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 :الملخص

على التجربة الغربية يف تأسيس مفاىيم جديدة اغبداثي النقد األديب  منظري اعتمد الكثَت من
ومرجعياتها عند  سأقف عند مفهوم الرؤيا الشعرية ىذا اؼبقاللألدب عامة وللشعر خاصة ، ويف 

، ويعد أدونيس من أبرزىم ، ذلك بالدرجة األوىل ، فقد اتفق جل الرواد على قيامو عليهاأدونيس
ة مستثمرا مبادئ نظَتهتا الشعرية العربي اهقامت علي اليتقد أعلن ذباوزه للقواعد الكالسيكية  وأن

 .الغربية
Abstract : 

Many contemporary Arab Criticists have relied on the Western 

experience in establishing new concepts about literature generally and 

poetry particularly . In this article I will shed the light on the concept of 

poetic vision and its references to Adonis . MOSTof the poineers 

agreed that he was the first one interested with it , Adonis is considered 

as the most prominent of them , were he declared that he exceeded the 

classical rules on which the Arab poetry was based on investing its 

Western counterpart’s principles .  
 :مفهوم الرؤيا الشعرية-1

اللغويددة ، مدت تبيدان  ا، فإننا قبددىا تتفددق لالبدا علدى دهلتددهيف اؼبعاجم العربية الرؤياإذا حبثنا عن 
ىد ( يف لسان العرب يعرف الرؤيا على أهنا ما  77:= )ت منظدور، فابن و بيدن "الرؤيدة" االفرق بينده

يددراه اسنسددان يف منامدددو ، و صبعهددا رؤا و تعددٍت األممددالم ، وىددي فبيدد ة بدداأللف يف  خرىددا عددن الرؤيدددة 
، أي مميد  يقدت البصدر ، ورأيتو رأي العدُتاليقظة ، يقال رأيتو بعيٍت رؤية اليت تعٍت اسبصار يف ممالة

، ورأيتو يف اؼبندام رأيتو بعيٍت رؤيةىد(= " ;83باللة لل ـبشدري )ت= معجم أساس ال وجاء يف. 1عليو
كمددا قبددد ىددذا التمييددد  يف اؼبعدداجم اغبديثدددة ففددي اؼبعجدددم الفلسددفي سبددراىيم مدكدددور عرفدددت . 2"رؤيددا

 اك ؼبدددا ىدددو روممددددال و مندددو الدددومميوتطلددددق الرؤيدددا علدددى اسدر  = "فعدددل اغبدددس البصدددريالرؤيدددة علدددى أهندددا
 .3"واسؽبدام و تلتقي هبذا مت اغبلدم
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، غبلدم ، و تقت الثانية يف اليقظدة، و ىي رديفة الرؤية، إذ تقت األوىل يف اؼبندامالرؤيا لَت ا إنأي 
 وىي رديفة اسبصار .

الرؤيدة مشتق من الفعدل رأا ، فإذا  ، فكل من الرؤيدا و النحو العريب  يف دكما قبد ىذا التميي
، ينصب مفعولُت ليس أصلهما مبتدأ وخربا"، فرأا اغبلمية" يف اؼبندام ويعبدر عنها بد= كان يفيد الرؤيا

ودخل معو السجن فتيان قال أممدمها إل أرال أعصر طبرا وقال اآلخر إل أرال " =قولو تعاىل =كبو
، مفعول بو أول= فالياء 4"إنا نراك من احملسنُت  أضبل فوق رأسي خب ا تأكل الطَت منو نبئنا بتأويلو

. أما إذا أفاد الرؤيدة البصرية بالعُت أو كان الفعدل ا" يف ؿبل نصب مفعول بو ثانطبر   وصبلة "أعصر
 5.رأا الطالب الكتداب على اؼبقعدد"، كبو" ، فحينئذ ينصب مفعوه بو واممددامأخوذا من الرأي

= "والفدرق بدُت رؤيدة يقدول أدونديسفكر العريب اؼبعاصر، كما شاع التميي  بُت الرؤيا والرؤية يف ال
ة األوىل إذا نظدر إىل الشديء اػبدارجي ددددن القلدب، ىدو أن الرا دي بالرؤيدددالشيء بعُت اغبس، ورؤيتدو بعي

ستقر علدى ممدال يراه ثابتا على صورة واممدة ه تتغَت، أما الرا ي بالرؤية الثانية فإذا نظر إليو يراه ه ي
، أما نيس أن األوىل ممسية خارجية ثابتةرق عند أدو د، فالف6"ثابتا جوىره ، وإن بقيوإمنا يتغَت مظهره

 الثانية فهي قلبية متغَتة لَت مستقرة .
 أما صالح فضل فَتا بأن التميي  يتم لغويدا بدُت الرؤيدة والرؤيدا "علدى اعتبدار أن األوىل مدن فعدل

، جدابر عصدفور ثنا يدة ةدديةلدذلك عددمها  7."الثانية من فعل التخيل يف اغبلدم، و يف اليقظة اسبصار
علدى أسداس مدن  فدهلة األوىل بصرية أو عقالنية ممي  يتشكل الرأي أو الرؤية اليت ىدي وجهدة نظدر

، أما الثانية فحدسية ه تعتمد العقل اؼبنطقي بل على اغبدس الذي جيعلها ذبدل إدراك العقل وفطنتو
 .8للكشف يف كامل معانيو وأمموالو
لرؤيا والرؤية ه تتفقان يف مدلول واممد فاألوىل ىي من فعل اػبيال فاؼبتفق عليو إذن ىو أن ا

وىي مرتبطة باؼبنام واغبلم والكشف أما الثانية فهي من فعل الباصرة أو العقل وىي مرتبطة باألشياء 
 اؼبادية اؼبرتبطة بالعُت أو اؼبنطق.

تباعهدددا إىل ، ممدددُت ذىدددب أيدددةمدددت اغبركدددة الرومانسدددية اسقبلي  ة دددددددددلقدددد تطدددور مفهدددوم الرؤيدددا الشعري
مهدا ، واتفقدوا علدى قيا9ديكدن الكشدف عندو إه بدو" ، وأن الشدعر كشدف عمدا ه"اعتبدار اسبدداع رؤيدا

يؤكد على أمهيتدو ويرا بأن قوة واممدة  William Blake، فبليك على اػبيال وعدوه عنصرا مهما
، ةددددد" واػبيال عنده خالق اغبقيقوىي قوة اػبيال ، أو ما يسميو "الرؤيا اسؽبيدة ىي اليت تصنت الشاعر
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ويدرا بأنددو أىددم ىبددة فيقدددم نظريددة يف اػبيدددال ،  Samuel Taylor Coloridgeكولدوردج  أمدا 
بدددأن اػبيدددال ينبغدددي أن يكدددون يف  William Wordsworth، ويدددرا وردزوورث دينحهدددا الشددداعر

