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خالصة باللغة العربية:
تعد مدرسةة المجرةر الاةمالا دا ةد مةا رلةاد الترديةد المتال ألةة اةا اثدو ال ةديك دلاهةد بةالدر ة ه
ّ
المدرسة تأسيس الرابطة الأللمية التا لاا ربراا رئيساً لجا  ,الاا ربةراا المملةا اثقمةه لجة ه المدرسةة د ارئةداً اةا

التعبير قهجا ,ادقا ربراا إلى هب المألاييس التألليدية العأليمة دالترديد اا اثغراض داثسلدو اللغة ,اربراا متألر
بأسةلدو التةد ار دهتارةةخ ليختلةا قةةا الهلةر العةةادإ إلّ باثيألةاا المدسةيألا دالخيةةاا دالعاط ةة ,اربةراا مةارس لتابةةة

هلر الألصيد بأسلدو رميا مهتم إلى مدسيألى اللغة د يديتجا دخصدصيتجا دالألااية ي ار ا ت ّد ما رلة.
الللماد الم تا ية :الهلر الاعرإ,ربراا خليا ربراا,الرابطة الأللمية,مدرسة المجرر الامالا,تطدر الهدا اثدبا.
Summary
Contributed School northern diaspora, like other contemporary literary schools,
which appeared at the end of the nineteenth century and early twentieth century
marched Renewal Movement in Arabic literature at both (form and content) and put a
brick in the edifice of modern renaissance, though life Gibran and Malhakha of
personal and environmental conditions as well as Mcharbh intellectual invited him to
stay away from Arabic eloquence, and have varied experiences to develop a form of
Arabic poem as well as content from the early Renaissance through Bjubran and
Matlah, and I've called Gibran to the word and the accuracy of expression of emotions
away from the luxury Alqamosah words, and I have different views of the critics in
the naming (prose poetic) depending on the time period and the extent of
understanding of the meaning of the term, but on the whole did not come out for
poetic framework for monetary and opinions contained in research and which
distinguished between each genre and another, and I've critics found a lot of literary
negatives that accompany the prose poetic production, and by studying the text
Jobrani axes rhythm, language and image,we find that Madea him Gibran has a layer
of taking advantage of the text of the Bible and delinquency to slang words from the
lexicon simplified with the accompaniment of emotion flowing and poetic image and
sensations incandescent and mind spokesman characterized by Gibran.
مدرسة المجرر الامالا (ال يلياد):
إا الترديد اا اثدو العربا الا ظا ر قامة تل د اثهظار تبدأ بإترا ةاد متعةدد دمتألاربةة اةا إطار ةا
ّ
الزمهةةا العةةام دللّجةةا تصةةو اةةا مرةةر دا ةد أد أللةةر لت ةةدك التغييةةر المطلةةدو ,دتمللةةد بمدرسةةة اث يةةا داةةعر

مطراا درماقة الديداا درماقة أبدلد دأدو المجرر .األد دضعد

ه اثترا اد لبهةة اةا صةرل الهجضةة اثدبيةة

ال ديلة بإختالا قدتجا دتأليراتجا ث ت اظجا بلدا ما ألداا الرياد .
تهةادا اثدو المجرةرإ قضةايا خطيةر اةةا اثدو (اجةا بةال اةن دا ةد مةةا رلةاد الترديةد المتال ألةة اةةا
()1

أدبها ال ديك دالتا ظجرد داض ة اا الهصا اثدا ما الألرا العاريا)

اارن ايجا أللةر مةا أديةو اةا أللةر

ما قطر.

م ة ّةر تطةةةدر الاةةةعر العرب ةةا بةةةلالك م ار ةةةا مدازي ةةة للتطةةةدر العأللةةةا قهةةةد الا ةةع ار الع ةةرو  ,اةةةاثدلى ةةا
اللالسةيلية الم دلةة اب لةد ة ه المر لةة قةا الة اد دتهميةة اثقتةزاز بةالتراك الألةديم ,داللاهيةة ةا المر لةة العلميةةة
المهطأليةةة اةةا هجايةةة الألةةرا التاسةةي قاةةر دبدايةةة الألةةرا العا ةريا د رتبطةةد بالتألةةدم التلهدلةةدرا دمةةا هتائرجةةا ت ةداار
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اأي ةددا ترربةةة الاةةلا
الةةردابط بةةيا أبيةةاد الألصةةيد دالاةةلا دالخيةةاا دالمرةةاز دسةةمدا (أصة ة او المةة و الردي ةةد) ّ
المألطعةةا دالمرسةةا ددقةدا إلةةى الاةةعر المهلدر,داللاللةةة لةةدر ضةةد المر لةةة اثهسةةاهية المت ائلةةة إهعلاسةاً لةةردل العصةةر

ال ديك داللدر قلى اثدزاا داثسلدو(.)2

إا أصالة أإ لدا أدبةا ي ةدده مةد
ّ
يملا أصالة اله س العربية ديعبر قا مااقر ا دقيمجا ؟

قا

قت اربةخ مةا اتيةة اثمةة دمزارجةا اله سةا ,دللةا ةا اثدو المجرةرإ

إا أدبا المجرر اللالك (ربراا خليا ربراا ,ميخائيا هعيمةة ,أمةيا الري ةاها) ةم الألةادردا قلةى اثرابةة
ّ
ا السؤاا .

أستطاا المجارردا السدريدا داللبهاهيدا تأسةيس مدرسةة اةا الاةعر الردمةاهتيلا معتمةد ً اثسةلدو البسةيط
المتألر بتررمة اللتاو المألدس مستخدميا الالا المألطعا دالدراما اا التعبير ,األةد تراد ةد لألةااتجم بةيا مةداطهجم

الخاصةة دمهةةاخجم ال لةرإ اةةا الدليةاد المت ةةد اثمريليةةة األةدم هعيمةةة ترليبةة الرابطةةة اثقليمةا دالمة با ثسةةتبياا
()3

لألااتجم اسبعة ما أقضائجا لاهدا ما لبهاا دلاللة ما سدريا  ,دلماهية ما الردم اثرلد لس دالهاا ما المدارهة

ايدضةةب ب ة لن إرتبةةاط المدرسةةة بهاةةاط اثرسةةالياد البردتسةةتاهتية دالتعبيةةر قةةا مدضةةدقاتجم بإسةةلدو بسةةيط متةةألر
بإسةةلدو اللتةةاو المألةةدس ,دل ةةظ خليةةا ةةادإ تةةألر أسةةلدو رب ةراا بلغةةة التررمةةة البردتسةةتاهتية متةةألريا باثالةةار
()4

داثل ةةاظ دقدالةةو التعبيةةر

قريضة  ,د(السمير) ثيليا

اضةالً قمةةا أهةةتح مةةا صة ا لرريةةد (السةةائب) لعبةةد المسةةيب ةةداد ,د(ال هةةدا) لهسةةيو

أبا ماضا األّ د رداً لألااياً بيا المجارريا اضالً قا هألا هتارجم لدطهجم اثم  ,اهار ربةراا (المدسةيألى

 ,اثردال المتمرد  ,اثره ة المتلسر  ,المدالو ,إلخ)

()5

اآمتاز اعر م بأللة اثهتاج

دالمضةةمدا دأدخل ةدا المداضةةيي الترريديةةة دال لس ة ية إلةةى الاةةعر)
ساقد قلى زد ار

()7

()6

للهجم (قامدا بلدر الاةلا

امةةالدا إلةةى هظةةر اةةمدلية ه ةةد العةةالم

ه المدرسة معراتجم لألدو الغربا اضالً قا اثرسالياد اثرهبية

()9

()8

دممةةا

.

