعلى مف جودة اجملتمع  وبعد 
النهار والليأ دليلري إىل حدوث الصراع الباطين عند الفرد حيث ما رضي  لفظ

 لواقع املوجود  لفظ جسد صورة الفرد واشرتق بعده لفظ امة  و أفكار رالعة 
لكنها مستورة  لنرجسية  ويف عاية الشعر رموع الكالنات املستخدمة  و 

هبا واهتمأ هبا عف  الشمس والكوكب صورة مف أفكار وكرب هبا الفرد ووعقد
 الواقع    
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 الشعر الثاين )صنني( .2
يف الشرررعر الؤررراينة يرتكرررز رمررروع الكالنرررات علرررى لفرررظ صرررنري  صرررنري هرررو مرررف 

مررتا علرى البحرر وهرو أعلرى اجلبرال الؤراين يف  2.695اجلبال يف ارب لبنران بعاليرة 
لتفكررّ اررّ الررالعم  كمررا أن الصررراع البرراطين لبنرران  يقصررد شررعر صررنري إىل صررفة ا

عنررد الفرررد يسرراوع الصررراع يف الشررعر األول وخيرروف الفرررد عنررد العزلررة  عنررد الليررأة 
جيرررد نفسررره ويكرررون بررره حقيقيرررا ويررروعع الصرررراع إىل الليرررأ واألشرررجار دون التعليرررق 

 وكصلك إىل ا خريف الساهريف وهم مؤله 

 الشعر الثالث )ايمسينة( .3
ة حيتوع  لكيعرف يسمري  لفطرة رمزا له  ألن لون برعومه أبي   جبانب 

يسمري على ري  عطرع ويتطيب منه  يف هصا الشعرة يقصد يسمري إىل أن 
البشر أصال  وجدت الباحؤة مف هصا الشعر  كر  صلكاحلياة البشرية فطرية وك

وصا   حملمد قصة حكي هبا  اهب إىل  أمساء البشر وهم حممدة سارةة أمحد
 احلضارة املتقدمة اليت مصورة بلفظ  اخلبز   ولكف حممدا لف يعود 

مث الحق  سارة حممدا إىل ولك احلضارة بصورة الغار  كان اختالف 
األمؤال املكتوبة أمر إىل مع  صورة اخلبز عند احلضارة يف البي  السابق يف معرفة 

حيضرها وعدم املعرفة عند سارة عف ولك احلضارة  يف  حممد على احلضارة اليت
ولك احلضارةة س ل  سارة إىل اجملتمع عف صديقها  وأجاب  ا أن حممدا قرر 
السكون يف ولك احلضارةة وحزن  به مؤأ  احلجارة وصوب يف منديأ   أما أمحد 
را على  هاب حممد الصع لف يعود إىل البي  أبدا  وك ن الصا  وغيب عنه 
ر ية احلياة ألجأ مفارقة الصديق مع أعا وواجه إىل مرحلة جديدة مف احلياة  
ولفظ السحابة والرايح يف مقطع صا  صوراتن مف ر ية احلياة اخلفية  ويف عاية 
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الشعرة دخأ أان مث را على مكانهة شعب مل يت مر  حلضارة األخر ة فطروه  
 كفطرة يسمري 

 الشعر الرابع )القشرة واألايم( .4
الشعر التا     العنوان القشرة واألايم  النظر األول إىل القشرة وهري أظهرر 
طبقرة مرف جسررم البشرر  جبانرب  لرركة القشررة هرري حررع رليسري جلسررم البشرر عررف 
اي حول احلياة البشرية  بناء على  لكة لكأ قشرة البشر لرون خمتلرف  ضرب بكت

املوقرررع اجلغررررايف  ضرررر  عرررف  لرررك كررران جرررري لرررون قشررررة الفررررد و  إىل اجلرررري  لنسررربة
أسودا فيكون لون األبناء أسودا وكرصلك العكرس  أمرا الضررب اجلغررايفة كران لرون 
قشرررة السرراكف يف العررامل اإلسررتوالي  يررأ إىل األسررود ألجررأ إنترراج امليالمررري حسررب 

شرربه اإلسررتوالي الررصع يقررأ   مررّ بنفسررجية إىل القشرررة  وكررصلك السرراكف يف العررامل
 مررررّ بنفسررررجية إىل القشرررررة فيكررررون لررررون القشرررررة أوضررررل مررررف السرررراكف يف العررررامل 
اإلسرررتوالي  اعتمرررادا علرررى  لررركة فهمررر  الباحؤرررة أن القشررررة هررري هويرررة الفررررد يف 

 احلياة 
بعررد  لرركة لفررظ األايم ورر دع إىل حيرراة البشررر اجلاريررة  يقصررد هبررا إىل جررراء 