 .10وأن يعًتف بو دبعٌت كليخدمة العامل اػبارجي 
وسددديلة الددددخول إىل طدددون بدددُت الرؤيددددا واغبلدددم ، فددداغبلم= "قبدددد النقددداد والشدددعراء الغدددربيُت يرب كمدددا
ن ، بغية الوصول إىل العامل السري ، واؼبعرفة اليت ه تتم إه موبواطن الكون واألشياء الالمر يةالذات 

 . 11خالل الرؤيدا العميقة والشاملة"
ىددؤهء النقددداد قبددد ناقدددا  خددر كددان لددو دور فعدددال يف الددربا بددُت الشعدددر والرؤيددا ، وىددو إىل جانددب 

ر ىددي أن ددددددة الشعددددإذ يددرا أن وفيف Thomas Stearns Eliotد اسقبليدد ي تومدداس إليددوت ددددالناقد
، وه ديكدن أن تكدون = " أن يقدم رؤيدا، فهدف الشاعر ىورية، بل كرؤياجيسد فلسفة اغبياة ه كنظ

 . 12رؤياه يف اغبياة مكتملة إذا مل تتضمن تشكيال تعبَتيا عن اغبياة يصنعو الذىن اسنسال"
لَت أن الرؤيا دبفهومها اغبداثي ، قدد بدرزت مدت أعدالم اغبداثدة الفرنسدية ، والدذين تدأثر هبدم كثدَت 

فيدق ، ومت شعراء تلك اؼبرمملدة كتو :8>7خاصة مت فهور ؾبلة شعر سنة  من شعراء اغبداثة العرب
، علدي اعبنددي ...  تأسدس مفهدوم مد اؼبدالوط أنسدي اغبداج، أدونديسصايغ وجربا إبراىيم جربا ، ؿب

، وأصبح الشدعر يعدرف 13صرح الثقايف العريب بدءا باعبذورجديد للشعر انبٌت على إعادة النظر يف ال
، وىدذا كمدا فى الرفض والتجاوز والثورة والكشبكل ما ربملو ىذه الكلمة من دهلة عل "بأنو "رؤيا

 يبينو أصحاهبا .
، سدانيا باسةدافة إىل بعددىا الروممدييرا أدونيس بأنو " إذا أةفنا إىل كلمة رؤيا بعدا فكريدا وإن

. عتهدا قفد ة خدارج اؼبفداىيم القا مدة، والرؤيدا بطبيأن نعدرف الشدعر اغبددي  بأندو رؤيدا ديكننا ممدُت ذاك
. فالرؤيدا عندده ه جيدب أن يكدون ؽبدا بعدد 14"يهدا، ويف نظدام النظدر إلاألشدياء ىي إذن تغيَت يف نظدام
، كمددا جيددب أن سبتلددك خاصددييت التغيددَت د ؽبددا أن تتصددل ببعددد فكددري وإنسددالروممددي فحسددب إمنددا هبدد

ل بدداروت يف إعطا ددو مفهومددا . وىددو مددا ذىددب إليددو ؿبمددد صبدداتمددرد علددى األشددكال والطددرق القدديددةوال
لرؤيددا ، وقفدد ا خددارج منطقهددا ...، ألن اام األشددياءأن تكددون " تغيددَتا لنظدد ، فهددي عنددده ه تعدددوللرؤيددا

، إن عددن األشددكال الفنيددة اؼبألوفددة ... ، ومددن ىنددا كانددت الرؤيددا خروجدداىددي ربويددل لعالقددات األشيددداء
 .15، ودخول يف أشكال لَت معروفدة"طان النموذجيدة الفنيدة اؼبوروثةالرؤيا ىي سبرد على سل
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، أعدٍت تتجاوز ال مدان واؼبكدانز، فهي= "وىو التجاو يضيف أدونيس عنصرا  خر يف ممده للرؤيا 
أن الرا ددددي تتجلددددى لدددددو أشددددياء الغيددددب خدددددارج الًتتيددددب أو التسلسددددل ال مدددددال وخددددارج اؼبكددددان احملددددددود 

 ربكمها ممدود زمانية ، فالرؤيا إذن تتطلت إىل الغيب ، تسبح يف فضاء ه ؿبدود أين ه16وامتداده"
 .وه مكانية

مددن اؼبعرفددة الدديت تتخطددى  ذ يعددرف الرؤيددا الشددعرية علددى أندددها= "نددوعإوىومددا أقددره خليددل ممدداوي ، 
ال الكشددف واػبلددق ، وتتغلددب عليهددا يف ؾبددبالظدداىر احملسددوس وتنددافس الفلسددفة نطدداق العلددم احملدددود

، فالرؤيدا الشدعرية ذبداوز للظداىر واحملسدوس بدل ىدي تطلدت للكشدف واػبلدق والبنداء ومدن ثددم 17"والبنداء
 . عرفة اليت تتفدرع مندها العلومبق العلم والفلسفة ، وىو أصل اؼبفإن الشعر عنده كشف يس

، فهددو يددرا أن " الرؤيددا ربمدددل ىيم رمددال مددت أدونيدددس وخليددل ممدداويويتفدددق الناقدددد اعب ا ددري إبددرا
، ووىدم الواقدت ، ولذلك فهي مي ، بعيد يتوارا يف زيف الوجدودىاجدس الكشف عن عامل بريء ممل

أي أن الرؤيدددا تقددوم دبهمدددة  ،18دال واغبلدددم إىل مدددا وراء الظاىدددر"در دومددا عدددرب اػبيددرؤيدددا مستقبليدددة تسافددد
 .غبلم واػبيال إىل ما وراء الظاىرالكشف عن طريق ا

، دة عندد التغييددر والتجداوز والكشدفمل يتوقدف النقاد والشعدراء العدرب يف ربديدددىم للرؤيدا الشعريد
 بددل ذىبددوا ألكثددر مددن ذلددك ممددُت ربطددوا الرؤيددا بعنصدددر الثددورة ، ويددرا لددا  شددكري بددأن ىددذه الثوريدددة

طلق من تغيَت الواقت . فهو يؤكد على أن شعر الرؤيا جيب أن ين19""تقتحدم السا د وهتاجدم التخلف
 .ورفض القدمي

، رمملددددة يف تارخيددددنا األديبىدددذه اؼبويعددددد عددد  الددددين إظباعيدددل اؼبوقددددف الثدددوري موقفددددا فبيددد ا لشدددعراء  
 .20فدن بعامدة ىو التغيَت الثوريويؤكدد على أن دور الشعدر وال

، أو لثورة فعل برؤيا ... فالرؤيا ىناالشعر رؤيا بفعل وا" =أدونيس بُت الشعر والثورة بقولو ويوممد
شدكل مددن اغبلدم اسبدداعي تصدور للعدامل ينطلدق مدن رلبددات اسنسدان العميقدة األصديلة يف ليداب كدل 