لألد تألردا بالمدارس الاعرية (اللالسيلية الرديد  ,مطراا ,الديداا ,أبدلد ,اضالً قا التألر باثدو الغربةا

داثمريلا) (.)10

لةةاا طليعةةة المجةةارريا مةةا الاةةيدو  ,رب ةراا دهعيمةةة دالري ةةاها  ,دمةةا الاةةباو يدسةةا الخةةاا دصة ية أبةةد

اةةادإ()11دلألةةد متةةاز اثدو المجرةةرإ بة ة (الت ةةرر اةةا الصةةياغة دالتسةةامب الل ظةةا ,دالترديةةد اةةا اثدزاا الاةةعرية
التب ةدا الاةةعر المهلةةدر دالهلةةر الاةةعرإ اض ةالً قةةا المداةةب داثدزاا الألصةةير دالمرةةزد )

()12

متةةألريا بة ة (ديتمةةاا)

أا لغة الري اها ليست سهجا الهألاد ,دقةدا ربةراا ,للةم لغةتلم دلةا
اضالً قا الرلالة الداض ة الراتاداسلا ير ّ
لغتا ,أإ للم ماائتم دلا مهجا مايدااه أالارإ دقةداط ا( )13ديألةدا م مةد زلةا العاةمادإ (لةاا اثدو المجرةرإ
مغيةةو للعألةةا العربةةا دقامةةا لألستسةةالم اةةا ب ةرالا ال لةةر الغربةةا)

()14

أمةةا مايأخ ة ه اثديةةو اللبهةةاها صةةالل لبلةةا

قلى اع ار المجرر إ مالجم طاقة الل ظة اثي ائية ,ديض دا بالمبهى ما أرا سالمة المعهى ايه ط إلى مستد
الهلر الردإ (.)15

الرابطة الأللمية:

تأسسةةد بهديةةدرن اةةا  30هيسةةاا قةةام  1920م د مةةا قةةو تأسيسةةجا قبةد المسةةيب ةةداد صةةا و رريةةد
السةةائب ,دلةةاا ربةراا رئيسةاً للرابطةةة دميخائيةةا مستاةةا اًر  ,دلةةاا قيامجةا لتأسةةيس المجةةارريا رمعيةةاد أدبيةةة ,اضةالً
قةا

ترةةاو مرلةةة ال هةةدا اثدبيةةة اأصةةب د رريةةد السةائب لسةةاهجم الهةةاطه ,دلةةاا لتةةاو الغربةةاا لميخائيةةا هعيمةةة

1923م يملةةا أالةةار الرابطةةة

()16

األةةد لةةار ربةراا قلةةى الألداقةةد اللغديةةة األةةاا(:للم مهجةةا اللغةةة ماقالةةخ سةةيبديخ .....

دلا مهجا ماتألدلخ اثم لط لجا دالم و لرايألتخ)

()17

الاهد الرابطة الأللمية لدر الرية م بجا أقرو إلةى الردماهسةية
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دللةةا قمةةه الترربةةة دطةةدا التأمةةا راةةي أدبجةةا إلةةى مسةةتد ال لس ة ة

()18

دمةةاد رب ةراا قةةام 1931م اةةآه رط قألةةد

(إا غايةةة الرابطةةة ةةد بةةك ردل هاةةيطة اةةا رسةةم اثدو العربةةا)
الرابطةةة ,أمةةا أ ةةم إهرازاتجةةا اة ة ّ
الترديد اا اللغة دالدزا داثيألاا (.)20

()19

اض ةالً قةةا

ربراا خليا ربراا (الهاأ دالت اقا) :

دلةةد سةةهة  1883م بلبهةةاا دلاهةةد أمةةخ داخداهةةخ مرضةةى  ,دبةةدأ بألةة ار اد بسةةيطة اةةا العربيةةة الةةم يعةةرا إلّ

ردا الجرا دلاهد التد ار بتررمتجا العامية العربية الملدا اثدا ثسلدبخ اللتابا

()21
لم ر ا إلى باريس اأمريلا األما دراسة التصةدير دتةألر ب ة (دليةام
الاا د دل أرهبا
اتعلم بمدرسة ال لمة ّ
بليةةن)( ,أمرس ةدا)( ,هيتاةةخ) ,دللهةةخ ل هةةاا داةةاقر أصةةيا أقطةةى لتراربةةخ طابع ةاً ربراهي ةاً مه ةةرداً األةةاا ليعبةةر قةةا

الس تخ داخصيتخ :

قا ٍ
ديار مالها ايجا صديه

د ا ال رر األدما ههصرا

()22

ل ةةاا أهطدهي ةةدس با ةةير ص ةةديألاً ميمة ةاً لربة ةراا ات ةةررم لتب ةةخ الس ةةبعة مة ةا اثهرليزي ةةة إل ةةى العربي ةةة (الهب ةةا,

المرهةةدا ,السةةابه ,رمةةا دزبةةد ,يسةةدا إبةةا اثهسةةاا ,ديألةةة الهبةةا ,لجةةة اثرض) دقةةاا (رميةةي لتةةو رب ةراا التةةا
تررمتجا إلى العربية دااه قليجا قبا أا تطبي دق أر ا للمة للمة د ا مسدداد)

()23

دتررمد مؤل اتةخ لعةد لغةاد,

األاا رب ارا (أها اةاقر أهظةم مةاتهلره ال يةا  ,دأهلةر ماتهظمةخ دلجة ا أهةا غريةو دسةأبألى غريبةاً تةى ت ظهةا المهايةا,
دت ملها إلى دطها)

()24

دلاهد م ا يمخ بالغة غاية اثه الا الاهد دقائم أدبجم(ل الرسةد ة ة ال ةو الاةجداها ة ة
()25

(إا رب ةراا
الم ة أر العاريةةة) اآمتةةاز أسةةلدبخ بالخيةةاا داثبا ةةة دالجةةدم دمعارضةةة اثخةةاله التةةو ميخائيةةا هعيمةةة ّ
لباقا الهاس  ..ليس إلجاً ليلدا معصدماً ما الخطأ) ,اظجرد رمزيتخ برزئياد الرملةة رسةدتجا (المدالةو ,الهبةا,
()26

دخالصةة الألةدا

أا ربراا بدأ ياتخ ردائياً ترادل بيا ال اتيةة دالداقعيةة
لجة اثرض ,ديألة الهبا) ,اضالً قا ّ
أا لةةار رب ةراا أطلألةةد التيةةار الردماهسةةا اةةا اثدو ,بةةا ديعةةد إهرةةاز لبيةةر للت ةراك اثدبةةا المسةةي ا اةةا اثدو
ّ
العربا(.)27

الهلر الاعرإ دالر ظجدر الهدا اثدبا:
يعتبةر ربةراا خليةةا ربةراا (1931-1883م) المملةةا اثقمةه داثغهةى لجة ا الهةدا دمؤسةةس لرؤيةا ال دالةةة

درائداً أدلً اا التعبير قهجا ,دهتارخ صدر الرية ما العدمية دتترلى بأربعة مستدياد  :ة
 . 1مستد يدرن إهجيار الأليم الألديمة يرااألجا قما للم ااظة داث يا .
 . 2تهاقض اثالاا الألديمة دالرديد .

