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معرفية الشعر يه جزء من ماهيته اليت     
تتشلك عرب تواصM مع العامل اخلارJ، ومع 
اكتبه اXي تتشلك ذاته داخل نصه الشعري، 
وهذه املعرفية يف تأسسها تعمتد عىل مكو]ت 
الوعي والالوعي، اليت يشـتغل عربها الشاعر 

واحلياة،  لتأسيس نظرته جتاه نفسه والكتابة
ؤالن النقد هو اXي يكشف معرفية الشعر 
عرب البحث يف ٔاعامقه الالمتناهية، مفا قدرة 
النقد العريب املعارص عىل كشف خصائص 
تy املعرفية؟ وما طبيعة املفاهمي 
واملصطلحات اليت يسـتخد|ا للحديث عن 

 القضية؟
 
  
  

Abstract: 

The epistemic poetry is portioning 

her essence, which was formed 

with her siege for world, and hits 

writer who was formed herself 

inside the poetry. Such the 

epistemic repose at a 

composition of consciousness 

and unconsciousness which the 

poet is work her across, he is 

establishment his consideration 

against herself, the lettering, and 

the life. What capacity the critic 

Arabic a vision quality that 

epistemic? And what quality the 

concept and term utilize parlance 

about event? 
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تتشلك معرفية الشعر من خالل تفاعM العميق مع العامل، عرب التقاطه للهام واجلزيئ       

يف حميطه، وعرب ٕاماكنياته �سترشافية، وانسـيابيته اليت متنحه القدرة عىل ال�س مع 
خمتلف أالشـياء والظواهر، ؤالن الشعر يف حد ذاته معلية معقدة من مكو]ت الوعي 

الوعي (معرفيته ٔامر >لغ التعقيد، ملا يشلكه الطرفان  والالوعي، فٕان احلديث عن
ومن طبيعته يف حد ذاهتا،  ،من تداخل ]جت عن ٕاشاكلية حتديد ماهية الشعر) والالوعي

وهتدف هذه املقا¡ املتواضعة ٕاىل طرح القضية من خالل تتبع آراء بعض ا�ارسني العرب 
، وطبيعة املفاهمي واملصطلحات املعربة املعارصين، والوقوف عىل مدى تشاهبها ٔاو اختالفها

ىل طرف واحد من معلية تشلك معرفية الشعر ٔاو علهيام إ عهنا، ومدى استناد تy االٓراء 
نظر لتy املعرفية؟ هل ينظر لطبيعهتا ٔام وظيفهتا؟ وذ» لكه للحصول عىل معا، وكيف يُ 

 النقد العريب ، وحنن ٕاذ نكتفي برصد معرفية الشعر يفرؤية جامعة حول هذه القضية
املعارص، فٕان ذ» مرده اتساع موضوعها وتشعبه، حيث انْتُِبَه ٕاىل ٔامهيهتا منذ القدم 
فتباحهثا فالسفة اليو]ن والنقاد العرب القداىم، كام توسع فهيا النقاد املعارصون من الغرب 

املقا¡ والعرب، ؤافاضوا يف حتديد عنارصها وخصائصها ووظائفها، وهو ما ال تتسع « هذه 
    . املتواضعة

                                                                                                              ::::معرفية الشعر وآراء ا�ارسني العرب املعارصينمعرفية الشعر وآراء ا�ارسني العرب املعارصينمعرفية الشعر وآراء ا�ارسني العرب املعارصينمعرفية الشعر وآراء ا�ارسني العرب املعارصين
، انطالقا من كوهنا وعيامعرفية الشعر  باحثعىل ت  املعارصين يتفق جل ا�ارسني العرب

اعتبارا مهنم ٔان الشعر جزء من منظومة الوعي العام، ؤانه يقوم بدور جوهري يف احلياة من 
وتتنوع آراؤمه حول هذه عن طريق ختيييل،  وتقدمي احللول ولو ،حيث تشكيل الرؤى

القضية تبعا لطبيعة اجلانب اXي ينطلقون منه يف تدارس املعرفية وٕابراز خصائصها، واليت 
  :تتأسس عىل ما يأيت

 آراء تتحدث عن معرفية الشعر انطالقا من كوهنا وعيا، عرب مقارنهتا بأمناط الوعي غري-1
  .الشعري

  .آراء تتحدث عن عالقة معرفية الشعر حبركة الواقع وعوامل تشلكها-2
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  .آراء تشري ٕاىل خصائص معرفية الشعر ؤانواعها-3
  .آراء تتناول وظيفة معرفية الشعر-4
  . آراء تتحدث عن عوائق معرفية الشعر-5
        ::::معرفية الشعر >عتبارها وعيا خمتلفا عن بقية أمناط الوعيمعرفية الشعر >عتبارها وعيا خمتلفا عن بقية أمناط الوعيمعرفية الشعر >عتبارها وعيا خمتلفا عن بقية أمناط الوعيمعرفية الشعر >عتبارها وعيا خمتلفا عن بقية أمناط الوعي****

ارسني العرب املعارصين ٕاىل املعرفية انطالقا من كوهنا معلية واعية، تتأسس يشري بعض ا�
داخل النص الشعري وفق رشوط خاصة، ختتلف عن منط تشلكها خارج الشعر، وذ» 

ٔان الشعر     ٔامحد الرببرييرى عرب مقارنة خصائصها خبصائص الوعي غري الشعري، حيث 
عبا للعمل ومتفوقا عليه؛ ٔالنه يقود ٕاىل شامال ومسـتو يعد >عتباره من حمصالت الشعور 

 ؛ٔامور ال ميكن الوصول ٕالهيا عن طريق العمل، وXا فلك شاعر عامل، لكن ما لك عامل شاعر
لكنه يف املقابل ينبه ٕاىل أن معرفة العمل اليت  ،ٔالن الشعر عنده هو مصدر املعرفة الكونية

ٔاي معرفة الشعر من  ،ب االٓخرقد تتحقق من معرفة الشعر، ال ميكهنا ٔان حتدث يف اجلان
معرفة العمل، خاصة الشعر الصويف اXي ال ميكننا فهمه من معرفة معينة >لعمل، وحتقيق 

ؤاولها مصادر الشعور  ،ذ» ال يكون ٕاال >لعودة ٕاىل املصادر الطبيعية للشعر
الشعور،  والسؤال املطروح هنا ٕاذا اكنت معرفة الشعر ال تتأىت ٕاال مبعرفة ،)1(الالمتناهية

، ٔاال يكون عمل النفس كفيال ٕ>دراك ذ»؟ ٔاال يكون « الفضل يف ارتياد مواطن الشعور؟
وجييبنا محمد مندور من خالل التفرقة بني أالدب والعمل، حيث يرى ٔان أالدب شبيه بعمل 

