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 اإلهداء:

                                                                                                                                                                                                               

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز ما لدي فً هذا الوجود إلى التً أخرجتنً إلى 

النور إلى من أوصى على طاعتها سٌد األنبٌاء وحث على اإلحسان إلٌها حتى الفناء 

نً باألمل التً دعوُتها رافقتنً لتؽٌر دربً ..... أمً إلى من واستنً فً اآلالم وزدت

 .الحنونة   إلى الذي أحمل اسمه بكل فخر إلى روح أبً الطاهرة أسكنه هللا فسٌح جنانه



 

 

 

 الشكر:

 

 فً مثل هذه اللحظات ٌتوقؾ الٌراع لٌفكر قبل أن ٌخط الحروؾ لٌجمعها فً كلمات     

هللا عز وجل إلى أستاذي المشرؾ الدكتور إبراهٌم بالقاسم فبل أملك إال أن أتوجه بشكر بعد 

على تفضله بتؤطٌر هذا البحث و وقوفه إلى جانبً فً كل مراحله و إعانتً فً جمٌع 

 . محطاته بمتابعته وتوجٌهاته منً أٌضا

  كما أتقدم  أٌضا بالشكر الجزٌل إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة   

د ـ عبد الرحمان حاج علً  أ ـ د مجاهد عبد القادرالدكتور إبراهٌم بلقاسم ،    

ومنً أٌضا جزٌل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة فً دروب عملً ، و إلى من 

وقؾ على منابر العلم و أعطى من حصٌل فكره لٌنٌر دربً إلى إخوتً حبٌبة وكوثر 

   ومحمد رضا ورفٌقات دربً

دٌري لهم أكبر من كل شكر فواجب علٌا شكرهم جمٌعا ، وإن كان تق

تحمله الكلمات ، فجزاهم هللا عنً كل الجزاء و سدد خطاهم إلى 

 . سبٌل العلم والمعرفة



 

 

إّننا نعٌش زمنا ٌكثر فٌه الّجهل بٌن المحافظٌن و المجّددٌن فً مختلؾ المجاالت، سواء     

حٌث أصبحت الساحة األدبٌة تشهد خبلفا السٌاسٌة، الثقافٌة أو األدبٌة والتً هً موضوع بحثنا 

 وأكثر ما... عسٌرا بٌن المنشؽلٌن بقضاٌا الحدٌث و خصوصا القضاٌا التً تتصل بفنونه الجدٌدة

 .ٌكون هذا الجدل بٌن المحافظٌن و المجّددٌن

لكن موضوع بحثنا هذا ال ٌتطرق فً الحقٌقة إلى دراسة ذلك الجدل ، وإال كّنا طرحناه فً شكل   

الٌة هً فً الواقع جدُّ معقدة خاصًة وأنها أصبحت تمّثل أساس التناقضات االجتماعٌة و إشك

، أو "التراث و الحداثة  "، أو"إشكالٌة األصالة والُمَعاصرة  :"السٌاسٌة و الثقافٌة الٌوم تحت اسم 

ًّ تحت اسم  "الكبلسٌكٌة و الحداثة" الٌسار الٌمٌن المحافظ و "أو كما نجد فً المٌدان السٌاس

، بل إّن تصورنا ألبعاد هذا البحث تفوق ذلك ألّننا مإمنون بؤّن الحداثة و التراث "المتطرؾ 

ازدواجٌة متبلزمة ولٌس من الطبٌعً أن نتصور حّدة الجدل و الصراع تبلػ حد التناقض و 

 نرٌد من خبلل هذا نإكد أّننا ال" اإلبداع " القطٌعة بٌنهما، وخاصًة حٌن ٌتعلُق األمر بمجال 

إنما هدفُنا هو التؤكٌد على مدى حمٌمٌة  السقوط فً السلفٌة وال فً أٌة إشكالٌات فلسفٌة أخرى ،

عبلقة التراث باإلبداع ؛ وإنما ٌكون فً مدى تفاعل تجربة الشاعر اإلبداعٌة مع مجموع العبلقات 

بمفهومها الحضاري اآلن ٌحقق شاعر العصر بهذا حداثة  الّنفسٌة و االجتماعٌة و التارٌخٌة، و

الذي أساسه التكامل اإلٌجابً  بٌن كّل ما ٌرتبط بالحداثة من تراث و تحدٌث وتجدٌد وتعاصر أما 

أسباب اختٌارنا لهذا البحث ، فتعود أساسا إلى أهمٌة موضوعه ، وهو مطروح على مستوى 

 . الساحة األدبٌة و النقدٌة  والفلسفٌة فً اآلونة األخٌرة بشًء من الحّدة

فإّن فً تقدٌرنا أن هذا الموضوع على جانب " فً الحداثة الشعرٌة " وإذا كان عنوان البحث    

.  من األهمٌة، خاصة حٌن نتذكر تلك التساإالت التً ٌطرحها النقّاد والطبلب عن الشعر المعاصر

        ومن خبلل موضوع البحث تطرقنا إلى العناصر األتٌة:

ن المسابل التً ال ٌستؽنى عنها فً التعرض لموضوع الحداثة فً التمهٌد تعرضت لطابفة م 

الشعرٌة على وجه الخصوص ،حٌث تطرقت إلى إجبلء الؽموض عن بعض المفاهٌم ذات 

االتصال القرٌب والوثٌق بالعصر وبمفهوم الحداثة ،  كالتراث والتجدٌد والتحدٌث والمعاصرة 

وبه االختبلط فً المصطلحات وؼموض  ذلك حتى ٌتسنى لنا مواصلة البحث فً جو ال ٌش...

كان البّد من هذا التمهٌد فً نظري ،لرفع كل تناقض  عن عنوان البحث ،ولتحدٌد  األمور ،و

ه لخدمة قضاٌا هذا البحث ،ومن ٌتصدى لمثل هذا  المصطلحات وتوحٌدها وحصولها ،حتى توجَّ

د معانٌها ،فً كتابات ال العمل ٌذهله تشعُب المصطلحات ، معاصرٌن ،نتٌجَة تمسك بعضهم وتعدُّ
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وبالفعل فقد ... بالمصطلح العربً القدٌم ،واتجاه بعضهم اآلخر إلى توظٌؾ المصطلح الؽربً 

كانت النتابج التً أسفر عنها التمهٌد العام مفٌدة ،إذ  أنارت لً سبٌل الدراسة فً الفصول البلحقة 

 .       بهدؾ التحدٌث الشعري...وعّمقت فهمً بمدى تفاعل التراث والتجدٌد والمعاصرة 

أما الفصل األّول فقد كان امتدادا للّتمهٌد ،وهو فصل ٌؽلب علٌه الطابع الّنظري ،وقد ارتؤٌنا   

التطرق فٌه إلى الحداثة الؽربٌة بادئ ذي بدئ ،حتما  ولزاما ذلك   الن الحداثة العربٌة فً حقٌقة  

رب الحداثٌٌن تؤثروا وبشدة بالشعر الؽربً ،فنظموا األمر امتداد لحداثة الؽرب وألّن  الشعراء الع

على طرٌقتهم ،واتبعوا أوزانهم وعمودهم ،وما التؽٌٌر الذي طرأ على القصٌدة ومعناها إال دلٌل 

 .             صادق لكّل ما أسلفنا ذكره

حٌان وبعدها انتقلُت إلى الحداثة العربٌة التً الزال مفهومها ؼامضا ومشّوشا فً بعض األ   

 .خاصة لدى هإالء الطفٌلٌٌن الذٌن ٌجهلون حقابق األمور وٌتزّعمون المعرفة والعلم

ٌَرها على ؼموض مفهوم الحداثة العربً الٌوم وقّدمنا حبلّ      واخترنا بذلك إشكالٌَة التراث وتؤث

 .إلصبلحه مناصرٌن فً ذلك الجابري الذي ال تخفى جهوده فً هذا المجال 

الموسوم بالحداثة الشعرٌة وهو أهّم فصل فً المذكرة تعرضنا فٌه إلى معظم ما الفصل الثانً    

ٌتعلق بالحداثة الشعرٌة من امتداد جذورها فً التراث ،ثم اتجاهها ،فقضاٌاها إلى أن ختمنا الفصل 

بإشكالٌة مطروحة على الساحة األدبٌة الٌوم ،وهً إشكالٌة التلقً للنص الشعري وهو متجه نحو 

 . الحداثة

فقد كان عبارة  عن تطبٌق على نص حداثً لصبلح عبد الصبور  وأما آخر جزء فً المذكرة ،    

ًّ فكانت القراءة  باعتباره من أهم الشعراء الحداثٌٌن العرب ،ودرسُت الّنص وفق منهج حداث

 . سٌمٌابٌة تفكٌكٌة لقصٌدة الحبلّج

ٌّة النق    ٌّة ،ألن هذه المهمة ال ٌقوم بها إال الذٌن وال أزعم أّننً أتٌت بكل ما تستوجبه العمل د

 .استكملت لدٌهم األدوات النقدٌة ووسابل التقوٌم المختلفة

وقد ختمُت البحَث بفكرة استخلصتها وشؽلت بالً طٌلة مدة اإلنجاز ٌتمحور موضوعها حول ما   

عدم اكتمال  إذا كانت للحداثة الشعرٌة العربٌة مدرسة تمثلها ،وقد حاولت اإلجابة عنها رؼم

فقط أرجو من نقادنا أن ٌتوسعوا فً األمر حتى ٌفكوا عنه الؽموض وتقصً  التجربة لدّي ،

إشكالٌات العصر ،وبهذا نبلحظ أن فصول المذكرة مترابطة ومتكاملة ولعلّه ٌتضح من ذلك 

 أن المنهج فً جملته بنٌوي تحلٌلً ألننً أخذت الظواهر ،وقمت"الفصول"التصوٌر الخاطؾ لها 

 .بتحلٌلها والتعرض لها بالنقد

وأما الكتب التً اعتمدت علٌها فقد كانت جلُّها ألدباء معاصرٌن ،ذلك ألّن طبٌعة الموضوع تحّتم 

علٌنا مثل هذه المصادر ولقد اعترضتنً صعوبات كبٌرة فً الحصول علٌها على أننً أرحب بكل 



 

ً هذا البحث وهللا الموفّق للصواب تقوٌم و تصوٌب ٌتفضل به األستاذ وآمل أن أكون قد وفقت ف

 .،ومنه نستمد العون والمثوبة 
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الحداثة لٌست موضوعا مستحدثا ،بلهو موضوع قدٌم تناوله العدٌد من المفكرٌن والنقاد عبر عصور  

كانت دراساتهم متمركزة حول إظهار الخبلؾ بٌن  الزمن ،ونقادنا ومفكرونا العرب مثال صادق لذلك ،إذ

 .الحٌاة فً كل زمان ومكان .القدٌم والحدٌث باعتباره أصبل من أصول 

وقد ظهر الخبلؾ بٌن أنصار القدٌم والجدٌد فً أدبنا العربً منذ أواخر القرن األول الهجري ،فاشتدت 

وهكذا كان أبو عمرو بن ...ألخطل الخصومات بٌن أنصار الشعراء اإلسبلمٌٌن كجرٌر والفرزدق وا

 .العبلء مثبل،الٌروي شعر جرٌر إال على كره منه

ثم ظهر الخبلؾ فً منتصؾ القرن الثانً للهجرة  بٌن أنصار الجاهلٌٌن واإلسبلمٌٌن من جهة وبٌن 

أنصار المحدثٌن من جهة أخرى أي بٌن أنصار بشار بن برد وتبلمذته من جهة وبٌن أنصار امرئ 

 .ٌره من الجاهلٌٌن القٌس وؼ

ثم ظهر هذا الخبلؾ فً القرن الثالث الهجري بٌن أنصار أبً تمام وأنصار البحتري ، كما ظهر فً 

القرن الرابع الهجري بٌن أنصار المتنبً وخصومه ،وقد ألفت فً هذا الخبلؾ كتب كثٌرة أشهرها 

للقاضً الجرجانً ، وكان محور "الوساطة بٌن المتنبً وخصومه "لآلمدي ، و" الموازنة بٌن الطابٌٌن"

هذا الخبلؾ بٌن أنصار القدٌم والجدٌد ٌدور حول اللفظ والمعنى ،أما أنصار القدٌم والجدٌد ،وهم علماء 

ٌتخذون اللفظ مقٌاسا لجودة الشعر ،فكلما قرب هذا اللفظ من البداوة ،وكلما "اللؽة ورواة األدب ،فكانوا 

ان الشعر جٌدا ، أي أن جزالة اللفظ وشدة القرب بٌنه وبٌن ألفاظ كان رصٌنا ٌمؤل الفم ، وٌهز السمع ك

 ،"البادٌة كانت هً المزٌة األولى للشاعر ،ثم تؤتً بعد ذلك جودة المعنى والتعمق فٌه 

وأما أنصار الجدٌد، وهم الشعراء واألدباء والنقاد، فقد جعلوا من جودة المعنى والتعمق فٌه"،
1
ومن  

جعلوا من ذلك كله المزٌة األولى للشاعر، ثم ...مبلءمته لبٌبة الشاعر وعصره وروحه وثقافته وفنونه 

جعلوا بعد ذلك المزٌة فً ألفاظ الشاعر وعباراته ....لم ٌبرح الباحثون ٌعالجون هذا الموضوع بعناوٌن 

 متعددة ،ومن نواحً مختلفة .

ث والحداثة "،وقد كانت ؼاٌتنا من ذلك العرض لمسالة القدٌم ونود أن نحصرها هنا تحت عنوان "الترا

والجدٌد أن نبٌن مدى ارتباط التراث بالحداثة ،لدرجة أننا إذا قلنا "الشعر الحداثً"بالمفهوم الحضاري فإننا 

نجدها عبارة تستثٌر فً النفس ، من الوهلة األولى سإالٌن أساسٌٌن :أولهما عن معنى الحداثة ،وثانٌهما 

عبلقة الحداثة بالتراث ،ونحاول فً هذا المدخل أن نجٌب عن السإال األول ونتعرض بالتفصٌل  عن

لئلجابة عن السإال الثانً فً الفصل األول ،ذلك لما نراه لهما من أهمٌة فً جبلء بعض التصورات 

 العامة ،لكن علٌنا

                                                                  
1
 طه حسٌن حدٌث األربعاء،  
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التعبٌر ـوالتً ؼالبا ما  قبل ذلك أن نسلط الضوء عن بعض المصطلحات التً وردت مع العصر ـإن صح

تكون سبباً فً خلط تلك التصورات ،كما أنها تقترب نوعا ما من مفهوم الحداثة إن لم ٌكن ذلك جانبا إلى 

جانب ؛ ومن تلك المصطلحات : التجدٌد ، التحدٌث ، المعاصرة أو التعاصر ..... وهً مفاهٌم متداخلة ، 

 تطابقة .تدّل على مفاهٌم متفاوتة ، وأحٌانا كثٌرة م

وهو إضافة    فالتجدٌد   Renouvellementفً المفهوم الحدٌث ظهر فً نهاٌة المرحلة الكبلسٌكٌة،   

شًء جدٌد لقدٌم الذي ٌختلؾ عنه وما ٌجب تؤكٌده هو أّن كل جدٌد إضافة ؛ وكل إضافة البد أّن تنطلق 

 ....حرٌة المجّدد ، لقدراته أي أّن الجدٌد مإصل بالضرورة أّما أشكاله فهً متروكة ل. من ركابز 

ًّ وقد       التحدٌث أما  Modernisationفهو حركة معاصرة آنٌة ، وهو كل جدٌد لكّنه آن

 . تمّر مرحلته وٌنقضً زمنه ، وٌعوّضه زمن آخر أو تحدٌث آخر

ٌُفهم سلًبا، ذلك لكونه ضّد     المعاصرة أّما   Contemporaineiteفمفهومها ؼالبا ما 

وعلى هنا ـ فً نظرنا ـ فإّن المعاصرة فهم سلبً . و السلفٌة فً السلوك والتفكٌر و الكتابة الكبلسٌكٌة

ا ، خاصة ونحن فً عصر اختلطت فٌه  األفكار و ًٌّ اآلراء واالتجاهات ؛ فاختلط  ولٌست مفهوما سلب

فبة ألخرى الحابل بالنابل ، حتى أضحى الشًء الواحد أو المفهوم الواحد ٌختلؾ من شخص آلخر بل من 

" ، ومفهوم المعاصرة واحد مّما أسلفنا ذكره ، وفً هذا اإلطار ٌحق لنا أن نبلحظ نمطٌن اثنٌن من 

خاصة على مستوى األدبً وهذا ما ٌّهمنا فً األمر ، وقد ٌكون كل النمطٌن بعٌدٌن عن " العصرٌة 

طحٌة لمعنى العصرٌة حٌث نجد التصّور السلٌم للعصرٌة أولهما ذلك الذي ٌتمثل فٌما نسمٌه بالنظرة الس

الشاعر ٌتحدث عن مبتكرات عصره و مخترعاته ، ظّنا منه أنه ٌمثل عصره وٌشارك فٌه والحقٌقة أنه 

بذلك إنّما ٌعٌش على هامشه وثانٌهما ٌتمثل فً الدعوة المؽالٌة التً تدعو إلى العصرنة المطلقة والتً 

 . توشك أن تنفصل نهابٌا عن التراث 

الشخص عصرٌا بصورة مطلقة كان ٌعنً التسلٌم بالفساد التام لكل القٌم التقلٌدٌة أو المشاركة وكون   

ٌّار الظواهر المعاصرة ، و أن ٌستخدم حساسٌته الدرامٌة التً " فً ذلك  بؤن ٌلقً الشخص بنفسه فً ت

".تتمٌز بزٌادة المرارة فً الشعور ، ٌستخدمها فً أن ٌخلق منها فًنا وأدًبا 
1

 

ٌّة من طرؾ مإرخً األدب وهً الفترة التً     وأدب المعاصرة أو األدب المعاصر قد ُحددت فترته الزمن

وقد تسؤلنً :"م إلى الٌوم وٌطرح الدكتور حامد حفنً داود سإاال فً هذا اإلطار قاببل 1919تبدأ بثورة 

.ولم ال تكون أطول من ذلك أو أقصر....حددُت الفترة المعاصرة  لما
2
 " 

ٌّة تساوي متوّسط عمر األدٌب أو العالم مستندٌن فً ذلك إلى "وعلّة ذلك فً نظره أّن    هذه الفترة الزمن

ٌّن من األدباء أو العلماء  علم اإلحصاء وهو امتداد زمنً كافً إلبراز ٌّنة فً حٌاة جٌل مع خصابص مع

                                                                  
1
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ٌّزهم عن  ٌّة التً تم ٌّنة من الزمن، وكانت لهم انطباعاتهم الخاصة و سماتهم الفن تعاصروا فً حقبة مع

ؼٌرهم من السابقٌن و البلحقٌن لهم
3
  

ًّ خمسٌن عاما فً     المستقبل ٌدخل أدبنا المعاصر فً عداد األدب الحدٌث وٌضٌؾ أّنه بعد مض

من  فقد كان فً وسعنا أن   .وهكذا مع امتداد الزمن ... ،وتصبح الفترة التً تلٌه هً األدب المعاصر

  modernitéنقّرر فً بساطة أنها مفهوم أعمق من التجدٌد  

ًّ وحضارّي متكامل ومتحّول ، إّنها أّما الحداثة والتحدٌث و الحاضر و المعاصرة ألّنها خطاب فكرّي  وفن

القدرة على تمُثل الماضً والحاضر و المستقبل وإدماجهم مًعا إلنتاج شكل معرفً قادر على تمثٌل 

الهواجس و التعبٌر عنها ، أي أّنها تمثُل للتراث المشرق بؤدوات إجرابٌة حّداثٌة ورإٌة مستقبلٌة لكل ما 