مررف عنررد البشررر  بدايررةة كرران الشررعر حيكرري البشررر الررصع  احليرراة املسررتمرة دون حررد
يعرري  يف املنطقررة املخررالف بشخصرريته  وفررو   لرركة ينتهرري نفسرره  ررو الفرررد  ال 
اهتمررررام برررره   لكررررف الفرررررد ال ينتقررررأ إىل أع مكرررران ألن  لررررك املكرررران بيرررر  لرررره  
فلصلكة حيتفظ الفرد على ا مرأ مبكانره ويبتعرد عرف النراس حولره  البير  املقصرود 

 لررك الشررعر هررو  أور  الزهررور  الررصع جسررر الزهررر قبررأ االعدهررار  أمررا أعمررال  يف
 الفرد البعيد عف اجملتمع هي مع   ال ور  التاريع فيها وال دروب الكالم  
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 الشعر اخلامس )القصيدة( .5
لشررعر بشرررا أو اعتمررادا علررى كؤرررة األنررواع يف هررصا الشررعرة فيكررون الرتكيررز يف ا

سرجالت التراريعة كران لفرظ القصرريدة و  العامرأ الريفري  ضرر  مرف األعمرال األديب
يف هصا الشرعر دلريال إىل بقراء فكررة البشرر جتراوع حردود املكران والزمران  مرع مررور 
ّا مرف احلروالج   الزمرانة وقعر  الصرراعات الناشر ة برري فرر  البشرر الريت ا رصت كؤر

هراد علرى خرّ احليراة للفرقرة وهرصا الصرراع اعترربت شكأ الصراع عند كأ الفرقرة ج
هبا عهرة نسريف وهي رمرز للجاليرة ارّ حقيقيرة   كيردا لرصلك عنرد جرراء التراريعة 
ّد املغلررررروب إىل  يتقسرررررم اجلانرررررب بعرررررد الصرررررراع إىل جانرررررب الغالرررررب واملغلررررروب  فررررر

يف حصول الغلبة وينشر  بعرد الرردود الغلبرة اجلديردة  عنرد التراريعة وقعر  اخلسرارة 
ألرروف البشرررر فضررال يف األطفرررال والشرريوخ  جبانرررب  لرركة وقرررع مكرران الصرررراع يف 
االعيار نتيجة منه  على هصه النقطةة عرب أدونيس عف إرادة لب كأ البشر الصع 

 انتظر  يئ البطأ سيكتب قصة جيدة يف اتريع البشر 

 الشعر السادس )األحجار( .6
صا الشررررررررعرة ال برررررررد لنررررررررا أن ينظررررررررر إىل خصوصرررررررية احلجررررررررر  لرررررررردقيق  يف هررررررر

واخلصوصرية الرليسررية لرره اجلامررد والؤابرر   وهررصه الصررفة األساسررية نسررتخدم هبررا يف 
 ليرررأ هرررصا الشرررعر  يتكرررون هرررصا الشرررعر مرررف أربعرررة األصرررناف املررررتابط  أمرررا لفرررظ 

 عمان طويأ احلجر هو التمؤيأ للحضارة اجلامدة املقيدةة الؤابتة واملكونة مف 
يف الصنف األولة علمنا الشعر بتعرف احلضارة بغرّ الردقيق  ألن مرف عررف 
احلضررارة دقيقررة فيجررد النقررالص مررف ولررك احلضررارة  و لررك نتيجررة منطقيررة مررف منررو 
الزمان الصع يشدد احلضارة اشرتاق منو الزمان  ولكفة ستقع احلضارة يف ا فاأ 

 حجار الساقطة والصهاب  كما مؤلها أدوين يف الشعر  أل
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الصنف الؤاين حكى عف جراء احلضارة  كأ البشر يف حضارة ماة أينما كان 
يف احلياة وجد وعرف يف ولك احلضرارة فحسرب  وأحرب إليهرا حبرا مجرا  اعتمرادا 
علررى مررا وقررع يف الفررردة سررتكون احلضررارة دليلررة للحيرراة  ولكررفة سرري يت يف الزمرران 

صرد بره أدونريس الكسررة األوىل أول مرف أحد يريد أن يطلب اخلربة اجلديدة وهرو ق
 صنع التجديد والكسرة ا خرة آخر مف عمأ به يف الزمان 

أحد اجلوانرب مرف وجرود التجديرد هرو النتيجرة اإلجيابيرة مرف منرو الزمران  لكرف 
التجديرررد بررردون االسرررتعداد اجليرررد يقرررع اجملرررددون يف اررررف فاسرررد وهرررصا كؤرررّ  هرررم 