 . 3يام ادضدإ يمتزج ايخ إزد ار لا اا .
 . 4مدد الألةديم دت ةدا اثهسةاا بجةد مبةادإ د يةا رديةد االعدميةة مر لةة إهتألةاا يملةا ترادز ةا دهألطةة إلتألةا
بيا قصر يهتجا دقصر يبدأ با الدقد بيا الرماد دالدرد التبخ درجاا ل أليألة دا د الدرخ الرااض الجادم دالدرخ
()28

المؤلد الباها

(إا أدبةةا المجرةةر طرقةدا أبدابةاً لةةم يتعةةرض لجةةا العةةرو مةةا قبةةا إلّ قرضةاً ,لةةم
يألةةدا م مةةد سةةهيا يلةةا ّ
يألا بجم الترديد قهد اثسلدو ا سةو ,بةا تهةادلدا طريألةة الب ةك دألةداا ال ةس ددررةاد الاةعدر ددسةائا التةألير)
()29

لألةةد مةةا أقبةةا

ة ه المدرسةةة المدرجةةدا ال أليأليةةدا (رب ةراا دالري ةةاها دهعيمةةة) اجةةم هةةالردا قبةةا أا يلده ةدا

ا ةةع ار ( )30ديع ة ّةد ربة ةراا مزيرة ةاً م ةةا ال ل ةةيم دالا ةةاقر اتر ةةد إهت ةةاج ا ةةع ار المجر ةةر الا ةةمالا أطل ةةه العه ةةاا لل ةةردل
ةر أ ةةد اللتةةاو
المسةةي ية ( )31ااثسةةلدو الرب ارهةةا متةةألر بإسةةلدو اللتةةاو المألةةدس بةةا ةةد الدريةةك المبااةةر لمة ّا
المسةةي ييا اض ةالً قةةا تةةألره بالردماهسةةييا الغ ةربييا

()32

الاهةةد مدرسةةة المجرةةر الاةةمالا مةةا لمةةار اثرسةةالياد
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التبايرية التا لاا مألر ا مديهة (بدسطا) اتألردا بإسلدو التد ار اضالً قا التةألر ب ةا (دلةد دتيمةاا) اضةالً قةا

التةألر يالتراتيةا المسةي ية البردتسةتاهتية

()33

الةاا الت ةرر الداضةب ترةاه الاةلا داللغةة ممةا دقةا يدسةا الخةاا اةا

هدد قا (مستألبا الاعر العربا) إلى الدقد إلى إبداا التعابير دالم رداد الألديمةة ,داثاةاد مةا الترةارو الاةعرية

المعبر قا ال يا امجد لتألارو لغة اللتابة داللالم

()34

اتطدر اثالاا الاعرية لاا هتاراً ل رلتيا أدبيتيا :ة

 . 1تطدر المدا ة دالمسمط دالزرا دغير ا ما اثالاا المألطعية .
 . 2التألليد المباار للاعر الغربا دلاا بمر لتيا  :ة

أ ة ة ق ةا طريةةه مصةةر دتألر ةةا بأدربةةا  .و ة ة قةةا طريةةه سةةدريا دلبهةةاا دالعةةرو المسةةي ييا المتةةألريا باثرسةةالياد
ايهطلألدا ما العربية البسيطة الألريبة ما العامية المسيطر قلى الطألدس اللهسية اضالً قا إسةتعداد م ثلتسةاو

أالةةار الغةةرو
المجررإ

()36

()35

اضةةا اثغةةاها الاةةعبية د ّبةةخ للمداة اد اثهدلسةةية دتةةألير الزرةةا دالمداةةب اةةا الاةةعر
اربةراا ّ

تطدر الهدا اثدبا :

إا إيألاا الرملة يترلةى اةا التةدازإ دالتلةرار دالهبةر دالصةدد د ةردا المةد دتةزادج ال ةردا لترليةو اللغةة
ّ
الاة ةةعرية مة ةةا قهاصة ةةر صة ةةدتية دلغدية ةةة ده دية ةةة ددللية ةةة ااة ةةاقر الهلة ةةر متمة ةةرد د اراة ةةض (االاة ةةعر للهخبة ةةة دالهلة ةةر

()37
أا الترربةةة الرديةةد ليسةةد إلّ لغةةة رديةةد أد مةةهجح رديةةد اةةا
أا لةةا ترربةةة لجةةا لغتجةةا د ّ
للتالم ة ) (لألةةد أيأله ةدا ّ
التعاما مي اللغة) ( )38دا ّا طريألة اثستعماا ت ةدد قيمةة دمةد مهاسةبة الللمةة الاةعرية مةا خةالا السةياه اتعطةا

دللتجا ما خالا تدظي جا الرديد لألايا دالللماد (.)39

إا الل ظ ليدسم بالهلريةة أد الاةعرية اةا اتةخ داّهمةا يت ةدد مةا خةالا السةياه ايدظةا الاةاقر أل ةاظ الهلةر
ّ
اةةا سةةياه اةةعرإ بإسةةتخدام الصةةدر ال سةةية داض ة ا ضةةاللة مةةا الخيةةاا داسةةتلار أصةةدا الل ظةةة بةةأردا ه سةةية
متاابلة اال اد المبدقة تلدا قالقاد اعرية بيا اثل ةاظ

()40

الةيس هةان للمةة اةعرية دأخةر هلريةة دلةيس لمةة

ل ظة أاضا ما ل ظة ّإهما يت دد لن اا السياه ,اي دد رماا الألصةيد لي يةة تهادلجةا للمدضةدا ,االللمةة تلتسةو
طاقتجا الاعرية سو دردد ا اا البها الاعرإ للا االاعرية ص ة سياقية إ تعلد الللمة.

قلى اتجا دتألدا أللر مما تألدلخ قاد  ,اتلتسةو اثل ةاظ اةعريتجا دهلريتجةا تبعةاً للسةياه اتةخ ,داللغةة ت مةا

هبض ال يا الرديد اجا قريبة ما ردل العصر دالهاس د د مايأليم قالقة تداصا بيا الااقر دالمتلألا.