 .ة ما أمكن لكل زمان وكل مكان هو حاضر فتصبح بهذا الحداثة صالح

فالحداثة إذن إذ تستقبل الحٌاة ، فإّنها لعازمة على أن تجعل من ساحاتها مضمار تجدٌد و تؤصٌل وقناة "   

ربط وتوصٌل ، متحولة بالكتابة من وضع المقاربة أو الردٌؾ حٌث كان وضعها أفبلطون ، أومن وضع 

إلى حضور فٌه امتؤل الهوٌة ، وسماكة ... النتشالها من أوضاره النخاسة و النجاسة الذي ظّل باتاي ٌدافع 

الّذات المتجدرة فً أرصٌتها المعرفٌة و المتعالقة مع روافد الكون الفكري و اإلنسانً على نحو ٌقوي فٌها 

سٌبوٌه الجاحظ ،وابن : اإلحساس بالجدارة وبالقدرة على تدارك الّركب بذات الوتٌرة التً الزمت خطها 

ة والتوحٌدي والجرجانً وحازم وابن خلدون ، وابن رشٌد ، وابن عربً و أخرٌن كثٌرٌن من األعبلم  قتٌب

 " الّزهر لركابز حضارتنا 

نرٌد إذن أ، نرفع لواء "نرٌد فً دراستنا ها ته أن ننظر إلى الحداثة كمفهوم حضاري بناء وؼٌر هّدام 

 الذهاب بالعصر إلى التراث. الحداثة التً تدعو إلى إرجاع التراث إلى العصر ال

وكان ٌنبؽً لنا تحدٌد زمن هذه الحداثة
4

، وحداثة موضوع بحثنا هً حداثة القرن العشرٌن وهً فً 

م 1798اصطبلح معظم مإرخً األدب العربً تبدأ من حٌث الزمن بدخول الفرنسٌٌن فً مصر عام 

ًّ المعاصرة و التجدٌد .... ال  م  وتنتهً إلى ما شاء هللّا من عصور المستقبل  والحداثة1613ـ كمفهوم أن

ٌتؽٌر أدُبها بامتداد الزمن مهما تعددت عصور المستقبل وهً على الرؼم من ذلك مفهوم ٌختلؾ من اّسم 

إلى أخر أو من أدٌب آلخر " فالحداثة عند أدونٌس فعل إنتقالً تحّولً باستمرار وهً عند فاٌز خّضور 

ٌد للمفردة و الصورة ....إسرار على اإلٌقاعً الوزنً وتول
1

                                " 

لكن مفهوم الحداثة فً اتجاهه اإلٌجابً مهما كانت الظروؾ " ٌدفع بعناصر االختبلؾ و التنوع إلى 

مّصب واحد هو خدمة هذا األدب بكل مبلبساته " 
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 الحداثة الؽربٌة

" بودلٌر" هو الشاعر الفرنسً إّن أول من استعمل مفهوم الحداثة بالمعنى المؤلوؾ الٌوم لدى الؽربٌٌن  

الذي أشار فً مقاالته وفً دراساته عن معارض الفنون التشكٌلٌة ، إلى أّن ثمة فّنًا وشعًرا حدٌثا ، وقد 

ٌصبح هنا بظهور المدٌنة التً بدأت بالتكّون فً نهاٌة القرن التاسع عشر ، أثًرا فً تؽٌر المفاهٌم نظًرا 

ٌّر العبلقات بٌن األفراد و ا ألوضاع خاصة بٌن الرجل و المرأة ، وٌرى أنطون مقدسً أن كلمة حداثة لتؽ

".اسُتخدمت منذ زمن طوٌل فً الؽرب بمعنى عام ، ٌكاد ٌكون مرادفا لكلمة جدٌد" 
1

                                             

ٌّة و أدابها ،  أما مع    بودلٌر استعملت بمعنى آخر أي للداللة على ظاهرة تارٌخٌة جدٌدة ،هً ظاهرة المدن

 .                                                                                               ثم شاع استعمالها بمعان مختلفة ؼٌر متفقٌن على مفهوم واحد موّحد للحداثة

أّما الٌوم فٌتؤرجح مفهوم الحداثة عند الؽربٌٌن ـ بٌن معنٌٌن األّول ٌشٌر إلى العصور الحدٌثة التً بدأت 

مع عصر النهضة الؽربٌة ، أي فً القرن الخامس عشر باختبلفه ثقافًة وإنساًنا وعلًما عن العصر الوسٌط 

من المفّكرٌن ، إالّ أّنهم ٌركزون دراستهم  ؛ولعل الّذٌن ٌستعملون مفهوم  الحداثة بهذا المعنى هم األكثرٌة

ٌُسهبون فً دراسة الفكر و الّشعر  .       على تبّدل الفكر و الحٌاة االجتماعٌة منذ الثورة الفرنسٌة إلى أٌامنا ، ف

أّما المعنى الثانً فٌشٌر إلى الحداثة على أنها مرحلة جدٌدة من مراحل التطّور العالمً ، وهذا ٌجعلنا   

ٌّز    ".   الحداثة"وبٌن ما هو حداثً " الحدٌث" بٌن ما هو حدٌث  نم

وثمة فرٌق ثالث ٌفضل أن ٌدرس الوضع الراهن من حٌث اإلنجازات التقنٌة والعلمٌة وما ٌترتب عنها   

ٌّة كقاعدة لتؽٌر  ٌّة ومنجزاتها التقنٌة العلم ٌّة ، معتقًدا بؤن الثورة الصناع من نتابج فً الحٌاة االجتماع

                            .                                                                    األوضاع من تقلٌدٌة إلى عصرٌة لتصبح بالتالً وجها من أوجه الحداثة

 .                            هذه هً إذن الخطوط العرٌضة للحداثة الؽربٌة

لمختصر لها كضرورة ألنها سابقة العهد من الحداثة العربٌة ، هذا إن لم نقل وقد ارتؤٌنا هذا العرض ا  

أن كل ما ٌحمل صفة الحداثة فإنما منبعه الحداثة الؽربٌة ؛ لؤلسؾ إّنه نمط تفكٌر معظم العرب الذٌن 

ٌنكرون على أمتهم أمر الحداثة ودم 
5

ما هو الحداثة الؽربٌة ٌسري فً عروقهم مّما جعلهم ٌإمنون بؤن كل 

حداثً فإّنه بالضرورة مستورد من الؽرب ،وهذا ما سنتع
6

 رض إلٌه فً فٌما سٌؤتً فً بقٌة الفصل.
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 الحداثة العربٌة

ٌرى بعض المفكرٌن والنقاد العرب أن مفهوم الحداثة عندنا ؼابم ومشوش إلى درجة أّن بعض الذٌن 

ر إلى شا ، شؤنها فً ذلك شؤن مفهوم عالجوا الموضوع جعلوا من الحداثة كلمة تشٌر كل شا وال تشٌ

ٌّاع أو االستبلب وكما ٌقولون   .الض

ٌّة وبالضبط شعرٌة،وهذا خطؤ كبٌر ،ففً  كما ٌمٌل الدارسون العرب إلى االعتقاد بؤن الحداثة ظاهرة أدب

ٌّاسة واالقتصاد و ا لتبدالت المرحلة التارٌخٌة ال ٌمكن الفصل إال عن طرٌق التحلٌل طبًعا بٌن الثقافة والس

االجتماعٌة وما شاكل ذلك ،كما ٌرى البعض اآلخر أن أؼلب الدراسات العربٌة ال ترى أّي فرق بٌن 

 .الحداثة والتعارض والتقلٌد بٌن القدٌم والجدٌد أو بٌن الحداثة وصراع األجٌال 

ٌّن بلة ؼٌاب الفكر النقدي أو ضعفه عندنا هو الشًء الذي ٌجعل الّدارس ٌضٌ ؾ إلى ومما ٌزٌد الط

المفهوم المترجم  ما طاب له من أفكار وأراء وعواطؾ ال عبلقة لها بالموضوع ،ولعل أعقد ما أنتجته 

الثقافة الطفٌلٌة فً المجتمع العربً ـ على وجه الخصوص ـ تشوٌه صورة أهم مقولة فً الثقافة المعاصرة 

س من مفرزات شكلت جزءا أساسٌا أال وهً الحداثة ،تلك الثقافة التً جعلت من الحداثة مجرد خلٌط باب

من أرضٌة الهزٌمة الحالٌة الشاملة لمختلؾ مجاالت الحٌاة دون أن تصل بها أو توجهها إلى هدؾ مقبول 

.                                                                                                إن لم نقل منطقً 

ٌّة الحقٌقٌة ألهم مقولة.فعبلً إّنها مبلبسات م ٌّاتها التوتر وتستعصً إٌجاد الصٌؽة الحل                                                       ذهلة تحمل فً ط

إّنها إشكالٌة العصر تتوتر بداخلها جملة من مشاكل مترابطة ومتداخلة ال ٌمكن حل أي منها بمعزل عن   

لٌست أبدا مفهوًما مسطًحا أو قطعٌا أو تركٌبٌا من بناء واحد هو الذات  مفهوم جدلً اآلخر خاصة والحداثة

أي انبثاقها ٌكون من نور ذاتها كما ٌذهب إلٌه بعض الطفٌلٌٌن، وهل ٌمكن لذات ما أن تنبثق من ذاتها 

بمعزل عن الموضوع. والمقصود هنا هو المفهوم العام للحداثة، أو المفهوم الحضاري الذي تعرضنا إلٌه 

 ً المدخل.ف

 الحداثة العربٌة وإشكالٌة التراث -1

نظرا لمدى ارتباط الحداثة بالتراث، ارتؤٌنا أن نخّصص لهذا المجال جزءا نفصل فٌه الحدٌث حول 

 الحداثة والتراث.

قبل ذلك ٌجب تقدٌم تعرٌؾ موجز حول التراث فنقول: إن التراث من المفردات التً عرفتها اللّؽة العربٌة 

قد ُوجد كثٌر فً المعاجم نذكر من بٌنها :معجم لسان العرب الذي جاء فٌه أن الرسول صلى منذ القدٌم ،و

هللا علٌه وسلم فً حدٌث الدعاء ٌقول:"...والٌك مآبً ،ولك تراثً "
1
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ذكرها ابن منظور لهذه الكلمة فً معنى عمومً ما تركه وتكاد تنحصر دالالت هذه الصٌػ المختلفة التً 

ٌّة  األّول لآلخر وهو كل موروث وصلنا من أسبلفنا وعلى المستوى األدبً التراث هو العناصر الح

المإسسة لكل خطاب وأما التراث، بوصفه مصطلحا كما هو شابع فً الكتابات العربٌة المعاصرة، فٌؤخذ 

تكن تخطر على بال القدماء ،ولعل أوضح مثال على ذلك درجة التوتر دالالت و أبعادا وتصورات لم 

 والخطورة  التً صارت من لوازمه ،كل هذا أدى إلى تعدد وجهات النظر واختبلفها حول مفهوم التراث . 

وفً مقابل هذا المصطلح األخٌر أي مصطلح التراث نجد كلمة الحداثة فً أٌامنا تخلب األذهان وتستولً 

ب ،وتكاد تسٌطر على جل اهتمام المبدعٌن الذٌن ٌرٌدون تقدٌم شًء جدٌد بالنظر إلى شًء قدٌم على القلو

أو تراثً ،فإذا كان التراث ٌمثل الماضً ،والتجدٌد ٌمثل االرتباط بقضاٌا الحاضر واالنفتاح على المستقبل 

 ٌجهلونه بكل معنى الجهل . فً نظر هإالء ،فإنهم بهذا قد  نسوا بحق المفهوم  الحقٌقً للحداثة بل إّنهم

ومن نتابج اتساع دابرة هذا المصطلح وتشعبه وانعدام الرإٌة الواضحة إلى قضٌة "التراث والحداثة " لدى 

بعض المفكرٌن العرب ما نبلحظه من خلط وبلبلة ،وٌتجلى ذلك خصوصا فً كتاباتهم التً تعكس 

ن إشكالٌة كبرى أال وهً " إشكالٌة التراث مستواهم التفكٌري ،وأمام هذا كله نجد أنفسنا بٌن أحضا

 وانعكاسها على مفهوم الحداثة "

 سإال ٌطرح نفسه حٌنها:

 كٌؾ نتعامل مع الماضً فً احتواء الحاضر لرإٌة المستقبل؟

إّنه الماضً الذي ٌمثل التراث والحاضر الذي ٌمثل الواقع المعٌش ،والذي ٌحمل كل جدٌد أو حدٌث 

 ٌحة لكل ذلك ؟معاصر؟.ما الرإٌا الصح

وحتى نعثر على مفهوم حضاري للحداثة واقعا معقدا نظرا لما ٌتخللّه من تٌارات ؼربٌة وأفكار تسببت فً 

الكثٌر من العقد التً أصابت العربً :كمفكر أو كفرد ٌعٌش ذاك الواقع بحلوه ومّره فقد أصبح التعامل إذن 

فكر العربً الحدٌث المعاصر ،والحوار فً هذا مع التراث إشكالٌة تمثل أحد المحاور الربٌسٌة فً ال

 المحور وبالتالً نظام العبلقات فٌه ٌقوم حول ثبلثة محتوٌات من التفكٌر :

 أولهما :ٌدور الحوار فٌها حول الماضً والمستقبل .

 ثانٌهما:احتدام الصراع بٌن الحاضر والماضً 

 ثالثها :اشتداد الجدال بٌن المستقبل والماضً 

 والمستقبل  بٌن الماضً

ٌتعلق األمر هنا بالتٌار السلفً فً الفكر العربً الحدٌث والمعاصر ،التٌار الذي ٌمثل نرجسٌة الماضً 

والذي انشؽل أكثر من ؼٌره بالتراث وإحٌابه واستثماره فً إطار قراءة اٌدٌولوجٌة سافرة ، أساسها إسقاط 

 صورة "المستقبل المنشود"
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اضً ،ثم البرهنة علٌه انطبلقا من عملٌة اإلسقاط هذه على أّن"ما تم فً المستقبل االٌدٌولوجً على الم

الماضً ٌمكن تحقٌقه فً المستقبل"
1

 

مرفوض ، ألنه حاضر لٌس بحاضرنا بٌنما الماضً هو األساس وحضوره ٌظل  الحاضر فً هذا المحور

ٌّة الفرد وجذوره ومرجعه الثقافً ، الدٌنً ، السٌاسً   .الوحٌد ...قوٌا ،ٌمتد إلى المستقبل وٌحتوٌه وهو هو

ها اإلسبلم إنه التٌار المتعلق بالدٌن أو باالحرى ، السلفٌة الدٌنٌة التً ترى فً التراث واألصالة على أنّ 

 الحقٌقً ـ ال إسبلم المسلمٌن المعاصرٌن ،وهً وسٌلة استعملوها إلثبات الذات.

فالماضً الذي أعٌد بناإه بسرعة قصد "وبعث الثقة فٌها ،عنوان هذه الوسٌلة انقلب وأصبحت ؼاٌة 

 أصبح هو نفسه مشروع النهضة"النهوض"االرتكاز علٌه ل 

 :احتدام الصّراع بٌن الحاضر والماضً 

ٌدور الحوار فً هذا المحور حول "الحاضر "و"الماضً" لكنه لٌس حاضرنا نحن،بل هو حاضر الؽرب 

ًّ ، بل وحتى على طرٌقة حٌاته ومعامبلته ، وهو أساس  األوروبً الذي أصبح  ٌسٌطر على تفكٌر كل عرب

ل هذه ا إلشكالٌة كل مستقبل ممكن ،الشًء الذي جعل أثره ٌنسحب على الماضً نفسه ،ٌلونه بلونه ؛وتمث

إحدى أهم المحاور الربٌسٌة فً الفكر العربً المعاصر وأخطرها على الّذات العربٌة ،تارٌخا وكٌانا 

وحضارة ومستقببلً ،ولعل أكثر من ٌحمل لواء هذا الخطر هو الفكر االستشراقً الذي ٌنفً أن تكون له 

إنه ؼرض استبلب الّذات العربٌة وسلخها عن دوافع نفعٌة أو أهدافا إٌدٌولوجٌة ،لكن الحقٌقة ؼٌر ذلك ،

جذورها ،هذا المسعى الذي لم تنجح فً تحقٌقه أٌام االحتبلل هاهم الٌوم ٌسعون برإٌتهم المدمرة ،القابمة 

على معارضة الثقافات ،إّنه "... المنهج الفٌلولوجً الذي ٌجتهد فً رّدكل شًء إلى "أصله"وعندا ٌتعلق 

سبلمً ٌنبؽً أن ٌفهم برده إلى "أصوله"الٌهودٌة والمسٌحٌة و الفارسٌة والهندٌة"األمر بالتراث العربً اإل
2

 

ٌّة نواٌا ناقصة ،لكّنهم ماذا ٌرٌدون أن  إنه الفهم الذي ٌدعٌه االستشراقٌون للتراث الؽربً كهدؾ سام،دون أ

 ٌفهموا ؟.

اذا؟ ألن العرب الذٌن كانوا واسطة بٌن الحضارة إنهم ٌرٌدون "تفهم مدى فهم العرب لتراث من قبلهم لم

الٌونانٌة والحضارة الحدٌثة  االروبٌة  إّنما تتحدد قٌمتهم بهذا الدور نفسه ،الشًء الذي ٌعنً أن "المستقبل 

"فً الماضً العربً كان  فً استٌعاب ماضً ؼٌر والماضً الؽربً ثقافة الٌونان بكٌفٌة خاصة 

ل"فً اآلتً العربً مشروطا باستٌعاب "الحاضر ـ"الماضً" األوروبًوبالمقاٌسة ٌصبح "المستقب
1

                                           " 

                                                                  
1

محمد علً الجابري: نحن و التراث )قراءة معاصرة تراثنا الفلسفً الدار البٌضاء ـ دار التنوٌر للطباعة و النشر بٌروت    
 12ص  1985ـ  4لبنان ط 

2
 14نفس المرجع،ص  
1

 15نحن والتراث ص   



 الفصل األول:                                                                            بٌن الحداثة الؽربٌة والحداثة العربٌة 

 

[15] 
 

وفعبلّ كان الفكر اإلستشراقً من أهم العوامل والدوافع التً أدت إلى نشوء "الفكر اللٌّبرالً "العربً من 

االروبً أي ٌنظر إلٌه من مرجعٌة أروبٌة ،ولذلك فهو ال ٌرى فٌه إال الحاضر الذي ٌحٌاه  حاضره الؽرب 

ما ٌراه األروبً ، وفعبل انعكس هذا على المٌدان األدبً والشعري على وجه الخصوص ،فكان تقلٌده سلبٌا 

طرٌقة  أكثر منه إٌجابٌا ،إّنه التقلٌد األعمى للؽرب ،تقلٌد فً كٌفٌة العٌش ،فً كٌفٌة التعامل مع التراث وفً

 التفكٌر

 :ـإشتداد الجدال بٌن المستقبل والماضً 3

مشروعان ٌطرحهما الفكر العربً إّنه مشروع الثورة التً طال انتظار تحقٌقها ،ومطلوب منها إعادة بناء 

التراث ومطلوب من التراث أن ٌساعد على إنجاز الثورة فً إطار عبلقة جدلٌة ،تبّناها الفكر الٌساري 

كمنهج ،ؼٌر أن األمور انقلبت رأسا علً عقب ،فحسب تقدٌم بعض المفكرٌن العرب  العربً المعاصر

ٌّا كمنهج مطّبق ،مما صعب مهّمة المفكر  ٌّهم المنهج الجدلً إّنما كان تبن الذٌن تعمقوا فً المسؤلة ، فإن تبن

ن جهة والصّراع الٌساري بالقٌام  بمهّمة تعٌٌن األطراؾ والمواقع فً الصراع بٌن المادٌة والمثالٌة م

 .الطبقً من جهة  أخرى ، وقد كان التراث العربً اإلسبلمً  انعكاسا لهما

وإذا أصر بعض  المنتمٌن "...وقد أدى عجزهم هنا إلى إلقاء البلبمة على التارٌخ العربً ؼٌر المكتوب  

فً هذه الحالة فإذا لم إلى هذا الجناح على اقتحام الصعاب فصلوا الواقع التارٌخً على القوانٌن النظرٌة ،و

" الهرطقٌة"وإذا لم تجد و إذا لم تجدوا مادٌة قالوا "التواطإ التارٌخً " قالوا ب"الصراع الطبقً"ٌسعفهم 
2

                                              

تطرقنا إلٌه من حٌث  ن ناحٌة المضمون بعد أن بهذا نرجو أن نكون قد وفقنا فً الحدٌث عن التراث م  

 المفهوم .

