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 .1املق ّدمة

إشکالية البحث
.1- 1
ّ

إن عالقة األدب ابلّنقد تعد ّد إحددی أرثدر ادلوا ديع معاددة ودراسدة حيدث أ ّن العالقدة اددليدة الّديت تدرب بينهمدا تتطلدب ال كثدًن مدن
نص أديب رما ال
األحباث وال ّدراسات النّظریّة و ّ
طبيقية ،انىيك عن أ ّن وجود أحدمها شرط لوجود اآلخر ،فال وجود للنّقد بدون ّ
الت ّ
ددیهيات دبعددزل عدن مسددتو ال دّنص األديب
أدبيدة إبداعّي دة مدن دون الّناقددد ،فهددذا أمدر ابت مددن الب ّ
نتخي دل وجدود نصددوص ّ
دیكدن أن ّ
األدبيدة فنس ّدمي ىدذه
تحول إلی النّاقد بعد سرب الغدور يف القضدای ّ
ورذلك دبعزل عن مستو النّقد ادلوارب لو .وقد یکون شاعر ی ّ
الشعراء الّن ّقاد يف األدبٌن العريب والفارسي کانت وال تزال تطرح علی صعيد األدب ویکدون
لشعراء الّن ّقاد .فظاىرة وجود ّ
الظّاىرة اب ّ
األدبيددة
مرجعهدا خیتلدف مدن جيددل إلدی جيد ل ومدن عصددر إلدی عصدر آخدر .وىددذه الظّداىرة بددأت تتّسدع وقددد تکدون وليددة ادلددارس ّ
للشدعر القدد واحلددیث خلدق
الشعراء الّن ّقاد العرب والفرس قدد اسدتطاعوا مدن خدالل فهمهدم ّ
والّنقدیّة احلدیثة يف العصر احلدیث .ف ّ
الشعر فحسب وإ ّّنا يف رلال الّنقد أیضا .ف ّإّنم قدد أعدادوا
روادا لي س يف رلال ّ
رؤ شعریّة جدیدة وآراء نقدیّة حدیثة جعلت منهم ّ
الشعر احلدیث حبيث یفهمو ادلتل ّقي أو القارئ فهما جدیدا وأعاد تقييمو ومارس قراءتو و ّإّنم
الشعري من خالل ّ
الّنظر يف ادلوروث ّ
التعبًن فحسب وإ ّّندا ىدو تغيدًن يف
الشکل أو طریقة ّ
الشعرین العريب والفارسي ليس تغيًنا يف ّ
من خالل ذلك أردوا على أ ّن تغيًن ّ
ادلفهوم ذاتو.
حتدی اآلن
األدبيدة الّديت دلدا تسدتقم معایًنىدا ّ
ّأما ابلّنسبة للّنقد األديب يف إیران ذبد اإلشارة إلی أنّو یعترب نوعا جدیدا مدن األندواع ّ
وکثدًن مدن األدابء اإلی درانيٌن الّدذین ىدم علددی معرفدة علدی أعمددال النّقّداد الغدربيٌن  م یکددن لددیهم معلومدات شدداملة کاملدة عددن األدب
اتم دة وکوندو مطلعدا علدی مبدادئ الّنقددد
زلمدد ر دا شددفيعي رددرين » یعدرف األدب الفارسدي معرفدة ّ
الفارسدي والثّقافدة احمللّيدة إال أ ّن « ّ
نظریت واجو قبوال واسعا من قبل أصحاب النّقد يف اجملتمع
األورويب وبالغتو .وینظّر ىذا النّاقد العبقري يف رلال النّقد األديب ولو ّ
اإلیدراين (اپرس دين دداد .)11 :1931 ،فهددذا األمدر یددزداد مددن أمهّّيددة دراسدة الّنقددد الدّدذي یطرحددو شدفيعي ویقددوم بتبيددٌن معددایًنه ف رائددو
وروبية إلی ح ّد ما.
األدبية الواسعة واطّالعو علی الثّقافة اإلسالمية واأل ّ
النّقدیّة تنبع من ثقافتو ّ
ّأما النّقد األديب يف العا م العريب ادلعاصر فقد أتثّر «دبباحث النّقد الغريب وذلك التّصال العرب ابآلداب الغر ّبية .تعود أسدباب
أتثّر الّنقد العريب ابلغرب إلی ادلدؤثّرات کالّنقدد ادلقدارن وادلددارس الّنقدیّدة کمدرسدة «دیدوان » ورجاذلدا .والعدرب  -رغدم ىدذه الّتدثثًنات
الّديت تعتدرب الزمدا للمجتمدع ادلثقدف والنشددي والبدد منهدا   -م یدنس ال ّدرتاث العدريب يف ىددذه التيدارات الّنقدیّدة و م ینفصدل عدن األصددالة
والقدد سبامدا( » .رليددي وأدددنيا )111 :1111 ،فدثدونيس یعتدرب مدن أسداطٌن الّنقدد األديب العدريب احلددیث حيدث یقدوم بزحزحدة
التقليدي وینتقي منو ما ىو جيد وینبذ منو ما ىو رديء .وإندّو  م یكدن يف مراحلدو الفنّّيدة رلّهدا رل ّدرد شداعر  م
الرتاث النّقدي العريب ّ
ّ
الشعر فحسب ،بل ّنض ليقوم بدور ادلف ّكر ادلنظّر ،فنجده إىل جانب رل دیو ٍ
ان شعري یصدر معدو رتدااب ومقداالت
لنفسو
تض
یر
ّ
ّ
الشعري .وأدونيس  م یكن الوحيد الّذي سلك ىذا ادلسلك بل
تفسر وىو یُعىن ابدلوقف الفكري عنایتو ابدلوقف ّ
تتح ّدث وتشرحّ ،
ادماليدة اددیددة مدن انحيدة ،وادلعدایًن الّنقدیّدة
سلكو عشرات ادلبدعٌن من الّذین واجهوا يف الوس الثّقايف العريب الفجوةَ بٌن اخلربة
ّ
نقدی.
السائدة من انحية أخر فثقبلوا على الكتابة النّقدیّة لشرعنة إبداعهم وتكریسو ّ
ّ

ّمهّية واهلدف
 .5- 6ال ّ
ضرورة واأل ّ

إ ّن شدفيعي وأدوندديس یلتقيدان يف ع د ّد ة مواقددف مدن کوّنمددا شدداعرین انقددین يف رلددال النّقددد احلددیث ولدددیهما دراسددات يف األدب
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مرة أخری ویقوم ىدذا البحدث بدراسدة
الصّويف وآراء نقدیّة عن ّ
الشعر وادلدارس األدبيّة احلدیثة .فيجتمعان اترة ویفرتقان يف آرائهما ّ
یکية يف األدب ادلقارن أو الّنقد احلدیث.
آرائهما حسب ادلعایًن الّيت و عتها ادلدرسة األمر ّ
مهمدا یکدن مدن أمدر ،فدًنوم ىددذا البحدث تنداول ادلفارقدات وادلشدرتکات بدٌن األدیبددٌن النّاقدد ین معتمددا علدی ادلدنهج الوصددفي -
ا ّلتحليل ي مستعينا دبعایًن الّنقد ادلقارن احلدیث.