ويف اسـتجابته ملا حو«، لكن الفرق اجلوهري  ،النفس ٔالن موضوعهام إالنسان يف ذاته
ٔان عمل النفس يتناول ظواهر عامة، ٔاما أالدب فهدفه ٕادراك العنرص الفردي  بيهنام، هو

 وX» ال ميكن لعمل النفس ٔان يقدم آليات åبتة �راسة ،)2(املمزي للك ٕانسان عن ٔاخيه
الشعر، بل سـيكون للك نص مقاربته اخلاصة؛ ٔالنه حيمل من السامت الشعورية اليت ال 

  .لكيفيةميكن ٔان تتشلك يف نص آخر بنفس ا
ٕان رٔاي ٔامحد الرببري ومحمد مندور يشرتاكن يف امليل ٕاىل تفضيل الوعي الشعري عىل غريه 
من ٔامناط الوعي، خاصة العلمي مهنا، وهذه املفاض� ]جتة حسـهبام من مقدرة الشعر عىل 
امجلع بني خصائص احلس والعقل، حيث ٕان العمل ال ميكنه جتاوز منتجات العقل ٕاىل 
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ٔاما الشعر فهو عىل العكس ميكنه امجلع بني معطيات العقل واحلس يف منتجات احلس، 
االٓن نفسه، وذ» عائد طبعا ٕاىل خاصيته اليت مل حيدد الناقدان اجلانب اXي تتحقق فيه، 

ويقدم ذëب شاهني مثاال طريفا للتفرقة بني الوعي ٔاهو اللغوي ٔام املوضوعي ٔام هام معا؟ 
مبجاالت معرفية ٔاخرى، وهو مثال تفاحة نيوتن، حيث الشعري والوعي اخلارJ املرتبط 

 íفه ٕانه يف مقابل اه�م العامل التجرييب بأسـباب سقوط التفاحة، فٕان الشاعر هيمت مبا خل
حيث ٕان الوعي حسـبه، ، وهنا ممكن �ختالف )3(سقوط التفاحة من ٔاثر نفيس فيه

اميل؛ ٔالن التجربة الشعرية الشعري عىل ا�وام مرتبط بأثر نفيس يفيض ٕاىل تشكيل ٔاثر ج
يه يف معقها مجموعة من العنارص الوجدانية واخليالية واحلدسـية، واليت من خالل انسجا|ا 
يتو� الوعي الشعري، وهو حيمل من سامت لك عنرص ما جيعM ممتزيا عن بقية ٔانواع 

هتا املمزية ، مما جيعل معرفية الشعر ذات سامت خاصة، تتجاوز معرفية العمل ٕ>ماكنياالوعي
  .اليت تغوص يف الوجدان إالنساين

        ::::معرفية الشعر وعالقهتا >لواقعمعرفية الشعر وعالقهتا >لواقعمعرفية الشعر وعالقهتا >لواقعمعرفية الشعر وعالقهتا >لواقع****
يؤمن بعض ا�ارسني بأثر الواقع يف تشكيل معرفية الشعر، Xا تُطرح �هيم هذه القضية 
 ِ ûي يسمح هلم بتحديد عوامل تََشلكXانطالقا من البحث يف عالقة الشعر >لواقع، وا

محمد احلرز ٔان معرفية الشعر تتشلك عرب  مهيهتا يف الواقع، ٕاذ يرى املعرفية والوقوف عىل أ 
للك نص شعري وعيه اخلاص اXي  ٕاذثنائية الوعي والالوعي اليت تربز بأشاكل خمتلفة، 

 Mميثل جتليا من جتليات الوعي عامة، وهو مرتبط >للغة والواقع معا، وحيمل يف داخ
ُ الوعي يف الشعر يكون جامليات فنية يه يف معقها تراكامت معرف  ûية وثقافية تأملية، وتََشلك

بفضل عوامل داخلية وخارجية، حيث تسهم التجارب اليومية يف احلياة يف توسـيع مفاهمينا، 
تندمج من  ،واXي يؤدي تلقائيا ٕاىل ممارسة جاملية تتحول شيئا فشيئا ٕاىل ممارسة لفظية

بومنجل الفكرة نفسها حيث  ملyعبد اويطرح  ،)4(النضج يف تركيبة الوعي الشعري للنص
يرى ٔان للشعر وعيه اخلاص اXي يتشلك من عنارص داخلية وخارجية، ؤان أالخرية 

، تتطلهبا الغاية من الشعر، مشريا يف االٓن نفسه ٕاىل طريقة اسـتخالص الوعي من النص
يات يثري ويف ٕاطار اجلدل  ،)5(تغري يف النصامل ثابت و ال واXي ال يتحقق ٕاال >لوقوف عند 
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من حيث كون الشعر يقوم عىل املمكن والالممكن، املمكن والالممكن، املمكن والالممكن، املمكن والالممكن، عيل قامس غالب الزبيدي مفهويم 
اXي ميثل مظهرا من  ،الزتامن بني املفهومني، ؤان ما ميزي الوعي الشعري هو نشدان املثال

لينطلق حنو  ،، فهو ينبين عىل أفق االٓين واحملسوس)6(مظاهر وعي الشاعر >�متع
 ،و�نزëح ،ٔالن من مزيات الشعر التخييل ؛حيل وغري القابل للحضوراملسترشف واملسـت 

  .والقدرة عىل دخول ا�اهيل ومساءلهتا
ٕان عالقة الشعر >لواقع يه عالقة معقدة ومتنوعة، وX» تتنوع االٓراء اليت تبحث يف 

عرفية يف معرفية الشعر انطالقا من عالقته >لواقع، حيث جند محمد احلرز حيدد ٔامهية تy امل
كوهنا جامعة بني الوعي والالوعي، وهو ما مينحها القدرة عىل التغلغل يف احلياة ومعرفة 
عوامل تشلكها، ٔاما عبد املy بومنجل فٕانه حيدد ٔامهيهتا يف كوهنا جتمع بني الثابت واملتغري 

ون لغوë وفكرë، وهو ما جيعلها قادرة عىل الرسوخ يف الواقع وجتاوزه يف االٓن نفسه، د
املساس بثوابته، ويه الفكرة ذاهتا اليت ينتبه ٕالهيا عيل قامس غالب الزبيدي وٕان اسـتعمل 
مسميات خمتلفة، ٕاذ عرب عن طريف املعرفية >ملمكن والالممكن، وهام مفهومان زمنيان، 
يشري أالول ٕاىل احلارض والثاين ٕاىل املسـتقبل، ؤامهية املعرفية الشعرية تمكن يف قدرهتا عىل 