 .21اهستغالل واسذعان لألمر الواقت"أشكال التسلا والظلم و 
إن ممدددددي  النقدددداد والشددددعراء العددددرب عددددن الشددددعر العددددريب اغبدددددي  وربديددددده دبميدددد ات كالتجددددداوز 

بالدرجة األوىل ينطلق من الواقت،  ... جيعل منو شعرا رؤياوياالتمدرد والثورة واغبلم واػبيدالوالكشدف و 
عدددامل  لكنددو يدددرفض التقوقدددت فيدددو فيتجددداوزه إىل اؼبسدددتقبل هستشدددراف مدددا ىدددو ليددد  بغيدددة الكشدددف عدددن

 . ؾبهول يظل حباجة إىل الكشف
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 :عند أدونيسالشعر رؤيا  -2
ت يف مل يقبل أدونيس ةبا الشعر دبفهوم ألنو ه خيضت ؼبقاييس ومعايَت ثابتة وممىت ه يق 

تشوه الشعر فهي " عبارة = "الشعر ىو الكالم اؼبوزون اؼبقفىفقوؽبم ،طأ الذي وقت فيو القدماءاػب
ىي إىل ذلك معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية و  ،لشهادة على احملدودية واهنغالقاالعالمة و 

عند  ، فقد قامت الشعرية22ذلك ممكم عقلي منطقيالطبيعة عفوية فطرية انبثاقية و  ذاهتا، فهذه
شعر يبدع عاؼبا  أدونيس على رفض الشكل الذي ممكم اػبطاب النقدي عند العرب قدديا لتأسيس

 . لذلك فقد سعى رواد الشعر العريب اغبرشاعر ه يرث العامل إمنا خيلقو ويضيئو برؤياه. فالجديدا
، لذلك أخذت مملة اليت كانت وقوفا على اجملهول، لطبيعة تلك اؼبر إىل تناول العامل بطريقة ـبتلفة

"اهلت ام بالكشف ه  ،23تقرير وتتجو كبو الكشف والتجريبالقصيدة تبتعد عن النقل وال
 .كما يقول أدونيس  24"بالوصف

تقوم على الرفض وقد تأسست الشعرية عنده على وعي ثقايف ممضاري ؿبكوم بالثورة اليت  
 .والتجاوز والتخطي

إن الثورة اليت أعلنها أدونيس مل تكن على الشعرية العربية القددية فحسب ، بل كانت على  
اؼبوقف الراىن الذي يستند إىل اؼباةي باعتباره مقياسا للجودة ومنوذجا حيتذا ، فالعا ق األكرب 

القددية قلة بالطرق ، إذ ه ت ال الذا قة العربية مشحونة مثده يف الثقافة العربية ىو اؼباةيعن
، وىذا ما جعل أدونيس يؤكد على الثورة ألن الثقافددددددددددة العربيددددة 25عايَتىا يف التذوق و اغبكممو 

، دبعٌت أن الثورة العربية ه جيوز أن يقتصر جذري و شامل ه يتم إه بالثورة "ربتاج إىل تغيَت
، )اؼبدرسة مثال(سيديولوجية القددية طموممها على تغيَت األجه ة السياسية للدولة أو تغيَت أجه هتا ا

وإمنا جيب أن تطمح إىل تغيَت اسنسان جذريا يف أعمق أعماقو ، وىذا ه يتم دبجرد تغيَت نظام 
. فأدونيس يريد تغيَتا شامال يف األنظمة 26إمنا جيب أن يرافقو تغيَت لنظام الفكر"و  اغبياة ممولو

 . نظام الفكر ىذا التغيَت ىو تغيَتوالقيم ، ويرا أن أساس 
دام الشعر عمل ثقايف فكري ممضاري فال بد أن يتحرر من الثقافة التقليدية والسا دة اوم

فالكتابة  ،، كما عليو أن يتحرر من قيود الواقت27""طاعة ه ممرية وتلقن ه اكتشاف باعتبارىا
تابة الشعرية الك= "يقول ، إمنا ىي ىدم لو من أجل تغيَته،ة ليست نقال للواقت أو تفسَتا لوالشعري

، فما تقوم بو خصوصية العمل كو أو هتدمو من أجل ربويلو ثوريا، وإمنا تفكإذن ه تصور الواقت
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فمهمة الشعر عنده كمهمة  28"ما تقوم بو خصوصية العمل السياسييسَت يف تواز مت  لشعريا
 .أجل تغيَت الواقت ومن أجل التحررالسياسة وىي الثورة من 

س بتأسيس قصيدة جديدة " بدل القصيدة اغبكاية أو القصيدة األفكار ومن ىنا طالب أدوني
اعبديد القصيدة  أو القصيدة ال خرف أو القصيدة الوصف أو اؼبوةوع اػبارجي، يقيم الشاعر

، القصيدة الرؤيا الكونية ، وىذه قصيدة تنمو يف اذباه األعماق يف سريرة اسنسان الدفعة الكيانية
بل تصدر  ،ي ه تصدر مصادفة عن م اج أو ومميىو  ،يا يف ربوهت  العاملقتنمو أفو ، وودخيال د

. فهو يطرح البديل عن األمناط التقليدية فبثال يف 29"رؤيا واممدة وممدس واممدبدفعة واممدة و 
 .اسنسان وخبايا العامل وربوهتو قصيدة الرؤيا اليت تكشف عن أعماق

اع إذ تقوده إىل التخطي والرفض فطبيعة الشعر تقًتن بالرؤيا وىي دليل الشاعر يف عملية اسبد 
، خيلق تب قصيدتو " حييل العامل إىل شعر، فالشاعر عندما يك30تجاوز وىي اليت سبكنو من الثورةالو 

لغة ء، والشعر تأسيس بالو فيما يتمثل صورتو القددية صورة جديدة ، فالقصيدة ممدث أو ؾبي
، وىو كان الشعر زبطيا يدفت إىل التخطي، ؽبذا  والرؤيا، تأسيس عامل واذباه ه عهد لنا هبما من قبل

ويف دفعها إىل األمام وإىل لناىا إىل ذلك منوىا و  إذن طاقة ه تغَت اغبياة فحسب وإمنا ت يد
تتخطى الواقت لرؤيا، وىي اق خلق لعامل جديد بواسطة اللغة و ، فالقصيدة من ىذا اؼبنطل31"فوق
، وىو ما ذىب اليو ةددد، فأساس الشعر عنده ىو الرؤيا واللغل ولتدفت بو إذ تساىم يف إثرا و، بلتغَته

 ، مت اختالفهم يف ربديد عناصر الشعر ومصدر ىذه الرؤيا. 32جل رواد الشعر العريب اغبر
 : مصدر الرؤيا الشعرية عند أدونيس -3

الكبَت ىو  قيامو على الرؤيا بالدرجة األوىل ذلك أن الشاعراتفق رواد الشعر العريب اغبر على 
فوا يف مصدرىا ددددهم اختلددد، لكن33ردددددددد، أما الذي ه ديتلك رؤيا فليس بشاعمن صبت رؤا عصره كلها