 .9- 6أسئلة البحث

التحليلد ي إلدی مقارندة آراء شدفيعي کددکين وأدونديس الّنقدیّدة فاألسددئلة
وترصدد ىدذه ال ّدراسدة الّديت اعتمددت علدی ادلدنهج الوصدفي ّ -
ادوىریّة ىي:
الشعر احلدیث بشكل خاص ومقوماتو الفّنّية؟
عامة و ّ
الشاعرین ذباه ّ
رل من ّ
الشعر ّ
 ما ىي وجهة نظر ّالصوفية ودورىا يف األدب؟
رل من أدونيس وشفيعي ردرين إىل ّ
 ريف ینظر ّدبية؟ فكيف یلتقيان فيها؟
 ما ىي ادلفارقات وادلشرترات بٌن ّتتبعهما ادلدارس األ ّ
الشاعرین يف ّ
کل علی ح ّده
خاصة ّ
ستتم دراسة ا ّ
لشعر ّ
األول ّ
فالبحث یقوم على ثالثة أجزاء ففي ادزء ّ
الشعر احلدیث ومفاىيمو ومقوماتو ّ
األدبيدة الّديت یتبعهدا
الصوفية ودورىا يف ّ
من وجهة نظر ّ
الشعر احلدیث وأخًنا تُدرس ادلددارس ّ
الشاعرین ففي ادرء الثّاين یُبحث عن ّ
الضوء علی افرتاقاهتما ومشرتکاهتما يف ىذا اجملال.
دبية وسيلقي ّ
کل من أدونيس وشفيعي کدکين يف حياهتما األ ّ
ّ

خلفية البحث
ّ .3- 6

اىتم الباحثون بدراسة آراء کال الّناقد ین وأشعارمها وأخذت مساحة کبًنة منها مقاالت عدیدة نذکر بعضها منها وال حصرا:
لقد ّ
رسالة ماجستًن ربت عندوان «مبرمزد اسط٘ر ٙدر ضعز ادٕٗ٢س ٗ ضف٢ع ٠مذمٖ( ٠ثز پب ٞ١دفتزٛاب ٟضاعز غ ابٕ٢ّٜ ٠ابر
الشدعرین
اٍذّّطقٛ ٗ ٠شار ٝدُّٗ آ ِٟ٘ٛم٘ »)٠ٛالّدذي کتبدو وورحسدن خاخانسدري .یددرس ىدذا البحدث وظيفدة األسداطًن يف ّ

توصل الباحث إلی أ ّن األسداطًن ادلوظّفدة علدی
کيفية توظيفها من قبل ّ
الشاعرین يف اجملتمع العصري .ف ّ
العريب والفارسي ادلعاصرین و ّ
أیدي أدونيس وشفيعي ذلا جوانب إنسانية زبدم اإلنسان ادلعاصر.
رسالة معنونة ب د « اىش١ستبٕس٢بٍ٢ساِ در ضاعز ضاف٢ع ٠ماذمٖ ٗ ٠غدٕٗا٢س» بقلدم وحدداين .فتمدت دراسدة مالمدل الفکدر

الشدعرین العدريب والفارسدي
الرسدالة وزبلصدت الباحثدة إلدی أ ّن الوجودیدة ذلدا أثدر ال ینکدر علدی ّ
الوجودي يف أشعار کال ّ
الشاعرین يف ّ
الشدداعر اإلی دراين إلددی
ادلعاصدرین مؤّک ددة علددی أ ّن أدوندديس دیيددل إلددی فلسددفة «سددارتر» الّديت تصددبب بصددبغة اإلحلدداد يف حددٌن ینحدداز ّ
الفلسفة الّيت تعتمد علی ال ّدین وذلا صبغة دینيّة.
مقدال معندون ب د «تدَ ا  ٠تدابرة واا٘ف٢بٕ ٚدر ضاعز ادٕٗاا٢س ٗساٜزاة س ا ٜز »ٟالّدذي کتبدو داوري مقد ّدم وأخ درتي.
الرمدز ،واإلسدتعارة،
توصدلتا إلدی أ ّن أدونديس وسدپ هري یسدتخدمان ال ّدرؤی و ّ
السدریلّية واألفکدار ّ
والباحثتدان ّ
الصدوفية يف قالدب ّ
التجربدة ّ
واجملاز.
مقال معنون ب د «حزمت در إذ١طاٗ ٚضاعز ضاف٢ع ٠ماذمٖ »٠بقلدم روحداين وعندایيت .والکاتبدان تنداوال مفهدوم احلرکدة يف
الصور زادت من غناء کالمو.
الصور
توصال إلی أ ّن ادلوسيقی يف شعره غين و ّ
البالغية و ّ
ّ
أشعار شفيعي من حيث اللّغة وادلوسيقی و ّ
مقال معنون ب د «اسط٘رٛ ٙبّ ٟطتزك در ضاعز ضاف٢ع ٠ماذمٖٗ ٠آدٕٗا٢س» ،الّدذي رتدب علدى یدد شلدتحن ومدًنزادة.
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الشداعرین
الشاعرین وتوصّال إىل أ ّن األسدطورة راندت وال تدزال يف األشدعار .رمدا أ ّن ّ
فدرس الباحثان األساطًن ادلشرترة يف شعر رال ّ
الشعریّة.
فقد الذا بتوظيف األسطورة إلظهار ال ّذوق يف ادلفاىيم ّ
الشعر ادلعاصدر ّنوذجدا) بقلدم
زلمد ر ا شفيعي کدکين» (نظرتو يف مراحل ّ
مقال معنون بد «آراء نقدیّة لألدیب اإلیراين ادلعاصر ّ
حتددی
الشدعریّة الفارسد ّدية بعددد الثّددورة ال ّدسدتوریّة مددن عددام ّ 1311
الس داحة ّ
ابغجدري .ت ندداول الباحددث يف ادلقددال ادلراحدل الدّديت شددهدهتا ّ
الرئيسدة وادلدؤثّرات
انتصار الثّورة اإلسالميّة عام  1393وخلص إلی أ ّن کدکين یتناول يف ادلراحل األربع ،الوجوه ّ
الشدعریّة ،وادلضدامٌن ّ
قافية والقضای الفّنّية.
اخللفيات الثّ ّ
بيانيا عن ّ
قافية ویقدم للقارئ رمسا ّ
الثّ ّ
الشاعر
مقال معنون بد «أدونيس واخلطاب الصّويف يف البناء النّصّي » من إنتاج خالد .فالکاتب یتناول ادلالمل الصّوفية عند ّ
الشعریّة کإختياره أمساء کتبو ککتاب التّحوّالت واذلجرة يف أقاليم اللّيل والنّهار وفصوذلا الّيت رتبها أدونيس وفدق
ادلتجلّية يف أعمالو ّ
الصوفية.
ادلعایًن ّ
مقال ربت عندوان «خب١ياب ٙرٕاو در توابٗ١ز ضاعزّ ٟحّْاذ رااب ضاف٢ع ٠ماذمٖ ،٠آدٕٗا٢س ٗ عجاذاٍّ٘ٛبة
الشدعریّة يف أشدعار ک ّدل مدن شدفيعي ،أدوندديس
الصدور ّ
اٍج٢ابت»٠؛ أشدار الباحثدان اانری بزخلدوئی ورصلدربان إلدی أمهّّيدة اللّدون يف رسدم ّ