يقة عىل التغلغل يف احلارض مث جتاوزه حنو املسـتقبل، ٔاو كام عرب عهنا عز ا�ين العم 
ويسترشف  ،ٔان الوعي الشعري احلقيقي هو اXي يعترص احلدث املنارصة حني رٔاى

 عالقتهٔامهية الوعي الشعري يف  شري ٕاىل، وهو رٔاي ي )7(وخيتلط فيه احلمل >لواقع ،املسـتقبل
ٔالن حركته من حركة البيئة اخلارجية، وفاعليته  اث وتفعيلها؛من حيث حتريك أالحد لواقع>

ال تتحقق ٕاال من خالل انسجامه مع الواقع رؤية ورؤë، فيكون منوطا >�ور احلضاري 
حيث  ،حركة الوعي الشعري حبركة الواقعمن عالقة سـيف الرحيب  عمقوي، املنتظر منه

، بل يكون قابال لالرتباط جبميع أالزمنة هو اXي ال يرتبط بزمن معني�يه ٕان الوعي اجلاد 
املعرفية، ليسـتفيد مهنا يف التعبري عن الراهن، و« قابلية الترشد يف دروب ؤاقالمي خمتلف 
التجارب والثقافات يف مسـتواها احمليل والكوين، ليك يسـتطيع تكوين خصوصياته التعبريية 

تمت التفرقة بني  الشعرية ملعرفية، وX» مفن خالل سامت ا)8(عن اXات والواقع والتارخي
شعر حقيقي يشتبك مع الوجود برشوطه وحتوالته، وبني شعر متحذلق تغيب فيه احلياة 
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الوعي الشعري احلقيقي و ، )9(ويغيب فيه إالنسان، وتتحول معه اللغة ٕاىل هيلك عظمي
دث ليس جمرد لكامت مسـتقاة من البيئة، وال حضورا سطحيا يف الزمان >ٕالشارة ٕاىل ح

ٔاو خشصية معينة، ٕانه معل معقد يسـتحرض العامل بلك ٔازمنته ا�تلفة، لينشئ عاملا  ،ما
وحتقق  ،جديدا ال يتجاوز اXات والتارخي والواقع ٕاال برؤية استرشافية، تيضء ا�هول

، وٕاذا اكنت االٓراء السابقة قد حبثت يف عالقة الشعر >لواقع، اخلصوصية يف االٓن نفسه
نارص املكونة للمعرفية الشعرية أثناء حتقق تy العالقة، واليت متثلت يف ووقفت عىل الع 

الوعي والالوعي، والثابت واملتغري، واملمكن والالممكن، واحلارض واملسـتقبل، فٕان محمد 
مفتاح نظر ٕاىل القضية من منطلق البحث يف العوامل املشلكة للوعي الشعري، وهو 

يف النص  وع التصنيفات الثنائية ٕاذ يتساءل عن املعرفةيؤسس لعالقته >لواقع، متجاوزا مجم
ٔان املعرفة يف النص تكون أوال بفضل تفاعل أالديب مع  يبأايه قبلية ٔام بعدية؟ جم  ،أالديب

املرسل واملتلقي، ورابعا  احمليط، وåنيا بفضل تفاعل النص مع نفسه، وåلثا بفضل تفاعل
قضية معرفية الشعر من خالل مفتاح يطرح محمد  ، ٕان)10(بفضل تفاعل املتلقي مع النص
وذ» عرب عالقة الشاعر مبحيطه،  ]حية،ل الوعي من يالتفاعالت اليت تسهم يف تشك 

وعالقة النص بذاته وبغريه من النصوص، وعالقة الاكتب جبمهور املتلقني، ٕاال ٕان هذا 
لفيات وقَنَاعَات الوعي خيضع من ]حية ٔاخرى لقراءة املتلقي وتأويالته اليت تنبين عىل خ 

  .معينة
        ::::معرفية الشعر وخصائص الوعي الشعريمعرفية الشعر وخصائص الوعي الشعريمعرفية الشعر وخصائص الوعي الشعريمعرفية الشعر وخصائص الوعي الشعري****

تتحدد معرفية الشعر من خالل مجموع اخلصائص اليت يمتزي هبا الوعي الشعري، وطبيعة 
ٔانواعه، وبغض النظر عن تشلك تy املعرفية من داخل الواقع ٔام ال، فٕان جل االٓراء تلتقي 

مكو]ت داخلية وخارجية، حيث يؤكد ٔامين  يف كون املعرفية معلية معقدة تتشلك عرب
ٔان الوعي الشعري « مزيات خاصة به، تمتثل يف كونه جيمع بني اخليال والعاطفة  اللبدي
، والفكرة نفسها يطر�ا عيل جعفر العالق اXي يرى ٔان وعي الشعر يتشلك )11(روالفك

ëة، واجلنون >خليال ، حيث ٕان الشهوة تتعلق >لعاطف)12(من سامت الشهوة واجلنون والرؤ
اXي يطأ ا�هول واملسـتحيل وغري املعقول، ٕاىل جانب الرؤë اليت متثل جزءا من الفكر 
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، مما جيعل املتطلع ٕاىل ما هو مسـتقبيل، وهذه العنارص الثالث يه ما ميزي الوعي الشعري
ع املعرفية يف الشعر ال تنبين عىل عنرص واحد، بل عدة عنارص يتداخل فهيا اخليال م

ٔان الوعي الشعري وعي استرشايف عىل  احلقيقة، والعقل مع العاطفة، ويرى محمد بنيس
، حيث يعينه �سترشاف عىل )13(ونقدي يف االٓن نفسه، ؤانه متغري مع الزمان ،ا�وام

 ،ٕاحداث التغيري يف الواقع، وٕابراز دوره املمزي فيه، ٔاما فاعليته النقدية فتمتثل يف نقده Xاته
ارJ عىل مسـتوى اللغة وأالفاكر، مما يربز حضوره يف التارخي بفضل هاتني وللعامل اخل
ٔادونيس يف كتابه الشعرية العربية واقع الوعي الشعري العريب  ، ويسـتخلصالفاعليتني
ٔالن  ؛ٔان الوعي الشعري املتاكمل هو اXي جيمع بني الشعرية والفكرية شريا ٕاىلالقدمي، م 

توفر قدر من احلرية  بَ جَ ر، وليك يكون وعيه متاكمال وَ الشعر جيمع بني التخييل والفك
وفكرة ٔادونيس أالخرية  ،)14(لضامن حتققه، مؤكدا ٔان حترر الفكر يقابM ح� حترر اللغة

تتطرق لقضية أسـبقية الفكر عىل اللغة، حيث ينفي ٔاي حركة ٔاو فعل للغة دون حراك 
ة ٕاىل حترر اللغة، لكن اللغة حسـبه ال هذا أالخري يقود >لرضور  رُ رû حَ ٔاويل من الفكر، فتَ 