()41

(إا العاميةاد مصةةدر ماهةةدقده اصةةي اً مةا اللةةالم دمهبةةد ماهعةده بليغةاً مةةا البيةةاا)
يةر ربةراا معتألةةداً ّ
ديصةةطدم الاةةاقر اةةا قمليةةة البهةةا الاةةعرإ بت ةةدييا ,ةةددد اللغةةة دأصةةدلجا ,دأسةةاليو التعبيةةر الاةةعرإ المتةدارك,
أا
آلخةةتالا أل ةةاظ الاةةعر قةةا الهلةةر ,االعبةةار الاةةعرية تترهةةو تألريةةر أليألةةة مر ةرد اةةا ال ة ا ,دخالصةةة الألةةدا ّ
الألصيد ال ديلة تمتاز بترهو التألرير دالتعبير بالصدر دالعبار المد ية قا ردل العصر اضالً قا الهمد الع ةدإ
للألصيد

()42

إا ريال التغيير اا اثهداا اثدبية قد أصابد المدارس اثدبية دلالتالا -:
ّ
 . 1تةةألر اجةةم الاةةدياه للاةةعر التألليةةدإ المهلةةدر بإطالقةةخ قلةةى اثدو اثهرليةةزإ دالبسةةتاها مةةي قهاقتةةخ بالألاايةةة لةةم
()43

ثهجا ت د المعهى دتبعد الااقر قا أالاره اثصيلة
يللر ما إستخدامجا ّ
أا الرتةخ لتررمةة سة ر
 . 2الترربة اثدلى للاعر المرسا قبا بداية الألرا العاريا قام بجا رزه اللّخ سةدا ,لمةا ّ
أيدو تلما أ ميتجا أهجا أدلى الم ادلد ثستخدام الاعر غير المأل ى.
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أا الز ةةادإ أدا اةةاقر قة ّةدم الاعرالمرسةةا اةةا الأل ةرا العا ةريا لة ّةم تبعةةخ بةةدليس ا ة اد  ,ات ةةرردا مةةا
 . 3ال ةرارب ّ
لم لتةو اةلرإ قيةاد أربةي قصةائد اةا ديداهةخ (آللةا اثالةار) ل ّةم
مدسيألى الألااية د ااظدا قلى مدسيألى الألصيد ّ ,
()44
ٍ
بدرخ متألريا بإليدد
تبعخ أبد اادإ دهاد ب رية الااقر اا إختيار الالا الاعرإ د م
 . 4مطراا لاا رائداً اا إدخاا ال ا الألصصا اا الاعر العربا ال ديك.

 . 5هرد تألر ادقا بمطراا بدضي مسر يتخ الاعرية (قمبيز) األام بتغييةر اثدزاا دالألةدااا ,اةاللدر قلةى المعةاها
()45

لديخ ترتبط بتغير الالا

 . 6م ةةادلد الري ةةاها درب ةراا اةةا لتابةةة الألصةةيد هل اًر ,ة ا دتلمةةا أ ميةةة الاةةع ار المجر ةرييا اةةا تليةةي جم اللغةةة
()46

دالالا الاعرإ لمدضدقاتجم دأالار م التو هعيمة قصيد متعدد الألدااا
رؤية ربراهية لتأسيس الهدا اثدبا :

دقةةا ربةراا إلةةى هبة المألةةاييس التألليديةةة العأليمةةة اجةةد المدرةةخ اثدا ثدبةةا المجرةةر اةةا الةةدقد إلةى الترديةةد
اترن مدرسة تعرا بإسمخ ,دقةد لترديةد اثغةراض داثسةلدو داللغةة (للةم مهجةا ال صةيب ددا الرليةن دالبلية ددا
()47

دالترديةةد ةةد هتةةاج

ةايغب بةةخ المتدرةةي دللّةةخ بلي ة )
المبت ة ا دلةةا مهجةةا مايتمتمةةخ المسةةتد
دللّةةخ اصةةيب دمة ّ
أا ربةراا ة ة اةا اةعره المهلدرة ة أاةعر مهةخ اةةا المهظةدم ,اجةد بعيةد مرمةى الخيةةاا
الاةاقرية دالتصةدير معةاً (دالداقةي ّ
()48
داةةعره ليخلةةد مةةا مس ة ة رمزيةةة بةةإختالا أهداقجةةا مةةا صةةدرية إلةةى مدسةةيألية) اهتةةارجم ليخلةةد مةةا الت ةدازا

أا ربةراا متةةألر بإسةةلدو التةةد ار دهتارةةخ ليختلةةا
داثيألةةاا الملتسةةو مةةا أل ةةاظ مسةةرعة ,ديةةر المستاةةره لم يةةر ّ
قا الهلر العادإ ّإل باثيألاا المدسيألا دالخياا دالعاط ة لألدا ربراا  :ة
ياليا العااه دالاع ار دالمهاديا .

ياليا اثابال داثردال داثخيلة .
ياليا الاده دالصبابة دالت لار .
ّأيجا الربار الداقا بيا أقزام غيدم المغرو دقرائس ال رر.
المتأللد سيا الر بة المتدج بالألمر ,المتاب بلدو السلدا.
الهاظر بألا قيا إلى أقماه ال يا .

()49

المصغا بألا إ ا إلى ّأهة المدد دالعدم .
ثهةخ اثدو الة إ
اخصائصخ الت رر اا الل ةظ دالألداقةد دالةدزا دالألاايةة دلمةا قةاا مهةددر (سةميتخ مجمدسةاً ّ
سلم ما الردل الخطابية درا الاعر يجمس إلين ايبصرن اا ملاهخ) (. )50

اةةاللدر الربراهيةةة دقةةد إلةةى تغييةةر ال لةةر دالألةةيم دالهظةةر قلةةى ال يةةا  ,ايألةةدا قةةا اللغةةة (لَة أةم أبتةةدا م ةةرداد
رديد بالطبي ,با تعابير رديد داستعمالد رديد لعهاصر اللغة) ( )51االلغة دسيلة الااقر للتعبير قةا ماةاقره
دأالاره (االاعر إستعماا خاب للغة)

()52

ادقى اللتاو

لصهاقة لغة مالئمة ل إسةتجالن طةاقتجم اةا لغةة لةم تعةد صةال ة إلّ للمتةا ا

()53

األةاا ربةراا مألةالً اةا

لتابخ (البدائي دالطرائا) بعهداا مستألبا اللغة العربية(:الدسيلة الد يد ث يا اللغة اا قلو الااقر دقلةى اة تيخ
دبيا أصابعخ د الااقر الدسيط بيا قد اثبتلار دالبار ,د د السلن ال إ يهألا ما ي دلخ قةالم الةه س إلةى قةالم

()54
(إا اللجرةةاد العاميةةة تت ةةدر دتتجة و
الب ةةك دمةةا يألةةرره قةةالم ال لةةر إلةةى قةةالم ال ةةظ دالتةةدديا) ديألةةدا ربةراا ّ
ثهجا مصدر ماهدقده اصي اً مةا اللةالم دمهبةد
ديدلن الخاا ايجا ايليا دللهجا ل دلا تغلو ة ديرو ألّ تغلو ة ّ
()55

ماهعده بليغاً ما البياا )

ايدقد للجرة العامية م ا ال ص ى للتعبير قا العداطا.