حجررررار السررراكريف يف الصررررنف الؤالررررث  اجملرررددون قصررررد هبرررم أدونرررريس ومرررؤلهم  أل
 لررررام علرررى  لررركة وشررردد اجملرررددون الفاسررردون بطلبرررة الطرررر  ألجرررأ إلقررراء ا راء 

 ويستمع إليهم اجملتمع 
لقرررد وعرررى أدونررريس علرررى فسرررادة اجملررردديف وهرررو عررررب عرررف وجرررود اجملمررروع مرررف 
البشرررررر يف حضرررررارة جيررررررب أن يررررروقظ اجملررررردديف الفاسرررررديف  ألعرررررم يررررررون أن إرادة 

ديف حصررول احلريررة  مررع أن عمررأ التحريررر قررد خررالف احلررد املكترروب وينشرر  اجملررد
 اخلطر عند احلضارة  واحلاجة الضرورية أن يوقظ اجملدديف على مد سريع 

 الشعر السابع )الرغيف( .7
اخلبز مف القمل    لككان اخلبز عند العرب إحد  القوات فضال عف 

ة اخلبز يف  لككان اخلبز نتيجة نتالج احلضارة عند العرب  بناء على   فبالطبع
ّة ألدونيس يف هصا  هصا الشعر هو احلضارة أما أان هو أدونيس نفسه  نقطة الس
الشعر مطاردة احلريةة حرية  رق هبا البشر ألجأ نفسه وال ألجأ اجلماعة مف 

لقرون لكنها  لف   مع معري  رأ  أدونيس لقد مرت احلضارة البشرية  
عقليا  جرب أدونيس يف هصا املقطع أن حيأ مف قيود اجلماعة اليت وعقد هبا  
وبعد اإلحالل مف قيود اجلماعة وحصفهاة وصأ إليه الفهم يف جتريد املسافر   
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كتب فيه لفظ وجه الصع دل إىل أفكار أدونيس  وقع بعده لفظ قبعة اخلريف 
ّه  واملسافر صورة مف الناس ال وهو صورة عف ردود أدونيس إىل أفك ار ا

ة مف أراد أن حيصأ  لكيتعلقون بنظام  تمع معري ويقع يف عزلة  استنادا إىل 
احلرية فّضى مبا يصهب عنه  احلرية املقصودة هنا مؤأ املاء وهو منبع احلياة 
للمخلوقات حيث كتب يف الشعر جبمجمة بعيدة  والتضحية املقصودة مكتوب 

يف الرايف أو  اعفة احلياة بري احلضارة القد ة املتعقدة واحلضارة مبؤال الدم 
 اجلديدة احلرية 

 الشعر الثامن )الشهيد( .8
حكى شعر أدونيس منور الصديق على صديقه الصع مات خبؤرا   لنظرر إىل 

حينمرا مرات اليرر  حكاية الصديق أنه حليم ونصور ومفيرد علرى ا خرريف  ولرك 
أان مزيرررة قرررط  رررو النخرررأ  ورأ  أان  ليلرررة عنرررد الصرررديق  ألجرررأ  لررركة طلرررب أان 
العدالرررة  رررصا الصرررديق  ويف أمنررراء اجلهررردة سرررك  وسررركف وانتهرررى مبج ررري املررروت  

 فبصلكة الشهيد املقصود يف هصا الشهر هو أان 

 (الشعر التاسع )وجه البحر .9
بنرراء علررى هررصا الشررعرة مررا اسررتخدم أدونرريس وجرره البحررر عنررواان جملموعررة هررصه 
األشعارة بأ كان وجه البحر موضوعا ألحرد األشرعار يف اجملموعرة  حكرى الشرعر 
عف حميار وشعر  هصا الشعرة دل إىل أن حميار محرأ جتديرد احلضرارة وير  ع ولرك 

 لرررف قلبررره  إلسرررالم  احلضرررارة يف وقررر  واحرررد  مرررف األسرررباب حميرررار اجملوسررري امل
ظرررالم ليرررأ املقرررربة وهرررو عقيررردة  -عنرررد أدونررريس–يصرررور اإلسرررالم  لشرررمس املنرررور 

يتمسررررررك عليهررررررا  مفهرررررروم قرررررردم الشررررررمس ووجرررررره البحررررررر هنررررررا املسررررررتقبلية واحليرررررراة 
 اإلجتماعية يعي  فيها حميار 
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 الشعر العاشر )املوت( .10
رحلةة حد احلياة والغاية  حكى أدونيس خالل هصا املوت يعين عاية ال

الشعر وجود عدة األهداف املتخيلة عف سالمة البشر يف احلياة  ك ن األهداف 
حد جلهود البشر  مع أن يف احلياة أسرار وطريق طويأ  ر به  ستكرر األهداف 