ميكهنا ٔان تؤثر ٔاو تغري ٔاو تتحرر من دون فكر تنويري سابق لها، وX» ومن منطلق 
، فكرته فٕان الوعي الشعري هو الكفيل >لتأثري، ؤان اللغة ما يه ٕاال صورة ]طقة عنه

رية، >لقلق ويمتزي الوعي الشعري يف نظر ٔادونيس ٕاىل جانب مجعه بني الشعرية والفك
 ؛ومعرفة اXات والعامل، وٕاجا>ته تمتزي >ملقاربة ،املعريف الصادر عن هاجس كشف احلقائق

التأمل (عن ٔاحاكم العقل واملنطق  ، وتبتعد)الشعور(ٔالهنا ممزتجة >ملؤثرات النفسـية 
 بل ،، مما جيعل الوعي الشعري متحراك عىل ا�وام ومتفجرا، وٕاجا>ته غري يقينية)والوعي

يه عبارة عن ٔاسـئ� مسـمترة، ٔالن ٔافق املعرفة يف الشعر يظل مفتوحا ومبنيا عىل 
، وفكرة ٔادونيس تقود] ٕاىل القول ٔان الشعر ٕاذا اكتفى برصد )15(�ح�الت اليقينية

فٕان وعيه ح� سـيؤول ٕاىل الركود والعقم، وX» فهو ملزم  ،¡ءٔاحداث العرص دون مسا
 يكتفي برصد املناسـبات ٕ>عادة تصويرها واقتضاب يك يكون فاعال يف العرص، ٔاال

¡ ٕابداعيا وفكرë، حىت ءمشاهدها، بل يكون حرë به عىل ا�وام ٕاشهار سـيف املسا
  .بفضل معرفيته املتجددة يمتكن من ٕارساء ماكنه يف الفعل احلضاري
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يت ٕان خصائص املعرفية الشعرية اليت تتحقق بفضل تنوع عنارصها يف النص الشعري، وال
بعض  حتيل ٕاىل العاطفة والفكر واخليال، ٔاو ما يؤسس للنص شعريته وفكريته، يرى

مظهر  عنرص يتحقق فيه ظهور املعرفية، يمكن يف الصورة اليت تعد ٔامه ن ٔامهأ ا�ارسني 
يُربز الوعي الشعري داخل النص، حيث يرى عبد الكرمي جماهد ٔان الصورة يه وسـي� 

، )16(حتتويه من قدرة عىل امجلع بني ما ال ُجيمع يف الواقعبفضل ما  ،لالكتشاف والتعبري
يرى محمد عبد اجلليل مفتاح ٔان الصورة ليست عقلية فقط بل حتوي ٔايضا جوانب و 

ٔالن اسـتخدا|ا يدل عىل ٕادراك  ؛الشاعر حسـية، ويه حتيل ٕاىل وجود وعي فين �ى
واليت تتضافر مع  ،شـياءوتy احلسـية تتشلك بفضل فاعلية احلس يف ٕادراك االٔ  ،)17(ٔامهيهتا

  .فاعلية العقل لتتشلك الصورة مكظهر للوعي بسامت حسـية وعقلية
ٕان معرفية الشعر تتحدد ٔايضا من خالل ٔامناط الوعي فهيا، واليت تتحقق فهيا خصائص 

وبني وعي  ،عائشة عبد الرمحن بني وعي خامل غري متطور الوعي الشعري، حيث تفرق
الصفوة من أالد>ء عىل ارتياد  نيُ عِ كام تسميه يُ  التطورالتطورالتطورالتطوروعي وعي وعي وعي رتى ٔان فمتطور ومعارص، 

عوامل استرشافية مل يطأها ٔاحد من قبل، حيث ٕان وجود احلس التطوري �ى الشاعر 
وختطيه للعقبات الراهنة حنو ٔافاكر مغايرة، والوعي املعارص بذ»  ،يسهم يف حتريك الشعر

بل ٕان املعارصة احلقيقية تمتثل يف  ليس انشغال أالدب مبا يشغل عامة الناس يف عرص ما،
النفاذ >لبصرية الثاقبة وامللهمة، و>حلس املرهف ٕاىل العمق الغائر وراء أالبعاد الظاهرة، 
ليصغي الشعر ٕاىل النبض الوجداين لٕالنسان املعارص ٔاي# اكن، ذ» النبض اXي حسـهبا 

ٕان مفهوم الوعي  ،)18(جودقلام حيسه عامة الناس ف% يشغلهم من مهوم العيش ورصاع الو 
ب منه �سـ�ع ٕاىل طلو الشعري احلق �ى عائشة عبد الرمحن هو وعي استرشايف، وم

صوت إالنسانية مجعاء، حيث ٕان معارصته ال ترتبط بر>ط احمللية والعرصية فقط، بل ٕاىل 
جانب ذ» عليه ٔان ينفتح عىل قدر ٔاكرب من ٔافق العاملية يف حركهتا الوجدانية عامة، 

X» فأي تعبري شعري عن نطاق حميل حمدود، يكون ُمطالبا يف ٔاساسه من خالل و
يفرق عبد القادر راحبي بني وعي فين ووعي ، و �سترشاف ٔان يتوجه حنو ما هو ٔاوسع

حضاري يف النص الشعري، حيث ٕان اXات الشاعرة ال تتحرك ٕاال وفقهام يف خلق نصها 
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ت ٕابداعية، ويتشلك الثاين من خالل الواعي، ويتشلك أالول من خالل ٕاشاكليا
شعرا ) (شعرا ٔاو نرثا(ه النوعي ء، فالوعي الفين حيقق للنص ان�)19(ٕاشاكليات موضوعية

وغريها من التصنيفات اليت تربز الهوية الفنية للنص الشعري، ٔاما الوعي ) معودë ٔاو حرا
ن ياو) الوع  ،وماتهاحلضاري فهو وعي حييل النص ٕاىل بيئته يف ٕاطارها التارخيي بلك مق

يتأسسان من خالل ما يطرحه النص من ٔاسـئ�، ونلحظ هنا ٔان الناقد ال يربط ٕاåرة 
أالسـئ� >جلانب الفكري فقط، فالنص الشعري حسـبه ُمطالَب ٕ>åرة إالشاكليات 
املوضوعية ٕاىل جانب إالشاكليات إالبداعية حىت حيقق وعيا متاكمال، فال يكفي ٔان 