الشدعراء اآلنفددة الد ّذکر قددد الذوا بتوظيدف األل دوان ادلختلفدة حيددث دیکدن أن ددد فيهدا أمهّّيددة فائقددة يف
توصدال إلددی أ ّن ّ
والبيدا ..وقددد ّ
الشعریّة و م یتطرقا إلی دراسة آرائهم النّقدیّة.
الشخصيّة و ّ
الکشف عن مکنوانت حياهتم ّ
مقدال معندون ب د «مٜٔاٍي٘ ٟا١ثبر ثب ٕيب ٠ٛث ٚحالج در اضاعبر ضاف٢ع ٠ماذمٖ ٗ ٠ادٕٗا٢س» الّدذي کتبدو حسدنزاده
دارسدٌن ادواندب الّنفس ّدية يف أشددعار
ندًنی وششديدی .تنداول الکاتبدان قضد ّدية اإلیثدار رمحدور يف دراسدتهم لشدعر شددفيعي وأدونديس َ
ینيددة
ّ
دحی بنفسدو يف سددبيل معتقداتدو ال ّد ّ
الشداعرین معتمدددین علدی «منصددور ح ّدالج» الّددذي یدربز دورىددا يف قض ّدية اإلیثددار حينمدا د ّ
اإلصالحية يف اجملتمع.
ياسية و
ّ
الس ّ
ونزعاتو ّ
مقال ربت عنوان «ثزرس ٠تطج٢ق ٠د١ذىبٛٙب ٟإتقبد ٟادٕٗ٢س ٗ ّحّْذ رااب ضاف٢ع ٠ماذمٖ »٠الّدذي کتدب علدی
الشداعرین يف رلدال الّنقدد األديب بشدکل یسدًن وعر داه عر دا رلمدال و م
أیدي آذري ودادخواه هترانی .فقد تناول الباحثدان آراء کدال ّ
األدبيدة یکدون
توصال أ ّن ّ
الشاعرین أو الّناقد ین رغم عيشهما يف عصدرین متشداهبٌن وقياسدا لشخص ّديتمها ّ
یسربا غورا فيو .ف ّإّنما قد ّ
کل اإلختالف وبون شاسع حيث أ ّن شفيعي دیيل إلی الکالسيکيّة وأدونيس ینحاز إلی التّج ّدد .فال
يف آرائهما النّقدیّة إختالف ّ
الصدوفية ودورىدا يف األدب احلددیث
الشعر وتعریفو ونظدرة ّ
یشًن ىذا البحث إلی دراسة آرائهما يف رلايل نقد ّ
الشداعرین ذبداه قضدية ّ
وعالقتها ابدلدارس األدبيّة.
ىدذا و م نکددد ضلصدل علددی مقددال أو حبدث یدددرس آراء شدفيعي وأدوندديس الّنقدیّددة دراسدة مقارنددة ،دبدا أ ّن مفارقددات ومشددارکات
طافحة عندمها لذلک فيمکن أن ندرس آرائهما من منظور ال ّدراسة ادلقارنة.