ة قال أدونيس  رأي  صلكاملتخيلة مستمرا إىل وصول األهداف احلقيقة  فل
رعة رأي  وجهي  اقرتاحا للتفكّ قبأ العمأ  ولفظ ضبابة بر  ووراب أفكا

صورة مف احلياة البشرية اخلفية ك عا مستورة بضباب أو كادت احلياة مصهلة 
 ومهدية  و الرب  أو ورك  األمر للحظة  و الرتاب برايح 

 الشعر احلادي عشر )احلوار( .11
  أدونيس أن احلوار يف هصا الشعر هو شكأ التعامأ اإلجتماعي بري رأ

البشر  احلب املبدع يف هصا الشعر دليأ إىل إرادة العي  عند الفرد  وهي أراد 
البشر أن يعي  مبا شاء خار  العادة  رادة البشر يف عمف واحد  وبي   ال وقأ  

رابطة يف الفرقة املعينة  أما كان حيبة خامتا أو سوارا  قصد هبما أدونيس داللة ال
احلب أو اإلرادة عند أدونيس هي حرية التعبّة احلرية يف وقرير ااية احلياة  
وليس احلب مجاليا لكف للحب  دايوه  و املغامرة على أدونيس  بناء على 

ة مفهوم عندان أن القمر صورة اجلمالية بري  دايت احلياة  و القمر وسط  لك
ورة مف التحدايت  اهتا  أما لفظ جاحمون ويبحرون ويبحؤون الليأ  وشرار ص

 صورة مف إرادات أدونيس 

 الشعر الثاين عشر )الدم النافر( .12
الدم عنصر يف ودوير الطاقة عنرد جسرم البشرر  قصرد أدونريس الردم النرافر يف 

شرررر لررره القررردرة فرررو  قررردرة هرررصا الشرررعر هرررو البشرررر نفسررره  وبشررركأ خررراص هرررو الب
الزمرران  حكررى فيرره أدونرريس عررف  لررك البشررر هررو مركررز ورالررد يف احلضررارة   لررك 
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البشررر يقرردر علررى  ريررك حضررارة مررا ألنرره يعرري  يف الظررأ والنررور  إن كرران البشررر 
ابترررا وسررراكنا فيحمرررأ اجملتمرررع  اق الزمررران إىل احلضرررارة املتررر خرة  وإن كررران قرررالال 

   مستقبال فيشجع اجلهود إىل خّ العي

 الشعر الثالث عشر )الوردة( .13
ال يكرون   كما عرف  الوردة هي الزهرة الغالية ومجا ا حسب الشوكة هبرا ألن

كأ الفرد قادرا على ملسرها  يف هرصا الشرعرة أوضرل أدونريس االيرة الروردة  حكرى 
 وواجررررره التحررررردايت  ضرررررر  عرررررف هبرررررا علرررررى ا مرررررال والرجررررراء يف حيررررراة البشرررررر الررررريت

التحدايت هو التعليقات السلبيات اليت  مر إىل اخنفاأ آمأ البشر  طاملا كان  
ّهررا يف أع حررال   التعليقررات السررلبيات متضررمنة  ررو العاطفررة السررلبية واسررتعد وعب
لقد ردها أدونيس ومسى الوردة  ألانية والغنراء ألجرأ العرامل  برصلك التسرميةة أراد 

الرجاء وا مأ يف عردة الشر ون ألن ال يترر مر  لتعليقرات السرلبيات  بنراء  أن يصكر
 على  لكة كان  الوردة حمفوظا بشوكتها مؤأ الرجاء حمفوظا بتحديتها 

 الشعر الرابع عشر )العصفور( .14
اجملتمرع يف قام أدونيس يف هصا الشرعر مبقرام املالحرظ  حكري فيره عرف أعمرال 

 اق الزمررررران  والعصرررررفور الرررررصع حكرررررى عنررررره مؤرررررأ الفريرررررق يف اجملتمرررررع برررررري مركرررررز 
احلكومة  و لك  لنسبة إىل ما قال فيه  على الصرنري    مسر  خنبرة اجملتمرع يف 
احلكومرررة علرررى ونظررريم القررروانري املقيررردة إىل حصرررول السرررالم املتخيرررأ وهرررو السرررالم 

ارررّ النخبرررة يف التعبرررّ  إن كررران  للنخبرررة  نتيجرررة عرررف  لرررك التنظررريم هررري صرررعوبة
ّهم  وهررررصه  اجملتمررررع متشررررددا  لتعبررررّ ولررررو أبمجررررأ التعبررررّ فيرررر  ع أنفسررررهم أو ارررر