، فخليل مماوي يربا الشعر بالرؤيا لَت ة ومنهم من يردىا إىل عامل أعلىفمنهم من يردىا إىل التجرب
 اسنسانية للشاعر، وىو ما ذىب إليو عبد الوىاب البيايت ،الذاتية و ارتباطو بالتجربة  أنو يؤكد على

 التعبَت، ومن مث فإن اللغة ليست منفصلة عن ذبربةاللغة و  إليهاإن الشعر ىو رؤيا مضافا " =يقول
، الشاعر بدون ذلك يشبو ممالة العامل عندما كان يف اغبالة الشاعر وعاؼبو فهي جوىر ذبربتو
ىي اليت تعطي للعامل مالؿبو،  . فالبيايت يربا اللغة بالتجربة ألهنا34السدديية قبل أن تكون مالؿبو "

كل رؤيا جيب أن تكون وليدة مثلما يربا اللغة بالتجربة فإنو يربا الرؤيا بالتجربة ألنو يعتقد أن  و 
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ؿبصول من ارة عن نتيجة أو دددددددددفالرؤيا ليست ز بقا ىي عبن ار قبال " ودددددىو ما ذىب إليو  35ذبربة
خالصة أنو جيب أن تتجدد القصيدة ... ممىت األمور العينية اؼبشخصة، وليست أبدا أفكارا ؾبردة، و 

فهو ينفي التجريد عن القصيدة إذ جيب أن تكون ؽبا مرجعية  لكنو يشًتط فيها  36تكون قصيدة "
، أما يوسف اػبال فَتبا الرؤيا بالتعبَت فقد أصبح الشعر تجديد الذي يضمن استمرارية الشعرال

و غة يقول= "ليربطها بال، و 37بعد أن كان ؾبرد كالم موزون مقفىتعبَتا عن رؤيا شخصية للشاعر 
ة " فيوسف اػبال يربا الرؤيا دٍت إه باللغددة ه تعمل عملها الفددلذلك كان الشعر لغة ، أي وليد ـبيل

، يف ممُت أن أدونيس قد أعلن نفيها ممُت أكد هاديعٍت نفي ة و ىذا هددالتجربغة دون أن يذكر لبال
اؼبكان، أعٍت أن الرا ي تتجلى لو ياتو اؼبختلفة " تتجاوز ال مان و على كون الرؤيا تتجاوز الواقت دبعط

دليل رؤيا ىي ، فال38"ادهخارج اؼبكان احملدود وامتدرج الًتتيب أو التسلسل ال مال و أشياء الغيب خا
جوىر الشعر اعبديد ، فنقطت عما يصلها بالواقت ومعطياتولكن جيب أن ت، و الشاعر إىل اسبداع
فهي ه جيوز  ، ة ورؤياه تتعارض مت ىذا الضرب من الشعرددعكس القيم الواقعيعنده قا م على= "

يديولوجية أو أن تكون عرةا أل رة يف اسصالح ،دة مباشددددد، أو أن تكشف عن رلبةدأن تكون منطقي
الوقا ت -الشعر ،-األلنية-و أما الشعر ، بل إن الشعر اغبدي  مرك  جاذبية لكل ممقول الفكر ما

. فجدة الشعر تكمن يف 39"فهو نقيض للشعر دبعناه اغبدي  ،-الوصف-، الشعر -الصغَتة
عن يكشف الشعر ة الواقت أو عرةو أليديولوجية ما، إذ "استقالليتو عن أية وفا ف موجهة ػبدم

، يصعب إخضاعها لضوابا النظام يف اسنسان واجملتمت ة ترتبا باؼبكبوت الالعقاللدنوع من اؼبعرف
اليت  يف ىذا الكشف يثبت الشعر استحالة اؼبعرفة الشمولية الكليةو  ،اؼبعريف الديٍت واأليديولوجي
ذبد األيديولوجية  ، ومن ىنااؼبعرفة انفجارية متحركة مفاجئة يؤكد أنينسبها ىذا النظام لنفسو و 

. فإذا كانت 40، أو ما يشكك يف يقينها"يف الشعر ما يشوش نظامها اؼبعريفدينية كانت أو علمانية 
عرفة ، فإهنا ه تقدر على ذلك يف الشعر باعتباره كشف يتناقض مت اؼبتقدم معرفة ما األيديولوجية

ىذه إشارة من أدونيس إىل  و ، هنا ية عرفة متحركة استمرارية هيدعو إىل مالشمولية الكلية الثابتة و 
 .إبداعره خلق و كون الشعر اعبديد يكتشف معارف جديدة مل تكتشفها األيديولوجية باعتبا

، 41ه يتحقق ىذا التأسيس إه باؽبدمو  ،وتأسيس لعامل يتجدد باستمرارفالرؤيا ىي كشف 
ممالة انفصال عن عامل  ه ربدث الرؤيا إه يف= "يقولالثبات )الواقت(، ىدم عامل اغبس و 

، فهو يشبو ىذه العالقة ت ه يعٍت عدم وجود عالقة بينهما، وانفصاؽبا عن الواق42"احملسوسات
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اغبياة من ممي  ىي تاريخ عالقة تشبو العالقة بُت حتها، يقول= "إن بُت الشعر و بعالقة الوردة برا 
لشروط اؼبادية ، لكن الرا حة شيء اؼبناخ ولَت ذلك من ا، الوردة مشروطة بالًتبة و را حتهاالوردة و 
، فالشعر كالرا حة خيضت 43تتخطاىا، فهي يف  ن منها وليس منها"ؽبذه الشروط و  )زبضت( خر 
شارة وؼبح ه ترصبة أو تصوير، وىي رم  إقت لكنو يتخطاه فهو منو وليس منو، واغبياة يف الشعر "للوا

. فالشعر 44بقى من اغبياة يف الواقت اؼبباشر"، وأا تكون اغبياة يف الشعر أكثر لٌتمن ىنه شرح، و 
" فاػبصوصية الشعرية من طبيعتها أن ربيل اغبدث لكنو ه ينقلو بتفاصيلو وواقعيتوينطلق من الواقت 

إمنا تردنا إىل دهلتو أو أبعاده يف اغبركية دنا إىل اغبدث دبا ىو وكما ىو و إىل رم ، حبي  ه تر 
أدونيس عندما ينفي . و 45عالقاهتا" زبييلي قوامو اللغة و يف أفق صبا التارخيية ناقلة ممواسنا ووعينا 

شرة ألنو صلة الشعر بالواقت فهو يعٍت الواقت اغبقيقي اؼبباشر الذي يرفض أن ينقلو الشعر بطريقة مبا
تجاوزه  ة ، لذلك فهو ينطلق من الواقت ليدددددددد، بل سيكون ؾبرد وثيقممينها لن يكون شعر رؤيا