وقد عرضناه هاهنا فً شكل إشكالٌة ،عرضنا خبللها ثبلثة مستوٌات من التفكٌر العربً ،تتضمن موقؾ 

 ثبلث فبات من المفكرٌن والنقاد من التراث وما ٌتصل به من حاضر ومستقبل .

المشاكل المترابطة ،هً متداخلة وال ٌمكن حلّها أو حل أّي والتراث  كإشكالٌة إّنما ٌقؾ جانبا لجملة من 

منها بمعزل عن اآلخر ،فحتم علٌنا ذلك ذكر إشكالٌة التراث وتحلٌلها كواحدة من المشاكل التً تتداخل 

والحداثة،أو تقؾ جنب الحداثة ،إن لم نقل هو نقطة انطبلق إشكالٌة الحداثة واألصل والمنبع لها ،وقد كنا 

ٌّة دعوة تجدٌدٌة أو تحدٌثٌة علٌنا بفحص العقل  عرضنا كل  ما سلؾ حّتى نإكد على نقطة أساسٌة أّنه قبل أ

العربً ونقده ،بكل دقة وصراحة وعمق وشمولٌة خاصة ونحن فً عصر نّدعً أّننا فٌه  حداثٌون  ومبلمح 

المنطلق الصحٌح  الرسوب الحضاري ظاهرة على مجتمعنا ؛لؤلسؾ الشدٌد ،رؼم المحاوالت التحدٌثٌة ذات

 ؛ونقصد بالصحٌح هنا المنطلق األصٌل الذي ٌصل بنا إلى المفهوم الحضاري للحداثة .
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 جذور الحداثة الشؽرٌة فً التراث

وهكذا ...أعماق الجدٌد أمر طبٌعً إذا قلنا أن الجدٌد ٌخرج من القدٌم وأعماقه كما ٌظهر الحدٌث من 

دوالٌك إلى أن ٌرث هللا األرض وما علٌها من ألوان المعرفة وأشكال الفنون واآلداب، ولرّبما كان اعتقاد 

بعض المجددٌن بؤن الجدٌد ٌصنع نفسه من العدم وأن فً إمكانه أن ٌكون حاضرا ببل ماضً أو مستقبل 

 ٌحمل لواء .دون حاضر ، أهم أسباب فشلهم فً تقدٌم جدٌد صالح 

والذي ٌرٌد تحدٌث الشعر ال ٌستطٌع أن ٌحقق ما ٌرٌده بمجرد أّنه ٌطمح أو ٌرؼب فً هذا التحدٌث ، إذ "

البد له أن ٌكون قد قرأ هذا الشعر قراءة جٌدة وعمٌقة والبد أن ٌكون قد عرؾ عناصره وكٌفٌة تكوٌنه 

اعد و انكسار ومراحل هذا التكوٌن ،وما طرأ علٌه عبر القرون من تؽٌٌر وتص
1

" 

: وما العبارة التً استفتح بهاد عبد العزٌز المقالع كتابه أزمة القصٌدة العربٌة إال دلٌبل على ذلك حٌن قال

 2"إخبلصه لمنبعه الحقٌقً إن النهر حٌن ٌجري حول البحر فإّنما ٌعبر عن "

وفعبل شهدت  الساحة األدبٌة شعراء كثٌرٌن من هذا النوع الذي ٌمثل بحق وجه الشعر الحداثً الذي 

 .ٌحمل لواء الحداثة بمفهومها الحضاري 

أٌن موقع الشعر الخارج عن الوزن والقافٌة من التراث الشعري العربًإذن 
2

 ؟

شٌبا عن الوزن والقافٌة فقط الن الخروج عنهما كان من ضرورات التجدٌد واإلٌمان وإن كان الشعر ٌمثل 

بحرٌة اإلبداع وعدم تقٌٌد المبدع بنموذج واحد سواء كان هذا النموذج قدٌما أم جدٌدا ...ألن ثبات األشٌاء 

إالّ نموذجا كما ٌقول نزار هو موتها وما قصٌدة النثر باعتبارها إحدى عناصر األجد الشعري الحداثً 

 صادقا لذلك نظرا لجذورها الممتدة فً التراث.

"قصٌدة النثر هً مصطلح جدٌد لمفهوم قدٌم، إنها موجودة منذ أن أدرك اإلنسان أ، العبارة الواحدة ٌمكن 

البلنهابٌة، و من هذه االحتماالت  أن تقال بعشرات الصٌػ ولها عشرات االحتماالت ...احتماالت النثر

التً نجد لها أصوال فً الكتب المقدسة كما فً سورة مرٌم وسورة الرحمن وفً قصار الس قصٌدة النثر 

ور القرآنٌة، كذلك نجدها فً نشٌد اإلنشاد والمزامٌر ...إنً شخصٌا ال  أجد قصٌدة النثر ؼرٌبة عن 

 مٌراثنا ،وال عن دٌنامٌكٌة  اللؽة العربٌة التً تنفجر بمبلٌٌن االحتماالت ....

لعصر المتطّرؾ بسرٌالٌته وعقٌدته وتطرفه وملله وتحوالته تبدو قصٌدة النثر وكؤنها الجواب وفً هذا ا

 المناسب لما ٌرٌد العصر أن ٌقوله...

 ومع كل التحوالت والحضارات والزالزل التً ٌتعرض لها الفكر العربً فً هذه الحقبة ...

                                                                  
1
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 ع و األكثر حرٌة .أتوقع أن تكون قصٌدة النثر هً قصٌدة المستقبل ألنها األنج

"إن تارٌخنا األدبً لم ٌعرؾ المسرح ومع ذلك لم ٌقل أحد أن المسرح العربً الذي نشاهده هو مسرح 

طارئ وهجٌن ولٌس له سابقة فً تراثنا ...فلهذا نعتبر قصٌدة النثر قصٌدة خارجة عن القانون "
1

 

من هنا ال ٌسعنا إال أن نقرر ها هنا بؤنه ما من شعر حداثً حق إالّ  وجذوره ضاربة فً التراث ،و 

الشاعر الٌوم له حرٌة التصرؾ فً هذا التراث بهدؾ تحقٌق االستفادة ،وكثٌرا ما التفت الشعراء 

ٌّما تلك التً تعٌش فً وجدان البشرٌ ة ،وإن توظٌؾ المحدثون إلى ضرورة جلب مواقؾ تراثٌة ،الس

التراث لٌس مهمة سهلة كما ذكرنا سالفا وكما ٌعتقد البعض .وإنما ٌتطلب ذلك من الشاعر وعٌا دقٌقا 

 وفهما صحٌحا وتملكا للمادة التراثٌة المراد أخذها و تمثلها .

 وٌقول محمد منظور فً هذا الصدد:

وكل فهم صحٌح تملك للمفهوم ،ونحن " ...أساس األخذ عن الؽٌر واإلثراء به هو الفهم ،الفهم العمٌق ،

نستطٌع أن نمتلك كل ما خلق البشر من تراث روحً ،أساطٌر أم حقابق ... وسنرى عندبذ كٌؾ ننمً هذه 

الثروة الروحٌة ،بل إنها ستنمو ذاتٌا بما فٌها من قوة كامنة
2

 " 

إذن فاهتمامهم بالتراث لٌس فقط لكونه شٌبا عظٌما فحسب بل ألنه الوسٌلة التً تمكن الشاعر من 

االستمرار فً  اإلبداع والكتابة ،وأمثلة من استعملوا التراث استعماال ًصحٌحا وصالحا كثٌرة والقابمة  

ٌّاب الذي وّظؾ فً شعره مواد التراث المتنوعة ، من  طوٌلة ٌؤتً على رأسها الشاعر بدر شاكر الس

أسطورة ،وقصة دٌنٌة وقصص شعبً ومظاهر الفلكلور وؼٌرها ،شؤنه فً ذلك شؤن الكثٌر من الشعراء 

اآلخرٌن مثل نازك وٌوسؾ الخال هذا األخٌر الذي خصص جزءا أو قسما كبٌرا من شعره لتؤلٌه اإلنسان 

المسٌحٌة :الفداء والخطٌبة والعمروالعودة به إلى أحضان المسٌحٌة وٌنقل قصابده بالرموز 
3

 " 

وعلى هذا فإن جذور الحداثة العربٌة لم تكن مقصورة على التراث الؽربً ، واألمثلة واضحة فً هذا 

قد حصر ؼنٌمً هبلل شروط االختٌار الممتد من اآلداب اآلخرى فً جملة عناصر منها : المجال ول

"اختٌار األدب المراد التؤثر به بحسب حاجات األمة ،وتوفر األصالة القومٌة عند األخذ وتحٌن فرصة  

تازة دون االستقبال الحسن لٌكتمل التلقٌح وٌثمر ،وكذلك توجه الدعوة إلى الصفوة من ذوي المواهب المم

ؼٌرهم للقٌام بهذه المهمة ،فهإالء هم المتتبعون عادة لروح حركة الفكرٌة والفنٌة ومسارها العام ،وهم 

"القادرون على التمٌٌز الصحٌح بٌن ما هو صالح لئلثراء وبٌن ما هو مقصور على أهله 
4

.   
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 االتجاه الحداثً فً الشعر العربً – 3

الصدفة ،بل كان نتٌجة لتضافر فترات أو مراحل من الزمن ،متبعا خبللها  إن الشعر الحداثً لم ٌكن ولٌد 

 الشعر العربً سهما معٌنا فً اتجاهه الحداثً .

ولعل االتجاه األول ٌبدأ فً القرن التاسع عشر خاصة منذ أوابل العقد الثانً منه وهو ما ٌسمى باالتجاه 

درسة االبتداعٌة التً خرجت إلى الناس بدعوة االتباعً ،أو كما ٌطلق أصحابه على أنفسهم باسم الم

تجدٌدٌة صرٌحة ،بل بجملة شدٌدة الضرواة على "المدرسة السلفٌة "هذا ال ٌعنً أن اإلبتداعٌٌن حطموا 

إطار القصٌدة القدٌمة أو ابتدعوا إطارا جدٌدا لها فكل ما أحدثوه فً هذا الصدد ال ٌخرج على أن ٌكون 

 ال ٌنكر هذا اإلطار نفسه ،وترشح لها محاوالت سابقة فً تراثنا الشعري .تنوٌعات داخل هذا اإلطار ،و

ومن ثّم لم ٌستطع أحد أن ٌنكر شعر هإالء االبتداعٌٌن أو ٌتهمه بؤنه جناٌة على التراث بل ربما كانت 

ن طاقتهم اإلبداعٌة "فلتكن دعوتهم ما تكون ولكن شعرهم لم ٌكن فٌه ماٌصدم الذوق التقلٌدي بل لقد تضم

عن ؼٌر إرادة منهم .كثٌرا من وسابل التعبٌر التقلٌدٌة التً كانت قد ترسبت فً نفوسهم
1

". 

ٌُمثل العصر والمدرسة الشاعر الكبٌر محمود سامً البارودي الذي أضاؾ هو شاعر  مقلد ولعل أكثر من 

ٌُفتن بالقدٌم فٌحاكٌه وٌقلده ،بمعارضته للشعراء حًٌنا وباستخدام قوالبهم الشعرٌة حٌنا  بالدرجة األولى ،قد 

 آخر حتى تخال أنك أمام شاعر من شعراء الجاهلٌة .

والتجدٌد الذي أحدثه لبارودي فً الشعر إنما ٌتمثل من وجهة نظر عبد الحً دٌاب وبعض النقاد فً 

خصٌته فً شعره بؤنه ٌقول ما ٌتفق ومزاجه وقد"أضاؾ إلى أصالته   الفنٌة وعبقرٌته التعبٌر عن ش

الخبلقة دراسة للعلوم العسكرٌة التً كما كان ٌقول ـالعقادـ من أسباب اتجاهه إلى النظم ،وعناٌته بالقراءة 

 األدبٌة ..."

القرن التاسع عشر ،إذ أنه أدخل فً وقد فهم البارودي الشعر فهما جدٌدا بالنسبة لما سبقه من الشعراء فً 

تعرٌفه للشعر أثر الفكر فً العملٌة الشعرٌة أي أن الشعر عبارة عن "خطوة ذهنٌة ٌنفصل لها القلب 

فٌفٌض  بها اللسان معبرا عن خلجاته وهجاساته. 
2

 " 

إلى جانب البارودي "خلٌل مطران "الذي كان قد جدد ولو بقدر فً بناء القصٌدة الشعرٌة كما كان رابد 

من النقد الحدٌث ، لكنه كان قبل ذلك ،ناظما ٌنظم أي شاعر من شعراء العرب ،فٌقلد كما ٌقلدون ،وٌنهج 

عره الذي نظمه على هذه الطرٌقة جهوًدا ، ومن ثم نهجهم فً بناء القصٌدة ،ولكنه سرعان ما أحس فً ش

أنكره ،ثم عاد إلٌه ولكن على نهج آخر .وفً هذا الصدد ٌتحدث وٌقول :"عدت إلٌه وقد نضج الفكر 

،واستقلت لً طرٌقه ،فكٌؾ ٌنبؽً أن ٌكون الشعر ،فاستوعبت أنظمته لترضٌه نفسً حٌث أتخلى ،أو 

بعا عرب الجاهلٌة فً مجاراة الضمٌر على هواه ومراعاة الوجدان لتربٌة قومً  عند الحوادث الجلى  متا
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على مشتهاه ،موافقا زمانً فٌما ٌقتضٌه من الجرأة على األلفاظ والتراكٌب ،ال أخشى استخدامها أحٌانا 

على ؼٌر المؤلوؾ من االستعارات والمطروق من األسالٌب ،ذلك مع االحتفاظ بؤصول اللؽة وعدم التفرٌط 

ها إالّ ما فاتنً علمهفً شًء من
1

 " 

هذا ما ٌجعلنا نبلحظ أن دٌوان "مطران"خلٌط من الشعر الذي ٌتفق والمذهب القدٌم ،والشعر الذي طاوع 

 فٌه ضمٌره وساٌر اعتقاده فٌما هو جدٌر بالبقاء على الدهر .

كما نجد "حافظ إبراهٌم "الذي فطن إلى ضٌاع الشعر العربً فً الشرق حٌث أُهٌن الشعر ،نظراً لكونه 

كان مثقبل بؤؼراض الشعر القدٌمة التً رددها الشعراء القدماء وأكثروا فٌها القول من نسب،ومدٌح وهجاء 

 ورثاء وحماسة

إلى شعر الؽرب وحضارته لٌستفٌدوا من  وقد دعا حافظ إلى ضرورة التخلص من القٌود القدٌمة والتطلع

 :آدابه وثقافته وٌقول فً هذا الصدد

 آن ٌا شعر أن تفك قٌوًدا              قٌدنا بها دعاة الجمال

 فارجعوا عنا هذه الكمابم عنا     ودعونا نشم رٌح الشم

الحدٌث بفضل شوقً وفً هذه المرحلة كانت مصر قاعدة التحول التوقٌفً  المحسوب فً الشعر العربً 

وأتباعه والذٌن سبقوه من الشعراء االبتداعٌٌن السالؾ ذكرهم ،أحمد شوقً الذي ال ٌمكن إؼفال دوره 

ـالشاعر اإلحٌابً ـ الساعً فً تخلٌص القصٌدة العربٌة من آثار التخلؾ وفً توفٌر أسالٌب جدٌدة 

فنٌة فً القصٌدة العمودٌة دعوات للنهوض بالشعر ، إنه الشاعر اإلصبلحً الذي واكبت إصبلحٌته ال

فإذا كان هنالك فن جدٌد لم ٌعرفه "اإلصبلح الدٌنً و االجتماعً والسٌاسً منذ أواخر القرن الماضً 

تارٌخ األدب العربً من قبل وإنما كان ولٌد هذا العصر حقا،وكان أثًرا من أثار نهضته وتفاعله مع ؼٌره 

لواءه فً األدب العربً شاعرنا أحمد شوقً ،واقتفى أثره فٌه من اآلداب فهو الشعر المسرحً الذي رفع 

جماعة من الشعراء تفاوتت أفكارهم فً منازل اإلجادة واإلتقان 
7

" 

 (المرحلة اإلنتقالٌة :) االتجاه الحداثً األولـ 

قبل أن ٌؽٌب شوقً وبعض أفراد مدرسته كانت الحاجة إلى تجاوز القصٌدة اإلحٌابٌة قد ظهرت ،وإلى   

ضرورة  ابتداع أنماط خارجة عن القالب التقلٌدي وإلى ابتداع  تعابٌر  واستعماالت جدٌدة ٌطرحا الواقع 

 . الذي ال ٌضاهً فً تفاعله وسرعة نموه
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وظهر حٌنها االتجاه التجدٌدي الذي ٌسعى نحو التجدٌد خاصة الحٌاة العصرٌة فً تطور والحٌاة العصرٌة 

نفتاح على العصر ،بعد قرون االنكماش و االرتداد ،وهذا االتجاه هو فً تطور و اإلنسان العربً فً ا

الذي فتح باب المعاصرة واسعا أمام الشعراء الكتشاؾ أنماط جدٌدة للقصٌدة توسع من مضامٌنها وتإكد 

ٌّاب ونازك وبلنلد  عصرٌتها ،أنها المرحلة االنتقالٌة التً تمثل االتجاه الحداثً األّول الذي بدأ مع الس

ٌُعد بحق رابدا من رواد الشعر الحر إلى جانب كونه ال حٌدري ...ولنختص فً حدٌثنا حول السٌاب الذي 

متمكننا فً شعر الشطرٌن ،إنه شاعر مجدد وأصٌل مجدد نظرا لعبلقته باألدب العربً ـ و اإلنجلٌزي منه  

لكونه تمكن من توظٌؾ خاصة ،وقد كانت عبلقته باألدب اإلنجلٌزي عبلقة إعجاب وتؤثر ومحاكاة ،أصٌل 

ٌّاب وأتباعه ظهرت بوادر الحداثة الحقٌقٌة فً  التراث العربً وعناصره أحسن توظٌؾ وبعد مرحلة الس

ٌُعتبر أحد أهم الرّواد لؤلجد  جملة من األقطار العربٌة فً المشرق وفً الشام ظهر الشاعر أدونٌس الذي 

قت حركة قابمة بذاتها ،ولعله ٌكون الشاعر الشعري وهو أحد مإسّسً حركة الحداثة وهو فً ذات الو

الوحٌد الذي ٌمكن القول بحق أّنه خرج من عباءة الشعر القدٌم العربً ،وكان له فً القصٌدة العمودٌة كما 

ٌشٌر إلى ذلك دٌوانه األّول قصابد أولى ،مستوى متمٌز وصوتت خاص "وٌبدو من خبلل مراجعة أعداد 

ٌصا إلى جوار التنظٌر للحداثة أن ٌسعى إلى إقامة خلفٌة تراثٌة تفتح مجلة شعره أن أدونٌس قد كان حر

ٌّدة من الشعر  نوافذ الماضً حتى ال تقوم الحداثة بقدم واحدة ،وفً مناخ هذا الحصر تم انتقاء نماذج ج

العربً القدٌم 
1

 " 

اآلونة األخٌرة "أي التراجع إلى ما ٌمكن اعتباره الصٌؽة الستٌنٌة فً القصٌدة الجدٌدة ، وٌبلحظ أّنه فً 

كما فً  قصٌدتٌه األخٌرتٌن "الوقت " "إسماعٌل " "وقد تراجع فٌها إألى الؽنابٌة العالٌة وربما الؽنابٌة 

 هً التً رجعت إلٌه فً جو بٌروت العاصؾ الصاخب "

بارزةوستظل قصٌدته المدهشة عبلمة 
2

على طرٌق تكوٌن النص الشعري الجدٌد، إّنها صٌؽة شعرٌة  

 متفردة لم ٌكتب أحد من شعراء الحداثة فً مستواها ، ولم ٌكن هو نفَسه فً هذا المستوى .