ن واقع معني، وٕامنا عليه ٔان يطرح ٔاسـئلته أيضا عن كيفية تعبريه عن يتساءل الشاعر ع
ذ» الواقع، وٕان اكنت أالدوات إالبداعية احلارضة كفي� بتحقيق وعي متاكمل ٔام ال؟ 
وهذا ما حدث >لفعل يف بداية ظهور الشعر احلر يف الوطن العريب عامة، واXي اكن 

اليت ُطرِحت يف شلك ٔاسـئ� حضارية، ٔاعقبهتا  نتيجة لطرح أالسـئ� إالبداعية واملوضوعية
ٔاسـئ� ٕابداعية حول ٕاماكنية الشلك الشعري القدمي يف املسايرة، وX» فتضافر الوعي 
الفين والوعي احلضاري يؤسسان عىل ا�وام وعيا شعرë ]فذ البصرية ٕازاء احلركة 

  .ن حتديث ٔادواته، انطالقا ماخلارجية، و« القدرة عىل ممارسة الفعل التحدييث لها
من حيث كونه ذا  اXي يؤسس للشعر معرفيته الوعي الشعريقضية يطرح ٕاحسان عباس 

بعدين فين وفكري، حمددا العوامل اليت تسهم يف حتديد التوجه الفكري للنص الشعري، 
، ذ» ٔان الوعي )20(...واليت من بيهنا �جتاه أالديب، واحلياة العامة، وخشصية الشاعر

جت عن تفاعالت فنية وفكرية مرتبطة >لراهن أالديب و�ج�عي عامة، مما يو� الشعري ]
�يه مجموعة من اخلصائص اليت متزيه +رخييا، ويتطلب حتديده يف النص الشعري ٔان يكون 

، القارئ عىل دراية شام� بقضاë العرص يف خمتلف جوانهبا السـياسـية و�ج�عية والثقافية
فيدوح ٔاشاكل الوعي الشعري ممزيا من خاللها بني الوعي الشعري حييص عبد القادر و 

القدمي واحلديث، حيث ٕان أالول اكن خاضعا لرشوط خارجية تفرضها ٔانظمة معينة، وجممتع 
معني بتقاليده ؤاطر موروثه، ٔاما الثاين فصار مييل ٕاىل ذاتية املبدع واسـتقالليته، ومن بني 

ومظهرا  ،حلس ا�رايم اXي ميثل نوعا من الوعئاشاكل الوعي الشعري املعارص حسـبه ا
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اXي     من مظاهر جدلية اXات يف رصاعها احملتوم مع الكون، والهروب ٕاىل العامل املثايل
ميثل قمية جاملية، تتفاعل بفضل شـبكهتا الرمزية بني �ندماج النفيس للمبدع وعامله 

عة للتطور الزمين اXي ، وتبدو معرفية الشعر من خالل هذا الرٔاي خاض)21(الظاهري
يفرض علهيا تو/ا عاما، حيدد لها خصائصها من حيث مسة امجلعية ٔاو الفردية فهيا، ومظاهر 
تأثرها وتأثريها يف العرص، ذ» ٔان الشعر معل جوهري يف احلياة بفعل وعيه اXي يسهم 

  .يف حركة الواقع جامعيا اكن ٔام خشصيا
        ::::معرفية الشعر والوظيفةمعرفية الشعر والوظيفةمعرفية الشعر والوظيفةمعرفية الشعر والوظيفة****

�ارسني يف طر�م لقضية املعرفية >لوظيفة اليت يؤدهيا الشعر، سواء يسـتأنس بعض ا
تشلك  ٔااكنت وظيفة خارجية ٔام داخلية، ويه معلية معقدة ومتنوعة حيث يرى البعض أن

واXي يكون بفضل الوعي الشعري، هو يف ٔاساسه فعل حياة ال فعل  ،الفكر يف الشعر
اXي يساعده  ، ا�وام ٕاىل يشء من التنظريلكنه حباجة عىل ،تنظري كام تفعل بقية العلوم

ه أالخرية قد ذٔالن ه ؛عىل التحرك حنو اخلط اXي يضمن « التالؤم إالجيايب مع البيئة
وX» فلك وعي شعري هو يف  ،)22(تفرض من حني الٓخر احتياجاهتا الفكرية عىل أالدب

لك ثقM وحيويته ٔان الهناية تفاعل مع البيئة ومتطلباهتا، حيث يقتيض الفعل الشعري ب
يكون هناك تنامغ متواصل مع حركة البيئة، بتفعيل حركة الوعي العامة فهيا >ملالحظة 

سعي الشعر ٕاىل التفاعل مع البيئة، هو نتاج غاية معينة يراها وجيه ، و ¡ والنقدءواملسا
 وX» فلك وعي ،)23(فانوس تمتثل يف حتقيق اخللود لٕالنسان يف آنية معينة من الزمن

شعري عنده يف تفاعM مع مقتضيات البيئة، ٔاساسه تy الرغبة يف اخللود، واليت تدعو 
يرى مرشي بن خليفة ٔان ، و ¡ احلارض لفهم املسـتقبل واسترشاف مالحمهءالشاعر ٕاىل مسا

¡ ءالوعي الشعري هو ٕابدال ملا يف اخلارج، ويقوم عىل مناهضة ال#ذج القامئة، وذ» مبسا
اهزتازات يف املنجزات السابقة، وهو يف جوهره قلق وجودي وحبث عن  مما يو� ،اXات

اجلوهري، فتتشلك بفضM الرؤë يف بؤرة التجربة الشعرية مرتََكزا فاعال يكشف عن 
  )24(.>طنية التجربة إالنسانية
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ٕان معلية الوعي الشعري اليت تفيض ٕاىل تشكيل الرؤë مكنجز مركزي يف النص الشعري، 
بفضلها تتفاعل اXات مع كوهنا النفيس واخلارJ، ال ميكن لها ٔان تتحقق ٕاال بوجود الرؤية 

عراب، حيث يرى ٔان الوعي ال يتشلك ٕاال بفضل الرؤية والرؤë، أ حسب ٔامحد الطرييس 
ظة إالبداع بني حلظاهتام، ٕاىل ٔان يقف عىل أالبعاد احلقيقية فيعيش الشاعر ٔاثناء حل

واجلوهرية للنفس، فتتشلك الرؤë كنوع من إالدراك النفيس و�ج�عي لٔالشـياء حيث 
يرى سعد ا�ين لكيب ٔان الوعي الشعري خيتلف من مرح� و  ،)25(ترتمجها ٕاىل هيئة حممت�

 ،)26(ؤية، ٔاما احلديث فيقوم عىل الرؤëٕاىل ٔاخرى، حيث ٕان الشعر العريب القدمي اكن ر 

هو ٔانه يف معقه ميثل حركية ) الرؤية والرؤë(وما نالحظه حول الوعي من خالل املفهومني 
، واختالف معرفية الشعر يتأسس زمنية مرتبطة مبالحظة االٓين واسترشاف املسـتقبل