يستنفذه و تتجاوزه، إهنا ربتضن الواقت واؼبمكن ، وكل شعر حيتضنو الواقت تشمل الواقت و  "فالقصيدة
زمن لَت  ، لذلك قبده يتطلت إىل بداية جديدة يف46"-ه يكون شعرا- ه يكون أكثر من وثيقة
 = مقدمة لتاريخ ملوك الطوا ف"ىذا ال مان يف قصيدتو "

 التاريخ اؼبعروف الذي يطبخ فوق نار السلطان أن رفض
 يذكر شاعرا .... والبقية 
  تية   

 يف خريطة سبتد ... إخل 
 يأيت وقت بُت الرماد و الورد 

 ينطفئ فيو كل شيء 
 يبدأ فيو كل شيء 

 ، مل أعد أؼبح نفسي إه على طرف وألٍت فجيعيت... 
 التاريخ يف شفرة 

 بأي كيف أوةح نفسي و ؟  لكن أين؟ من أين سأبدأ،
 ؟ ىذه اليت أرةت اللغات

 أمميا على شفَت زمان مات منها زبونٍت سأزكيها و 



 سميحت كلفالي                                   7102العاشر  العذد                                             قراءاث مجلت

13 

 أمشي على شفَت زمان 
 47مل جيئ

 ،لواقت و يعيد خلقو يف عامل رؤيوييف "ىذا ىو اظبي" قبده يرممل إىل مدا ن الغ ا  ليحطم او 
 = يقول

 يبتدئ السقوط يف مدا ن الغ ا  
 ستارة خيتلج الشارع كال

 ال من الرابض مثل خنجرو 
 يغوص ربت العنق 

 اؼبنارة و 
 ستارة سوداء 

 أىدم كل غبظة 
 مدا ن الغ ا  

 =أطفئ السماء ،أدممرج األفالك فيها
 الفجر مثل طفل و 

 سبت ممراب سود 
 هتيم يف خطاه 
 خيرجون ويدخل اؼبوتى و 

 من نفق أخضر يف مدا ن الغ ا  
 يأتون يف كالم يئن ، يف دروب كاؼبلح ، يف كتاب 

 ديوت، دفتاه 
 صافنات ...و  ،رقص

   48خيرجونويدخل اؼبوتى و 
أي تغيَت لنظام  ،للعادةخرق العامل من خالل الشعر باعتباره "فأدونيس ينطلق كبو تغيَت 

ق إه بتغَت الشاعر أي إن ىذا التغيَت لن يتحق 49تغيَت النظر إىل العامل"اهتا و نظام عالقاألشياء، و 
ويعيش  ،فإذا كان مستحيال أن يكتب الشاعر شعرا جديدا إذا مل يتغَت من الداخليف ممد ذاتو "
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، 50يف تغيَت العامل ذاتو"و  ،العاملفإن أمهية ىذا التغيَت ت داد يف تغيَت عالقاتو مت  ،ذبربة جديدة
وىو ما أدركو مهيار الدمشقي  ،مل يتغَت ويغَت عالقتو بوى للشاعر ماأتفالقدرة على تغيَت العامل لن تت

 = ره يقولممُت أراد أن يغَت قدره بأن يتقاسم مت سي يف قد
 إل ممجر الصاعقة     
 واسلو الذي يتالقى مت اؼبفرق الضا ت     
 وأنا الراية العالقة     
 اؼبطر الفاجت جبفون السحاب اؼبشرد و     
 نارا  و الذي يتقدم سيال و وأنا التا   
 مازجا بالسماء الغبارا   
 الصاعقة وأنا ؽبجة الربق و    
 أقسمت أن أكتب فوق اؼباء    
 أقسمت أن أضبل مت سي يف    
 51صرختو الصماء   
، وىو ما قبد يَت العامل هبد لو من قوا خارقةممىت حيقق رؤياه بتغ -الشاعر-فمهيار الدمشقي 

، وىذا راجت لتأثره بالثقافة الغربية خاصة األؼبانية والفرنسية كما يف ـبتلف أعمالودونيس يؤكد عليو أ
 .ؤيا عند أدونيسسيتضح يف بيان مرجعيات الر 

 مرجعيات الرؤيا الشعرية عند أدونيس:  -4
ألسس اليت ، واؽبروب من الواقت ... ىي اوالبح  عن اػبالص واغبرية ،ىل العاملتغيَت النظرة إ

، وىي اػباصية الر يسية فيو 52ممساسية ميتافي يقية"، وىو هبذا يصدر عن "عليها شعر الرؤيايقوم 
، 53"طاقتو على التجدديتو وبكارتو و ويتحد مت العامل اغبقيقي يف مميو وىذا ممىت يتجاوز الظاىر "

يف الواقت   تستند إىل ممساسية ميتافي يقية ممي  مل يعد يراملالعافالعالقة اعبديدة بُت الشاعر و 
"فالشعر ؿباولة   54، لذلك يدرك أن خالصو يف عامل  خر يرا فيو مالذااحملسوس وجودا ممقيقيا

أو الوجو اآلخر من األشياء أي اعبانب اؼبيتافي يقي   ،اكتشاف أو معرفة اعبانب اآلخر من العامل
الغرب وقفت يف = "تقول خالدة سعيددد ،ةدلذلك أصبح الشعر كالفلسف 55ر فلسفيا"ددددكما نعب



 سميحت كلفالي                                   7102العاشر  العذد                                             قراءاث مجلت

13 

، وبقي عبء أما عندنا فلم تولد الفلسفة بعد .يأسو ..ان يف ةعفو و الفلسفة على جانب اسنس
  56مشكالتو على عاتق الشعر وممده" مواجهةالعامل و تغيَت 
 يسية إىل التجربة يف فل لياب فلسفة تتبٌت ىذا الطرح استندت الرؤيا يف مرجعياهتا الر و 
، فقد انتقل إىل فرنسا سنة 58خاصة إذا ربدثنا عنها عند أدونيسه لرابة يف ذلك ، و 57الغربية

بعد أن ممصل على منحة من اغبكومة الفرنسية لقضاء سنة يف باريس وفيها التقى  91>7
 وبيَت إديانويل  TristanTzaraو تريستيان ت ارا Henri Michauxبالشعراء  ىنري ميشو 
Pierre Emmanuel  ف بونفوا إيوYves Bonnefoy  أكتافيو باز وPaz Octavio  لَتىم و

، كما أنو اشتغل كأستاذ زا ر يف جامعة السربون 59الكثَت من كتاباهتم يف ؾبلة شعر من الذين ترجم
ما بعد اغبداثية ، وعُت عضوا يف اؽبيئة مم شطر الثقافة اغبداثية و وفيها تي 7;>7-1;>7سنة 

 ، كما أقام أربعة أشهر يف جامعة جورج تاون3;>7س سنة للفلسفة يف باريالعليا للكوليج الدو  
Georgetown و دددددددددددة من خالل مشاركاتددددددة إىل عدة أسفار إىل جامعات أجنبيددددددددددإةاف ،بواشنطن