م  .م  .سعد علي جعفر المرعب

النثر الشعري عند جبران خليل جبران

ثهةةخ ا مةةا المعرةةم دلةةاا يجمةةخ اةةا الل ةةظ دقةةة التعبيةةر مةةي مراقاتةةخ
ارب ةراا لةةم يعة َةا باختيةةار اثل ةةاظ ال خمةةةّ ,
لمألتضى ال اا مي ّأهخ لم يخ اثقتباس ما اللغة العامية (.)56
()57

ارب ةراا يعةةرا الاةةعر:أاةةبال مسةةلهجا الةةه س دغ ة اؤ ا الأللةةو دما ةربجا العداطةةا

دبالرملةةة يمتةةاز هتةةاج

ربراا بإستخدام التاخيب دالخطابية دالغهائية معتمداً بخاصة قلى اثيألاا د د اثهتظام المدسيألا بتلةرار العبةار

أد الدزا أد الل ظةة أد ال ةرا دمسةتخدماً التصةديرية اجةد أميةا إلةى الترريةد مهةخ إلةى ال سةية اضةالً قةا اثيرةاز

دبساطة المعهى ,اربراا لاا ديلاً دلالسيلياً (.)58
تألعيد مصطلب (الهلر الاعرإ) :

اختلةةا الهألةةاد دالاةةع ار اةةا تلبيةةد التسةةمية اتةةدادلد بةةيا التطبيةةه دالتهظيةةر دأخة د إ ةةدا ما برقبةةة اثخةةر

دلالتالا :
اس ةةتخدم هعيم ةةة ا ةةا (الغرب ةةاا) مص ةةطلب (الا ةةعر المهل ةةدر) دمص ةةطلب (قص ةةيد مهل ةةدر ) إا ةةار للألطعت ةةيا
()59

اثهاائيتيا اللتيا لتبجما ربةراا بعهةداا (دمعةة دابتسةامة) د(العداصةا)

داةا ألهةا قرضةخ سةماه (هلةر اةعرإ)
()60

دبعةةد سةةطريا أطلةةه مصةةطلب (قصةةيد ) قلةةى مالتبةةخ رب ةراا مةةا اةةعر مهلةةدر (أيجةةا الليةةا)
()61

داةةا مألالةةة قةةام
()62

أا المصةةطلب العربةةا لةةخ (الاةةعر المهسةةرل)
1953م قةةا اةةعر ديتمةةاا درةةد ّ
دسماه رب ار (اع اًر مهلد اًر) ( )63دسماه طخ سيا دأهس دادد (الهلر ال هةا) ترهبةاً ثإ ربةط لةخ بالاةعر .دراةض
()64

دأيةةده اةةا ة ا أهةةدر الرهةةدإ
()65

الز ةةادإ ة ا الهتةةاج اثدبةةا ثخاللةةخ بعهصةةر الةةدزا اجةةد اةةا أليألتةةخ تطةةدر اةةا الهلةةر دلغيةةر

درةةدز الرصةةااا

(أا تعة ّةد بمةةا ايجةةا مةةا المعةةاها الاةةعرية العليةا مةةا أرقةةى الاةةعر المهلةةدر لمةةا ةةدد مةةا رقةةة
لرسةالة ميخائيةةا هعيمةةة ّ
()66
قمةةا
التعبيةر ددقةةة التصةةدير دب ارقةةة الخيةةاا اعة ّةد الهلةةر البلية اةةع اًر ( ّ
ثهةةخ خةةرج مةةا إ سةةاس اةةعر ال يةةا دقّبةةر ّ
خالرخ ما ألم دسردر)(.)67

إا ربراا مارس لتابة ة هلةر الألصةيد ة ة لمةا لةد أههةا قمهةا بهلةر أبيةاد داةر جا بإسةلدو رميةا ايطلةه قليةخ
ّ
()68
ديعبةةر هعيمةةة قةةا لةةدرتجم قلةةى الةةدزا دالألاايةةة
ص ة ة الهلةةر مهةةتم إلةةى مدسةةيألى اللغةةة د يديتجةةا دخصدصةةيتجا

(الةةدزا ضةةردرإ أمةةا الألاايةةة اليسةةد مةةا ضةةردرياد الاةةعر ,لسةةيما لالألاايةةة العربيةةة بةةردإ دا ةةد يلزمجةةا اةةا لةةا
قصةةيد )( )69االألاايةةة ي ار ةةا ت ة ّةد مةةا رلةةة الاةةعر ,اجةةم يجتمةةدا بةةالمعهى ددا الل ةةظ لمةةا قةةاا ربةةراا بمألالتةةخ (للةةم
لغتلم دلا لغتا):
(للم ما اللغة العربية مااةئتم دلةا مهجةا مةايدااه أالةارإ دقةداط ا ,للةم مهجةا اثل ةاظ دترتيبجةا ,دلةا مهجةا
م ةةاتدما إلي ةةخ اثل ةةاظ دلتلمس ةةخ ..,لل ةةم مهج ةةا الألة ةداميس دالمعرم ةةاد دالمط ةةدلد دل ةةا مهج ةةا ماغربلت ةةخ اث ا ...
دتدادلتخ ألسهة الهاس اا أا ار جم دأ زاهجم) (.)70

اربراا لاتو هلر بالدررة اثدلى دأغلو هلره الاعرإ لالرداياد دالألصةب الألصةير ا ةا لتبةخ ضةمد بةيا
رداه جا هلره الاعرإ .
أمةةا الةةدلتدر سةةلمى الخض ة ار الريدسةةا ا رقةةد بةةيا ة يا الهةةدقيا اثدبيةةيا ,اةةالهلر الاةةعرإ ةةد اللتابةةة
ّ
الهلرية التا تستخدم اثسلدو الاعرإ مي صدر اعرية داا ما العاط ة العالية اجد يختلا قا الاعر المهلدر
اا أسةلدبخ ,اأسةلدو الهلةر الاةعرإ قةد ياةبخ أسةلدو المألالةة المعتةاد مةا يةك هظةام ال ألةراد داملةاا دردد الرمةا
الطديلة دقد يملا إستخدامخ اا رداية لاملة دقد إستخدمخ ربراا اا الرداية دالألصب الألصير .
أمةةا الاةةعر المهلةةدر اجةةد قةةاد أللةةر إهتألائيةةة اةةا مدضةةدقخ الة إ يبألةةى أللةةر اةةاقرية ليسترسةةا اةةا الاةةرل
ّ
ديختلةةا اةةا بهائةةخ د يللةةخ ,اجةةد يطمةةب إلةةى الاةةلا الاةةعرإ بأسةةطر الألصةةيد (المأل ةةا أ ياه ةاً) دلغتةةخ اثللةةر تةةدت اًر
أا يبلة اثقتصةةاد دالتةةدتر دالترليةةز الة إ
أا الاةةعر المهلةةدر اةةا العربيةةة يهةةدر أ
دتألسةيمخ للألصةةيد إلةةى مألةةاطي,غير ّ
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خةةتب بةةخ الاةةعر المةةدزدا الريةةد رغةةم ّأهةةخ ق ةد ليألصةةر قهةةخ اةةا إهجمالةةخ العةةاط ا ,دل ة لن لت ةو رب ةراا الاةةعر
()71
المهلدر دأللر مهخ

()72
أا إسةةلدبخ الهلةةرإ يهطةةدإ قلةةى إهةةدااا
لألةةد فدصةةا ربةراا ّ
(إهةةخ اةةاقر اةةا مهلةةدره ل اةةا مهظدمةةخ) أإ ّ
تعد قصيد ألة .
اعرإ يدخا ضما إطاره الهلرإ الداسي  ,ا اضالً قا ّأهخ ليس لا قطعة اعرية لربراا ّ