ٌَُعُد شاعًرا رابًدا محدثا بكل معنى الكلمة ألنه  أّما فً مصر فظهرت محاوالت صبلح عبد الصبور الذي 

 استطاع حقا ،أن ٌساهم مساهمته الكبرى فً تطوٌر الشعر العربً ،

فقصٌدة صبلح  من حٌث لؽته الشعرٌة قصٌدة جدٌدة حقا ، سواء فٌما ٌتصل بتركٌباته أو صوره ، أو 

ٌُنشا هذه اللؽة الجدٌدة مستخدًما فً ذلك  طرٌقته فً بناء القصٌدة  أو موضوعاته ، وصبلح استطاع أن 

كاناته الثقافٌة ، كما استخدم َ التراث القدٌم وتراث الشعر الشعبً المصري ، وتراث الكتب كل وسابله وإم

 المقدسة ، وبالتحدٌد لؽة التوراة واإلنجٌل ، ؼلى جانب استفادته من ثقافته االنجلٌزٌة .

من خبلل كل هذا استطاع عبد الصور أن ٌكتب شعًرا جدًٌدا عصرٌا ٌصل  بحق إلى مستوى الحداثة  

بل ألّنه  استطاع أن ٌقدم فً داللته العصرٌة ، لم ٌكتب عن  1981أو  1979،عضوٌا ال ألّنه كتب سنة 
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أشٌاء العصر أو الحداثة ، و إنما استطاع أن ٌعكس روح العصر ، صبلح عبد الصبور شاعر كبٌر ، 

وته من الحداثوال مثقؾ مهم ، خسرته الساحة األدبٌة كشاعر محدث عظٌم بلع معه ومع أمثاله الشعر  ذر

ٌّاتً الشاعر العراقً فً تطعٌم اإلتجاه الحداثً وشعراء المؽرب العربً.  ننسى دور عبد الوهاب الب

وإلى هنا ، فالحداثة الشعرٌة العربٌة رؼم اختبلؾ منحاها من قطر ألخر بل من شاعر ألخر ،فإنها تتبع 

ؤصٌل أو االقتراب  من المفهوم الحضاري وهذا عموما منهًجا واتجاها واحًدا ٌدفع بعجلة الحداثة نحو الت

بؽض النظر عن تلك المحاوالت الشعرٌة الطفٌلٌة التً تتفق أحٌانا كحجرة عثرت فً دفع عجلة الحداثة 

نحو األمام ،والتً ؼالبا ما تتسبب  فً ؼلق  أزمات وإشكالٌات فً الشعر الحدٌث، إال أنها ال ٌمكنها  

جذوره المتٌنة وأساسه الصلب هو الحداثة الحقة بمفهومها الحضاري مما  اإلمتثال طوٌبل أمام كٌان له

ٌإهلُها بؤن تجسد بحق مدرسة فنٌة ال على مستوى معٌنة لقطر ما معٌن أنها على مستوى شمولٌة المعرفة 

ٌّة.  لدى كل األقطار العربٌة وهذا شرط من شروط تسمٌتها بالحداثة  العرب

 قضاٌا شعر الحداثة:ـ 

 :تمهٌد

من العسٌر جًدا تمثل كل قضاٌا شعر الحداثة، خاصة أن هناك  قضاٌا لم ٌقؾ علٌها النقاد نظًرا لكونها ال 

 ،ٌمكن أن توصؾ بالحداثة وال أن تكون له صلة بها 

وسنحاول التعرٌج على طابفة من القضاٌا المطروحة للنقاش والمتصلة أساسا بالحداثة ،معالجتها بالتحلٌل 

 .قضٌة قضٌة 

 هل ٌجب االرتباط بالتراث؟:صراع بٌن الجدٌد والقدٌم ال 

إذا كان الوطن العربً ٌشهد اآلن ومنذ سنوات صراعا شامبل بٌن القدٌم والجدٌد ،فإن الصّراع الذي ٌدور 

من حول الشعر هو أؼرب أنواع الصراع السٌما بٌن المجددٌن ، الذٌن كان تجدٌدهم الشعر وال ٌزال هّما 

منذ ترك العربً بٌته  "العصور ووصار لذلك الصراع فً الشعر جذوره وذلك  عربٌا حفلت به كل

 "المصنوع من الشعر والقابم كبٌته الشعري تماما على العمود والوتر والضرب 

وبتؽٌر شكل بٌته الجدٌد ، كان البد أن ٌتؽٌر شكل البٌت الشعري،ومن ثّم شكل القصٌدة وفقا لمطالب 

تقتضٌه مطالب التؽٌر من تؽٌر أشكال النبات والطعام والشراب ، وقد أشار النقد الحٌاة المتؽٌرة ،وما 

األدبً العربً القدٌم إلى حكاٌات المولدٌن والمجددٌن وإلى الصّراع بٌن المحدثٌن والقدماء ـكل ما ورد 

 فً المدخل 

 .فكان لكل عصر من عصور االزدهار ، قدماإه ، ومحدثوه المتزمتون والمنطلقون 

 ا الذي حدث اآلن؟ وما الذي أصاب الحٌاة الثقافٌة العربٌة؟فم
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ونعنً بالذات فترات االزدهار واالنقطاع فالركود ـ هكذا كانت حٌاة اإلنسان العربً،إنها سلسلة من 

فما ٌكاد ٌحقق مكسبا أو ٌنجز  إبداعا ٌنقطع وٌنسى ما كان قد »الفترات المتقطعة بٌن االزدهار والجمود 

محكوم علٌه أن ٌعود فً أكثر من عصر لٌكرر نفسه وٌبدأ فً محاوالته األولى بعد أن ٌسبم  أنجزه وكؤنه

من هذا التكرار وٌخلق شكبل جدٌدا من الشعر أو الفن ٌبتعد  قلٌبل أو كثٌرا عن الموروث.
1

 

وجودها، انطبلقا من خبلل نفر من الشعراء ال ٌزٌد عددهم عن ذي ٌحدث للقصٌدة الجدٌدة بعد أن فرضت 

أصابع الٌد الواحدة ولم ٌكن لهإالء حٌن ظهرت تجربتهم ال سلطة وال أجهزة إعبلمٌة، ولم ٌكن للتجربة 

من قوة سوى ظهورها فً الوقت المناسب وبعد محاوالت استمرت نصؾ قرن أثناء مرحلة التجدٌد أسبلة 

 ساحة األدبٌة فهل أن أوان العودة إلى ما قبل ظهور التجربة الشعرٌة الجدٌدة؟ طرحت نفسها على ال

وهل نحن على أبواب مرحلة انقطاع جدٌدة؟ وهل الشعر وحده مطلوب فً هذه اإلرتدادة ؟ هل ألن الشعر 

 دٌوان العرب؟

 هل هً مقدور القصٌدة التقلٌدٌة فً بنتٌها الطللٌة أن تستوعب هموم العصر؟

س البشرٌة عامرة بالحٌوٌة تجٌب نفسها عن هاته األسبلة، فهً ترفض الرتابة والتكرار، وهً لكن النف

لذلك تضٌؾ وتحذؾ وتعٌد التنظٌم والترتٌب فً فنونها وآدابها، وفعبل استطاعت النفس العربٌة فً أواخر 

بهذا الشكل النصؾ الثانً من هذا القرن وبعد محاوالت متعددة أن تخرج من رتابة القالب الشعري 

الجدٌد، والحدٌث عن الشعر الجدٌد هنا إّنما ٌكون عن مستوى معٌن منه ، عن  مستوى توافرت له اللّؽة 

فلٌس كل من تبلعب بالتفعٌبلت وأهملها شاعر جدٌد ، أو ٌحق له أن  الجدٌدة والتركٌب الفنً الشعري،

على مدٌنة الشعر الجدٌد ، وهإالء هم  ٌنتسب إلى العالم المدهش العظٌم ، فما أكثر األدعٌاء الطاربٌن

الذٌن ٌصنفون ما ٌسمى باألزمة وهم وحدهم الذٌن ٌإدون إلى انصراؾ عدد كبٌر من الناس عن الشعر 

وٌجعلون عددا من الشعراء ٌعزفون عن كتابة الشعر وهإالء األدعٌاء موجودون فً كثٌر من األنواع 

ن الشعر فن مؤلوؾ ومعروؾ فإن المواهب السقٌمة األدبٌة ،لكنهم فً الشعر أكثر حضوًرا ووضوأل

والمنحلة ؼٌر قادرة على أن تبدع أو تبتكر فٌه والفضل فً ذلك ٌعود إلى اإلحساس الناطق والقاصر عن 

هإالء بؤن الشعر ٌعنً االنقطاع الّتام عن التراث ، ولٌس امتدادا عصرٌا له ، وإنه اتصال حمٌم بالتراث 

ه ، صحٌح أنه اتصال مخالؾ وأنه استمرار جدٌد ومؽاٌر لكنها مؽاٌرة ال تتنكر ولٌس نفٌا أو خروجا علٌ

للتراث وال تتصادم معه وهو اتصال ٌتجاوزه بالضرورة وٌخلق معه وجًها جدٌدا ، ومؽاٌرا ٌصل حقا إلى 

درجة التحدٌث الشعري بمفهومه الحضاري السالؾ الذكر ال بالمفهوم الساذج الذي ٌسعى دوما نحو 

ٌّة أمة من األمم .تجاو  ز التراث وتجاهله رؼم أهمٌته التارٌخٌة ، والحضارٌة فً أ

 ـ الحرٌة:1

                                                                  
3381عبد العزٌز المقالخ، قضاٌا الشعر الحدٌث ص 1

  



 الفصل الثانً :                                                                                                الشعر الحداثً 

 

[24] 
 

الذي ٌخطر بفكرهم التجدٌد فً الشعر لم ٌكن لدٌهم عقد فً هذا الموضوع كانوا جماعة من األحرار أوالً 

فٌها ٌجعل الشاعر  ولعل مجلة "شعر " من أكثر العوامل أو المجبلت إصراراً على الحرٌة، إذ أن أول بند

 حر وهو ٌضع قوانٌنه وهو فوق القوانٌن والضوابط الشعرٌة.

إذن أول شًء وهو إعطاء الشاعر الحرٌة، لكن الرافضون للتجدٌد الشعري إحتجوا قابلٌن: إذا أعطٌت 

الشاعر هذا النوع من الحرٌة فستكون حتما الفوضى
1

 . 

 المحدثون ٌردون.

إذا كان الشاعر أصٌبل، فإنه سٌعرؾ كٌؾ ٌستعمل الحرٌة، إنه نظامه ضمن هذه الحرٌة، وأما إذا كان    

                                                                شاعرا هامشٌا مزٌفا فبالطبع سٌضٌع فً متاهات ال مخرج لها مهما تزعم لواء التجدٌد.                  

ٌوسؾ الخال ٌشبه أمر الشعر بناحٌة من النواحً االجتماعٌة قاببل: " ٌقولون بالعصمة، ال ٌجوز للمرأة 

 عندها قدر كبٌر من الحرٌة، كانوا ٌحبون المرأة خوفا علٌها أو منها ..... هذه النظرٌة خطؤ: أعط المرأة

الحرٌة وإذا لم ٌكن عند المرأة صٌانة ذاتٌة، فإنها ستشد سواء حمٌتها أم لم تحمٌها .... ٌجب أن تبنً لها 

           مناعة ذاتٌة و داخلٌة بحٌث تستمنع هً من تلقاء نفسها عن أي شدود "                                                              

الشعر ، علٌنا بعدم تؽٌٌر الشاعر كً ٌكتب على ذوقنا أو على ذوق الخلٌل بن  نفس الشٌا ٌنطبق على

                                          أحمر الذي وضع نظاما من ألؾ سنة لٌس حتما أن نسٌا علٌه إلى ابد األبدٌن                                                         

لى النظام ، أمرإ القٌس لم ٌكن عنده الخلٌل كان حرا الشاعر المبدع هو الذي ٌضع الشنفرى لم ٌكتب ع

نظامه ، ثم ٌصبح هنا النظام ، قانونٌا ٌهتدي به اآلخرون ، ثم ٌؽٌرونه ، وهم أٌضا أحرار فً تؽٌٌره أو 

 رفضه .                                                 

هاجس هو هاجس الجماعة أن تتحرر الجماعة بالدٌمقراطٌة و الحرٌة و إن فً الثورات العربٌة ، كان ال

العالم العربً الٌوم هو العالم السابر بالجاه الفردٌة : أي استقبللٌة الضمٌر الفردي ، و البحث بذاته عن 

ل حقٌقة ذاته و محقوقٌتها لهذا السبب ذهب الشعر بهذا اإلتجاه لٌس فقط مقصورا على بلد عربً واحد ب

 فً كل البلدان العربٌة ، بل فً كل أنحاء العالم.

أصبح الشعر الٌوم بحثا عن الفرد وكل فرد ٌبٌن تجربته الشعرٌة الخاصة ،حتى فً السٌنما التً هً فن 

 جماعً بالمطلق ،فن مواهب جماهرٌة  هذه الحرٌة الفردٌة تقابلها حرٌة إٌقاعات :

 ،طربً  الجسد لٌس مستمًرا فً واقع جسمانً إٌقاعً

حتى اآلن هً أهمٌتها أ البصر فً العٌن ، تتماٌز وتتفاعل بالبٌبة التابّعة لها بشكل مختلؾ حسب العصر 

ٌُنظم اإلٌقاع الموسٌقً فً القصٌدة الحدٌثة ،ألن  اإلنسان الٌوم فعل حرٌة  وحسب الرؼبات ،لهذا السبب ال 

ٌة فبل ٌستطٌع حتما كتابة القصٌدة التً ٌرٌد ال فعل انضباط ،إذ لم ٌكن هناك شاعر ٌستطٌع التعبٌر بحر

 الٌوم .
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كل إنسان عربً أصبح متمرًدا ، وكل عربً ٌبحث عن حرٌته والشاعر هو الرجل الذي ٌعرؾ أن ٌكتب 

وأن ٌعبر عن الحرٌة التً تبتدأ بؤن ٌمتلك "الشاعر " وسابل التحرر ، أّي ضبط الكلمة وتوظٌفها فً 

ث فً اآلخرٌن نرى أن القصٌدة كما المسرحٌة وكما اللّوحة التشكٌلٌة هً مسٌرة حرٌته ،إذن عندما نبح

 بالنسبة لنا وسٌلة لتعاوننا على التحرر 

إذن هناك مسلك شعري تحرري عربً ، هناك قصٌدة حرة ، فبإمكان كل شاعر عربً أن ٌكتب قصٌدته 

ال ٌعود هناك من إمكانٌة لسلطة الشعرٌة ، عندما تصبح المخٌلة فً الصّدارة وٌصبح حًرا إلى درجة أنه 

ما "ال ٌعود هناك مجال لحكم الدٌكتاتورٌات فً العالم العربً عندما نصبح كلنا شعراء
1

 " 

 :التجرٌب

بل هو الطرٌق األمثل إلى اإلبداع والمخترعات ،والتجرٌب فً  التجرٌب لٌس عٌبا فً العلوم الطبٌعٌة ،

قُل أهمٌة عن ه فً العلوم الطبٌعٌة وهو فً الفنون واآلداب شؤنها شؤن بقٌة العلوم  ٌَ العلوم اإلنسانٌة ال 

 ،فهو ضرورة البد منها لبلرتقاء بالفنون واآلداب الكتشاؾ األنساق  و البنى الجدٌدة التً تإكد أّن التراث

األدبً لٌس قٌمة ثابتة ولٌس الشعر أو النثر مجرد تراكم خبرات أو معارؾ ،و إنما هما وسٌلتان من 

وسابل التعبٌر المرافق لئلنسان فً مساره المتطور الحً ، وال رٌب أن هناك لونا شاسعا بٌن التجرٌب 

الثانً فٌبقى وٌعمر ، وعلٌنا هنا  لذاته ،والتجرٌب لئلبداع و االبتكار ، فاألّول مصٌرهُ الموت المحتوم وأّما

أن ننتبه إلى حقٌقة مهمة وهً أن التجرٌب اإلبداعً ال ٌصنعه  الناشبون و أنصاؾ الموهوبٌن ، وإنما 

ٌصنعه األدباء الناضجون والمجربون ،  أولبك الذٌن ٌضٌفون بالقراء وٌجدون مواهبهم اكبر منها ، وما 

من خبلل التجرٌب بعَدا جدًٌدا إلى الفن الشعري والروابً ، من شاعر أو روابً عظٌم إالّ وقد أضاؾ 

 .وأُثبت أّنه ؼٌر خاضع وؼٌر مستسلم لكل المواصفات السابدة والمؤلوفة 

إذن التجرٌب ومحاولة اإلضافة نزعة صحٌحة وضرورٌة فً كل فنان أصٌل ، وفً كل كاتب موهوب ، 

ٌقلده ، فاإلبداع لٌس مضموًنا ٌتمرد فً وعاء  وفً كل شاعر ٌرٌد أن ٌضٌؾ إلى التراث وال ٌكرره أو

ثابت ولٌس وعاء منظور لمضمون ثابت ، إنه مضمون جدٌد ٌختار شكله الجدٌد ، و إذا كان معروفا عن 

الشاعر العربً الجدٌد أ،ه ٌرفض النقل والمحاكاة من تارٌخه ومن تراثه  فهو البد  أن ٌكون أشد رفضا 

للنماذج األخرى من خارج التراث ، السٌما حٌن ٌكون التقلٌد مسًخا ألٌة محاولة للنقل أو محاكاة 

للخصوصٌة التً تمتاز بها  الفنون واآلداب فً كل أّمة ، وهذا ال ٌعنً االنؽبلق أو التزمت فذلك موقؾ 

 ...ضد الحٌاة التً تؤتً كل ٌوم بجدٌد 

حركة التارٌخ ، و إّنما هً حركة لكن هناك موجات تجرٌبٌة ال تمشً فً طرٌق التقدم و ال تمشً مع 

تمشً مع حركة المجتمع على الوراء تلك الحركة التراجعٌة التً ٌصبح فٌها التجرٌب متبنٌا للقٌم 

التراجعٌة فً المجتمع أي أن تبدأ اللّعبة بنقل االنبهار الذي ٌعٌشه المجتمع العربً نقبل حرفٌا إلى داخل 
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هار بدال من الصدق كما عند أدونٌس أنها الحركة التراجعٌة التً الدّول العربٌة ، وبالتالً تبنً االنب

 ....نشهدها والتً نؽطٌها برٌق المال والقمع و الضؽط والحزب الواحد ،

 فكذلك هذه الحركات التجرٌبٌة تقود العقل العربً إلى الوراء متدثرة بلواء الحداثة 

جرٌبٌة باعتبارها شٌبا مقبوال ً والمنهج الذي وعلى مستوى الجانب المقٌاسً هناك تروٌج نقدي لهذه الت

ٌنسجم مع هذه التجربة أكثر من ؼٌره والذي أخذ ٌشٌع فً الوطن العربً بوصفه آخر تقلٌعات النقد 

ٌُلؽً الفهم  الحدٌث هو النقد البنٌوي باعتباره ٌؤخذ الظاهرة وال ٌتدخل فٌها وأخذ الظاهرة دون تدخل 

و بالتالً تصبح الظاهرة مقبولة بؽض النظر عن قٌمتها ، أي أن النقد  والذوق و إمكانٌات المستقبل ،

تخلى عن المعٌارٌة ولجؤ إلى الوضعٌة البحثٌة وهذا ٌكرس حالة التجرٌبٌة الموجودة حالٌا فً الشعر 

العربً فً حٌن كان ولو فً فترة متؤخرة محمد النوٌهً و إحسان عباس و سواهما من النقاد اآلخرٌن ، 

انوا ٌنظرون إلى التجربة الحدٌثة لم ٌكونوا ٌنظرون إلٌها بمعٌار وصفً فقط  و إنما بمهج عندما ك

 .معٌاري 

 :مسألة الغموض واالغتراب

ٌجسد الؽموض جانبا أساسٌا فً الكتابات الحداثٌة  ، إذ هو خاصٌة الشعر الحدٌث وهو فً الحقٌقة مقوم 

"  الحداثٌة"مه وخاصة فً أروع نماذجه من مقومات وجوده حٌث ٌمتاز الشعر الحدٌث فً معظ

بالؽموض ، حٌث أن الشعر الحداثً فً رأي جون كوهن "هو الذي ٌقع وسطا بٌن الفهم و البلّفهم 
1

" 

 لكن إذا كان الؽموض ـ بهذا المفهوم  ـ من طبٌعة كل شعر عربً أو ؼٌر عربً 

 ً اإلبهام ؟فماذا ٌعن

ٌنبؽً هنا التمٌٌز بٌن ما هو ؼامض وما هو مبهم ، الشًء المبهم لٌس هو دابما بالضرورة الشًء 

الؽامض ، والمبهم مشكلة لؽوٌة قابمة من طبٌعة التركٌب اللّؽوي نفسه ، وفهم البٌت ٌتطلب حل مشكلة 

الؽموض صفة خٌالٌة تنشؤ قبل  هذا التركٌب اللّؽوي وهو ال ٌمثل أٌة صفة فنٌة على اإلطبلق ،بٌنما

مرحلة التعبٌر المنطقٌة ، أي قبل مرحلة الصٌاؼة اللؽوٌة النحوٌة ، فبل ٌنبؽً أن ننظر إلٌه من الجانب 

السلبً و إنما هو صفة إجابٌة إذا استعملت فً مسارها الصحٌح  ، ومن هنا ٌرى عز الدٌن اسماعٌل أن " 

كٌر الشعري " ولٌست خاصٌة فً طبٌعة " التعبٌر الشعري الؽموض فً الشعر خاصٌة فً طبٌعة " التف

"
2

. 