 االستبدادية عند النخبة نقطة التعبّ عند أدونيس خالل الشعر 
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 الشعر اخلامس عشر )املئذنة( .15
سجد للمسلمري مكاان إللقاء األ ان  و لرك كان  املنارة يف أول  سيس امل

العمرررأ جانرررب ووصررريأ املعلومرررات املهمرررة والضررررورية القرررالم يف املنرررارة  اسرررتنادا إىل 
 لررركة معررر  منرررارة املسرررجد املقصرررودة يف هرررصا الشرررعر هرررو الررررليس  ملرررا انضرررعف 
الررررليس فاسرررتهأ األانيررراء أن يسررريطروه  عبرررارة عرررف  لرررك هرررو شرررراء الغرررر ء منرررارة 

 د ويبنون فوقها املدخنة املسج

 الشعر السادس عشر )احللم( .16
مع  احللم يف هصا الشعر هو احللمة األمأ والرجاء عند البشر  ليس لكأ 

 كره أدونيس مبسافر وعاعل  واألمأ دون قوة عزم  صلكالبشر فرصة الت مأ ول
 كره أدونيس بشرر وموج لكنه الؤمري مؤأ  صلكليظأ البشر إىل العامل اخليا ة ف

ال ل   كما عرب عنه أدونيس يف الشعر  ك فقة يكتنز الشموس ويغسأ األرأ 
الك يبة ة واحللم يف ش ن خاص دواء لقضااي البشر وونش  به احلماسة احلارة  مث 

ربها احللم رجاء حلياة اجملتمع املنعزل املنسي ويعي  يف السعادة  وهصه النقطة ع
أدونيس حالل سرت الشعر ا خر  لفظ املاء مؤال مف احلماسة اخلالصة مف 
األمأة واجلصور مؤال مف البشر يتطور دالما  و نبوت العشب و ر  عر 

 الفصول دون قطع 

 الشعر السابع عشر)املوج( .17
يرابط املروج حبيراة البشرر فيكرون مفهوم املوج يف هصا الشعر شيئ متحرق  إن 

 ررر  احلضررارة املتحركررة يف كررأ أعمرران حسررب منررو فكرررة البشررر  ومقصررود  جررزرع 
ورح  أبدأ اترخيي  صورة عند أدونيس على البشر له القدرة خرارج قردرة الزمران  
عنررد النظررر العررامة  اق البشررر أراد  ريررر احليرراة عررف أراء اجملتمررع العررام املقيرردة  إن 

ى اخلررررربة القد ررررةة هررررصا البشررررر هررررو أدونرررريس الررررصع برررردأ اتريررررع الررررنفس اعتمررررد علرررر
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 لشجاعة  و لك مناسب  لتعبّ  موج ي اخي طريق الشمسة يفتل يف صردرع 
حمطاوه   ويف عايرة الشرعرة نصرل أدونريس جلميرع القرراء  أن األقاصري مردار احللرم 

والتفكررّ دون  والسررفر   هنرراة اايررة احللررم والسررفر عنررد أدونرريس هرري حريررة التعبررّ
 نسب آراء ا خريف 

 الشعر الثامن عشر )املدينة( .18
كانرر  املدينررة عنرروان وقرردم احلضررارة يف العررامل منررص أول وجررود حضررارة البشررر  
 لرررررام إىل املدينررررة مركررررز أعمررررال اجملتمررررع يف منطقررررة مررررا  عمررررأ اجملتمررررع يف املدينررررة 

الرائسية واالجتماع برري األفرراد املعرري  قرال أان يف هرصا الشرعر انم   لبيوعة الرتبيةة
مررررع املدينررررة يف أول الغصررررون  معرررر   لررررك هررررو منررررا أان يف بدايررررة حياورررره بررررري مركررررز 
احلضرررارة  ولكرررف احلضرررارة مرررا اسرررتطاع  أن وشررررتق منرررو البشرررر   اق النمرررو كرررون 

املدينررة أبيررة الطررر   املرردن اجلديرردة وورررق مركررز احلضررارة أو املرردن القد ررة  وسررع 
حفظا أن ال وزيأ املدينة عف مقام املركز للحضارة  ضر  عف  لكة قام  املدينرة 
القد رررة أو اجلديررردة أبعمالررره العاديرررة ومترررر مررررورا مسرررتمرا حرررىت نشررر  منهرررا األجيرررال 
الصيف يفهمون أصرأ احلضرارة وونفرتل أفكرارهم  حلضرارة اجلديردة وهري نتيجرة منرو 

 افكار البشر 

 الشعر التاسع عشر )نبوءة( .19
يف العصررر احلاضرررة قليررأ مررف اجملتمررع الررصع يرر مف النبرروءة  مررع أن النبرروءة يف 
آالف السررنوات املاضررية كانرر  مرجعررا ألعمررال البشررر  وهرري أيضررا دليلررة إىل أخررص 