أا ربراا لتةو الهلةر الاةعرإ المختلةا قةا الهلةر العةادإ للهةخ لةم يبلة مسةتد الألصةيد ال ألّةة
بالرغم ما ّ
(أيجةا الليةا) د(بةيا ليةا دصةبال) ديعةدد للتصةاقد العةاط ا اةا
ّ
أا بعضجا لةاا ا اةاقرية قاليةة ل ة ّ
دللهخ ليه ا ّ
()73
اثيألاا دددر الخياا اا تلديا الصدر
إا ريةةة اثيألةةاا تعبةةر قةةا الرديةةد مةةا اثالةةار دالصةةدر ,دالاةةعر المةةدزدا المأل ةةى ي ة ّةد مةةا قةةدر الاةةاقر
ّ
ثا المعرةةم الاةةعرإ داثسةةتعاراد الألديمةةة ت ةةرض ه سةةجا قلةةى الاةةاقر
قلةةى اثبةةداا دي ةةدا ددا صةةده قداط ةةخ ّ
()74

أا يتخلةدا قةةا الةةدزا ديسةةتخدمدا دسةةيلةً دسةةطاً بةيا الهلةةر دالاةةعر
الةةاا إطالقةاً لمةةد بتجم الاةةعرية أ
تلرار العباراد دتدازهجا ,اإيألاا الهلر يابخ أمداج الب ر اا إهسيابجا دايألاقجا المترالم د رلتجا المرهة .

اآسةةتخدمدا

قةةد ةةدرم الهلةةر الاةةعرإ مةةا قبةةا الهألةةاد المهلةريا إهتمةةا ه إلةةى الاةةعر ,ل ألداهةةخ المدسةةيألى ,دالةةهغم المتهاسةةه,

دقدم دردد قداقد م دد لخ ,دقيامخ قلى إيألاا الهك ,د اتية الاةاقر دقدرتةخ الاخصةية ,لمةا ظجةر مةا هلةر ردإ
()75

قهد للير ما الاع ار المهتألديا لألداقد أخر ربما تلدا قدضاً قا إيألاا الدزا دالألااية
أهمد ج  :للم الرتلم دلا الرتا :
(للم الرتلم دلا الرتا .

للم الرتلم ارر صلبة تتمسن قردقجا بتربة التألاليد ,دتهمد اردقجا

لم
لم تجبط قط اًر ّ
بألد اثستمرار ,دلا الرتا س ابة تتجاد اا ال ضا ّ
لم تتصاقد ضباباً ه د اثقالا.
تسير رددلً إلى الب ر ّ
للم الرتلم برراً متيهاً راسخاً لتجزه اثهدا دل ت رلخ العداصا,

دلا الرتا أقااباً ليهة تميا قلى لا ها ية دترد بميلجا بجرةً دسرد اًر.
للم الرتلم م باً قديماً ليغيرلم دليتغير  ,دلا الرتا بدقة

رديد أغربلجا دتغربلها لا صبال دلا مسا .
للم الرتلم دلا الرتا.

للم ما الرتلم أا يصرا قديلم ضعي لم ,دي تاا دا يتلم قلى

أا أ رك اثرض بمعدلا  ,دأستلمر ا بمهرلا ,
سا رلم ,دلا ما الرتا أ
أا أبها بيتاً ما ال رار دالطيا ,دأ دن لدباً ما الصدا أد اللتاا .
دأ
للم ما الرتلم الرد د ار السمعة ,دالرلض خلا الاجر  ,دلا ما

()76

أا أطرل السمعة دالاجر بتيا ما الرما قلى ااطا اثبدية )
الرتا أ
ت ليا :
يألسم اثسلدو الربراها إلى  :إيألاا دلغة دصدر .

اأمةةا رغبتةةخ الدقظيةةة اداعتةةخ إلةةى
أمةةا إيألةةاا إسةةلدبخ الهلةةرإ ا تمةةخ أمةراا رغبتةةخ اةةا الةةدقظ دردماهسةةيتخّ ,
ّ
أمةةا العهصةةر الردماهسةةا ا ةةرض اثسةةلدو ال ةةر
اللتابةةة باثسةةلدو التةةدراتا أإ بإسةةتخدام أسةةاليو الهةةدا دالتلةرار د ّ
ال إ يبدد طبيعياً رداً اا أسلدبخ الهلرإ ااثيألاا الردماهسا اا مسلر أابخ بإيألاا ارقةب يةؤدإ دظي ةة تخةدير

الألةةارإ لمةةا بةةالتهديم المغهاطيسةةا اةةبخ ال ةةالم يةةك يتعطةةا إ ساسةةخ بةةالداقي دترت ةةي اةةا الدقةةد ه سةةخ قدرتةةخ قلةةى
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أا تلير ارهيهجا المتميز يلير العداطا ديةداعجا غالبةاً للتعبيةر قةا الهاةد
الت اقا ,امدسيألى الاعر تسلر ما أرا أ
بالا صاخو االتغيير اا الطبألة الصدتية دالتخ يض مةا الهبةر العاليةة ه ةد هبةر اللةر خ ةدد تت ةه مةي قداطةا
الألارإ ال المة اثللر رقة دهعدمة دتخاطو أقماقخ اثبعد غد اًر .

ا الهلر الاعرإ بما ايخ ما إهسياو متمادج داهبساط اا اثيألاا اا سالسة قريبة مصة دبة ب يديةة

إا
ّ
بأا الااقر يخاطو مرمدقة لبير ما الهاس ايألي
أا تخلد ما هبر الدقظ د تى أ
تلاد تهدر أ
إا خلد تظ ّا تد ا ّ
الهلر قلى المسامي دقدا المزمدر دس ره دبألد العاط ة يلتسا ا اإليألاا صخباً ملية اًر دداألةاً مهسةاباً يصةبب قةاد اًر
قلى التداه بسرقة اائألة .

أمةةا لغتةةخ بةةالرغم مةةا تةةألره الاةةديد باللتةةاو المألةةدس بهبرتةةخ التةةا طةةاا قليجةةا العجةةد اسةةتطاا ت ديةةا اللغةةة
ّ
الاةةعرية إلةةى سةةياقجا الصة يب اةةا الةةزما المعاصةةر مةةا خةةالا ترربتةةخ اللغديةةة دقةةا طريةةه إدخةةاا إيألاقةةاد أللةةر

بساطة دليدهة ما إيألاقاد الاعر العربةا المةدردك ,ديسةتخدم ربةراا اثل ةاظ ببدا ةة داهيةة بالغةة اترةا ماة دهة
قاد بم تد قاط ا يمه جا قد دتألير مباار .

ارب ةراا لةةاا د يمهةةة لبيةةر قلةةى اللغةةة د صةةيلتخ مةةا الألةةامدس الاةةعرإ تتميةةز بإي ائيةةة داهتألائيةةة اجةةد

يلاا قا دلي باثل اظ الردماهسية المدغلة اا الزما لم الاتخ لغة اللتاو
المألدس اضالً قا دلعخ بالداقي قهدما ي ادا إهتألا م رداد ما اللالم العادإ.