وٌذهب إلى أن الشاعر ٌتجر مستعمبل خٌاله ، مزودا إٌاه بصور بٌانٌة لٌست فً صورتها الجامدة  كما 

فٌها االبتكار ، بل فً صورة حٌة تجعل أعماقنا تهت لها و تإثر فٌنا ، وهذا  كانت علٌها قدٌما و التً ٌنذر
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ال ٌعنً أبدا أن الؽموض نقٌضا للبساطة ، فقد تصادفنا بساطة عمٌقة لدى بعض الشعراء تهزنا هًزا ، 

 معنى هذا أن الشعر ال ٌمكن أن تهزنا من أعماقنا و تجعل البعض ٌرفض الشعر الؽامض.

ذا ٌنبؽً لنا اآلن تبٌان وتوضٌح أن هناك نمطٌن من القصٌدة الحدٌثة أولهما القصٌدة ومن خبلل كل ه 

واضحة الؽموض ، أو القصٌدة الواعٌة وهً التً تجرب وتستفٌد من تجارب اآلخرٌن وهً قصٌدة جدٌدة 

ًْ قصٌدة حٌث ٌنشر الشعر هوٌة القصٌدة عنها اٌهما وال ٌرده ؼموض ،  ومهمة ومفٌدة ، وهً قبل كل ش

ومتى جاء الؽموض جزءا من لحمة القصٌدة  وطرؾ من كٌانها ، ٌساهم بحر الشعر و جاذبٌته وألق 

المعاناة وتمخضها ٌكون عندبد أصٌبل و جزءا من كل  " وما أحلى الؽموض فً اآلٌات البٌنات من السور 

فً الوجود ٌركز  المكٌة و المدنٌة و أجمله فً قصٌد العربً المهاجر فً رمل الدهر و المسافر بهم

 عبلمته فً الزمن بلؽة خرجة لتوها من رحم الوجود " 

فؽموض كهذا هو صفة للشعر الحقٌقً، و أما النمط الثانً من القصٌدة فهو ٌمثل القصٌدة ؼامضة 

الؽموض وهً ؼالبا ما تقع فً الشكبلنٌة السطحٌة  ، وفً الؽموض المبهم المقصود ألنها تخبْى ضعفا فً 

 الكتابة أصبل . الموهبة وفً

فالؽامض إذا كان طلسما الٌفً ، ومفتعلوا اإلبهام الشعري لٌؤسروا القارئ كصفة أحادٌة ، فهو أشبه    

بكهان الجاهلٌة الذٌن كانوا ٌفتعلون الصور الؽرٌبة واإلشاعات البلمعنى لها ، وشعرنا الحدٌث إضافة إلى 

ٌؤتً على رأس اإلشكاالت األخرى ، الؽموض الشدٌد مجموعة اإلشكاالت الزال ٌعانً فإن أشكال التعمٌد 

فً الشعر أصبح ٌمثل خطرا على الحٌاة حٌث القارئ ٌقرأ القصٌدة كاملة وال ٌفهم منها حرفا ، وعندما 

ٌلجؤ " القارئ" إلى نقاد الشعر المحدثٌن ٌرجع خاببا ألن الناقد متواطا مع الشاعر فً كثٌر من األحٌان ، 

قدا ؼامضا ال سبٌل إلى فهم  عبارة منه وٌكون بهذا هللا من الشاعر و الناقد تخلٌا عن فهو ٌنقد القصٌدة ن

مسإولٌة المرحلة القلقة التً نعٌشها خاصة وأن الشاعر نفسه وفً كثٌر من األحٌان ال ٌعرؾ أن ٌشرخ 

 قصٌدته .

 صابرولو أنه كان قادرا على إٌضاح معنى قصٌته الستطاع الناقد أٌضا فهم القارئ للع 

 الؽموض إذا من طلٌعة الشعر الحداثً، ولكن النؽمٌة لٌست أبدا من جوهرة.    

 (النثر المركز)قصٌدة النثر 

 .التً أعطت لشاعر العصر الحدٌث ( الشعري  التجرٌبولدت قصٌدة النثر كنتٌجة لحرٌة التجربة )   

كبٌرة من الناس ، فظهرت هناك موجات وهً فً بداٌتها كمولد جدٌد لم ٌتلق القبول التام من طرؾ فبة  

رافضة لهذا النوع األدبً الجدٌد باعتباره قصٌدة خارجة عن القانون الذي تعودناه فً القصٌدة البٌبٌة بل 

حتى فً القصٌدة المعاصرة ـ قصٌدة السطر ـ قرأوا فٌها أنها مجرد بدعة وشكل طارئ لم ٌعرفه تارٌخنا 

لتً ٌرسلها المراهقٌن و العشاق فً المجبلت األسبوعٌة ، قصٌدة النثر وٌعتبرونها من النماذج الردٌبة ا

ٌّتا موسٌقى تقؾ إلى جانب الشعر الحدٌث الذي ٌلتزم تفعٌلة التً  عندهم هً مجرد تسمٌة أجنبٌة ال تحمل أ
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تمثل جزءا من الوزن العربً وهً بهذا تحافظ على نوع من الموسٌقى ، وقد ٌعترفون أّن فٌها شًٌبا قد 

كون جمٌبل ولكنه لدٌهم " لٌس كل جمٌل شعًرا وال داعً لذالك "، وٌرون فً األشٌاء الجمٌلة فً هذا ٌ

 النوع الجدٌد مجر أسالٌب من الكتابة على حد تعبٌرها .

لكن أطراؾ الدفاع عن قصٌدة النصر لم تسكت بل أتت بكل ما تمتلك من قوى فً سبٌل إنصاؾ المولود   

ة إلٌها ، باعتبارها  قصٌدة  تحمل أشٌاء جمٌلة قد اعترؾ بها الرافدون  بهذا النوع الجدٌد والدعوة الصالح

الجدٌد وسخطهم علٌه ، وهً قصٌدة تضعنا أمام احتماالت ال تنتهً من الحرٌة  وتوفر لنا مبات الخٌارات 

المفكر  خاصة ونحن فً حقدة ٌتعرض فٌها الفكر العربً الى أنواع من التحوالت و الزالزل فبل ٌخبر

العربً ممزحا من المؤزق إاّل فً قصٌدة  النثر التً ٌبسط فٌها آالمه و أماله بكل حرٌة و الدفاع وشجاعة 

،إنها صفات تجعل من قصٌدة النثر محال توقع بؤن تكون هً قصٌدة المستقبل الطموح و التعبٌر و 

 القول :التجدٌد و التحدٌث ، لم ٌكؾ أبدا عٌب وال عار وفً هذا  ٌذهب نار ب

" إنً ال أخاؾ على القصٌدة من الخروج، فً الّلٌل وحدها لكننً أخاؾ علٌها من الجلوس خلؾ األبواب   

 المقفلة... إلى أن تصبح عانٌسا "

كما قال فً قصٌدة النثر :"مصطلح جدٌد لمفهوم قدٌم ،إنها موجودة منذ أن أدرك اإلنسان أن العبارة 

ٌّػ ،ولها عشرات االحتماالت ، احتماالت النثر النهابٌة ...ومن هذه الواحدة ٌمكن أن تقال بعشرات ال ص

االحتماالت قصٌدة النثر التً لها أصوال فً الكتب المقدسة كما فً سورة مرٌم وسورة الرحمان وقصار 

الصور كذلك نجدها فً نشٌد اإلنشاد وفً المزامٌر ...إّنً شخصٌا ال أجد قصٌدة النثر ؼرٌبة عن مٌراثنا 

العن دٌنامٌكٌة اللّؽة العربٌة التً تتفجر بمبلٌٌن االحتماالت ، وفٌهذا العصر المتطرؾ بلبٌرالٌته ، و

،وؼضبه وتطرفه وملله وتحوالته تبدو قصٌدة النثر و كؤنها الجواب المناسب لما  ٌرٌد العصر أن ٌقوله 
1

" 

لها وٌتساءل نزار عن سبب اعتبار قصٌدة النثر خارجة عن القانون رؼم أن المسرح العربً كنوع أدبً 

 .جدٌد على العرب لم ٌعرفه تارٌخنا األدبً مع ذلك لم ٌقل أحد أنه هجٌن و طارئ 

حججه أراه كمحامً بارع ، ٌدافع بقناعة وشجاعة وحزم ، وإلى جانب نزار نجد دعاة بدفاع نزار قبانً و

آخرون لقصٌدة النثر  ، وكتاب لها على رأسهم لوٌس عوض ، وتوفٌق صانع ، أنٌس الحاج ، محمد 

 الماعوط  ومحمد الفٌتوري الذي ٌرى بؤنه ال ٌستطٌع أن ٌقٌم القصٌدة بنفسه وهو بهذا ٌترك الحكم األّول

واألخٌر للجمهور و المستقبل الذي سٌكشؾ حتما عن جوهر إمكانٌات بقاء األشٌاء والمنتجات الفكرٌة أم 

 هل ستعٌش قصٌدة النثر فً المستقبل ؟: المادٌة وبهذا ٌبقى السإال مطروحا 

 وهل ستجد مكانها من بٌن األجناس و األنواع األدبٌة ؟

                                                                  
1

نزار قبانً فً رأي له فن قصٌدة النثر صّرح بها : جهاد فاضل : عبارات مؤخوذة من كتاب قضاٌا الشعر الحدٌث  
 242عبلقتها بالتراث العربً القدٌم ص
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 ؟ أال توجد احتماالت لظهور أنواع شعرٌة أخرى

 التشكٌل الشعري و عناصره  :

لقد أخذ الشعراء المحدثٌن بزمام التجرٌب الحرٌة فٌه منذ الثرة الثقافٌة الحدٌثة التً كانت من نتابجها الثرة 

على شكل القصٌدة القدٌمة ،ماتت الثرة التً  كانت إلى جانب ظهور رإٌة جدٌدة و مضمون جدٌد وكان 

 طرأ علٌه .هناك حتما شكل جدٌد والتؽٌر الذي 

هو سبب قٌم حدث للقصٌدة الحدٌثة ، ومن جهة أخرى هذه الثورة هً فً األساس ثورة على السلطة 

 بمفهومها البنٌوي 

القصٌدة العمودٌة هً سلطة الوزن سلطة المجلة الشعرٌة ...  وجاءت القصٌدة الحدٌثة لكً تتمرد ضد 

 هذه السلطة .

معنى أو مفهوم عام للشكل أو التشكٌل فً جنس ما من األجناس  لكن ٌجب اإلشارة بؤن االتفاق على تحدٌد

األدبٌة لم ٌحدث بعد ، فؤصبح لكل واحد تصوره الخاص لمفهوم التشكٌل ، فهناك من ٌرى أن ٌعٌد القالب 

 أ الصٌاؼة أ و شٌبا قرٌبا من ذلك ، وهم بهذا ال ٌرون بؤًسا فً تؽٌٌره "الشكل " 

ر مقصوًرا على الشكل وحده ال ٌتعداه إلى المحتوى ، وكؤن فً إمكان " لكنهم ٌرٌدون أن ٌظل التعبٌ

الشاعر أن ٌفصل بٌن الشكل مضمونه ..."
1

 

و مضمون ، المحتى الذي كان له مما زاد فً تعقٌد األمور التقسٌم المدرسً لؤلعمال األدبٌة إلى شكل 

 دور ؼٌر محدود فً تشوٌش التصور وتعمٌق مظاهر االختبلؾ حول مفهوم الشكل ...

فإذا حصرنا عناصر و أدوات المعمار األدبً فً مظاهر خارجٌة و أخرى داخلٌة و أكدنا على أن الشكل 

من الموسٌقى الخارجٌة ، أ و  هو اإلطار أ الهٌكل أ التركٌب فإن نصٌب قصٌدة النثر التً تكاد تخلو

 الوزن وؼٌاب القافٌة فٌها من التشكٌل الفنً من الشعر الحداثً ؟

 لتصبح ذلك التصور الخاطا ٌقول عبد المقالع : 

"إن العمل اإلبداعً الجٌد مجموعة عبلقات جمالٌة متشابكة مع مجموعة عبلقات داللٌة ال ٌمكن فصل 

الشكل المضمون إال من ظهور مدارس النقد الحدٌثة التً تنظر إلى  بعضها عن بعضها اآلخر ، وما ثنابٌة

العمل األدبً كرإٌا تستعصً على التمزٌق  االنتقاء
1

  " 

 :إن رأي المقالع ٌمثل الرإٌة الحداثٌة  لمفهومً الشكل والمضمون فٌقول فً مجال آخر 

                                                                  
1
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إن الشكل ٌحتل وجوًدا مساوٌا لوجود المضمون فً العمل األدبً و أن المضمون ٌحتل وجوًدا ... "

مساوٌا لوجود الشكل وكبلهما أّي الشكل والمضمون وجود واحد الٌمكن وجود األّول فً ؼٌاب الثانً وال 

وجود للثانً فً ؼٌاب األّول
2

  " 

ؼٌر أن المشكلة األخرى الٌوم تكمن فً كون الشكل استقل كلؽة قابمة بذاتها ؼٌر منفصل عن المضمون 

ٌّا  ، أي لٌس عدّوا للمضمون الذي أصبح ٌمثل أو ٌعنً الرإٌة الشاملة للشاعر ، وٌعنً فهم الشاعر  كل

ولما ٌوُد أن ٌقوله ، لهذا ٌقول الشكل ٌتناسب مع الجوهر ومع الرإٌة ، ولٌس لنفسه وللعالم المحٌط حوله 

ٌتناسب مع المضمون ، لذلك كانت تحوالت البنٌة فً القصٌدة المعاصرة مستمدة من االستفادة الجمالٌة 

ٌّة وبفنون أخرى تضفً تؽًٌٌرا وظٌفٌا للشكل الفنً للقصٌدة ، من الخارج بحكم التشكٌل  ومن بؤنواع أدب

الداخل بحكم الرإٌة هذا المفهوم الحدٌث الذي عوض مفهوم المضمون فؤصبح لكل شاعر إدراك معٌن 

للحٌاة ، وهو ما ٌمٌز أدونٌس عن دروٌش وهنا نبٌن فهمنا للشكل فً تجسده من خبل العبلقة بٌن الجزء 

 .والكل 

وعة شعرٌة لشاعر ما بشكل الجزء هو ذاك اإلدراك المعٌن للحٌاة والذي ٌتمٌز بخصوصٌة تجعل لمجم

ٌّن ، باعتبارها شكل نظرته التً تختلؾ جزبٌا من قصٌدة إلى أخرى ، فٌرى عز الدٌن إسماعٌل  أن : مع

الشكل لٌس ما ٌمكن بالرإٌة البصرٌة للقصٌدة ، مكتوبة أو مقروءة الشكل  هو ما ٌرٌد أن ٌقوله الشاعر ، 

"تها وصورها فالشكل ؼٌر مفصول عن القصٌدة لؽة صورة تركٌبا ، وكل قصٌدة لها تركٌبها ولؽ
3

 

مشكل أخر فً التشكٌل الشعري الحدٌث ٌتمثل فً كون قسم كبٌر منه الشعر الحدٌث وقع فً الشكل 

الجاهز الذي هو فً الواقع شكل مستورد ـ إن صح التعبٌر ـ وكانت الثورة القابمة ضد الشكل القدٌم ثورة 

 ، وخارجة من الواقع  ، ومن نمو الخط الشعريمستوردة أٌضا 

فقد خرجنا من عبادة شكل لندخل فً عبادة شكل أخر 
1

 " 

هذا ال ٌعنً أن التجدٌد والتفاعل الثقافً والتواصل مع الحضارات األخرى عٌب ، لكن العٌب فً ذلك هو 

والتقلٌد والفرق بٌن المسخ واإلبداع واضح وجلً عندما ٌكتب الشاعر قصٌدته تكون له أهمٌته  المسخ

 الخاصة ، هوٌة قصٌدته فً الواجهة السٌاسٌة ال بحضوره كؤمرٌكً أو فرنسً 

ٌّز بخصوصٌة شكله ، لخصوصٌة طرحه وخصوصٌة النبض واألعصاب  الشاعر العربً ٌجب أن ٌتم

ا التً ٌنتج منها قصٌدته  ًٌ  .حتى تشعر و أنت تقرأ قصٌدًة أّنك تقرأ كبلما عرب

وعلى هذا فإن محاوالت إٌجاد أشكال شعرٌة جدٌدة ال تتؤتى إالّ لشاعر مبدع أصٌل ولٌس لكل من هّب و 

 دبّ 
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أن ثورة حقٌقٌة تحمل نظامها معها و إالّ كانت ثورة ساببة وفالتة ، والثابر الحقٌقً : "وٌقول نزار قبانً

ثابًرا سٌاسٌا أو ثابًرا شعرٌا ، البد من أن ٌحمل تصوًرا لشكل المستقبل ألن كل شكل هو  سواء كان

وبؽٌر هذا النظام تصبح الثورة والقصٌدة  عمبلً من أعمال الفضً و المٌوعة والسب... نظام
2
 " 

  :عناصر التشكٌل الشعري

 :من أهم عناصر التشكٌل الشعري 

 ٌل اللؽوي ،التشك: اللؽة 

 التشكٌل الموسٌقً : الموسٌقى 

 التشكٌل الزمانً ـ التشكٌل المكانً ـ الرمز ـتوظٌؾ التراث 

اللّؽة و الموسٌقى أّما بقٌة العناصر فسنتعرض إلٌها فً الجزء : نحن فً دراستنا ها ته نود التعرض إلى 

 .التطبٌقً 

 .التشكٌل اللؽوي  ـ اللؽة: 1

إلى عناصر التشكٌل الشعري من خبلل اللّؽة نظًرا لعبلقتها الوثٌقة به ـ التشكٌل ـ ، هناك من ٌلجؤ أو ٌنفذ 

والشعر ال ٌنفصل عن التطور العام للّؽة ، وكذلك ال ٌنفصل تطور الشعر عن الحفاظ على أصوله ، فقد 

الداخل ، و  الحظنا أن محوري الثبات و الحركة وجهان لعملة وواحدة ، بل القاعدة تحمل استثناءاتها  من

، وال بد أن نراعً ذلك " الجماعة "العام "  المبدع " داخل اللّؽة الشعرٌة نحن إزاء التطور بٌن الخاص 

 ونحن نوصد عوامل الوحدة و التنوع 

إن اللّؽة مبنٌة أساًسا على نسق منظم من القواعد ، التً تحضر تفسٌر و تؤوٌل العدد الذي ال حصر له " 

اللّؽة والتً تتمٌز بالجدة والحداثة من الجمل فً هذه 
1

" 

فالقصٌدة إذن ذات أبعاد خاصة وعامة رؼم استمدادها من العام ووهً من حٌث الشكل والتشكٌل خاصة 

 وعامة.