ى عرف شر ن القرار عنرد ظهرور قضرية مرا  مناسربا برصلكة كران أول الشرعر قرد حكر
اجملتمررررع ع  اق الزمرررران  ووسررررط الشررررعر إىل آخررررره دل إىل النبرررروءة املعتمرررردة علررررى 

حكرى أدونريس عرف الروطف املقترول بقري منره البر س عنرد اجملتمرع  1حدوث الواقع 

                                                           

  كر بعضنا  لنبوءة وبعضنا ا خر  لتمخري العادع  عايدة على  لكة ل شياء املقصودة مصطلحات متنوعة1 
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 ات يرروم أييت قروم  ردد مررف اجملتمرع التعريس  ررصا الروطف  هررصا  موا را واحلكومرة أب
هررو  سررس بررال عبررادة    ا قرروم سررينهي احلكومررة الظاملررة  ستنشرر  يف  لررك العصررر 
ّا لرررد الظلمررات القالمررة  فهررصا املعرر  املقصررود عنررد ادونرريس  املظرراهرة واملقاومررة وعبرر

 يف السرت ا خر مف الشعر 

 الشعر العشرون )الغرب والشرق( .20
علينا الفهم يف مع  الغرب والشر  ألجأ فهم هصا الشعر  ومها لغة نروع مرف 
 ررر  ا ررواء  إن كرران الرررتابط  ألحررداث الطبيعيررة فالشررر  وجرره شرررو  الشررمس 
والغرررب وجرره اررروب الشررمس  بنرراء علررى  لرركة معرر  الشررر  هررو البدايررة والغرررب 

ايررررة  متؤلتررررا البدايررررة والنهايررررة يف هررررصا الشررررعر بعمررررر البشررررر عنررررد  كرررران الشررررر   النه
كالطفرررأ يسررر ل  و الغررررب شررريخه املعصررروم    كرررر يف بدايرررة الشرررعر بيررر   كررران 

 شيئ  تد يف نفق التاريع  مبع  وجود احلضارة يف حياة البشر 
ارة  ررر كررأ األعمررال يف احلضررارة يوميررا وكررراراي حررىت يعرررف األبنرراء علررى احلضرر

بيترررا  رررم  وهرررصا التصرررور مرررف صرررورة الطفرررأ والتررراجر املسرررموم  يتولرررد مرررف احلضرررارة 
الصررررحيحة أجيررررال جيرررردون وعكررررس  لررررك يتولررررد مررررف احلضررررارة املريضررررة أجيررررال 
مهملررررون ويتقررررردمون حبررررروالج الفريرررررق املعرررررري  بعررررد  لررررركة بررررردأ املهملررررروم ينشررررر ون 

وخ  هرصا هرو الواقرع الصراعات و مر إىل املصا ت العديردة مرف األطفرال إىل الشري
يف اجملتمع احلاضر خارج املس ولية يف احلياة اإلجتماعية  فامتداد العامل مف الشرر  

 إىل الغرب موقع الصراع بري الفر  احملتاجة 

 الشعر احلادي والعشرون )سنبلة( .21
ت مف حبة وونش  كان  سنبلة جزء أساسي مف النبات  نبت  خشبة النبا

  لكمنها سنبلة وورقة وعهرة ومثرة  ودور السنبلة على وكويف شكأ النبات  و 
ة  لكالشكأ يتكون مف وسعة النبات كباره حسب منو السنبلة  اعتمادا على 
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السنبلة يف هصا الشعر هي حرس أو حارس  إن استندت السنبلة إىل معاين 
اع بري البشر فيدل معناها إىل األجيال  األشعار السابق واملتعلقة  حلضارة والصر 

عند بداية احلياةة يتمسك األجيال على مباد  احلضارة املوجودة متسكا قواي  
بأ عند األوقات املضيقة أو  بري وجه الشريد وأايمه  ال يزيلون عف متسك 
املباد   سوف يصلون إىل قبضة احلضارة اليت وتصور بلفظ عار  يف  اق 

ألفكار ويزداد االعتقاد على ووجيه مستقبلية احلضارة وإعداد الش نة ونفتل ا
األجيال املستمريف  عند االستعدادة حيتاجون إىل االهتمام  ألمور العديدةة منها 
املوارد الطبيعية يسكنون بينها كما يكتب يف املقطع مدار الينابيع يف شهوة 