أما الصدر قهد ربراا اللما اعر بزخم اثدصةاا المتداألةة لرةأ إلةى الصةدر  ,اصةدره تتةداخا بعضةجا اةا

بعةةض تةةداخا أل ةداا ب ارقةةة ات ةريب الخيةةاا دالعةةيا بعةةد الصةةدر اللالسةةيلية المسةةتجللة دتتاةةابن السةةتعاراد يةةدقمجا

الرسةةام تسةةتلير صةةدره اث اسةةيس بطريألةةة دصة خ لألاةةيا
خيةاا ربةراا الهألةةا ,ااثاتهةةاا بةةاللدا دالتهةةدا لةةد ربةراا ّ
بالغةةة العاط يةةة درديةةد للهجةةا ألي ةةة اةةا الدقةةد ه سةةخ ارب ةراا يسةةتخدم اةةا صةةدره للمةةاد دأدصةةاا يألبلجةةا الألةةارإ

أا أغلبجا رديد ,اضالً قا الصدر التدراتية المهلدر بللر قلى ص اتخ .
دالسامي قلى ال در بالرغم ما ّ
يسةةتخدم رب ةراا الللمةةاد الأليميةةة أإ الللمةةاد التةةا تملةةا م ةةا يم أد ماةةاقر تعة ّةد اد قيمةةة اةةا لةةا زمةةاا

دملةةاا ملةةا ,الرمةةاا دال ةةو إلةةخ ,ارب ةراا يسةةتخدم ة ه الللمةةاد بإسةةلدو ردماهسةةا ملةةا بالصةةدر ايسةةي ص ة ة
ةأا ة ه المرةةرداد
دميةةة قلةةى المرةةرداد ديعبةةر قهجةةا مةةا خةةالا صةةدر ملمدسةةة دي مةةا الألةةارإ قلةةى الاةةعدر بة ّ
ليسد أليألية د سو با رد رية ل لن ايرسةخ الاةعدر بةاللرد إلةى أسةاليو ردماهسةية أخةر لةالتراهيم داثيألاقةاد
المتداألة المهسابة دالتلرار ,دتلدا صدره رمزية مدغلة دأ ةم رمةدزه (الغابةة ,الب ةر ,الليةا) اتسةتخدم الرمةدز لألاةار
إلى دللة بعيهجا دلتمليا الر أساسية بالا ملمدس دأللر غهى ,ارمةدز ربةراا بترليبجةا ال لةرإ تهبةي مةا مصةادر

ردماهسية ,االب ر لديخ رمز الخلدد دد د الدردد رميعخ ,دالليا يرمز إلى غدب الااقر اا أغدار ال اد.
خالصة الب ك :

 . 1أسةةجمد مدرسةةة المجرةةر الاةةمالا لغير ةةا مةةا المةةدارس اثدبيةةة المعاصةةر لجةةا دالتةةا ظجةةرد اةةا هجايةةة الألةةرا
التاسي قار دبداية الألرا العاةريا بمسةير رلةة الترديةد اةا اثدو العربةا قلةى المسةتدييا (الاةلا دالمضةمدا)

ددضي لبهة اا صرل الهجضة ال ديلة .

إا يا ربراا دما ل ألجا ما ظردا اخصية دبيئية اضالً قا مااربخ ال لرية دقتخ إلى اثبتعاد قا اللغة
ّ .2
العربية ال صي ة .
 . 3تعددد الترارو لتطدير الا الألصيد العربية اضالً قا مضمدهجا مه بداياد قصر الهجضة مرد اًر بربراا

دما تاله.

 . 4دقا ربراا إلى دقة الل ظة دالتعبير قا العداطا مبتعداً قا اثل اظ ال خمة دالألامدسية.
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 . 5ختل ةد ار الهألةةاد اةةا تسةةمية (الهلةةر الاةةعرإ) بةةآختالا ال تةةر الزمهيةةة دمةةد ال جةةم لمعهةةى المصةةطلب دللهجةةا
اا مرملجا لم تخرج قا إطار الاعرية داآل ار الهألدية الدارد اا الب ك دالتا ميزد بيا لا هدا أدبا د خر.
 . 6درد الهألاد الللير ما السلبياد اثدبية التا ترااه إهتاج الهلر الاعرإ.

أا مادقةةا إليةةخ ربةراا قةةد طبألةةخ مةةا
 . 7مةةا خةةالا د ارسةةة لةةهب رب ارهةةا اةةا م ةةادر اثيألةةاا داللغةةة دالصةةدر هرةةد ّ
خالا اثست اد ما هب اللتاو المألدس دالرهدل إلى العاميةة داثل ةاظ المبسةطة مةا المعرةم مةي مرااألتجةا للعاط ةة
المتداألة دالصدر الاعرية داث اسيس المتد رة دالعألا الهاطه ال إ تميز بخ ربراا .
(( دام

الب ك))

 . 1لدر اثدو المجررإ قلى التعصو ,د .قهاد إسةماقيا اللبيسةا ,اةرلة الملتبةاد اللديتيةة ,سةاقدد الرامعةة
المستهصرية قلى طبعخ ,اللديد1981 ,م ,ط  ,1ب .185
 . 2يهظر:الاةةعر العربةةا ال ةةديك 1800ة ة ة  1970م تطةةدر أاةةلالخ دمدض ةدقاتخ بتةةألير اثدو الغربةةا ,د .س.
مدريخ ,تررمة :د  .ا يي السيد ة د .سعد مصلدل ,دار ال لر العربا ,الألا ر 1986 ,م ,ب  457ة . 458

 . 3ربراا خليا ربراا ,ميخائيا هعيمة ,الألا ر 1943 ,م ,ط  ,2ب .182

سبعدا (المر لة اللاهية) لاية قمر  1889ة ة 1959م ,ميخائيا هعيمة ,بيردد1960 ,م ,ب .182
الاعر العربا اا المجرر  ,إ ساا قباس ة م مد يدسا هرم  ,بيردد  1957 ,م  ,ب .250
اعر الرابطة الأللمية ,هادر سراج ,الألا ر  1957 ,م  ,ب .99
ا
 . 4يهظر :الاعر العربا ال ديك,ب .131

 . 5يهظةةر :اللابةةد دالمت ةةدا ب ةةك اةةا اثبةةداا داثتبةاا قهةةد العةةرو ,أددهةةيس (صةةدمة ال دالةةة دسةةلطة المةةدردك
الاعرإ) ,دار الساقا ,بيردد2002 ,م ,ط  ,8ج  ,4ب .144
 . 6يهظر :أدبها دأدباؤها اا المجارر اثمريلية ,ردرج صيدل ,دار العلم للماليةيا ,بيةردد1964 ,م ,ط  ,3ب
.54