ة االستعمال اللؽوي وخصوصٌة التشكٌل تؤخذ من اللّؽة ما تبنى به القصٌدة وتمٌز الشاعر بخصوصٌ

 الجمالً األسلوب والصورة الشعرٌة 

تترك اللّؽة للشاعر أن ٌستعٌر من الفنون واألنواع األدبٌة األخرى ما ٌساعده على تشكٌل موقفه و رإٌته 

 والشك أن اللّؽة هً األداة والمادة التً ٌشكل منها الشاعر أزمنته وأصواته الموسٌقٌة 

 حٌن ٌستخدم اللّؽة أداة للتعبٌر إنما ٌقوم بعملٌة تشكٌل مزدوجة فً وقت واحد  إن الشاعر
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إنه الزمان و المكان معانٌه ذات داللة ، فهو ٌشكل المكان فً تشكٌلة و ثبت العكس فهذه فً طبٌعة اللّؽة 

جعل اللّؽة التً ٌستخدمها أداة للتعبٌر ،إّنها رإٌة للتشكٌل الشعري تزعمها صبلح  عبد الصبور الذي 

فهو "مجاال ًلدراسته ولٌس الشعر ، لذا انظر إلى الجمع والمزواجة بٌن أبعاد التشكٌل أو عناصر التشكٌل 

: على سبٌل المثال ٌتحدث عن كلمة مستشفى مثبل من خبلل ما تركه من حٌز زمانً وحٌز مكانً فٌقول 

ـ تش ـ فى ـ التً تتكون منا هذه الكلمة  و كلمة مستشفى توضع ما نقصد فالمقاطع الصوتٌة الثبلثٌة  ـ مس

تدل على ثبلث حركات ٌنتهً كل منها بساكن ، ومن مجموع هذه المقاطع الثبلثة تتكون بنٌة صوتٌة تمثل 

 "بنٌة مكانٌة وتنقل حٌزاً مكانٌا ً له معنى خاص 

ٌُشر إلى التشكٌل  فقد جمع بهذا بٌن الرإٌة البصرٌة  أو التشكٌل المكانً للكلمة و  اإلٌقاع  الصوتً ولم 

الزمانً أو إلى الحٌز أو المدى الزمانً الذي  ٌستؽرق نطق كلمة  ـ مستشفى فً الزمن  وهو ما ٌوحً 

باللّبس والؽموض ، وتجعل ؼٌر المتخصصٌن ٌشتكوَن هً أّن البحث منصب على التشكٌل فً اللّؽة 

 .ولٌس فً الشعر 

 التشكٌل الموسٌقى : ـ الموسٌقى 

لعروضٌة أو بتعبٌر أدق ما ٌسمى بالظاهرة الموسٌقٌة فً الشعر الحدٌث من أكثر الظواهر الفنٌة الظاهرة ا

 .بروزاً و أشدها ارتباطا بمفهوم التجدٌد الشعري فً أذهان جل الدارسٌن 

 .وقد كان طبٌعٌا ، وقد قامت القصٌدة الجدٌدة على أساس جمالً جدٌد 

تشكٌلٌة الموسٌقٌة القدٌمة و أبرزها الوزن و القافٌة وٌتلخص أن ٌجدد الشعراء موقفهم من الوسابل ال

موسٌقى القصٌدة الجدٌدة تقوم على أساس "األساس الجمالً لفكرة التشكٌل الجدٌد لموسٌقى القصٌدة فً أن 

 :على الفرض 

لتً إن القصٌدة بنٌة إٌقاعٌة خاصة ، ترتبط بحالة شعورٌة معٌنة ،  فتعكس هذه الحالة ال فً صورتها ا

كانت علٌها من قبل فً نفس الشاعر ، بل فً صورة جدٌدة منسقة تنسٌقا خاصا بها من نشؤته أن ٌساعد 

اآلخرٌن على االلتقاء بها وتنسٌق مشاعرهم وفقا لنسقها 
1

" 

دٌث  ، هذا ما ٌحدد مذهبنا الجمالً المشكلة تكمن فً أننا إلى أّي الشعر نمٌل ، إلى الشعر التقلٌدي الح

الذي نرتضٌه ، وفً حدود اإلطار الموسٌقً للقصٌدة قد نمٌل إلى القصٌدة القدٌمة عندما نكون مثالٌٌن فً 

 .نظرتنا الجمالٌة ، حسٌٌن فً تذوقنا الجمالً 

فً الفن و الحٌاة على  وقد نمٌل إلى القصٌدة الحدٌثة عندما نؤخذ بفلسفة جمالٌة ِنإمن بقٌمة الواقع النفسانً

السواء ، و هذا ما ٌجعلنا نبلحظ أن اإلٌقاع ٌصدر أصبلً عن انفعال ٌزداد نزوعه نزوعاً تلقابٌا إلى التبلور 

                                                                  
 : عز الدٌن إسماعٌل الشعر العربً المعاصر1
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فً صٌؽة وزن ، كلما ازداد توهج االنفعال و انطبلقه ، وهذا أمر بدٌهً ٌتخطى الشعر إلى ؼٌره من 

 " الفنون كالرقص والموسٌقى 

عرٌؾ العام لعنصر التشكٌل الموسٌقً فً القصٌدة فً أبز مكوناته ، وهو الفنان الراقص ، وبهذا ٌتمثل الت

 .الطوٌل ، القصٌر ، الهزج ، الراجز ، الباكً ، الفرح 

 القافٌة ذلك الرنم الرتٌب أو النؽم المتكرر فً القصٌدة الكبلسٌكٌة. ومن عناصر هذا التشكٌل:

ًّ فً القدٌم  أما األساس الثالث من أسس التشكٌل"  الموسٌقً فً القصٌدة العربٌة فهو ناتج عما سم

بالطرق البٌانٌة ، التجنٌس ، التردٌد و االزدواج ، و التكرار ، وما ٌدور فً فلكها من الوسابل البٌانٌة التً 

"تعتمد على إعادة اللّفظ أو مجانسته ، إبراز لدوره الصوتً فً التركٌب للنص و للبٌت 
2

 

فاستفاد الشعر الحدٌث بالزحافات و العلل المتاحة للشاعر العربً، و تطورت هذه االستفادة إلى اعتماد 

القصٌدة على تفعٌلة واحدة تتكرر بؤعداد خاصة داخل السطر الشعري بما ٌبلزم النظم العام للقصٌدة، 

 ً عروض القصٌدة المعاصرة، وقد نشؤت العناٌة باإلٌقاع العام للقصٌدة.ووهنا كانت بداٌة التدوٌر ف

وقد انعكست الدرامٌة على صوتٌات القصٌدة و إٌقاعها، فاستخدمت القصٌدة المعاصرة، تعدد األصوات، 

...ومقاطع نثرٌة " عروضٌة " و تعدد البنود ، بل المزج بٌن المقاطع موزونة 

                                                                  
2
2822الشعر بٌن الرإٌا والتشكٌل ص:  المقالععبد العزٌز  
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فندرس فً دراستنا التطبٌقٌة ألحد النصوص الحداثٌة ، نحرص على تناول النص من خبلل مستوٌاته ، 

إذا حاولنا الٌوم قراءة الشعر قراءة "النص مثبل من خبلل المستوى السٌمٌابً وفً مستوى بنٌة اللّؽة و

سٌمٌولوجٌة فإننا نهدؾ إلى تحرٌر النص من قٌوده المفروضة علٌه ، وهذه عملٌة تكرارٌة ٌحدثها الشاعر 

وهو من مظاهر اإلبداع الفنً والقدرة أوال ، بؤن ٌحرر الكلمات من قٌودها ، هذا حدث تلقابً وؼٌر واع 

علٌه ، وتختلؾ فٌه من شاعر آلخر
1

من هنا ٌؤتً دور المتلقً الذي ٌضفً على كل نص قراءة تختلؾ  

من قارئ آلخر ، ذلك نظرا النفتاح النص و اتسامه بالتشدٌد على شكل الرسالة  وهذا ما لم ٌكؾ 

الشعر ٌتّسم بالتشدٌد على شكل الرسالة حٌث تتمتع الدالبل فً " جاكبسون عن تؤكٌده والذي ٌذهب إلى أن 

ى أو المرجع أ الذات ، حد ّ ذاتها بثقل خاص ، وتكتب سمكا ٌنقلها من وضع اإلحالة الشفافة على المحتو

إلى وضع التمٌٌز الذاتً بإزاء ذلك كله... 
2

 " 

وهنا نتناول النّص من المستوى التفكٌكً ثم فً مستوى الحٌز ، ثم فً مستوى تعامل النص مع الزمن ، 

 الصرة الشعرٌة  ، ثم فً المستوى اإلٌقاعً ،  ثم  فً مستوى

ولتكن قصٌدة الحبلّج لصبلح عبد الصبور محل دراستنا وقد وقع االختٌار علٌها ، نظرا لكونها تمثل أخر 

ما أنتجته الحداثة الشعرٌة المتمثلة فً ظهور فرع جدٌد وهو الشعر المسرحً فخرجت مؤساة الحبلج عاو 

ـ نقطة انتقال شاعرنا من الشعر الؽنابً إلى الشعر المسرحً ونقطة أانطبلق وتعَتبُر  ـ المؤساة 1964

 .التجربة الشعرٌة المسرحٌة المعاصرة التً اكتملت على ٌد شاعرنا صبلح 

  ـ إطاللة سٌمائٌة على النص 1ـ

ٌنتمً نص هذه القصٌدة إلى البنٌة الشعرٌة الحدٌثة ، فهً من حٌث الشكل ٌنتمً النص إلى الشعر  

المسرحً وقد قسمه الشاعر إلى جزأٌن وفً كل جزء عدة مناظر ، طابعه ٌقترب إلى حد كبٌر من الطابع 

 النثري ، تخللته  ومضات شعرٌة منظومة بموسٌقى تفاعٌلها متعددة األلوان وهً أربعة 

 ـ تفعٌلة الرجز وما أدخل علٌها من تحوٌبلت 1

 ـتفعٌلة المتقارب 2

 المتدارك  3

 ه فً جانب اإلٌقاع هذا ما سنوضح

                                                                  
1

تشرٌح النص مقاربات تشرٌحٌة لنصوص شعرٌة معاصرة ـ دار الطلٌعة للطباعة و النشر بٌروت ـ : عبد هللّا الؽدامً   
 13ص 1987سبتمبر  1لبنان ط

2
 7ص: الدار البٌضاء : ترجمة محمد الولً مبارك عمور : القضاٌا الشعرٌة : رومان جاكبسون   
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والنص بووعً الناص الصطناع هذه التقنٌة ٌلج الحداثة من بابها الرحٌب  ، باعتباره آخر عنقود أنتجته 

 .الحداثة ، و هو فرع جدٌد من الشعر و المتمثل طبعا فً الشعر المسرحً 

بها فقد قدم نهاٌة من المبلحظ بؤن الناص وكؤنه إتبع نظام تنازلً فً عرضه للمشاهد المسرحٌة و أجزا

المسرحٌة على بداٌتها ، فسبق بعرض مشهد الحبلج مصلوبا فً المشهد األّول من الجزء األّول لٌنتقل إلى 

ًّ ثم عرض مشهد الحبلج ممثبل أمام المحكمة مسجونا   .عرض الحبلج وهو ح

ت بها بداٌته حٌث أن ّ فؤتى بهذا الخطاب مفتوحا وقصته مؽلقة ، ذلك ألّن نهاٌته تمثل النقطة التً ابتدأ

 البداٌة من صورة الحبلج وهو مصلوبا و النهاٌة هً قرار محاكمة الحبلج بالموت ـ الصلب ـ 

أتت القصة مؽلقة ألن أمر القصة منته ، أي مصٌر الحبلج منته ، كان مصٌره منته متجه نحو الموت و 

خبلص مما ٌعانٌه ذلك كؤقصى حد الحبلج نفسه كان ٌعرؾ ذلك إلى أن أصبح الموت قراره المنشود لل

 وأنجع حد.

 :بنٌة اللّغة 

اللّؽة التً هً عنصر من عناصر  القصٌدة ، : من بٌن األدوات الفنٌة التً استعملها شاعرنا لنقل تجربته 

إذ هً مجموعة من األصوات ٌعبر بها كل واحد على أؼراضه و تطلعاته ، لذلك كانت و ال تزال الوسٌلة 

 .للتعبٌر عن مكونات الفكر و الخواطر الراقٌة 

فؤتت لؽة الناص فً  قصٌدة الحبلّج لؽة رامزة ذات دالالت متعددة  تندرج ضمن إطار المعاناة محاولة 

 :الخبلص منه ونجمل ذلك فً ثبلث دالالت 

تسقطه قد ٌكون الحب كما قال الدكتور إحسان عّباس قّوة تبدد الحزن و: دالالت الخبلص بالحب : أولهما 

من نفس الشاعر كما تسقط األوراق من األشجار ، وكان هذا حٌن ٌقترن كل ذلك بالتفكٌر فً الموت وفً 

 .الحٌاة  

 :داللة الخبلص بالتصوؾ : ثانٌهما 

ٌُعتبر محاولة  إن الحل الصوفً القابم على التعالً واالنسحاب من عالم التخلٌط والقمامة المتعفن  

 .وحٌة للتعوٌض عن العبلقات الر

والمقصود بالحل الصوفً هنا هو االستجابة لتحدٌات الواقع المتعلقة بالتعالً و االنسحاب نحو عالم المثال 

 .دون النظر إلى قٌمة االنسحاب ذلك بالبحث فقط فً طبٌعة هذا الحل 

 .داللة الخبلص بالموت : ثالثا 

وال ٌعنً رفض الحٌاة  ، إن الخروج عن إن العالم مثل الذي ٌصوره صبلح ال ٌعنً الخروج عن النظام 

ٌّم المتداولة ٌعنً التفوق فً القٌم اإلنسانٌة وهكذا ٌتحول  عالم الفوضى ٌعلو الرؼبة فً النظام ، ورفض الق
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معنى الموت إلى الحٌاة ومن هنا ٌمكن القول بؤن الرؼبة فً الموت فً شعر صبلح عبد الصبور دعاء 

ٌؽته الحضارٌة ، ولعل تلك الدالالت كانت نتٌجة ألسباب صٌؽت كل العالم ، وإنما هً رفض له بص

ضمن شفرة واحدة أسلفنا ذكرها أعبله و ال شك أن عامبل الظلم و االستبداد من العوامل التً تركت 

المجتمع العربً ٌسبح فً الجهل و التفكك هما ٌمثبلن عابقا فً طرٌق نهضة اإلنسان العربً ولذلك فقد 

ٌّن الشاعر أثار هما وألوان التعسؾ فً ممارسة الحكم التً حاولت السٌطرة على اإلنسان داعٌا إلى ب

ٌُعتبر من   السبلم الذي تضعه األٌدي المكافحة التً تحاول أن ُتزٌح اللٌّل حتى تحقق السبلم ، واللٌّل هنا 

ٌة إلى حبر أسود المصادر التً استقى منها الشاعر لؽته حٌن ٌتعلق األمر بمظاهر الظلم ، فتتحول المسرح

 :ٌطؽى على كامل القصٌدة 

الظلمة والنور ٌرتبطان بمظاهر المؤساة ، ففً النص ٌرتبط النور بحاالت الشعر بالحٌاة والخبلص من 

 :الظلم عن طرٌق التصوؾ تتحول اللّؽة إلى  ومضات و إشاعات كما رد فً المقطع التالً 

 ال بل حدقت إلى الشمس 

 الباطن  وطرٌقتنا أن ننظر للنور

 ولذا فؤنا أرخً أجفانً فً قلبً 

 و أحدُق فٌه و أسعى 

 و أرى فً قلبً أشجاراً و ثماًرا

 مبلبكة ًومصلٌن و أخمارا 

 وشموًسا خضراء وصفراء و أنهاَرا 

و جواهر من ذهب و كنوًزا من ٌاقوت
1

 

 .لؽته إن المتصوؾ ٌنجذب إلى عالم النور المطلق الذي ٌتحكم فً شكل 

 :وٌقول الشاعر على لسان الحبلّج 

 لم ٌختار الرحمان شخصا من خلقه

 لٌفرق فٌهم أقٌاس من نوره 

 هنا لٌكونوا مٌبلد الكون المعدل

ٌفٌض نور  هللا على فقراء الركب
2

 

                                                                  
1 4671الدٌوان ص 

  
2 4682الدٌوان ص 
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 : بنٌة التركٌب النصً

 :بنٌة النص التركٌبٌة قابمة على نظامٌن طاؼٌٌن على جل النص 

 : أ ـالنظام الفعلً

  ب ـ النظام االسمً

أما النظام الفعلً فنبلحظ بؤن النص معظمه ٌصطنع نظاًما من األفعال المبنٌة للمجهول التً تإكد فً 

عدم التمكن من تحدٌد الفاعل نظًرا لتخوؾ صبلح نفسه من السلطة المصرٌة ومهما ٌكن فإنه "ؼالبها على 

الرتقاء بذاته إلى مستوى اإلنسانٌةفً األخٌر هو خٌبة اإلنسان فً ا
1

 " 

إنه المثقؾ العربً الذي ٌعانً أزمات فً الفكر وقد عبر صبلح عن مؤساة ؼٌاب حرٌة اإلنسان وحرٌة 

فً ظل الفكر فً كل أعماله ، ولعل مسرحٌته أبلػ تعبٌر عن المعاناة فمؤساة الحبلج صورة لمؤساة الفكر 

السلطة والنظام الفاسد وهً تعبر عن الشعور بفقدان العبلقة المنطقٌة بٌن ظواهر الوجود والحبلج لم ٌكن 

 .ٌخاؾ ما انتهى إلٌه من مصٌر 

ومن المبلحظ أنظام األفعال فً جل المسرحٌة مضارًعا حتى تحسب و أنَت تقرأها أنك أمام خشبة 

هد األحداث بكل لهفة وتؤثر ، بؽض النظر عن المنظر األّول المسرح فوقها ممثلٌن وسط جمهور ؼفٌر ٌشا

من الجزء األّول الذي أتت فٌه األفعال على دربٌن ماضٌة ومضارعة وأما الضرب األّول فقد أتت لتصؾ 

 :الحبلّج وهو مصلوب ذلك على لسان إحدى الشخصٌات 

 عٌناه تنسكبان على صدره 

 ٌبد كالؽارق فً النوم 

 .خرى ملٌبة باألسبلة التً تتمحور حول قتل الحبلجو أفعال مضارعة أ

 هل تعرؾ لم قتلوه ؟

 هل تعرؾ ٌاموالنا ؟

 فلنسؤل هذا الجمع ؟

                                                                  
1 1241صبلح عبد الصبور .حٌاتً فً الشعر ص
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و أما األفعال الماضٌة فؤتت فً محل وصؾ الحبلّج و أخبلقه و فضابله رافق تلك األفعال كان الفعل 

 كّنا نلقاه بظهر السوق عطاشا فٌرّوٌنا :الماضً الناقص 

 الكلمات ، فٌطعمنا من أنهار الحكمة من ماء 

 و ٌنادي منا ،بكإوس الشوق إلى العرس 

........................................... 