قوادا مستقبال حيث الغبار  واملوارد البشرية مع أجيا ا حيث سوف يكونون 
يكتب يف العصافّ وبين  وهم األجيال عند أدونيس  يف طريق الرباعيم والعشب  
القالدون على عمف حيملونه إىل عضته بري املنافسة  كان األجيال صورة مف لفظ 
شجر وقمر مؤال عضة احلضارة والفضاء اجلديد مؤال عف وجود املنافسة العاملية 

 بري احلضارة 

 الشعر الثاين والعشرون )ساحر( .22
إن نظر لفظ ساحر لفظا فكان شخصا متعلقا  ألمور الغالبة واخلارقة عف 
عادة البشر  لكف ساحر هنا كما قصده أدونيس هو بشر وتغّ احلضارة املت خرة 

شرية املعتمدة على إىل احلضارة املتقدمة أبفكاره  ووتغّ هبا حوالج احلياة الب
ة  لكالطبيعة إىل إنشاء اإلبداعات وسهأ هبا األمور يف احلياة البشرية  بناء على 

جعأ الدنيا بقضاءه وقدره عند اخلالق  والقدر املهدوف صورة مف قرين الغزالة 
املسحورة  نظر أدونيس إىل الدنيا وقدره أمر صغّ مف شجر القدر للخالق  

الشعر صورة مف أقدار املخلوقات يف الدنيا  مؤأ قدر فكان  السنبلة يف هصا 
 النبااتتة احليواانتة املياهة األحجار والناس 
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وقدر الناس يف هصا الشعر مكتوب بلفظ صغف سالل حيث وعدد انقالب 
القدر حسب إرادة الناس  مع أن اإلرادة فرع مف فروع قضاء اخلالق على القدر  

  لكىت ينسوا عف ر ية احلياة  إن وقع الناس يف ويكاد الناس مهملري  راداهتم ح
الش نة ضرب  الغريزة إىل أن يرجع الناس إىل قضاء اخلالق  أينما كان الناس 

مناسب مبا كتب أدونيس   لكرضوا بقضاء عليهم واليهتمون  راداهتم  وحال 
 ب حليب مربوطا بقرين ازالة مسحورة 

 الشعر الثالث والعشرون )دمشق( .23
حكرررى أدونررريس خرررالل هرررصا الشرررعر عرررف املكررران املسرررتقر الرررصع يررردور حرررول 
املعرفيررة واإلبداعيررة دون احلاجررة اخلفيررة  و لررك اتريررع دمشررق يف الغايررة وكرران مركررزا 
حلضرارة اإلسررالم يف العصرر األمرروع  برردأ الشرعر أبان الررصع اعتقرد علررى أن دمشررق 

 ررو الرجررأ اروكبرر  عليرره حاجررة ومررا اسررتطاع أن يظهررر  عالمررة التقرردم  جرراء أان
اإلرادة احلقيقيررة  بعررد األايمة نشرر  الرروعي علررى أن لكررأ األفررراد قرروة وحريررة احليرراة  
ما وافق  حاجة الفريق الوحيرد  رادة ألفرراد  و لرك مرا أراده أدونريس ب   ارو 

دمشق مركرز و  انر كليمه   واملعارف املوجودة يف دمشق سبب رليسي يف جعأ 
احلضررارة وسرربب رليسرري يف نشرر ة العلمرراء املسررلمري  لعصررر القررادم  كرران دمشررق 

 مكاان ابتدأ فيه التغّ وإن كان اّ الكأ 

 الشعر الرابع والعشرون )األمساء( .24
  رررّ مرررف نظرررر إىل موضررروع هرررصا الشرررعر  لكنررره املوضررروع أراده أدونررريس متؤررريال
لشررك أو  ررّ  بعررد سرركون أان أو أدونرريس علررى مكرران مناسرربة يشرركك هويررة 
نفسه ويشكك وقدم نفسه ويشكك القريم عنرد نفسره أو نتيجرة أعمالره  والتصرور 
يف هررررصا الشررررعر ألجررررأ  كيررررد الررررنفس وردود الشررررك عنررررده وأراد أن يعرررررف شرررر ن 

ديرررد مرررف حولرره  بيررر   ر ن أايمررك اجلديررردة  دل إىل العرري  اجلديررردة الترراريع اجل
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 التحول   و الكوكب  قوة اّ حمدودة  و القصيدة هالة الفارس الغريب  وسلية 
 مف ضيق احلياة الصع يتكالال البعد 

 الشعر اخلامس والعشرون )اللؤلؤة(  .25
لقررد عرفرر  الل لرر ة مررف القرردي مررال مررف األمرروال الغررا  وهرري دليلررة إىل انرراء 

لبشررررر  إن اسررررتندت الل لرررر ة إىل معرررراين األشررررعار السررررابق فترررردل إىل معرررر  اإلرادة ا
اخلالصررة للبشررر  وهرري طبيعررة البشررر الرريت نشرر ت مررف نفررس البشررر  عنرردما وجرردها 