  .  شلك رؤية ٔاو رؤëزمنيا عىل الوظيفة اليت يقوم هبا الشعر يف حد ذاته، واليت تربز يف 
ٕان االٓراء اليت تدارست وظيفة الشعر، واليت ال تتحقق ٕاال انطالقا من عالقته >لواقع، وال 
ميكهنا تأسيس معرفة فاع� ٕاال بتضافر مكوين الرؤية والرؤë، مل تنتبه ٕاىل ٔامهية مساء¡ 

امتداد تy الشعر Xاته، حيث ال تمكن وظيفته يف مساء¡ واقعه فقط، وٕامنا البد من 
العملية حنو ذاته من حيث  النظر يف ٔادواته وعنارص شعريته ومعرفيته، وهو ما التفت ٕاليه 

  .بعض النقاد ممن درسوا معرفية الشعر انطالقا من العوائق اليت تقف يف طريقها
        ::::معرفية الشعر وعوائق تشلكهامعرفية الشعر وعوائق تشلكهامعرفية الشعر وعوائق تشلكهامعرفية الشعر وعوائق تشلكها****

ُب من تظهر معرفية الشعر يف آراء بعض ا�ارسني انطالقا من رصد العوائ ـِّ ق اليت تَُصع
ëدون تطور  ولُ اليت حتَُ  حتقيق الوعي الشعري �وره، حيث يشري محمد احلرز لبعض القضا

 ،، يف الرؤى الفكرية وأالدبية للنص الشعريالتجزيالتجزيالتجزيالتجزيئئئئيةيةيةيةيطرح قضية ف الوعي الشعري عامة، 
نفسه، مما جيعل وعيه منعزال وسطحيا ومكررا ل  ،واليت ال تسمح « مبالقاة نصوص ٔاخرى

ٔالن تشكيل النص من ٔاجل غاëت خارجية  ؛اليت جتعل من الوعي سكونيا للنفعيةللنفعيةللنفعيةللنفعيةٕاضافة 
يف الهناية ٕاىل وثيقة سـيكولوجية ٔاو اج�عية  ُ«ُ وِّ مجلالياته اخلاصة، مما حيَُ  هدون تأسيس ولُ حيَُ 

فقط، مشريا ٕاىل دور النقد ٔايضا يف انتشار الظاهرة، داعيا ٕاىل تأسيس منظور عقيل 
ٔاي عىل النقد ٕاåرة جدلية الكتابة واحلياة، حىت  ،يييل ٔاثناء دراسة النص الشعري ونقدهوخت 
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يعيد التوازن للقصيدة يف خصوصيهتا اجلغرافية والبيئية والثقافية، مطالبا بعرصنة أالشـياء يف 
وليك يتجاوز الشعر عوائق تشلك معرفيته البد « من حتقيق ، )27(الكون وشعرنة احلياة 

ن الوعي الشعري حيتاج عىل ا�وام ٕاىل املسـمتر، حيث يرى صالح فضل أ  التجدد
التجدد، وال يتحقق ذ» ٕاال بتكيفه مع متغريات احلضارة والفن والوعي إالنساين عامة، 
والقصيدة املتاكم� عنده يه اليت تتجاوز تشكيل الوعي امجلاعي ٕايديولوجيا ٕاىل ٔادائه 

ط للوعي الشعري مع الوعي امجلاعي هو نتاج ، وهذا �خنرا)28(بشلك جاميل جديد
تفاعالت حمتية، يتطلهبا الشعر يف ارتباطه بعرصه وحبركة إالنسانية عامة، حيث ينبين وفق 

  .ٔاطر جاملية وفكرية معينة، جتعM متجددا ومنمتيا للعرص بفضل تy الفاعلية
هو جزء  ،ة يف الشعرٕان هذا الرصد ملفهوم الوعي الشعري >عتباره جوهر العملية املعرفي

، واملتتبع الٓراهئم يكشف عن تنوع العرب املعارصون بسـيط مما تباحث فيه ا�ارسون
اسـتعان أالغلبية بتسمية الوعي، ومسى البعض معلية الوعي اصطال: ومفاهميي، حيث 

بتسميات عامة ترتبط مبظاهر معينة من مظاهر الوعي، مثل الرؤë  آخرونالذ و >لفعل،
¡، والبعض االٓخر ءلتصور والتخيل و�ستيعاب و�ستبطان والتذكر واملساوالكشف وا

بل اكتفى >ٕالشارة ٕاىل وجود الوعي الشعري من  ،طرح القضية من غري تسميات حمددة
، وتتفق جل االٓراء رمغ تباين التسميات عىل ٔامهية معرفية خالل لفظيت املعرفة ٔاو الفكر

  .ضاري «الشعر، ودورها يف حتقيق الفعل احل
        ::::مسميات معرفية الشعر يف النقد العريب املعارصمسميات معرفية الشعر يف النقد العريب املعارصمسميات معرفية الشعر يف النقد العريب املعارصمسميات معرفية الشعر يف النقد العريب املعارص

تتنوع مسميات معرفية الشعر يف النقد العريب املعارص، مع اتفاق ا�ارسني عىل ٔامهيهتا، 
  :ؤابعادها، ونذكر يف االٓيت ٔامه املسميات تداوال

الوعي الوعي الوعي الوعي اتفق جل ا�ارسني العرب عىل ٕاطالق تسمية  :معرفية الشعر مبسممعرفية الشعر مبسممعرفية الشعر مبسممعرفية الشعر مبسمىىىى الوعي الوعي الوعي الوعي****
، حيث يرى محمد ، مشريين من خال« ٕاىل أالبعاد الفنية واملوضوعية املشلكة «شعريشعريشعريشعريال ال ال ال 

مكتفيا  ،)29(احلرز ٔان الوعي الشعري يتحقق >ملوازنة بني متطلبات الكتابة ومتطلبات احلياة
، ويف السـياق ذاته يطلق ددةحم صطلحات>لتسمية لوحدها دون تفصيل للمتطلبات مب

منهبا ٕاىل متطلبات الكتابة واحلياة فيه، ولكنه يسـتخدم  ،الشعري محمد بنيس تسمية الوعي
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، فريى ٔان الوعي الشعري يتكون من خصائص محمد احلرزعبارتني خمتلفتني عن عبارة 
والثانية >لواقع وما يتطلبه من  ،حيث ترتبط أالوىل >لكتابة ،)30(جاملية وخصائص فكرية