 كان ٌرٌد أن ٌموت ، كً ٌعود للسماء .... 

 ....كؤنه طفل سماوي شرٌد 

 :كان ٌقول 

 كؤن من ٌقتلنً محقق مشٌبً 

 ......................ومنقذ إرادة الرحمان 

......كان ٌقول 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
1 1المنظر األول من الجزء األول. 460-485دٌوان صبلح عبد الصبور ص 
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 المعجز الفنً:

 وقوفا لٌس ذلك ، للنص اللّؽوي القاموس البعض ٌسمٌه كما أو الفنً المعجم نبٌن أن الدراسة هذه فً نودُ 

 مبلحظات خبلل الفنٌة النتابج باستخبلص إنما و ، استنتاج دون النص عبر تتوافر التً األلفاظ رصد على

:  بقوله المعجم هذا فً ٌاكبسون ٌسمٌها كما النصً الثقل مراكز عن بالكشؾ وذلك إحصابٌاتها و القصٌدة

 سمكا وتكتسب ، خاص بثقل ذاتها حد فً الدالبل تتمتع حٌث الرسالة شكل على بالتشدٌد ٌتسم الشعر"

 ذلك بإزاء الذاتً التمٌٌز ضع إلى...  الذات أو المرجع أو المحتوى على الشفافة اإلحالة وضع من ٌنقلها

 على االختٌار محور من المماثلة مبدأ بإسقاط"  شعرٌة وظٌفة" المسماة السمة هذه الشعر وٌكتسب....  كله

.... " التوازي بنٌة ذلك عن وتنتج ، محور التآلؾ
1

 

 : و ال أحد ٌنكر فً ذلك ما ذهب إلٌه بودلٌر  حٌن ٌقول 

"ا المعجمٌة جماالً وقٌمة خاصة للكلمات فً نفسها خارج المعنى الذي تعبر عنه أّي خارج دالالته" 
2

 

 وقد الحظنا فً معجم هذا النص أنه ٌقوم على ثبلث محاور 

 :محور الظلم و استبداد السلطة وهذا ما ٌتجلى خاصة فً المقطع األتً : أولهما 

 هل تسؤلنً من ذا صنع القٌد الملعون ،و أنبت 

 سوًطا فً كؾ الشرطً ؟

 سإالك ؟و إلٌك جواب 

 الظلم 

 هل تسؤلنً من ذا صنع االستعباد ؟

 .....الظلم 

  

                                                                  
1

الموزع الوحٌد فً المملكة المؽربٌة ـ الشركة : ترجمة محمد الولً ومبارك حنور : القضاٌا الشعرٌة : جاكبسونرومان   
 5الشرٌفٌة للتوزٌع والصحؾ الدار البٌضاء ص

2 812نفس المرجع ص 
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 لكنً ألقً فً وجهك بسإال مثل سإالك 

 من صنع الموت ؟:قل 

 من صنع العلة والّداء ؟:قل 

 من وسم المجذومٌن ؟:قل 

 .........والمصروعٌن؟

 ................................من ألقانا فً هذي الدنٌا مؤسورٌن 

 الموتى األحٌاء المقتولٌن القتلة 

 .الكذابٌن ، الخوانٌن  ، الصوص  األطفال ، ومنتهكً الحرمات وتجار الدم 

 و و  وتكررت :نبلحظ أن لفظة 

 وكلمة ظلم فً أكثر من مرة 

 :كما وردت كلمة شر فً أكثر من مرة أٌضا فٌما ٌلً 

 األشرار : السجٌن الثانً  

 بم تعرفهم : الحبلج 

 بتصرفهم : الثانً  السجٌن

 ٌا ولدي : الحبلج 

 الشر دفٌن مطمور تحت الثوب 

ٌُبصر فً القلب   .................................ال ٌعرفه إالّ من 

ٌّز ... من فٌنا الشرٌر   ومن فٌنا الم

اعتزلوا  و أّما ثانً محور فهو محور الفقراء والضعفاء المقهورٌن و أّما ثالثهم فهو محور المتصوفة الذٌن

 .أمر الدنٌا و تفرؼوا لعبادة هللّا و التقرب منه 

وبعد هذا الرصد لسطح المعجم الفنً للنص ٌتبٌن لنا أن شخصٌة الحبلّج كعٌنة من المجتمع هو محور 

 العقدة المسرحٌة  ، هو الشخصٌة ذات الدالالت المتعددة  ، هو سإال لكل جواب 
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المناهضة للسلطة ، هو المفكر ، المتؤمل هو الحكٌم ، األسطورة ، هو الطبقة الفقٌرة المظلومة  والطبقة 

ًّ فٌه شاعرنا صبلح ذاته و انتمابه الحضاري والشخصً و النفسً   .الرمز هو الشخص الذي لق

 فً محاضى النص

 :أ ـ جو النّص 

الشهٌر ربما كانت مسرحٌة الحبلج معادال موضوعٌا ،أسقط الشاعر فٌه حٌاته على حٌاة هذا الصوفً 

الذي أصّر على عقٌدته فً العدالة االجتماعٌة ، فقاده إصراّره إلى اإلدانة الموت صلًبا ، وصبلح عبد 

أٌن تقترب التجربة الشعرٌة من التجربة الصوفٌة فً " الصبور ٌشارك الحبلّج فً الرإٌة المؤساوٌة للعالم 

شٌاءمحاولة كل منها ، اإلمساك بالحقٌقة و الوصول إلى جوهر  األ
1

 " 

بهذا رسم الحبلّج صورة للشخصٌة البطولٌة فً األدب المعاصر التً تقؾ دون رأٌها لتكون فً النهاٌة 

ضحٌة صراع اإلنسان البريء فً وجه القمع والفساد فً أوج تحكمه بالضحٌة ، و لربما كان الصراع 

 .ً بعض األحٌان إلى الخروج عن تجربة  صفٌة الذي ٌقوده ف

كان ٌقضً بعض " وصبلح نفسه ٌحتوي فً كتابه تجربة فً الشعر أّنه صوفً وذلك من خبلل قوله 

اللٌّالً الطوال فً أداء الصبلة بشكل صوفً والبكاء 
2

" 

عندما تم فصل كل 1972فً حوالً عام " من عذاب المجتمع وذلك خاصة وصبلح نفَسه لم ٌسلم 

المثقفٌن و الوطنٌٌن من أعمالهم و أصبحوا ٌمسحون الشوارع والمٌادٌن بحًثا عن لقمة العٌش وفنجان 

ٌُذَكُر اسمه فً أّي  القهوة ، وكان صبلح احد منهم ، صدر قرار رسمً بطرد كل صحفً أو إذاعً 

و قد تركت هذه ... لقد تنكر له الناس و أصدقاإه إالّ القلٌل ، و جٌرانه حتى البواب صحٌفة أو إذاعة ، 

التجربة األلٌمة فً نفسه جرًحا عمٌقا ، كان ٌجث عن ثمن  علبة السجابر ، كانت زوجته المذٌعة فً 

...صوت الؽرب تنفق من قروشها القلٌلة على المنزل 
3

 

ومن طبٌعة اإلنسان أنه كثٌرا ما ٌمٌل إلى العزلة و التشاإم عندما ٌبلػ وعٌه أقصى مستوى درجات 

االنهٌار ، وٌفشل فً تحقٌق مشارٌعه الطموحة على مستوى الواقع ، إضافة إلى الجوانب الروحٌة كالحب 

اإلنسان و تفسر حٌرة شاعرنا بحقبة الرؼبة  ، الموت ، التً تبرز كحقابق وجودٌة لتزرع الجدة فً نفس

 .فً التعبٌر و االحتجاج االجتماعً 

استطاع صبلح أن ٌجمع أشتات الحبلّج ذلك الرجل الصوفً وٌدخله ضمن حركة الزمن التارٌخً كإحدى 

 . القضاٌا الفكرٌة التً ٌعانً منها كل مثقؾ ٌعٌش تحت وطؤة السلطة القهرٌة 

                                                                  
1
181الشعر بٌن الرإٌا والتشكٌل ص : عبد العزٌز المقالع  

  
2 1482دار اقرأ بٌروت ص: حٌاتً فً الشعر : صبلح عبد الصبور 

  
3
393لرإٌة والتشكٌل صالشعر بٌن ا: د عبد العزٌز المقالع  
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وز الوثٌقة التارٌخٌة لٌتصرؾ فً شخصٌته ضد الرجل الذي عرؾ عنه و أستطاع صبلح أن ٌتجا

 .إخبلصه ّلّل وانقطاعه عن أٌة عبلقة مادٌة خارجٌة سعٌا للتوحد مع هللا و إخبلص الحب له وحده 

و قد كشؾ شاعرنا عنه الؽطاء فخلع عنه خرقته التً تمٌزه بتصوره و أدخله حلبة الصراع ، صراع 

خبلل صراع اإلنسان لتحقٌق ذلك كله ٌنكشؾ الجانب التراجٌدي القابم على معاناة  الفكر و النفس ، فمن

ٌّر عذابه بالرؼم ما تفٌض به نفسه من محبة البشر و التضحٌة من أجلهم كما فً مؤساة الحبلج   اإلنسان الخ

ب مكن شخصٌته من الخوض فً ؼمار التصحٌح االجتماعً ومناهضة السلطان خبلفا لما أوردته الكت

التارٌخٌة عن هذه الشخصٌة الصفٌة فً أنها أفنت حٌاتها مع هللّا والموت فً أحضان عشقه والوصول إلى 

 .بعًٌدا عن هموم البشر قمة الطُهر الروحً والصفاء 

 : تأوٌل الرمز فً النص  ب ـ

ذلك تؤوٌلٌة النص هنا مشروعة من حٌث أن الناص  اصطنع الرمز ، ولم ٌصرح وحتى لو صّرح ، فإن 

ما كان ٌمنعنا من تقدٌم تؤوٌل لنصه حٌث طرأ على القصٌدة تحوال فً بنابها ومضمونها وعناصرها 

مؤساوي ، 43المكونة  ، و من أبرز تلك التحوالت أن صٌؽة المقطوعة ملٌبة بالرمز واألسطورة فً بناء

عن وعً ـبؤبعاده و مدلوالته ـالرمز اإلنسانً ٌصور لنا بحق الواقع األلٌم ـ فً استعماله هنا الرمز ـ  

 والتارٌخً ـ

فالشاعر فً هذه القصٌدة ٌصر تطلعاته و أمانٌه ،بؤسلوب جدٌد ٌعتمد فٌه الصورة الرامزة التً استقاها 

ٌُحمل كلماته طاقة جدٌدة وموحٌة ، ٌستعملها إستعماالً لم  كما أسلفنا الذكر من التارٌخ ومن الوجود  فنراه 

ؤلوًفا ، فً بناء درامً محكم فٌه عمق قد حققه بواسطة تلك الرموز ذات اإلٌحاء المؤساوي أو ٌكن م

الرموز التً تنبع من جوهر  التراجٌدٌا بوجه خاص ؛مما جعل المسرحٌة ترتفع إلى أسمى مراتبها باللؽة 

معنى بصورة و األسلوب الموحً الرامز الذي سعى فوق المستوى التراجٌدي و تجاوزه إلى تشكٌل ال

 .أعمق  

و النص من الناحٌة التؤوٌلٌة ٌقوم على أربع دعابم ومن الناحٌة التارٌخٌة نجد الناص قد اختار شخصٌة 

الحبلّج كرمز للمواطن المشؽول دوما بقضاٌا مجتمعه الملًء بالتناقضات و األزمات الفكرٌة واالجتماعٌة 

ة الحبلّج وتجد فٌها صورته ومبتؽاه ألن شاعرنا والسٌاسٌة وكان الناص هنا ٌسقط فً شخصٌته ، شخصٌ

 . نفسه عانى من المجتمع آالما ومن األصدقاء صدمات و أزمات 

و أما من الناحٌة الروحٌة نجد النص ٌقٌم على قضٌة حب تتجلى فً المعاناة الروحٌة الى عانى منها 

ٌذوب وٌتعذب ، وال شًء ألذ لدٌه وال الحبلّج الشخصٌة المتصوفة التً ال هم لها فً حب ذات هللا إالّ أن 

 .أحلى و ال أؼلى من أن ٌنصهر بنار هذا الحب اإللهً وٌتؽنى به  

و أما من الناحٌة السٌاسٌة نجد النص فً تناوله لقصة الحبلّج رمًزا لمرحلة من المراحل التً مرت بها 

ومطاردة و سجن ،هذا األخٌر مصر ، أٌن تلقى المثقؾ أو  المفكر المصري أشد أنواع التعذٌب من نفً 
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الذي استعمله كرمز آنً ٌتمثل فً االنتظار ، واآلنً رمز المخلص من السجن ،حتى من هم خارج السجن 

جعلهم أسرى كلٌلة ، لكنه  فً الفصل األّول و على لسان حسام إحدى الشخصٌات ، فً المشهد الثانً 

مٌق دالالته الرمزٌة ، ذلك فً حواره مع و بالتالً تع ٌفصل فً وصؾ السجن على لسان من خرج من

 األستاذ 

 األستاذ : حدثنا عما فعلوا بك ٌا حسام كانوا رفقاء 

 أخذوا من الساعة والنظارات و وضعونً فً قبر 

 محكم حتى أحبابً ظلمات العصر الحجري .

 فؤقدر حٌن خروجً ما منحوه للوادي من عز وتقدم 

 بهجة عصر الشرطة  إن نقلوه من ظلمات العصر الحجري إلى

 ثم على لسان حسام ٌدافع عن نفسه أما حسان .

 " معتقبل ال ٌدري هل ٌبقى عاما أو أعواما أو أجٌاال ال حتى ٌتخلل فً اإلسفلت األسود.

 بٌان لدٌه الٌوم الواحد واألبد الممتدد.

"... ى الزمن الرٌاضً ال نرٌد فً هذه الفصل أن نصل إلى الزمن النحوي ،وال إلى الزمن الفلسفً و ال إل

و إنما نشربب إلى زمن أدبً ، مستنبط من حدوث العبلقة بٌن الحٌز والزمن ، أو عبلقة الداللة 

باالستعمال ، أو عبلقة المدلول بالوعً الزمنً المتسلط بالقوة والفعل 
1

". 

على نص الحبلّج الذي تعامل فٌه الناص مع الزمن تعامبلً تجرٌبً أحداثه فً دابرة مؽلقة إذ أنه ٌنتقل من 

النهاٌة لٌصل أخًٌرا إلى البداٌة ، ٌنطلق من أمور سابقة ألوزانها ،إذ ٌفتح المسرحٌة بمنظر صلب الحبلّج 

ٌّر وهو فً السجن وقبل ذلك ماثبل فً المحكمة إلى الحبلّ   .ج وهو ٌكلّم الناس وٌدعوهم إلى الطرٌق الن

 ونلتمس هنا نوع من الزمن هو 

 :أ ـالزّمن البابس 

 :وٌتجسد هذا الضرب من الزمنٌة فً عّدة نماذج و مشاهد من الّنص لعل أهمها 

اء اللّحاق به لٌدافعوا عنه لكنه عرؾ مصٌره حٌن كان الحبلّج مع الشرطة التً قبضت علٌه ، أراد الفقر

 :الذي هو الموت المحتوم وبلؽت درجات الٌؤس عنه حٌن قال 

 ال ٌا أصحابً

                                                                  
11

العٌد أل خلٌفة دٌوان المطبوعات أي دراسة سٌمٌابٌة تفكٌكٌة لقصٌدة أٌن لٌبلي ـ لمحمد : د عبد المالك  مرتاض   
 121الجامعٌة ـ ص
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 استودعتكم كلماتً

 عودوا... عودوا 

 ودعوتً حتى تنقذنً بدنً ـ

 لتإدٌنً 

ألفاظ عتاب المحبوب النارٌة 
1

 

 : ب ـ الزمن الحالم 

الحبلّج كثٌرا ما حلم أن ٌعٌش زمن ٌسود فٌه العدل و الوبام والمحبة الطهارة والرحمة و الود و ٌتجلى 

 هذا الضرب من الزمنٌة خاصة حٌن قال:

 ال ٌا سٌد

 بل أبؽً لو مد المسلم للمسلم

 كؾ الرحمة والّود

 :الصورة الشعرٌة 

"إن الفن ال ٌتحدد كماهٌة إال عندما ٌؽدو فًنا "
2

 

مستمًدا من الواقع الذي حددته رإٌا الفنان و انطبلقا من سعة خٌاله ومن خرقه للّؽة العادٌة المتداولة لٌخلق 

اباته بٌن المستوى اإلٌقاعً ـ هندسة القاموس الشعري الخاص به ألن الحدٌث مقتصر على فٌوازي فً كت

 الكتابة والمستوى الداللً  ـ

الخٌال الشعري الذي ٌخلق الصورة الشعرٌة بمفهومها الحدٌث وهً رإٌة واكتشاؾ لقٌم الشاعر و إن 

و إالّ فكٌؾ لشاعر أن ٌتحدث عن األلم ، لم ٌعشه  تشكٌلها ناتج عن خٌال تعلنه التجربة الشعرٌة الشخصٌة

" فالصورة الشعرٌة هً إخضاع الواقع للذات فً إطار خٌال الشاعر الذي ٌمكنه من حرٌة  ومن هنا

التصرؾ فً مفردات اللّؽة وهً مٌدان تشكٌل مكانً ٌوازي بٌن الذات والواقع  الناتج عن أفكار تمكن 

القارئ العادي أن ٌكتشفه وهو عالم ؼٌر قابل للتجزبة عالم تكون فٌه الصورة نفسها مجزأة "
1

 

إن الصورة الشعرٌة و إن كانت مستقاة من العالم الخارجً ، فإنها تتجرد من انتمابها بمجرد دخولها فً 

 خٌال الشاعر ، وما هروب الشاعر من هاته الصورة سوى لتوضٌح رإاه لهذا العالم .