 البشر وملكها ووكون اإلرادة اخلالصة مثينة للحضارة 
وجد هصه الل ل ة أمر صعب  فحكى أدونيس عررب شرعره عرف مطراردة الل لر ة 

ردة ا ويررة  مررصكور يف الشررعر أن أان قررام  لتحررّ يف احليرراة أينمررا شررعر  لتوكررأ مبطررا
مؤأ  النهر  وافأ عف الكينونة  و البشر  مث عررف املعرارف و مرس هبرا وأحرب 
إليها  و  جامل حيتضرف األرأ كر نؤى   يف  لرك الشر نة وجرد اإلرادة اخلالصرة 

 مؤأ البشر وكينونة النفس 
حكررى أدونرريس عررف طريقررة أان يف وجررد اإلرادة اخلالصررة   عنررد الطرررف التررا ة

مف عدم معرفة األشياء إىل وجود الفعم عليهرا  رأ  أدونريس أن التراريع واحلضرارة 
القد ررررة مرررررأة احليرررراة املسررررتقبلة  ال ونعررررزل القد ررررة عررررف داللررررة إىل أصررررول احلضررررارة 

اد والتمسرك عليهرا السابقة بأ كان  خمربة ومتنبر ة لنرا عرف احليراة القادمرة  االعتمر
واالعتبرررررررررررار هبرررررررررررا يف  رررررررررررر  احليررررررررررراة شررررررررررركأ مرررررررررررف أشررررررررررركال كينونرررررررررررة البشرررررررررررر 
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 الفصل الرابع
 اخلالصة واالقرتاحة

 اخلالصة  أ.
 استنادا إىل عرأ البياانت ومناقشتها السابقةة حصأ البحث على اخلالصة التالية:

وجد العديد مف رموع الكالنات يف أشعار وجه البحر  اعتمادا على مدخأ النقد  .1
  لكرموع الكالنات املتوفرة فيها  يتقسم  240اإليكولوجية وجدت الباحؤة 

رمزاة اإلنسان  111العدد مف رموع الكالنات إىل أربعة أنواع وهي املادع البي ة 
ة وضل لنا أبن  لكا  بناء على رمز  80رمزا واحليوان  34رمزاة النبات  87

 تخدم رموع الكالنات مف العناصر املتنوعة املوجودة حوله أدونيس اس
متؤيأ احلياة البشرية والطبيعة خالل رموع الكالنات يف أشعار وجه البحر   .2

سبعة  لكف  إلمجالة كان  ألدونيس  كف العؤور عليها يف كأ أشعار وقريبلا 
مرةة  12استخدامها يف األشعار  وولك الرموع هي وجه  رموع الكالنات املفضلة

مرة   6مرة وموج  6مرةة دم  6مرةة ليأ  7مرةة انر  9مرةة سس  9حجر 
وجدت هصه السبعة يف األشعار عشوالية  نسبة إىل صورها  مؤأ وجه صورة 
احلياةة وحجر صورة احلزمة وسس صورة الرجاءة وانر صورة محاسة عالية أحياان 

رة  دية يف شعر معري  ودم صورة وضحيةة وليأ مع عار أو سس صورة وصو 
الصراع والصعوبة املتعلقة  لبشر  وموج صورة احلياة البشرية املتحركة  نظرا إىل 
وجود سبعة الرموع املستخدمة يف األشعار دل  إىل قرب البشر  لعامل أو الطبيعة 

   أ التواجد هبا يوميا حيث كان  ولك الرموع متواجدة حول البشر وسه

 االقرتاحة .ب
لقررد   هررصا البحررث ويسررتحيأ عررف االنعررزال مررف املغلطررات والنقررالص  اقتصررر هررصا 
البحررث علررى وقرردي رمرروع الكالنررات واسررتخدامها يف األعمررال األديب العررريب  مل يكررون 
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ة  لكالبحث أن يكشف املشاكأ الطبيعية يواجهها الناس يف احلاضر  بناء على هصا 
ورجرررو الباحؤرررة إىل البحررروث القادمرررة أن وسرررتخدم مررردخأ النقرررد اإليكولررروجي يف  ليرررأ 

ة سرررتكون البحررروث  لررركاألعمرررال األديب العرررريب وجتعرررأ الطبيعرررة قضرررية رليسرررية  فبعرررد 
الشرررعور اجلمررراعي برررري النررراس والطبيعرررة القادمرررة أن ورتكرررز علرررى قضرررية الطبيعيرررة وونشررر  

 ألجأ ووسيع ميدان حبث األدب العريب 
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