، كما تأثر دبختلف اؼبذاىب األدبية انطالقا من الرومنطقية اسقبلي ية 60مهرجاناتيف ندوات و 
"وأنا شخصيا أجد نفسي أقرب  ة يقول=ددددددددددددددكذلك الفلسفة األؼبانيلرم ية و السريالية الفرنسيتُت و وا

الكتاب والشعراء إىل رمبو وبودلَت إىل لوتو وريلكو، مٍت إىل الكثَت من  ،ىيدلريتشة و إىل ن
العنصران اللذان لعبا الدور األعظم ، فالفلسفة األؼبانية و التأثَتات الفرنسية مها 61واؼبفكرين العرب"

قد " اكبدرت نظرية القرن العشرين الشعرية اغبداثية من الرومانسيُت والرم يُت الذين و  ،62يف أعمالو
الوةعية يف الطبيعة والواقت ، وتقاطعوا معها أمميانا ، كان خا ةوا العلم ووجهات النظر اآللية و عار 

يدلر مميويا لنظريات الفن واألدب اغبداثية ... ممي  وىنيتشة  الفكر ديتد من اؼبثالية األؼبانية إىل
مفهوم و  ،  والتفرد ووممدة الشكل واؼبضموناكبدرت اؼبفاىيم اؼبعلية للحرية واهستقاللية والتمي

من الشاعر العبقري إىل درجة ديكن فيها اهعتقاد أن ىذه اػبلفية قد كربت وترعرعت فكريا ة
 .63ة"ددددددددددة والنازيددددددددباؼبناخ السياسي الذي أنتج الفاشيو  فضاء  وثيق الصلة بالنخبوية

لقد جاء تأثر أدونيس بالفكر األؼبال نتيجة تأثره دبؤسس اغب ب السوري القومي اهجتماعي 
ري " الشاعر منارة  ومهمتو أنطوان سعادة الذي عد يف كتابو " الصراع الفكري يف األدب السو 

، وألنو باسةافة إىل ل يف أفكاري، ويف توجهي الشعريصاممب األثر األو = إنو كان الكشف، يقول
ذلك أثر تأثَتا كبَتا يف جيل كامل من الشعراء بدءا من سعيد عقل وصالح لبكي ويوسف اػبال 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK-4Olk5fOAhXM7xQKHf_HBtYQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPierre_Emmanuel&usg=AFQjCNHD-AYcDbN2xs0ArPlw2XI8q6YueQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK-4Olk5fOAhXM7xQKHf_HBtYQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPierre_Emmanuel&usg=AFQjCNHD-AYcDbN2xs0ArPlw2XI8q6YueQ
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َت من األفكار واآلراء الشعرية وفؤاد سليمان وانتهاء خبليل مماوي ... وكان إىل ذلك ملهما لكث
   64" ثارهتاأاؼبشكالت اليت الذي دار ممول ؾبلة شعر و  النقدية يف النقاشو 

 Martin Heideggerفكر األؼبال كان خاصة من خالل ىيدلر أىم ما أخذه عن الو 
وده عن ددواشًتط وج، ة والعاملددددددددددة بُت اللغدددددددددفقد نبو إىل العالق ،Friedrich Nietzscheونيتشة 
 ، وىو األساس األول الذي نراألنو ىو اؼبشكلة األوىل ،مشكالت لوفالشعر ه يقول= " ،طريقها

، وىو ما ذكره ىيدلر ممُت اعترب وجود العامل 65"وعالقاتنا بو فيو وعربه واستنادا إليو الوجود
ود اللغة، فالشعر عنده " مصدر وأساس اللغة والفن والتاريخ والكينونة وال من واغبقيقة، مشروطا بوج

ىت إنو خيلق الوجود ينتج التفكَت ه شيء خارج الشعر مم ،تسمية أزليةة و إنو تأسيس وموةع
ىو ما سبق ، كما أن تأكيده على الن عة اؼبيتافي يقية إمنا 66الالشيء نفسو ليس خارج الشعر"

سا دا ممىت يف نية التغلب إن شبة اعتبار للن عة اؼبيتافي يقية ما ي ال وأكده ىيدلر الذي يقول= "
 .67عليها"

، ىي فكرة سبق ر عن الواقت وتأسيسو لعامل جديدأدونيس بأن الرؤيا ىي انفصال الشاع وقول
ىي و  ،ىي تؤسس لعامل يبتكره خاص هبا قا م بذاتوة الشاعر ه عالقة ؽبا بالواقت و إليها نيتشة فلغ

 .يةىو ما اشًتطو أدونيس يف اللغة الشعر و  68ليست إممالية أو سبثيلية لغة ذات أبعاد ؾبازية و 
يرا الدكتور توفيق خنسو أن اؼبوقف النيتشوي يتجلى عند أدونيس خاصة يف ديوانو ألال و 
ن ، اسنسان اؼبنبع  مو حب  الشاعر عن اسنسان اؼبتفوق، اسنسان العبقريففي" ،ار الدمشقيمهي

ا شعري مشحون بوسا ا األسطورة " عبارة عن منركام اؽب دية واهكبطاط العريب، فجاءت "األلال
 فاقا لغوية ؽبا من الطاقات اسؽبامية ما ذبعلو خاةعا لسلطة  -اؼبتلقي-فاربا أمامو  ....الرم و 

 ، يقول=  ة فاعلة ذبعلو قادرا على اؽبدم والبناء، فالشاعر يف ىذا الديوان ديتلك قو 69إلراءات اللغة "
 أحب  عن نفسي يف قوة      
 تقول   أن أىدم الدنيا      
 70تقول   أن أبٍت الدنيا     

 Charles Baudelaire تأثر أدونيس باؼبذىب الرم ي خاصة من خالل قراءاتو لبولدير
يف ربديده ؼبفهوم الرؤيا  Stéphane Mallarm وماهرميو  Arthur Rimbaudورامبو

، لباطنيةالعلم الظاىر والعوامل اوخصا صها ، فقد مماول بولدير الكشف عن العالقات اػبفية بُت 
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، أما 71ما وراء العامل ليبح  عن شفافية األنا يف ممركة الكونمماول ماهرميو أن يستدعي الغيب و و 
، فإن فقدت الرؤيا وصوؽبا إىل اجملهول فقدت كل معانيها رامبو فقد ربا بُت الشعر ورؤيا اجملهول

وع إىل ددددددد، اؼبسموم على زبطي اؼبر ي إىل الالمر يدددد، فالرؤيا عنده تق72لدة على األقددددددفهي رؤي
َت أن أدونيس ددل ،جربددددددددة الصوفيدددددددددددةما ىو الشأن يف الت، ك73الالمسموع واحملسوس إىل الالؿبسوس

مت اعًتافو بأخذه من ثقافة الغرب إه أنو ذباوزىا ليستثمرىا يف قراءة اؼبوروث العريب "أعًتف بأنٍت 
ل الذين ما لبثوا أن ذباوزوا بُت من أخذوا بثقافة الغرب ، لَت أل كنت كذلك بُت األوا  كنت من