النظري
.2- 6
منهجية البحث واإلطار ّ
ّ

ماليدة وتتعد ّدد وجهدات النّظدر فيدو وىدذا األمدر یدزداد صدعوبة
خیتلف احلدیث عن ّ
الشعر والکشدف عدن مقوماتدو ومکوانتدو الفنّّيدة واد ّ
التحدیدد وتقددد تعریفدا جامعددا مانعددا مندو .فکمددا قيددل أ ّن
الشددعر علددی ّ
حينمدا أردان أن نتحدددث عدن ماىيتددو .فلددذلک یستصدعب ّ
للشدعر حيدث خیتلدف تعریفدو مدن شدخص إلدی آخدر ومدن عصدر إلدی عصدر آخدر (إمساعيدل:1331 ،
أرسطو  م یق ّد م تعریفا کدامال ّ
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الشدعر علدی العمد وم موقددف
 )993فإنّدو یعدي دائمدا مدع التّجدیدد والتّط ّدور والتّغيدًن و م یتوقّدف عندد حد ّد وال یعدرف احلددود .ىدذا و ّ
شايل وادمال أمر نسيب إبداعا وتلقيا فيختلف الّناس حولو ابختالف مشاعرىم وأذواقهم وتربيتهم وثقافتهم.
الشدداعر فبددذلك رددان
الشددعر يف سلتلددف العصددور حيددث أنّدو کددان یعد ّدرف يف ادلا ددي بشدديء خیددتلج يف صدددر ّ
وخیتلددف تعریددف ّ
الصناعات .کما ران یعرف أبنّو کالم منظوم ابئن عدن
یعرفها أىل العلم و ّ
احساسا ّ
داخليا غامضا فبعد ذلك أصبل صناعة وثقافة ّ
الشدعر کالمدا
دص بدو مدن الدنّظم ،الّدذي إن عُددل عدن جهتدو رلّتدو األمسداع .کمدا کدان ّ
ادلنثور الّذي یستعملو النّاس يف سلاطباهتم ،دبا ُخ ّ
للشدعر نظدرة
الشاعر قصد أن علهدا شدعرا .فدإن القددماء قدد نظدروا ّ
مقفيا موزوان علی سبيل القصد ولذلك ُمسّيت ابلقصيدة ألن ّ
الشددعر عنددىم بدددأ إحساسدا داخليّدا ابلغمددوض ثّ رب ّدول إلددی صدناعة فنّيّددة ذات
اىتمد وا خبارجددو أکثدر مددن داخلدو .فمفهدوم ّ
شدکلية و ّ
واب ثّ إلی قول سليل (ادلالکي.)11- 11 :1113 ،
للشدعر
الشدعراء ادلعاصدرون حد ّددوا ّ
الشدعراء ادلعاصدرین فندابع مدن الثّقافدة الغر ّبيدة إلدی حد ّد ف ّ
الشعر يف مفهومو احلددیث لددی ّ
ّأما ّ
تطور
التعقيد واإلیقاع .وإ ّن مفهوم ّ
التجربة واحليویّة و ّ
مبادئ منها اللّغة ،وأمهّّية العاطفة ،وعمق ّ
مر مراحل ع ّدة ّ
الشعر عند احملدثٌن ّ
ماىيتو وال حیسن وصدفو ،ثّ أصدبل تعبدًنا فنّيدا عدن العواطدف واالنفعداالت
الشاعري ّ
فيها من مرحلة الوصف ّ
للشعر الّذي ال تُدرک ّ
عمليدة أشدبو مدا
وادلشاعر
اإلنسانية أو عن حقائق احلياة ،ثّ أصبل بعد ذلک دبثابة رؤیة جدیدة للعا م ،وکشف ألسدراره وذلدك عدرب ّ
ّ
الرؤیة الوا حة وادللموسة (ادلصدر نفسو.)12- 11 :
تکون ابحللم وأبعد ما تکون عن ّ
الشداعر دیکدن أن ال یکدون متص ّدوفا ّإال أندّو کدان یدری يف شدعره
الصدوفية مندذ القددم .ف ّ
کانت وال تزال صلة وثيقة بدٌن ّ
الشدعر و ّ
الصويف قدد یکدون شداعرا؛ إذ أنّدو شداعر سدواء نظدم شدعرا أو نثدرا حيدث أ ّن أداة إدراکدو ال زبتلدف عدن
مالزلا من ّ
صوف رما أ ّن ّ
الت ّ
الصدويف ال
الشداعر والوسديلة ّ
الشاعر نفسو وادلعٌن الّذي یسدتقي مندو نفدس ادلعدٌن الّدذي یسدتقي مندو ّ
إدراک ّ
التشدبيهة ادلوظّفدة لددی ّ
التشدبيو ،وإ ّّندا
التشدبيهّية لديس حکدرا علدی ّ
لصدور ّ
زلمدد منصدور .)13 :1333 ،والقصدد اب ّ
تفدرق مدن الوسديلة الّديت یوظفدو األدیدب ( ّ
الشعریّة األخری.
الصور ّ
الرمز ،واجملاز ،واإلستعارة و ّ
یشمل ّ
ذوقية زلضة؛ أي قائمدة علدی الد ّذوق – کمدا نریدو يف األدب -
صوف اإلسالمي ىو ّ
ومو وع ّ
التزکية .وطبيعة ىذا ادلو وع ّ
الت ّ
الصوفية وىذا یعود إلی الغموض يف کالم
ولذلك حیمل مواصفات ال ّذات ّإال أ ّن اللّغة ال ّدارجة والعادیة ال تکتفي إلیصال ادلفاىيم ّ
ینم عن
تصوفة والعرفاء .ویعود سبب ىذا الغموض إلی مبدأین رئيسيٌن :أحدمها من ال ّذات ّ
صوف وىو الّلغة ّ
الصوفية واآلخر ّ
الت ّ
ادل ّ
الصويف (بریکة.)12 :1111 ،
خارج ّ
صوف وىو ادلنهج ادلو وعي يف تعاملو مع ال ّذوق ّ
الت ّ
الشدعریّة بدایدة القدرن العشدرین
الروسية تكوندت لدراسدة الّلغدة ّ
األدبية احلدیثةّ .
إن ّ
الش ّ
کلية واحلداثة تعتربان من ادلذاىب ّ
الش ّ
کلية ّ
وجهات الّيت تلل على إبراز قوانٌن اخلطاب األديب ال ّداخلية ویرفض ادلشهد ا ّلتارخیي الّذي ىيمن آنذاك يف
بناء على رلموعة من ّ
الت ّ
دکالنيون حبثدوا عددن الق دوانٌن ال ّداخليددة الدّديت ذبعدل القددارئ یقددبض علددى العمددل األديب
حقدل الّنقددد (ردداابنس .)112 :1111 ،ف ّ
الشد ّ
دبيددة ذاهتدا وربليلهددا .فبعدد رد ّدل شديء ،صل دد أ ّن
مدادام «ادلنطلددق الطّبيعدي وادلعقددول للعمدل يف البحددث األديب ىدو تفسددًن األعمدال األ ّ
التد ثليف األديب رلّهدا».
التن ّدوع الّديت تسدو ر ّدل اىتمدام نبدیدو حبيداة األدیدب ودبحيطدو االجتمداعي
وبعمليدة ّ
دبية ذاهتدا ىدي ّ
ّ
األعمال األ ّ
دانية تعد ّد إحدد أىد ّدم مك ّدوانت ىدذه النّظریّددة يف سداحات النّقدد األديب فدديمكن أن
( ویليدك وواریدن )132 :1329 ،فاألسدس اللّسد ّ
رل قيمة العمل األديب.
نسميها من عطفا يف الفكر الغريب .واسم ىذه ادلدرسة اختًنت الىتمام منظریها اب ّ