قد اكتفيا >لتسمية العامة دون تفصيل حيدد  يناملذكور ْني قمي معرفية، ونالحظ ٔان ا�ارس
ٔاشاكل الوعي أالخرى، اليت تنقسم ٕاىل الفين واملوضوعي، ويتجه محمد مفتاح �جتاه نفسه، 
حيث يلوذ بتسمية الوعي الشعري ل>ال¡ عىل ما يكتزنه النص الشعري من معرفة، وما 

، ويه الفكرة ذاهتا )31(يمصنفا ٕاëه ٕاىل بعدين فين وفكر  ،ميارسه من معلية تفكري
بنيس، واليت يرادفها ٔايضا طرح ٔادونيس اXي يسـتعني بتسمية محمد املطروحة من قبل 

ويرى ٔانه جامع بني الشعرية والفكرية، ٔاو التخيييل والفكري، ٔاو النفيس  ،الوعي الشعري
عي الو (ولكها عبارات ٔاراد من خاللها ٔادونيس بيان و/ـي العم� الواحدة  ،)32(والفكري
وعىل خالف هاته االٓراء اليت اتفقت ، وهام وجه الكتابة ووجه الواقع اخلارJ ،)الشعري

وٕان  ،عىل تسمية املامرسة املعرفية من طرف الشعر >لوعي الشعري، ؤانه يقوم عىل بعدين
اختلفت تسمياهتام ما بني متطلبات الكتابة واحلياة، وبني اخلصائص امجلالية والفكرية، وبني 

وغريها من التسميات اليت اشرتكت يف النظر ٕاىل الوعي ..والشعرية والفكرية ،الفكرالفن و 
الشعري >عتباره معلية ٕابداعية فكرية، فٕاننا جند عىل خالف هذا وجود تسميات ٔاخرى 

ولكهنا  ،يف املضامر نفسه، حيث تشرتك يف إالقرار بوجود وعي ذي شقني فين وفكري
مكتفيا ) الوعي الشعري(يتجاوز التسمية اجلامعة  ختتلف يف املسميات، فضياء خضري

  ،)33(>ٕالشارة ٕاىل بعديه، حيث يرى ٔان للشعر وعيان هام وعيه بنفسه ووعيه بعرصه
فأالول هو وعي بقميه الفنية ا�اخلية اليت تؤسس « بنيته ومتزيه الفين، والثاين هو حضور 

  .يف العرص من خالل الفاعلية فيه
حبي �جتاه ذاته حيث يقر بوجود وعي يف الشعر، ماحنا ٕاëه تسمية ويتجه عبد القادر را

حيث  ،)34(�ستيعاب، مشريا ٕاىل بعديه من خالل تسمييت الوعي الفين والوعي احلضاري
يتأسس النص الشعري عىل معرفة داخلية، ومعرفة خارجية يه يف معقها معل حضاري 

ما هو  يفية الوعي يف الشعر وحيرص عيل حداد تسم ، >عث للتساؤالت و�سترشاف
، حيث ٕان الوعي �يه ال يتحقق ٕاال )35(خارJ، ٔاما ا�اخيل يف النص فيطلق عليه �ن�ء
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Jي يتطلب ممارسة واعية، ٔاما العمليات  ،عىل مسـتوى عالقة الشعر >لعامل اخلارXا
ء للفعل ا�اخلية للنص مفا يه ٕاال معلية روتينية، ٔاو لنقل فطرية تربز حمتية �ن�

، ويف ٕاطار تسمية املعرفية >لوعي، تربز ٔانواع من الوعي اليت يشري هبا ا�ارسون إالبداعي
من تسميات هلام من الوعي الفين  مَ ، حيث ٕاضافة ملا قُدِّ ٕاىل ٔابعاد الوعي الشعري، ؤانواعه

، جند واحلضاري، والبعد التخيييل والفكري، والبعد امجلايل والفكري، والشعرية والفكرية
تسميات ٔاخرى حتاول تتبع ٔاحد البعدين >�رس والبحث، حيث جند محمد احلرز يسـتعمل 

>عتباره مفهوما ٔاوسع، ويدل عىل تالحق النص الواحد مع مجموعة من  الوعي النالوعي النالوعي النالوعي النيصيصيصيص،،،،عبارة 
النصوص الفكرية وأالدبية، واليت يعمل النص الواعي حبقيقته ووظيفته عىل جتاوزها بعد 

، ويبدو الوعي النيص هنا قدرة الشعر عىل التنامغ مع خمتلف النصوص )36(�حتاكك معها
السابقة لوجوده، واملعارصة « سواء ٔااكنت فكرية ٔاو ٔادبية، حبيث يقمي معها حتاورا متعدد 

  .أالبعاد ليشلك يف الهناية خصوصيته املعرفية
البنا ٔانه يعين حيث يرى حسن  الوعي الكتايب،الوعي الكتايب،الوعي الكتايب،الوعي الكتايب،يربز مفهوم آخر �ى بعض ا�ارسني وهو 

القدرة عىل إالفصاح عن مكنو]ت اXات >سـتخدام الكتابة، وهو يتشلك عىل ا�وام من 
، ويف تتبع محمد احلرز حلال الشعر العريب املعارص يسـتعمل )37(خالل وعي اXات بذاهتا

عبارة الوعي الكتايب ليشري به ٕاىل القمي اليت من خاللها يمت النظر ٕاىل الكتابة يف شقها 
، ويف نطاق هذا املفهوم املتعلق بقدرة اXات عىل فهم ذاهتا بفضل الكتابة، )38(النفعي

يف دراسـته لشعر مفدي زكرë وع@ن  وعي اXاتوعي اXاتوعي اXاتوعي اXاتيسـتعمل عباس بن حيىي عبارة 
، )39(لوصيف، حيث يرى ٔان وعي لك مهنام بذاته متثل يف اسـتعامل املاكن مكعادل للنفسـية

 ،مة، مفهوما متو/ا لAات ٔاكرث من اجتاهه للنص الشعريويبدو مفهوم الوعي الكتايب عا
الوعي الوعي الوعي الوعي يسـتعمل بعض ا�ارسني مفهوم ، و ومعليات التفاعل ا�اخلية واخلارجية احلاص� فيه

>عتباره حميال ٕاىل القمي اليت متزي أالدب عن غريه، حيث يرى لك من محمد مصطفى  أالديبأالديبأالديبأالديب
، )40(ديب هو قدرة أالدب عىل �نزëحٔابو شوارب، ؤامحد محمود املرصي ٔان الوعي االٔ 