مفهومات سبكنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة .... وقراءة وقد تسلحوا بوعي و ، ذلك
ثره ، فهو إةافة إىل تأ74" دتٍت إىل اكتشاف التجربة الصوفيةرامبوا وترفال وبريتون ىي اليت قا

الية ىي اليت قادتٍت تأثرت بالسريالية كنظرة والسريتأثر الصوفية كاذباه عريب، يقول= "بالثقافة الغربية م
، تأثرت هبا أوه و لكٍت اكتشفت أهنا موجودة بشكل طبيعي يف التصوف العريب فعدت إىل الصوفية

ولة كل منهما ؿباو النص السريا  يصدر عما ىو خفي وشا ك ، فكل من النص الصويف و 75إليو "
 . 76لإلمساك دبا يصعب اسمساك بو

، مرد على الشعرية العربية القدديةكما أن أدونيس وجد يف النص الصويف ما يدعم موقفو اؼبت
فهو نص خيًتق ملكة الشعر اؼبوروثة يف منوذج ـبتلف يقت خارج التقاليد إذ ه يستمد شعريتو من 

 .77الروح و من لغتها اسشراقيةمن قانون قبلي كالوزن و القافية ، بل 
وة إىل دددددددددو ، فهي دعددددىدم عامل اغبس وتعطيل ذباوز اؼبعرفة العقليدددددددة و وتتجلى الصوفية يف

إىل اغبقيقة  ، وسبثل الرؤيا قدرة اسنسان يف الوصول78ة التماسا للحقيقةداهستبطان والتأمل يف الطبيع
لقول بوممدة الكون ورفض الثنا يات والتناقضات كاغبياة واؼبوت ومن مالؿبها ا ،بتجاوزه لعامل اغبس

 واػبَت والشر ...
 قصا د ه تنتهي"= "يف  ؼبوقف الصويف إذ يتوممد مت الكونيقول أدونيس ؾبسدا ا
 وممد يب الكون فأجفانو      
 تلبس أجفال     
 حبرييت  ،وممديب الكون    
 فأين يبتكر الثال     
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، 79عند اؼبتصوفة نوع من اهرباد بالغيب يتكشف عن صورة جديدة للعامل ؼبا كانت الرؤيةو  
 =دم رؤياه اعبديدة يف عاؼبو اآلخرفإن أدونيس يف صوفيتو يق
 ودخلت يف طقس اػبليقة يف    
 عذرة الشجر رممم اؼبياه و    
 فرأيت أشجارا تراودل   
 ورأيت بُت لصوهنا لرقا   
 وأسرة وكوا تعاندل   
 طفاه قرأت ؽبم ورأيت أ  
 ، قرأت ؽبم رملي  
 سورة الغمام و  ية اغبجر  
 ورأيت كيف يسافرون معي  
 ورأيت كيف تضيء خلفهم  
 80ممبة اؼبطربرك الدموع و  

ند إىل الغيبيات إذن فأىم اؼبرجعيات اليت عاد إليها أدونيس يف تأسيس رؤياه الشعرية تست
، ف الرا ير العار ددددددديلجو إه اؼبتصوف أو الشاعالبح  عن اغبقيقة يف عامل  خر ه بتجاوز الظاىر و 

    وىي مرجعيات لربية بالدرجة األوىل لكنو أخذىا ليستثمرىا يف إعادة قراءة الًتاث العريب . 

                                                           

 .13ص  ،0، و1،1991، ط، ثُشودثٍ يُظىس، نغبٌ انؼشة، داس طبدسَُظش: ا 1

، ثُشود، غىد، داس انكزت انؼهًُخ، رذمُك يذًذ ثبعم ػُىٌ ان: أعبط انجالغخانضيخششٌ 3

 .033، ص 1، ج1993، 1ط

، 1910ُشَخ، انمبهشح، ، انهُئخ انؼبيخ نشإوٌ انًطبثغ األي: انًؼجى انفهغفٍئثشاهُى يذكىس 0

 .93ص 

   .03، اَِخ عفعىسح َى 3

، داس نُذى انؼشثٍ، انًؼجى انىافٍ فٍ اَُظش: ػهٍ رىفُك انذًذ، َىَظ جًُم انضػجٍ 5

 .139، ص انجُم، ثُشود، داس اِفبق انجذَذح، انًغشة

 .133، ص1913، 1، ط، داس انؼىدح ثُشود0وانًزذىل،جأدوَُظ : انثبثذ  3

، ، انمبهشحطالح فضم: أعبنُت انشؼشَخ انًؼبطشح، داس لجبء نهطجبػخ وانُشش وانزىصَغ 1

  .159، ص 1993
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انثمبفٍ  ، انًشكض-ػٍ رأعُظ انذذاثخ انؼشثُخ فٍ انشؼش-جبثش ػظفىس: سؤي انؼبنى  3

 .33، ص 3333، 1انؼشثٍ، انذاس انجُضبء، انًغشة، ط

 .39انًشجغ َفغه، ص  9

: يذًذ ػجذ انشضب: انشؤَب انشؼشَخ عفش فٍ انخُبل، يمبنخ ئنكزشوَُخ، َُظش 13

http://www.geocities.com 319، 313، ص. 

 .انًشجغ َفغه 11

ئخ انؼبيخ نشإوٌ انًطبثغ ػبطف فضىل: انُظشَخ انشؼشَخ ػُذ ئنُىد وأدوَُظ، انهُ 13

 .33، ص3333األيُشَخ، 

انًإعغخ انؼشثُخ نهذساعبد وانُشش، ، خ خىجخ : لهك انُض يذبسق انذذاثخَُظش : غبنُ  10

 .13، ص 3330، 1ثُشود، ط

 153، ص3335، 3أدوَُظ: صيٍ انشؼش، داس انغبلٍ، ثُشود، ط 13

خ ػُذ أدوَُظ، داس انفجش نهطجبػخ خ وانشؤَب انشؼشَثشُش ربوسَشَذ: اعزشارُجُخ انشؼشَ 15

 .103، ص 3333، 1وانُشش، لغُطُُخ، ط

 .131، ص0ج ،أدوَُظ: انثبثذ وانًزذىل 13

، ، يُشىساد ارذبد انكزبة انؼشةذش: يفهىو انشؼش ػُذ سواد انشؼش انؼشثٍ انفبرخ ػالق 11

 .113ص  ،3335، ديشك

 .: انشؤَب انشؼشَخ عفش فٍ انخُبليذًذ ػجذ انشضب 13

 .100انًشجغ انغبثك، ص 19

َُظش: أيجذ سَبٌ: طالح فضم وانشؼشَخ انؼشثُخ، داس لجبء نهطجبػخ وانُشش وانزىصَغ،  33