ّ
لشکل حيث إنّو یع ّد ّ
التكب ددًن اللّغد ددوي.
ّأم ددا األس ددس ذل ددذه ادلدرس ددة فانبثق ددت م ددن أفك ددار شكلوفس ددكي ومورارفس ددكي واعتم دددت عل ددى االن ددزیح و ّ
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الشدعریّة عددن غًنىددا (وورانمدددارین وحسدديين.)3 :1929 ،
الشدکليون یددرون أ ّن اللّغددة البددارزة ىددي الّديت تكددون معيددارة لتمييددز اللّغددة ّ
و ّ
التغریدب یكدون اإلیقداع
التغریدب إيل رسدر ألفدة مفدردة اللّغدة .ففدي ّ
فمنظروا ىذه ادلدرسدة قدد أوجددوا مصدطلحات عدیددة فيهدا مدن ّ
الشکالنيّون رانوا ینادون ابلتّجدید يف األطر
لشکل .ف ّ
الشعریّة فكالمها یتفاعالن وخیلقان مبدأ اإلحساس اب ّ
الصّو .جبانب الصّورة ّ
التغریدب ال
التصدوري مدن جاندب ألدیدب ادلبددع .وىدذا فدإ ّن ّ
دتم ذلدك بدزیدة نظدام ادلددخول ّ
اللّغویّدة واخلدروج عدن ادلدثلوف يف اللّغدة في ّ
یعين ابلضّرورة عند شلوفسكي رسر ألفة مفردة اللّغة بل رسر ألفة األشياء ذاهتا (دودة.)112 :1332 ،
دبيدة أو علدم األدب حيدث ال بد ّد أن یكدون مو دوع العلدم
ّأما ادلصطلل األخًن الّذي یكون حجر األساس يف ّ
کلية ىو األ ّ
الش ّ
األديب دراسة اخلصيصات النّوعيدة للمو دوعات األدبيّدة الّديت سبيزىدا عدن ردل مدادّ ة أخدر  .وىدذا ابسدتقالل اتم عدن ردون ىدذه ادلدادّة
تستطيع بواسطة بعض مالزلهدا الثّانویّدة أن تعطدي مدربرا السدتعماذلا يف علدوم أخدر رمو دوع مسداعد ( سدرتاوش وبدروب:1322 ،
کلية.
دبية ّ
الش ّ
دبية تشًن نوعا ما إىل اخلطاب األديب يف األعمال األ ّ
 .)93فمو وع األ ّ
ّأمددا احلداثددة فتشددمل علددى تغي دًنات اقتصددادیة وسياسد ّدية واجتماعّي دة يف اجملتمددع الغددريب؛ فيبدددو ّأّن دا بدددأت مسددًنتو ّنایددة الق ددرن
حدیثية منذ ذلك
السادس عشر .احلداثة العر ّبية ظهرت يف منتصف القرن التّاسع عشر ،وتتالت حلقاهتا التّ ّ
اخلامس عشر أو القرن ّ
حت أیمنا األخًنة مدن القدرن العشدرین .لقدد دعدت احلداثدة إىل احدرتام اآلخدر «ادلتلقّدي » وىدذا مدا  م تقتندع بدو احلداثدة العر ّبيدة
الوقت ّ
دتم مدن الد ّداخل
فالّند ّقاد العرب یدعون أنفسهم «حداثویٌن » موجهٌن خطااب إىل اآلخر شدعرا ردان أم روایدة .وفداهتم أ ّن ّ
التحددیث ی ّ
عمليدة النّهدوض لدن یددتم ّكن منهدا ّإال القدائم هبددا ،فدإن ّ تكدرار قددول اآلخدر فليسدت تلددك األقدوال حداثدة (عبدددالعزیز:2445 ،
أل ّن ّ
التعبدًن مدن أسدر ادلطلدق،
التطّل عدات األوىل النتدزاع ّ
 .)6ویر عدد آخر من الباحثٌن أ ّن تباشًن احلداثة العر ّبية يف األدب بددأت مدع ّ
دهائيا .لدذلك
والنّظر إليو
التعبًن ّ
التقليدي إىل ّ
خیية .فالنّظر ّ
خیيدا ،وصدلنا ردامال ند ّ
اصدة ،علدو ال زمانيدا أو ال اتر ّ
الشعري ،خب ّ
رفاعلية اتر ّ
ّ
التج ّدد (سعيد.)9 :1982 ،
غنيا عن ّ
ران منيعا على ّ
طور ّ
الت ّ
دانية يف ر ّدل
دص احليداة اإلنس ّ
دص رلداالت اإلبدداع الف ّدين والنّقدد األديب وإ ّّندا زب ّ
مهما یكن من أمر ،فإ ّن احلداثة ّاذبداه فكدري ال زب ّ
بغض الّنظدر عدن األفكدار فيدو.
ادلادیة والفكریّة .فاحلداثویون یرون أنّو ب أن ننظر إىل األدب من الّناحية ّ
رلاالهتا ّ
کلية والفّندّية ّ
الش ّ
األم دة العر ّبيدة وعقيدتدو وقيمدو وشيدع األمددور الّديت تتعلّدق ابدلا دي واحلا ددر
یدر بعدض البداحثٌن العدرب أ ّن احلداثددة فكدر ىددام یهد ّدد ّ
2
1
التحدیث وجل ىذه ادلصطلحات رثًنا ما تدرتجم ب د «احلداثدة »
وادلستقبل .إ ّن ىذا ادلصطلل ترجم بع ّدة مصطلحات رادلعاصرة  ،و ّ
التحدیث ،ولكّنو ال یتفق
الرغم من اختالفها شكال ومضموان وفلسفة وشلارسة « .والواقع أن ّ
السليم ّیتفق مع ّ
االذباه الفكري ّ
على ّ
التجدی ددد،
واحلداثددة .وإن یكددن مص ددطلحا ” “Modernityو ” “Modernizationدیكددن ادمددع بينهم ددا ليعنيددا ادلعاصددرة أو ّ
فإ ّن مصطلل ” “Modernismخیتلف عنهما سباما؛ إذ ینبغدي أن نفدرق بدٌن مصدطلحٌن أجنبيدٌن ،إال ّأّنمدا ترشدا ابحلداثدةّ .أمدا
السائدة ادلرتارمدة عدرب األجيدال نتيجدة وجدود
األول فهو “Modernity” :الّذي یعين إحداث ذبدید وتغيًن يف ادلفاىيم ّ
ادلصطلل ّ
أدبيدا  ،بدل نظریّدة
تغيدًن اجتمداع ي أو فكدري أحدثدو اخدتالف ال ّدزمنّ .أمدا االصددطالح الثّداين فهدو ” “Modernismویعدين مدذىبا ّ
السياس ّدية واالجتماعّيدة واالقتصددادیّة.
فكریّدة ال تسدتهدف احلررددة اإلبداعّيدة وحددىا  ،بددل تددعو إىل ّ
التمدرد علددى الواقدع بك ّدل جوانبددو ّ
وىدو ادلصدطلل الّدذي ا نتقدل إىل أدبندا العدريب احلدددیث  ،ولديس مصدطلل ” “Modernityالّدذي حیسدن أن نس ّدميو ادلعاصدرة ،ألنّدو
1. Modernity
2. Modernization
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یعين التّجدید بوجو عام دون االرتباط بنظریّة ترتب دبفاىيم وفلسفات متداخلة متشابكة( ».عریف 11 :1992 ،و )12