الناقدين ضيقاه يف قمية �نزëح دون غريها، ٔان و>لرمغ من ٔان املفهوم يبدو واسعا ٕاال 
وللحديث عن البعد الفين يف الشعر وما ، >عتبارها مظهرا من مظاهر ممارسة التخييل
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الوعي الوعي الوعي الوعي مفتاح تسمييت حيويه من قمي تتباين التسميات ٔايضا، حيث يطلق محمد عبد اجلليل 
ل>ال¡ عىل ما حيتويه الشعر من معرفة بقدراته إالبداعية يف ) 41(امجلايلامجلايلامجلايلامجلايل الوعيالوعيالوعيالوعيو الفالفالفالفينينينين

ليشري به ٕاىل  الوعي إالبداعيالوعي إالبداعيالوعي إالبداعيالوعي إالبداعيتشكيل عامله اخلاص، ويسـتعني عبد هللا الغذايم بعبارة 
فه ٔاما البعد اخلارJ فقد صن ،)42(اجلانب الشلكي للنص الشعري وما حيويه من قمي فنية

البعض تبعا لطبيعة املوضوع املتناول يف الشعر، فقسموه ٕاىل بعد سـيايس  واج�عي وديين 
ذ» ٔاحيا] بتسميات ٔاخرى مثل  نيَ عِ بِ تْ وثوري، مسـتعملني مفهوم الوعي ٔاو إالدراك، ومُ 

، ويه مجيعا تسميات تُربز ثراء الشعر يف معرفيته اليت ال تتحقق بوعي )43(معرفة الوجودمعرفة الوجودمعرفة الوجودمعرفة الوجود
  .ري، بل متزتج فهيا ٔامناط الوعي ا�اخيل واخلارJ، مما يشلك لها متزيهافين ٔاو فك

خالفا للتسميات والتصنيفات السابقة جند بعض ا�ارسني   ::::معرفية الشعر مبسممعرفية الشعر مبسممعرفية الشعر مبسممعرفية الشعر مبسمىىىى الفعل الفعل الفعل الفعل*
 الفعلالفعلالفعلالفعليسـتعملون بدل مصطلح الوعي تسمية الفعل، ومن بيهنم وجيه فانوس اXي يرى ٔان 

فيحقق  ،)44(توب ٕاىل املعيوش ل%رس وجوده يف احلياةيتحول عىل ا�وام من املك  الشعريالشعريالشعريالشعري
ه الفين وإالبداعي، وحيقق املعيوش عالقته >حلياة من حيث التأثر ءاملكتوب للشعر ان�

، وهو ما حييل ٕاىل مزية معرفية الشعر اليت ال ترتبط يف ٕاشاكلياهتا مبقومات الكتابة والتأثري
ويسـتعمل ات الوجود يف احلارض املعيش، إالبداعية فقط، بل تتأسس ٔايضا عىل مقوم

ميارس ٕابد�ت ملا هو  الفعل الشعريالفعل الشعريالفعل الشعريالفعل الشعريحيث يرى ٔان  ،مرشي بن خليفة التسمية نفسها
، وهو بذ» يؤكد عىل ٔان الوعي الشعري انسجام بني )45(خارJ ليحو« ٕاىل قمي جاملية

اليت بفضلها  الفكر وامجلال، بني البعد الفين والبعد املوضوعي، واXي تتشلك منه الرؤى
، من خالل استنطاقه ملكو]ت الواقع، يتحقق الفعل احلقيقي للشعر يف تفاعM مع العرص

  .وحتويلها ٕاىل عامل املتخيل، ومنحها حياة جديدة
لقد تعرفنا من خالل الطرح السابق عىل عديد املصطلحات واملفاهمي املتعلقة : : : : خالصةخالصةخالصةخالصة 
ث وجد] ٔانه ال خيرج عن نطاق التفاعل مع ، حيا ٔاو فعالوعيعرفية الشعر >عتبارها مب

اXات واخلارج لتأسيس خصوصيات معرفية معينة، ذات منحى شعري وكتايب ونيص 
منفتح عىل القمي إالبداعية والقمي الواقعية، وما حتمM من تو/ات فكرية متعددة وظروف 

الشعر، وقدرته  متنوعة، ولقد طرحت االٓراء السابقة العديد من القمي اليت تؤسس ملعرفية
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عىل التشلك كقمية معرفية لها مزياهتا، ولها حضورها يف احلركة احلضارية للمجمتع، حيث ٕان 
الوعي الشعري هو يف أساسه نوع من الفهم وإالدراك و�ستيعاب و�ستبطان والكشف 
و�سترشاف، يعمل عىل مالحظة العامل اخلارJ من /ة، وعىل مالحظة بنياته الفنية 

هام الوعي ا�اخيل والوعي  ،خلية من /ة، ليتشلك بذ» من خالل بعدين ٔاو وعينيا�ا
، و>لرمغ من تباين اخلارJ، والAين يسمحان للنص الشعري بتأسيس فاعليته احلضارية

        :التسميات �ى ا�ارسني العرب، ٕاال ٔاننا نسـتطيع الوقوف عىل مجموعة مزيات من ٔامهها
 íة الشعر حبث معقد ]جت عن تشابك عنارصها، وعن البحث يف موضوع معرفي ٔان

تعدد مظاهرها، وعن خاصيهتا اليت ينتج عهنا مجموع ثنائيات ٔامهها ثنائية الوعي 
والالوعي، واليت تقود ٕاىل رضورة �لتفات ٕاىل عالقة الشعر >لواقع وبذاته 
ا وحتديد طبيعته ووظيفته، ؤان معرفية الشعر ال تتشلك داخل النص ٕاال كوهن

معطى معريف جيمع بني الوعي والالوعي وبني خصائص الشعرية والفكرية، 
 .  وتتداخل فهيا مكو]ت خارجية وداخلية

 íالنقد العريب املعارص يتفق يف ٔاغلبه عىل تسمية معرفية الشعر، انطالقا من  ٔان
طبيعة معلية تواصلها، وهو ما يُْعَرُف >لوعي الشعري بغض النظر عام يضمه من 

والوعي، ٔاو ممكن والممكن، ٔاو حارض ومسـتقبل، ٔاو åبت ومتغري، كام وعي 
َد الكثري من  íيلتفت ٕاىل خصوصية النص الشعري يف معرفيته، حيث عَد
التسميات املتعلقة بطرائق تy املعرفية ؤانواعها ؤاقسا|ا، ولكها حتيل ٕاىل وعي 

 .تب النصداخيل بطبيعة النص الشعري، ووعي خارJ مرتبط >حمليط وباك
ٔان النقد العريب حباجة ٕاىل اتفاق اصطال: يَُمكُِّن القراء والباحثني من متتني 

  .    البحث يف قضية معرفية الشعر، ومسـتوëهتا الواعية والالواعية
  
  

 
 



  مكسح دلي�/أ معرفية الشعر يف النقد العريب املعارص                                                                  
 
 

 2014ديسمرب                                    227                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــشششش
 

                                                                        

1
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