 .31، ص 3333انمبهشح، 

 135، ص 1933، 0خبنذح عؼُذ : دشكُخ اإلثذاع، داس انفكش، ثُشود، ط 31

ػبنى انكزت ف انُمذٌ ػُذ أدوَُظ وَضاس لجبٍَ، دجُت ثىهشس: رشكم انًىل َُظش: 33

 .111، ص3339، 1، ػًبٌ، طجذاسا –انذذَث، ئسثذ 

داس ثذاَبد،  –يجًىػخ يإنفٍُ–َُظش: انذذاثخ فٍ انًجزًغ انؼشثٍ: انمُى، انفكش، انفٍ  30

 115، ص3333ديشك، عىسَب ، 

 305، ص 3انثبثذ وانًزذىل ، ج  أدوَُظ: 33

  33َُظش: أدوَُظ ، صيٍ انشؼش ، ص 35

 31َفغه، ص انًشجغ 33

 113انًشجغ َفغه، ص  31

 31انًشجغ َفغه، ص  33

 133، ص 1919، 0أدوَُظ، يمذيخ نهشؼش انؼشثٍ، داس انؼىدح، ثُشود، ط 39

 119َُظش: دجُت ثىهشس: رشكم انًىلف انُمذٌ ػُذ أدوَُظ وَضاس لجبٍَ، ص  03

 133أدوَُظ: يمذيخ نهشؼش انؼشثٍ، ص  01

ش ثكىَه سؤَب ونغخ ويثهه َىعف انخبل، فكم يٍ ػجذ انىهبة ئرا كبٌ أدوَُظ لذ دذد انشؼ 03

انجُبرٍ وخهُم دبوٌ َضُفبٌ انزجشثخ انشؼشَخ، ئر َإكذاٌ ػهً ضشوسح اسرجبط انشؤَب ثبنىالغ 

 ػكظ عبثمُهًب.
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  .131َُظش: ربوسَشَذ ثشُش، اعزشارُجُخ انشؼشَخ وانشؤَب انشؼشَخ ػُذ أدوَُظ، ص 00

 .133ػُذ سواد انشؼش انؼشثٍ انذش، ص  فبرخ ػالق، يفهىو انشؼش 03

 .133َُظش دجُت ثىهشس، رشكم انًىلف انُمذٌ ػُذ أدوَُظ وَضاس لجبٍَ، ص  05

 .135ربوسَشَذ ثشُش، اعزشارُجُخ انشؼشَخ وانشؤَب انشؼشَخ ػُذ أدوَُظ، ص 03

 113َُظش: فبرخ ػالق، يفهىو انشؼش ػُذ سواد انشؼش انؼشثٍ انذش، ص  01

 .133، ص0انثبثذ وانًزذىل: ج أدوَُظ:  03

  .33أدوَُظ: فٍ يذبونخ رؼشَف انشؼش انذذَث، ص  09

 .110، ص1993، 3أدوَُظ، عُبعخ انشؼش، داس اِداة، ثُشود، ط 33

 .133، ص0َُظش: أدوَُظ: انثبثذ وانًزذىل، ج  31

 133انًشجغ َفغه، ص  33

 .13، ص 1990، 1أدوَُظ: هب أَذ أَهب انىلذ، داس اِداة، ثُشود، ط 30

 153أدوَُظ: عُبعخ انشؼش،  33

 111انًشجغ َفغه، ص 35

 155انًشجغ َفغه، ص  33

 .، يمذيخ نزبسَخ يهىن انطىائفأدوَُظ، اِثبس انكبيهخ 31

  .، هزا هى اعًٍأدوَُظ، اِثبس انكبيهخ 33

  .99، ص1930، 30ؼشثٍ ويشكالد انزجذَذ، يجهخ شؼش، ع: انشؼش انأدوَُظ 39

 53، صَفغه ًشجغان  53

 .133أغبٍَ يهُبس انذيشمٍ ولظبئذ أخشي، ص–أدوَُظ، اِثبس انكبيهخ  51

  33أدوَُظ: يذبونخ فٍ رؼشَف انشؼش انذذَث ، ص 53

 33انًشجغ َفغه، ص 50

 53َُظش: عبَذٌ عبنى أثى عُف ، لضبَب انُمذ وانذذاثخ ، ص 53

 110، ص أدوَُظ: صيٍ انشؼش 55

، 1931، 19انؼشثٍ انذذَث، يجهخ شؼش، ع فٍ انشؼش ، ثىادس انشفض خبنذح عؼُذ 53

  .91ص

 .50، صأثى عُف، لضبَب انُمذ وانذذاثخ َُظش: عبَذٌ عبنى 51

يغ ججشاٌ ثذأ فٍ ًفهىو ئنً ججشاٌ خهُم ججشاٌ َمىل: "َشجغ أدوَُظ ثذاَخ ظهىس هزا ان 53

(غُش 19نهشؼش انؼشثٍ، ص" )يمذيخ انؼبنىانشؼش انؼشثٍ انذذَث انشؤَب انزٍ رطًخ ئنً رغُُش 

أٌ انزأعُظ انذمُمٍ نهزا انًفهىو و شذُه ثأثؼبد فكشَخ و فهغفُخ َؼىد ئنً يجهخ شؼش انزٍ رجُذ 

يفهىو أدوَُظ نهشؼش انذذَث ثأَه "سؤَب" )عبَذٌ عبنى أثى عُف، لضبَب انُمذ وانذذاثخ، 

 (53ص

 135ٍَ ، صَُظش دجُت ثىهشس، رشكم انًىلف انُمذٌ ػُذ أدوَُظ وَضاس لجب 59

 .133انًشجغ َفغه، ص  33

، انًؼهذ : سؤَخ يؼشفُخ، يششوع أدوَُظ انفكشٌ واإلثذاػٍػجذ انمبدس يذًذ يشصاق 31

 .13ص  3333، 1، طانؼبنًٍ نهفكش اإلعاليٍ

 153، ص انُمذٌ ػُذ أدوَُظ وَضاس لجبٍَدجُت ثىهشس، رشكم انًىلف  َُظش: 33
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 153َُظش: انًشجغ َفغه، ص  30

فبسوق يغشثٍ يمبل ئنكزشوٍَ فٍ يبهُخ انزأثُش وانزأثش أدوَُظ ًَىرجب  33
www.startimes.com/?t=28318782 

  53، ص ظ انفكشٌ واإلثذاػٍ: سؤَخ يؼشفُخيششوع أدوَُ ػجذ انمبدس يذًذ يشصاق، 35

 153دجُت ثىهشس، رشكم انًىلف انُمذٌ ػُذ أدوَُظ وَضاس لجبٍَ، ص  33

  03ػجذ انمبدس يذًذ يشصاق ، يششوع أدوَُظ انفكشٌ واإلثذاػٍ: سؤَخ يؼشفُخ، ص  31

 153َُظش: دجُت ثىهشس، رشكم انًىلف انُمذٌ ػُذ أدوَُظ وَضاس لجبٍَ، ص  33
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