والتحليل
 .5البحث ّ
الناقدین
 .6- 5ال ّشعر ومفهومو لدى ّ

ديقيا للّغدة (شدفيعي کددکين:1922 ،
لشداعران تعداریف عدیددة تنداول ک ّدل منهمدا جانبدا مندو .فشدفيعي یعتدرب ّ
قد ّدم ا ّ
الشدعر تبلدورا موس ّ
اصدة يف معدزل عدن
 .)923فدثدونيس یقد ّد م تعریفدا آخدر عدن ّ
الشدعر احلددیث حيدث یقدول أنّدو «ندوع مدن ادلعرفدة الّديت ذلدا قوانينهدا اخل ّ
حساس ّدية ميتافيزیقيدة
قوانٌن العلم ...وىو دعوة لو ع معنی الظّواىر من جدیدد مو دع البحدث والتّسداؤل وىدو لدذلک یصددر عدن ّ
الشعر احلدیث نوعا من ادلعرفة.
کشفيا )11 :1321( » .ویعترب ّ
ربس األشياء إحساسا ّ
ّ
یتم ّإال يف ادليتافيزیقيا
وادليتافيزیقيا یربز نفسو يف مکان آخر من تعریف أدونيس ّ
للشعر ،کثنّو یرتب ابلکشف ّ
الصويف الّذي ال ّ
الصدوفية الّديت ال یتدثتی لدو اإلنفصدال عنهدا.
الشعر يف ادلفهوم األدونيسي أیخدذ مدن الفلسدفة سدالحا ّ
ارتباطا وثيقا .ف ّ
ویت جدو صدوب ّ
الشعر دبعنی آخر « ،فلسفة من حيث إنّو زلاولة اکتشاف ادانب اآلخر من العا م ،أو الوجو اآلخر من األشياء ،أي مدن اداندب
ف ّ
ادليتافيزیقی...فک ّدل شدعر عظديم ال دیکدن مدن ىدذه الزاویدة وهبددذا ادلعندی إال أن یکدون ميتافيزیقيدا( ».ادلصددر نفسدو )193 :کمدا أنّدو
الرؤی يف ادلفهدوم األدونيسدي تعد ّد وسديلة للکشدف عدن الغيدب أو ىدي علدم ابلغيدب ،وال حیددث ىدذا
یعترب ّ
الشعر احلدیث ال ّدرؤی .فد ّ
األمر ّإال يف االنفصال عن عا م احملسوسات ،وحیدث االنفصال يف حالدة النّدوم ،فتس ّدمی ال ّدرؤی عندده حلمدا .فتتفداوت ال ّدرؤی عمقدا
الشدديء علددی حقيقتددو ،والدبعض مددنهم ی دراه ملتبسددا وذلددك حبسددب
السدمو ،مددن یددری ّ
ومشدوال فددبعض الد ّدرائٌن يف ال ّدرجددة العاليددة مددن ّ
الرائي بقلبو مستع ّدا الخرتاق عا م احلدس أو حجداب
الرائي يف حلمو  ،وأحياان یری يف قلبو وبقدر ما یکون ّ
استعداده وأحياان یری ّ
التغيدًن
السائدة .وىدذه القفدزة تس ّدبب يف ّ
الرؤی تقفز خارج ادلفهمومات ّ
احلس ،تکون رؤیه صادقة ( ،1392ج  .)111 :9فهذه ّ
ادلوروثيدة (.)3 :1321مهمدا یکدن مدن أمدر
الشعر اددید إلی التّمرد علی األشکال القددیدة والثّابتدة
يف نظام األشياء وبذلک حیول ّ
ّ
التغيًن يف الّنظرة القددیة ویبلب إلی مستوی اإلبداع أو یتجاوزه للبلو
الشعر احلدیث وال خیتلف أن یکون ّ
التغيًن یعد أحد مسات ّ
فّ
الشاعر فيو.
السائدة علی اجملتمع الّذي یعي
ياسية و
ّ
ّ
الس ّ
إلی الثّورة يف ادلفاىيم الثّ ّ
االجتماعية ّ
قافية و ّ
الزاویدة
ف ّ
الشاعر العريب احلدیث قد یبدع ما یتنافی شکال ومضدموان مدع مدا أبدعدو أسدالفو ،فلک ّدل إبدداع اخدتالف ،ومدن ىدذه ّ
الشداعر ال یتثصدل يف لغتدو ّإال
الشعر الّذي یتجاوز أشکال ادلوروث ىو الّذي یکون غریبا عدن ال ّدرتاث ،بدل إ ّن ّ
دیکن القول :ليس ّ
الشکل وال ادلفهوم عند شفيعي؛ إذ أنّو ليس ىناك شديء
إذا کان دبعنی ما غریبا عنها ( ،1392ج  .)19 :9واإلبداع یتجلّی يف ّ
الشکل األديب (شدفيعي کددکين:1931 ،
يف الّلغة حيث دیکن أن نتصوره بال شکل ّإال أنّو حينما یبدع األدیب ادلبدع فيثخذ مسة ّ
الشعر احلدیث.
الشکل ادلوروث ىو موقف واحد أخذه النّاقدین يف تعریفهما عن مسة اإلبداع يف ّ
 )92فتجاوز ّ
الشدعر احلددیث .فدبعض
للشعر مکوانت من الوزن وادلوسيقی ،والوحدة ادلو دوعية يف األشدعار القددیدة والوحددة العضدویّة يف ّ
و ّ
للشعر،
الشعر ویعتربون الوزن یناسب للنّظم ال ّ
الشعر ابلوزن ربدید خارجي سطحي ،قد یناقض ّ
النّقّاد کثدونيس یرون أ ّن ربدید ّ
الشدعر (ّ .)111 :1323إال أ ّن شدفيعي
لضدرورة مدن ّ
کل نثر خاليدا اب ّ
فيستدلون أبنّو ليس کل کالم منظوم شعرا اب ّ
لضرورة ،وليس ّ
شاليدة أو زیندة ظاىریّدة ،لکنّدو
عما قالو أدونيس .حيث إنّو یعتقد أ ّن الوزن ىو فضيلة ّ
الشعر .فلذلك لدي س لدو وظيفدة ّ
لو رأي آخر ّ
الشدعر إذ أنّدو ُحیددث ادلتعدة ادلوسديقية
ظاىرة طبيعية لرسم صورة العواطف وتصویرىا الّيت ال دیکن ذباىلها .وذلدا أتثدًنات بليغدة علدی ّ
الشداعر إبرازىدا وتسدلي الضّدوء عليهدا وتکبًنىدا
یسبب يف التّ ثکيد علی بعض ادلفردات الّديت یدروم ّ
وینظم مدی احلرکات يف ّ
الشعر و ّ
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للمتلقي ( 32 :1922و.)33
شکلية ،بل
الشعر احلدیث ال ینبع من تناغم بٌن أجزاء
ّأما ابلّنسبة للموسيقی فًنی أدونيس أ ّن ادلوسيقی يف ّ
خارجية وأقيسة ّ
ّ
الشدعر إليدو ( .)13 :1321کمدا أ ّن شدفيعي یقديم صدلة
تنبع من تناغم داخلي حرکدي وىدذا التّنداغم احلرکدي یرجدع س ّدر ادلوسديقی يف ّ
الشعر .بعبارة
زلل اخليال يف ّ
الصور ّ
الشعر وادلوسيقی .فتکون وثيقة کصلة ّ
بٌن ّ