                                                                  
1 5071دٌوان صبلح عبد الصبور ص 

  
22

 29ـ 22المطبعة الهاشمٌة دمشق ـ ص: ترجمة نزٌه الحكٌم المجلس األعلى لآلداب  : علم الجمال : كروتشه   
1 1861ص3مصطفى سوٌؾ ـ األسس النفسٌة و اإلبداع فً الشعر خاصة دار المعرفة ط
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مسرحً الحداثً تظهر الصورة الشعرٌة فً أشد ارتباطها بالمكان الذي ٌقوم بدر كبٌر فً هذا فً الشعر ال

النوع الشعري الحدٌث الذي تسعى لخدمته الصورة الشعرٌة خاصة ،و أنه ٌعمد أساسا ،إلى وضع بصري 

ان بل إنها حٌث تلجؤ الصورة الشعرٌة إلى تحطٌم الزمن  ـ ماض ـحاضر ـ مستقبل ـكما تقوم بتحطٌم المك

تحول المجرد إلى حس ، و مسرحٌة الحبلّج دلٌل صادق لكل ما أسلفناه أٌن تقوم الصورة الشعرٌة 

بوظابؾ عدٌدة ، فتبدأ معها المسرحٌة من بداٌتها التارٌخٌة فً مؤساة الحبلّج ، نجد شاعرنا صبلح ٌعبر 

 عن الزمان بصور : 

ٌتحدث عن األٌام التً عانى فٌها ، فنجد صورة الزمان الشمس ، القمر النهار ، الصباح اللٌّل . لكنه 

 تتحول إلى مكان ٌتوازى مع نوع هذه األٌام لذلك نسمع السجٌن الثانً ٌقول للحبلّج :

 تقضً عمرك مقهوًرا فً ظل  هل ،كن

 الجدران المرٌدة ؟

ٌّام السوء   .كالبومة تنحب فوق خرابب أ

إلى خرابب أٌام السوء وٌتوازى فً هذا السٌاق الحبلّج و  نجد فً هاته الصورة  ـ أٌام السوء ـ تتحول

البومة، وطبٌعً أن صورة جزبٌة  ال تخضع لهوٌة المسرحٌة ، لكننا نود أن نعرض ملمًحا ٌرتبط بالمكان 

 .بؤن الجملة الشعرٌة قٌلت فً السجن  ]مع العالم 

ر و الظلمة ارتباط عفً وثٌق و المكان قٌمة أساسٌة فً تشكٌل مسرح صبلح عبد الصبور لصور النو 

بنوع المكان ووظٌفته ،فالكوخ و الظلمة ٌتوازٌان مع السجن فً الضوء ، من هذا ٌستخدم الشاعر ـ 

الكهؾ ـ نقًٌضا للقصر ، والنور مع قٌمة البٌت ، ذلك بصرؾ النظر عن اإلضاءة والظبلم كتقنٌة فً ٌد 

نبع صور جمالٌتها من تارٌخ الموضوع المعالج فً مختص اإلضاءة أو الدٌكور ، و أما بقٌة األماكن فت

مؤساة الحبلّج وحتى نمسك بالفكرة من بداٌتها نجد أن صورة السجن  ـ المكان ـ بدأت من سجن الحبلج ، 

وفً مشهد السجن هذا أخذت القٌمة جذرها الداللً من بداٌة السرد فً المنظر األّول من الجزء الثانً من 

 :ـفٌقول  المسرحٌة جزء ـ الموت 

سجن مظلم ٌنفتح بابه لٌدخل منه الحبلّج ٌدفعه حارس ومن هنا نبلحظ بؤن الصورة الشعرٌة فً نص 

الحبلّج اتسعت باتساع بخٌال الشاعر ،خصوًصا انه ٌعٌش ؼربة الوطن مما أثار مشاعره و إحساسه 

لشعرٌة التً بلؽت مداها ،فكانت مقاطعه الشعرٌة عفوٌة كانت نتٌجة للتطور  النوعً لتجربة  شاعرنا  ا

 .فً مرحلة الفكر و التؤمل ،فؤتت صوره صورا تؤملٌة أدت أو استدعت بروز ظواهر فنً  أخرى 

منها ظاهرة االقتراب من النثرٌة،و ظاهرة ؼٌاب التداعً التً ؼالبا ما تكون نتٌجة عدم سٌطرة العاطفة 

 .على التجربة الشعرٌة 

 :ٌقول بٌٌر جٌرو :التركٌب اإلٌقاعً فً نص الحالّج 
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تتنامى القصٌدة على خط مزدوج للشكل اللّؽوي المعبر عن المعنى و الشكل العروض المعبر عن " 

"التناؼم
1

 

القصٌدة من حٌث شكلها تجري على النسق الجدٌد : وفً دراستنا نتطرق إلى إٌقاع نص الحبلج فنقول أن 

فتلتزم تفعٌلة الرمل التً أكسبتها موسٌقى عذبة ساعدت على االنسٌاق التدفق استعمل صبلح فً ، 

 .مسرحٌته أربعة ألوان من التفعٌلة 

 .وقد أدخل علٌها بعض التحوٌرات " مستفعلن " ـ تفعٌلة الرجز 

إلٌه أحٌاًنا  التً ٌرى  فٌها صبلح أن اللؽة المسرحٌة تحبه وترتاح" مفاعلتن "ـ تفعٌلة الوافر  2
2

" 

 " فعولن " تفعٌلة المتقارب 

والتً شاع استعمالها فً شعرنا الحدٌث وهً تفعٌلة " فاعلن "المحورة على " فعلن"تفعٌلة المتدارك "4

ٌِإكد انتمابه إلى   .التقالٌد تتبلبم مع الموافق الحوارٌة ولعل فً مٌل صبلح إلى بحر مثل الرجز ، 

إن تّحول الشاعر من البٌت إلى السطر ٌساعده على أن تبدو قوافٌه ؼٌر متعمدة  و بالتالً فإن طول 

ٌّز عكس لنا طبٌعة تجربته  و .السطر أو قصره أصبح ٌخضع النفعال الشاعر وقد جاءنا الشاعر بإٌقاع مم

تجدٌد رإٌته الشعرٌة  و النهوض  إن كان قد خرج على بحور الخلٌل و قواعده وذلك ال لشًء إالّ لؽرض

بؤبعادها إلى أرقى درجة وٌكون بهذا قد أحدث تجدًٌدا فً التشكٌل الشعري ، هذا ال ٌعنً أن صبلح قد 

 .هجر األبحر القدٌمة 

فً النص أطلق الشاعر العنان ألفكاره لتجود بما تشتهً نفسه بعدما ؼٌر فً الموسٌقى وفق ما ٌتطلبه 

أشكال التجدٌد  كما أسلفنا الذكر ، هو أن القصٌدة ُكتبت على  شكل أسطر ال أبٌات المضمون و لعل أهم 

 :كما أنه كثًٌرا ما ذهب إلى تكرار بعض المقاطع مثل قوله 

 من لً بالسٌؾ المبصر 

من لً بالسٌؾ المبصر
3

                                                                  
1

 29ترجمة نزٌهة المٌكر ص  –كروتشٌة: علم الجمال   
2
 .610دٌوان صبلح عبد الصبور.ص   
3
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 الخاتمة

آللٌات البحث التً ٌوظفها الدارس ، ولكً  تتحّدد قٌمة أي دراسة بما تحقّقه من نتابج و إضافات وفقا

نصوغ قالب البحث النهابً كوحدة تكاملٌة  ،وبعد رحلتنا البحثٌة بالدراسة والتحلٌل فً ضوء المقاربة 

 السمٌابٌة التفكٌكٌة لعمل شعري حداثً تمثل فً مؤساة الحبلج ،

 فق جنت الدراسة الثمار االتٌة :

 .و الثورة على المقاٌٌس القدٌمة  ـ الحداثة حركة ترمً إلى التجدٌد 

 .ـ تخلً قصٌدة الحداثة عن النزعات المنبرٌة والخطابٌة و الصوفٌة   

ـ اإلنجاز األبرز للحداثة اقترن بمشروع قصٌدة التفعٌلة أو الشعر الحر بالسعً لخلق شعرٌة تقوم على  

 .مبادئ المؽاٌرة وتفجٌر اللّؽة وخرق المؤلوؾ وتحقٌق الصدمة 

ا ساهم فً التؤلٌؾ المسرحً وفً التنظٌر للشعر  ـٌعد  ًٌ ا وناقًدا أدب ًٌ صبلح عبد الصبور شاعًرا مسرح

 الحر 

ـ ابتداع رواد الشعر المحدثٌن شكبل جدًٌدا للقصٌدة الموسوم بالشعر الحر ونظموا قصٌدة التفعٌلة بتسخٌر  

 .شعر صبلح عبد الصبور  اللؽة لشعورهم و أخٌلتهم وانفعالهم لقضاٌا عصرهم وهذا ما تجسد فً

 ـ من السمات البارزة فً حركة الحداثة: 

 ـ الؽموض 

 ـ نبذ التراث 

 ـ حرٌة التفكٌر فً البحث والتعبٌر 

ـ مؤساة الحبلج مسرحٌة شعرٌة من تؤلٌؾ صبلح عبد الصبور تناول فٌها شخصٌة المنصور بن حسٌن   

 .المتصوؾ 

فلسفته تعد صفحة مشرقة من صفحات التراث وٌعد من أهم الحبلج نموذج الفت فً تارٌخ اإلنسانٌة ، 

 .أقطاب التصوؾ اإلسبلمً الذٌن اصطدموا بالسلطة الؽاشمة ودفعوا حٌاتهم ثمًنا لصدقهم 

وقد تم هذا البحث بعون هللا ثم فضل أستاذي المشرؾ الدكتور إبراهٌم  بلقاسم الذي أعاننً كثٌرا فً 

ًّ توجٌه هذا البحث منذ أن كان فكرة  لم تكتمل بعد ورعاه بمبلحظاته الصاببة ، كما أنه لم ٌبخل عل

 .بإرشاداته القٌمة وتصحٌح المفاهٌم المتعلقة بالدراسات النقدٌة الحداثٌة  

كما أقدم جزٌل شكري وامتنانً لؤلساتذة لجنة المناقشة الموقرة على قبولهم قراءة هذا البحث ومناقشته 

ٌّمةوتصوٌبه بمبلحظاتهم ونصابحهم  الق
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 :الملحق

 نبذة عن حٌاة صبلح عبد الصبور 

 :ـ حٌاته وثقافته  1

 ـ م بمدٌنة الزقازٌق  1931محمد صبلح الدٌن عبد الصبور ٌوسؾ الحواكتً  ،ولد عام 

ٌعد من أحد أهم راد حركة الشعر الحدٌث ومن رموز الحداثة العربٌة المتؤثرة بالفكر العربً ، كان واحًدا 

القبلبل الذٌن  أضافوا مساهمة بارزة فً التؤلٌؾ المسرحً و فً التنظٌر للشعر الحر التحق من الشعراء 

وفٌها درس على ٌد الشٌخ أمٌن الخولً الذي ضمه  1947بكلٌة اآلداب القاهرة قسم اللّؽة العربٌة فً عام 

 .األولى إلى جماعة األمناء التً كونها ، ثم إلى الجمعٌة األدبٌة التً رثت مهام الجماعة 

كان للجماعتٌن تؤثٌر كبٌر على حركة اإلبداع األدبً والنقد فً مصر على مقهى الطلبة فً الزقازٌق 

 "مرسً جمٌل ، عبد الحلٌم حافظ " تعرؾ على أصدقاء الشباب 

رقته حٌث استؽ49و عٌن مدرًسا فً المعاهد الثانوٌة لكنه كان ٌقوم بعمله عن مضض 1951تخرج عام 

هواٌاته األدبٌة ودع صبلح عبد الصبر بعدها الشعر التقلٌدي الذي كان قد وقع اسر التكرار والصنعة فعل 

ذلك للبناء ولٌس للهدم ، فؤصبح فارسا فً مضمار الشعر الحدٌث ، بدأ ٌنشر أشعاره فً الصحؾ و 

الناس فً ببلدي " ّول وخاصة بعد صدور دٌوانها األ" شنق زهران "استفاضت شهرته بعد نشره قصٌدة  

ٌّاب و سرعان ما وظؾ صبلح عبد "  إذ كرسه بٌن رواد الشعر الحر مع نازك المبلبكة وبدر شاكر الس

الصبور هذا النمط الشعري الجدٌد الذي فً المسرح فؤعاد الروح وبقة فً المسرح الشعري الذي خبؤ 

 . 1932عام " أحمد شوقً " وهجه فً العالم منذ وفاة 

شروعه بنبرة سٌاسٌة ناقدة لكنها  لم تسقط فً االنحٌازات و االنتماءات الحزبٌة ، كما كان وتمٌز م

كانت أهم " حٌاتً فً الشعر  " لصبلح  الدٌن عبد الصبور إسهامات فً التنظٌر للشعر فً عمله النثري  

 السمات فً أثره األدبً استلهامه للتراث العربً و تؤثره البارز باألدب اإلنجلٌزي 

تقلد صبلح عبد الصبور عدًدا من المناصب وعمل بالتدرٌس وبالصحافة وبوزارة الثقافة وكان أخر 

منصب تقلده رباسة الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، وساهم فً تؤسٌس مجلة فصول النقد األدبً ، فضبل 

 .عن تؤثٌره فً كل التٌارات الشعرٌة الحدٌثة 

 :نها و نال صبلح عبد الصبور جوابز عدة م

 ـ م  1966جابزة الدولة التشجٌعٌة من مسرحٌته الشعرٌة مؤساة الحبلج عام 

  1982حصل بعد  وفاته على جابزة الدولة التقدٌرٌة فً اآلداب عم ـ 

 الدكتوراه الفخرٌة فً اآلداب من جامعة ألمانٌا من نفس العام 
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بحٌاته ، إثر مشاجرة كبلمٌة ساخنة  رحل الشاعر صبلح عبد الصبور إثر تعرضه لنوبة قلبٌة حادثة أودت

فً منزل صدٌقه أحمد عبد المعطً حجازي  1981أؼسطس  13مع الفنان الراحل بهجت عثمان فً 

 كان  

صبلح عبد الصبور ٌزور حجازي فً منزله بمناسبة عودة األخٌر من بارٌس لٌستقر فً القاهرة تقول 

سبب وفاة زوجً أّنه تعرض إلى نقد واتهامات من " : " سمٌحة ؼالب " أرملة صبلح عبد الصبر السٌدة 

 قبل أحمد عبد المعطً ،وبعض المتواجدٌن فً السهرة و أّنه لوال هذا النقد الظالم لما كان زوجً قد مات"

 : ب ـ ثقافته

تنوعت المصادر التً تؤثر بها  إبداع صبلح عبد الصبور من شعر الصعالٌك إلى شعر الحكمة العربً ، 

و أفكار بعض أعبلم الصوفٌٌن العرب مثل الحبلج و بشر الحافً التً استخدمتها كؤقنعة  مروًرا بسٌر

ألفكاره وتصوراته فً بعض القصابد و المسرحٌات كما استفاد الشاعر من منجزات الشعر الرمزي 

الفرنسً  و األلمانً عند بودلٌر و رٌلكة و الشعر الفلسفً اإلنجلٌزي عند جون دون و بٌتسن بصفة 

اصة لم ٌضٌع صبلح عبد الصبور فرصة إقامته بالهند مستشاًرا ثقافٌا لسفارة ببلده ، بل أفاد خبللها من خ

 .كنوز الفلسفات الهندٌة ومن ثقافات الهند المتعددة وكذلك كتابات كافكا السوداوٌة 

ثقافته المكتسبة صاغ الشاعر باقتدار سبٌكة شعرٌة نادرة من سهره لموهبته و رإٌته و خبراته الذاتٌة مع 

من الرصٌد اإلبداعً العربً ومن التراث اإلنسانً و بهذه الصٌاؼة اكتمل نضجه تصوره للبناء الشعري 

. 

كما ٌإمن صبلح عبد الصبور بالثقافة العمودٌة المعززة بالمواقؾ و المإٌدة بالنضال من أجلها ، لذلك 

 .رٌعة و الجلسات العابرة فهو ضد الثقافة األفقٌة ثقافة الصالونات و اللحظات الس

أنه لٌس هناك تناقض بٌن الواقع والفكر ألنه وببساطة ، إذا اعتبرنا أن ثمة تناقضا ، فالواقع ال "وعنده 

ٌصنع  دراماه بمفرده والفكر نفسه ال ٌصنع درماه  و واقع الحٌاة الٌومٌة ال ٌصنع فًنا ألنه مبعثر فبلبد من 

 .ٌبه أن ٌمر بمرحلة إعادة تكوٌنه وتهذ

إن كل الفنون تنطلق من الواقع أساسا لكن بعد دخوله قناة الفكر إلعادة تشكٌله حتى فً القصٌدة العادٌة 

 نجد أن تجربة الحب بؤبعادها الحقٌقٌة ال تصنع شعرا 

 : ـ كتب ودراسات عنه 

  1984ـ  قٌم فنٌة وجمالٌة فً شعر صبلح عبد الصبور ، لمدٌحة عامر ، عام 

اإلله الصؽٌر " ، صوفٌة ببل تصوؾ إسبلمً  ـقراءة جدٌدة فً قصٌدة صبلح عبد الصبور ـ رإبٌن سنٌر 

 . 1985الكرمل ـ أبحاث فً اللّؽة األدب " 

  1986دراسة فً شعر صبلح عبد الصبور لمحمد بدوي ، عام  :ـ الجحٌم األرضً  
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  1986ـ الرإٌا اإلبداعٌة فً شعر صبلح عبد الصبور ، لمحمد فارس ، عام 

  1988ـ شعر صبلح عبد الصبور الؽنابً ، للدكتور أحمد عبد الحً ، عام 

 ـ 1990ـ المسرح الشعري عند صبلح عبد الصبور ، للدكتورة نعٌمة مراد عام 

 2001ـ مسرح صبلح عبد الصبور جزأٌن للدكتور أحمد مجاهد عام 

 : مؤلفاته ـ 

  1961ـ أقول لكم  

  1970ـ تؤمبلت فً زمن جرٌح 

  1964م الفارس القادم  ـ أحبل

  1973ـ شجر اللٌل   

 1977ـ اإلبحار فً الذاكرة 

 : ـ من مإلفاته المسرحٌة كتب خمس مسرحٌات شعرٌة 

  1969ـ األمٌرة تنتظر 

  1964ـمؤساة الحبلج  

 1975ـ بعد أن ٌموت الملك  

  1968ـ مسافر لٌل  

  1971ـ لٌلى و المجنون  

 . بالقاهرة فً العام ذاته ـ و عرضت فً مسرح الطلٌعة 

 : كما له مإلفات نثرٌة  

 .ـ على مشارؾ الخمسٌن 

 ـ و تبقى الكلمة 

 ـ حٌاتً فً الشعر 

 ـ أصوات العصر 

 ـ ماذا ٌبقى منهم للتارٌخ 
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 ـ رحلة الضمٌر المصري  

 ـ حتى نقهر الموت 

 ـ قراءة جدٌدة لشعرنا القدٌم 
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 : ملخص المذكرة 

حول  المذكرة من ثبلثة فصول ربٌسٌة ، وقد  استهلٌتها بمقدمة ومدخل تدور أبحاثهماتتؤلؾ هذه       

 .إشكالٌة األصالة والمعاصرة والصراع بٌنهما فً مجال اإلبداع على مستوى الساحة األدبٌة و النقدٌة 

 .    أّما المدخل فقد ضمنت فٌه  الفروقات بٌن الحداثة و التجدٌد و المعاصرة 

ل أوسمته ب بٌن الحداثة الؽربٌة والعربٌة حٌث حاولت إبراز إشكالٌة التراث  بٌن الماضً و والفصل األوّ 

 .المستقبل 

وٌتناول الفصل الثانً الشعر الحداثً وجذوره فً التراث قد كان مبحثه بعنوان االتجاه الحداثً  قضاٌاه   

 .الؽموض وفً هذا حاولت الوقوؾ على بعض القضاٌا كالحرٌة و التجرٌب و 

أما الفصل الثالث كان بمثابة دراسة تطبٌقٌة لنص حداثً أال و هو مؤساة الحبلج لصبلح عبد الصبور ،   

 .أبرزت فٌه طبٌعة بنٌة اللؽة و المعجم الفنً 

وفً المبحث الثانً الصرة الشعرٌة و التركٌب االقاعً بالوقوؾ على الموسٌقة الشعرٌة وختمته بخاتمة   

ابج ووضعت ملحق فٌه نبذة عن حٌاة الشاعر و مإلفاته فٌها أهم النت
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Abstract:  

    This memorandum consists of ther main chapters which have been initiated 

with an introduction and introduction to their rosearch revolving around the 

problom of originality and modernity and the conflict between them in the field  

of literary creativity in the critical arena . 

    As for the entrance, it included the differences between modernity , 

modernity and contomporaryity  . 

  And the first  western modernitiy , as it tried to highlijht the problem of 

heritage between the past and the futire . 

  The second chapter deals with modernist poetry and its roots in heritage its 

second topic, entitled modernist trend and its issues, and in this I tried 

toidentify some issues sush as freedom, experimentatien and ambiguity . 

  As for the third shapter was like an applied study of a modernist text, which is  

the tragedy of al-hallaj by salah abdel-sabour, in which the natur of the second 

topic highlighted the poetic image and rhythmic structure by standing on the 

poetic music 
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