 . 7الاعر العربا اا المجرر ,م مد قبد الغها سا ,ملتبة الخاهرا ,الألا ر 1955 ,م ,ب .85
 . 8يهظر:اثترا اد دال رلاد اا الاعر العربا ال ةديك ,د .سةلمى الخضة ار الريدسةا ,مرلةز د ارسةاد الد ةد
العربية ,بيردد2001 ,م ,ب .103
 . 9يهظر :اا الميزاا الرديد ,م مد مهددر ,ملتبة هجضة مصر ,الألا ر 1963 ,م ,ط  ,3ب . 85
تطةةدر الاةةعر العربةةا اةةا المجرةةر ,د .ممةةددل م مةةدد امةةد ,دار رلةةيس الزمةةاا ,اثردا2011 ,م ,ط  ,1ب

.20

 . 10قصة اثدو المجررإ ,د  .م مد قبد المهعم خ ارا ,دار اللتاو اللبهاها ,بيردد1986 ,م ,ب .72
 . 11يهظر :المصدر ه سخ ,ب .76
 . 12يهظر :المصدر ه سخ ,ب . 145

 . 13يهظةر :خصةةائب اثدو العربةا اةةا مدارجةة هظريةةاد الهألةةد اثدبةا ال ةةديك ,أهةدر الرهةةدإ ,دار اثقتصةةام,
الألا ر 1975 ,م ,ب 324.
 . 14يهظر :المصدر ه سخ ,ب .344
 . 15يهظر :أبد اادإ د رلة الترديد اا الاعر العربا الرديد ,د  .لماا هاةأد ,دار اللتةاو العربةا ,بيةردد ,
1967م ,ب . 363

إيليا أبد ماضا دال رلة اثدبية اا المجرر ,هرد ات ا ص دد ,بغداد1945 ,م ,ط  ,1ب .64
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بيا ااقريا مردديا أبد ماضا دقلا م مدد طخ,قبد المريد قابديا ,مطبعة الابلاا ,اثز ر,ب 47
 . 16يهظر :الاعر العربا اا المجرر ,ب . 48
 . 17بالغة العرو اا الألرا العاريا ,م ا الديا رضا ,مطبعة الر ماهية ,الألا ر 1924 ,م ,ط  ,2ب.53
 . 18يهظر :أدو المغتربيا ,إلياس قهصا ,دماه1963 ,م ,ب .58
أدبها دأدباؤها اا المجارر اثمريلية ,ب . 226
 . 19أدبها دأدباؤها اا المجارر اثمريلية  ,ب . 226
 . 20يهظر:اثترا اد دال رلاد اا الاعر العربا ال ديك ,ب .168

 . 21يهظر:خصائب اثدو العربا اا مدارجة هظرياد الهألد اثدبا ال ديك ,ب . 340
 . 22يهظر:المعراة الدماألية .د .ه ير العظمة1979 ,م,هألالً قا:لدر اثدو المجررإ قلى التعصو,ب .196
 . 23قصة اثدو المجررإ ,ب .374
 . 24المصدر ه سخ ,ب .373

 . 25يهظر :المصدر ه سخ ,ب .377
 . 26يهظر :المصدر ه سخ ,ب . 378
 . 27يهظر :اثترا اد دال رلاد اا الاعر العربا ال ديك ,ب .161
 . 28يهظر :المصدر ه سخ ,ب .161
 . 29قصة اثدو المجررإ ,ب .12

 . 30يهظر :الاعر العربا اا المجرر اثمريلا ,دديي ديو ,دار ري اها للطباقةة دالهاةر ,بيةردد1955 ,م ,ط
 ,1ب .146
 . 31يهظ ةةر :الهلة ةةر المجرة ةةرإ ,المضة ةةمدا دص ةةدر التعبية ةةر ,قبة ةةد الل ة ةريم اثا ةةتر ,دار ال لة ةةر ال ة ةةديك ,بية ةةردد,
1964م ,ط  ,2ب .133

 . 32يهظر :اثترا اد دال رلاد اا الاعر العربا ال ديك ,ب .136
 . 33يهظر :خصائب اثدو العربا اا مدارجة هظرياد الهألد اثدبا ال ديك ,ب .351
 . 34يهظر :الاعر العربا ال ديك ,ب .12
 . 35يهظر :المصدر ه سخ ,ب .158
 . 36يهظر :المصدر ه سخ ,ب .24

 . 37يهظر :اا قصيد الهلر ,أددهيس ,مرلة اعر ,ا 1960 ,14م ,ب . 75.
 . 38الاعر العربا المعاصر ,قضاياه دظدا ره ال هية دالمعهدية ,قز الديا إسماقيا,الألا ر 1967 ,م ,ب.174
 . 39يهظةةر :اثترا ةةاد الرديةةد اةةا الاةةعر العربةةا المعاصةةر ,قبةةد ال ميةةد م مةةد ريةةد  ,مؤسسةةة هداةةا,بيةةردد,
1980م,ط  ,1ب . 325

 . 40يهظر :م جدم الاعر قهد رداد الاعر العربا ال ر ,د .ااتب قاله ,مهادراد إت اد اللتةاو العةرو ,دماةه,
2005م ,ب . 211
 . 41ربراا خليا ربراا ،ب .280
 : 42يهظر :ال دالة اا الاعر ,يدسا الخاا ,دار الطليعة للطباقة دالهار ,بيردد1978 ,م ,ط  ,1ب .95
 . 43يهظر :اثترا اد دال رلاد اا الاعر العربا ال ديك ,ب .122
 . 44يهظر :الاعر العربا ال ديك ,ب .226
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 . 45يهظر :اثترا اد اثدبية اا العالم العربا ال ديك ,أهيس المألدسا ,بيردد1960 ,م ,ط  ,2ب .420
 . 46يهظر :الاعر العربا ال ديك ,ب .169
 . 47يهظر :الاعر العربا اا المجرر اثمريلا ,ب .36
 . 48يهظر :المصدر ه سخ ,ب .62
 . 49يهظر :المصدر ه سخ ,ب .64
 . 50يهظر  :المصدر ه سخ  ,ب .152
 . 51المصدر ه سخ ,ب . 147

 . 52الاةةعر لي ةةا ه جم ةةخ دهت دق ةةخ ,إليزابي ةةك درد ,تررم ةةة :د .م م ةةد إبة ة ار يم الا ةةد  ,مطبع ةةة قيه ةةاها الردي ةةد ,
بيردد1961 ,م ,ب.125
 . 53يهظر :رلة الترديد الاعرإ اا المجرر بيا الهظريةة دالتطبيةه ,قبةد ال لةيم بلبةي ,ملتبةة الاةباو ,الألةا ر ,
1974م ,ب .68

 . 54إترا اد الاعر العربا اا المجرر الامالا ,ب .249
 . 55المصدر ه سخ ,ب .250
 . 56يهظر :المصدر ه سخ ,ب .258
 . 57المرمدقة اللاملة لمؤل اد ربراا خليا ربراا ,ميخائيا هعيمة ,دار صادر ,بيردد ,ب .151
 . 58يهظر :المصدر ه سخ ,ب .188

 . 59يهظر :الغرباا ,ميخائيا هعيمة ,دار المعارا ,مصر ,ب .184
 . 60يهظر :المصدر ه سخ  ,ب .195
 . 61يهظر :اآلداو ,مح  ,1ا 1953 ,4م(,دالد ديتماا أبد الاعر المهسرل) ,ب .53
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