الشعر ابخليال و ّ
حل ّ
الشعریّة ویکون وثوقو إلی ح ّد ّ
للشعر دونو ( .)21 :1922إ ّن أدونيس یقصد ابلتّناغم الد ّداخلي نفدس ادلوسديقی
الشعر یعرف ابدلوسيقی وليس معنی ّ
أخری أ ّن ّ
الشدعر ویکمددن اإلنسددجام والّنسدديج ادلتددٌن
الد ّداخلي .وأ ّن ىددذا الّنددوع مددن ادلوسديقی کمددا یقددول شددفيعي یعتدرب أىد ّدم أن دواع موسدديقی ّ
الش هًنة يف ىذا النّوع من ادلوسيقی (ادلصدر نفسو.)931 :
واألسس ادماليّة يف األعمال األدبيّة الکربی و ّ
الشددعر بعدددما
الشدعراء العددرب والفدرس أقبل دوا علدی إنشدداد ىدذا ّ
خاصدة؛ حيددث إ ّن ّ
ف ّ
الشدعر احلدددیث أتثّدر دبددؤثرات أجنبيدة غربيددة ّ
الس د فر إلددی الغددرب لل ّدراس ددة يف جامعدداهتم .وىددذا األم ددر یبدددو جليددا ابلنّس ددبة
انفتح دوا علددی الثّقافددة الغر ّبي ددة ّإم دا برتشددة أش ددعارىم أو ّ
الشدعر ومکوانتدو ینقلدو عدن النّقّداد الغدربيٌن وشدعرائهم .إندّو ینقدل رأي «رامبدو» يف اإلشدارة إلدی
ألدونيس؛ إذ أ ّن معظم تعاریفو عن ّ
للشعر تعریفدا آخدر
الشعري اددید قائال :إنّو «إکتشاف ما ال یعرف ،یفرتض أشکاال جدیدة )11 :1321( ».ویقدم ّ
خلق عا م ّ
الشاعر الفرنسي رینو شار :إنّو «الکشف عدن عدا م یظ ّدل أبددا يف حاجدة إلدی الکشدف( ».ادلصددر نفسدو )3 :وىدذا األمدر
نقال عن ّ
الشدعر اإلیدراين اددیدد فهدو حصديلة
کل ما نری اليوم من ادمدال والّلطدف يف ّ
یصدق علی ّ
الشعر اإلیراين ادلعاصر حيث یری أ ّن « ّ
الشدعر
وروبية( ».شفيعي کدکين )193:1931 ،وىذا األمر یشًن إلدی مددی نفداذ ّ
تطعيم ّ
الشجرة الثّقافة اإلیرانّية بشجرة الثّقافة األ ّ
لشدعر الفارسدي وذلدك حينمدا یس ّدبب يف غنائدو .ویعد ّد شدفيعي کددکين ىدذا
الشعر الفارسي .وال خیل ىذا األمر اب ّ
الغريب إلی ساحة ّ
الشعر یندرج من األشعار ادلتق ّد مة علی ادلستوی العادلي .وىذا األ مدر یصددق علدی
للشعر الفارسي؛ إذ أ ّن ىذا ّ
ابية ّ
الّت ثثّر ميزة إ ّ
لشدعر الغدريب یکدون ملحوظدا و م یقتصدر علدی
الشعر العريب ادلتقد ّدم الّدذي یعد ّد أدونديس مدن رواده (ادلصددر نفسدو .)111:وأتثّدره اب ّ
ّ
السائد عليو؛ حيث یقر نفسو هبذا األمر (ادلصدر نفسو 131 :و .)199
البالغة و ّ
الصور ،وإ ّّنا يف بناءه ال ّذىين وادو ّ
شلدا ذبددر ابإلشدارة أ ّن الّناقددین مدع کوّنمدا متدثثّرین ابلغدرب فدال ینسدان دور ادلا دي و م یقفدا يف دور احلا در فحسدب؛ حيددث
الشدعر احلددیث « ىدو نددوع مدن البنداء ادلوسديقی يف اللّغدة وال یتدثتّی ظهددور يف صدوب شيدل ّإال بعدد أن دیدازج بددٌن
یدری شدفيعي أ ّن ّ
لصدوفية الّدديت تضدرب جددذورىا يف
«احلا در» و «ادلا دي»ّ )112 :1931( » .أمددا أدوند يس فيثدور علددی ادلا دي رغدم کونددو متدثثّرا اب ّ
الصدوفية مددع أنّدو یددری أنّنددا ال نقددر علددی ذبدداوز ادلا ددي علددی
ّ
التداریخ .وال یتددثتی لددو إنکددار ادلا دي؛ حيددث أ ّن شددعره وسددم بسددمة ّ
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الشداعر العدريب ینظدر
اإلنسانية ادلا ّية و «الّيت یتوجب اليوم أن یزول فعلها لزوال الظّدروف الّديت کاندت سدببا يف نشدوئها .فلدم یعد ّد ّ
و ّ
إلی ادلا ي کنموذج للکمال ،أو کقدسية مطلقة ،صار ادلا ي یهمو بقدر ما یدعوه إلی احلوار معو)11 :1321( ».
القومية أو إنتقاء مدا یالئدم وذبربتدو اددیددة .فإندّو
وقضية ّ
حيزا کبًنا يف آراء أدونيس فيبتغي نسيان ثقافتو ّ
الرتاث واحلا ر ربتل ّ
الشعر اداىلي والقرآن واحلدیث ،أي ىو ىذه األصول الّيت ورثت للجميدع
الرتاث العريب اإلسالمي ىو ّ
الرتاث بقولو« :إ ّن ّ
یعرف ّ
ّ
العباسد ي والفکدر الفلسددفي والفقدو ليسدت أصدوال وإ ّّندا ىدي قدراءات لألصددول:1339( ».
والّديت ال زبتلدف علدی أصدوليتها ،و ّ
الشدعر ّ
العلميدة ،أی ّأّندا تنقدل ثقافدة
 )92وال دیکن أن ینبثق الوعي من قراءة ّ
الرتاث أو تعلّمو ،فهذه القراءة تنقل ثقافة ومن خارج احلياة ّ
تعليمية وذبریدیّة يف آن ...إ ّن ادماىًن العر ّبية ما تزال تعي يف زمن ثقايف مات )12 :1321( ،فهذه الثّقافة ال تبقدی أمامهدا بد ّد
ّ
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السدطل ىندا دیثدل األفکدار
یقسم ّ
فإما هتدم ّ
إزاء ىجمات أدونيسّ .
الرتاث إلدی قسدمٌن منهدا« :غدور وسدطلّ ،
وإما تص ّفی .کما أنّو ّ
التطلع ،الثّورة  ،لذلک ليست مسثلة الغور أن نتجاوزه بل أن ننصدهر فيدو ،لکدي ال
فجرّ ،
وادلواقف واألشکالّ ،أما الغور فيمثل ّ
الت ّ
للشددعر احلددیث .والثدّدورة تتجلّ د ی عنددد
السدطل( » .ادلصدددر نفسددو )113 :ف دالثّورة ىدي ادليّ دزة األساسدديّة ّ
نکدون أحيدداء مددا  م نتجدداوز ّ
السياسدي واالجتمداعيّ .أمدا اإلبدداع
شفيعي يف اإلبداع يف القوالب ّ
مهمتدو إلدی الثّدورة يف ّ
الصدعيد الثّقدايف و ّ
الشعریّة ق فال تتجاوز ّ
تطور
الّذي یقصده أدونيس فال یرتب ابدلا ي وليس لو عالقة اب ّلرتاث؛ فقد یکون ألمة ما أعظم تراث يف البشریة ومع ذلک ال ی ّ
وال یقدر على أن حیول دون إضلطاطها إلی مستوی األمم العادیة أو دون العادیة .وقد ال یکون ألمدة مدا ،يف األصدل تدراث لکّنهدا
سددرعان م ددا تنش دديء تد درااث يف مسددتوی األم ددم ادلتوفق ددة .وال د ّدرتاث م ددادّة حيادیددة ...ال تتح د ّدرک ّإال ب ددٌن ی دددي ادلب دددع ( ،1333ج :1
.)113
الشاعر والواقع .وىدذا التّندافر یوازیدو بدٌن
الشعر احلدیث یع ّد ثورة ّد الواقع حيث أنّو ىناك تنافر بٌن ّ
السوري یری أ ّن ّ
والنّاقد ّ
یسبب يف ظهور نوع من الغرابة .والقصد ابلغرابة ىدي ادد ّدة وىدذا الغریدب ال دیکدن فهمدو بسدهولة .فإنّدو یدری
ّ
الشاعر والقارئ وقد ّ
دتم هبدا شدفيعي
عبثية وخلال يف احلياة ادلعاصرة وىذا ّ
مهمتو کشدف ىدذه العبثيدة ( .)11 :1321وىدذه ادد ّدة ىدي الّديت یه ّ
الشعر من ّ
الشددعریّة أو اإلسددتعارات أو اجملددازات ،فلددذلك یددذکر
يف ادلوتيفدات الّدديت مد ّدرت عليهددا الد ّدزمن .وىددذه ادلوتيفددات الّديت تتجلّ دی يف اللّغددة ّ
مهمدة ّإال االندزیح .ویعرفدو أبنّدو یطلدق علدی ک ّدل إبدداع يف
أىم عامل يف الغرابة واددة .ویدری أنّدو ليسدت للفّندان وظيفدة أو ّ
االنزیح ّ
رلدال البندداء واألشددکال وجعدل کددل ظدداىرة خليقدة وقددیددة يف صددوب اددیددة واخلالبددة .وإنّدو ف ّدن بعددث اآلالت وحشددرىا وتنشدديطها
التقليدیّة .ویری أ ّن األلفدة
مهمات يف خروجو عن ّ
(شفيعي کدکين .)31 :1931 ،زد علی ذلك أ ّن أدونيس یعترب ّ
للشعر اددید ّ
الشدعر يف نظرتددو تلخدص يف کشدف وجدو العددا م ادلخبدوء واکتشداف عالئدق خفيددة.
مهمدة ّ
والعدادة حیجدب عنّدا رؤیدة احلقيقددة والعدادة و ّ
دانية علدی األشدياء ( )3 :1321بدل تتجداوز إلدی کشدف العدا م الّدذي لدو جدذور
و ّ
الشاعر ال یر ی ابدلعنی الّذي تضفيو العدادة اإلنس ّ
السریيل.
الالوعي و ّ
يف ّ
یهتم هبا ّ
الشاعر ّ
الالشعور س عيا للکشف عن األرا ي اجملهولة الّيت ّ
أخالقيدا
الشعر مدع أيب ندؤاس یبددأ أن یکدون نظامدا
والّناقدان دیثّالن أبيب سبام وأيب نؤاس لکي یو حا مفهوم اد ّدة والغرابة .ف ّ
ّ
وأن یکدون طریقدا للمعرفدة .وشددعره ال یهددف إلدی تغيدًن احليدداة فحسدب وإ ّّندا یبتغدي تغيددًن اإلنسدان .و«تکمدن جد ّدة أيب ن دؤاس يف
ثنائيددة بددٌن ال د ّذات والکددون (أدوندديس ،1399 ،ج  .)111 :1إ ّن ادلي د ّدزة
الکشددف عددن الطاقددات ادلکبوتددة يف اإلنسددان ويف ذبدداوز ال ّ
الرئيسة الّيت تربز نفسها يف شعر إبی سبام ىي اد ّدة؛ تلک الّيت تعين الغرابة والغرابة تعين أ ّن شعره غًن ما ألفو الّنداس .فلغتدو أص ّدلية
ّ
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ادلبدعٌن والثّوریٌن (.)91 :1922
الشاعر حينما اثر بوجو األمور الثّابتة يف الفن وأتی بشديء جدیدد  -ولدو کدان قلديال -
ذبدر اإلشارة إلی إعتقاد شفيعي أبن ّ
الشدداعر ادلبدددع/
الشددعراء ادلبدددعٌن .واإلبددداع ىنددا ی درتب ابلثّددورة يف األدب وابلتددايل يف العالقددات
السياسد ّدية .و ّ
فإندّو مددن ّ
ّ
االجتماعيددة و ّ
دتم رب ویددل الکددالم إلددی اآللددة
الثّد وري ال حیددذی حددذو الدّدذین کددانوا قددد جدداءوا قبلددو بددل ىندداك انزیح دات يف کالمددو وحیددول دون أن ید ّ
( )31 :1931ویصدبل التّکدرار والعددادة مستدو الغالبدةّ .أما اإلبددداع بوجهدة نظددر أدونديس فهدو نفددي لک ّدل صديغة جدداىزة وذبداوز لکد ّدل
ثنائيدة اإلتبداع /اإلبدداع أو اخلطابدة /الکتابدة
ثنائيدة ادلا دي /احلا در .أنّندا ىندا أمدام ّ
ثنائيدة تلتقدي مدع ّ
شدکل مدوروث .أنّندا نکدون أمدام ّ
کل شيء (أبو زید.)139 :1321 ،
واإلبداع ال ینطلق من معطي زل ّدد ربت عنوان ّ
الرتاث أو التّقاليد ،بل ىو ّ
ربرر من ّ
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الصوفية يف ال ّشعر من وجهة سنظر ال ّشاعرین
ّ .2- 2

الرمز ،الغمدوض ...وإخل حسدب رأي شدفيعي؛
کما ىو معروف ،أ ّن ّ
الصوفية تشرتک يف ع ّدة خصائص مع األدب وىي :ال ّذوقّ ،
اإلذلي دة
شاليددة إلدی ّ
الشدئون ّ
الرمدز ،وادلعداين ادلتع د ّددة يف أیّدة نظدرة ّ
حيدث یعتقدد أنّدو ىنداك رلموعدة مددن العناصدر کالعاطفدة ،واخليددال ،و ّ
الش دریعة
الصددوفية بشددکل خدداص .کمدا إنّدو یددؤمن أبن الدّدذین ینظددرون إلددی ّ
(اإلذليدات) (23 :1931؛  )32 :1923بشددکل عددام و ّ
أي مکدان راندت فيدو ذبربدة
بنظرة شالّية یکونوا العدارفٌن ادلسدلمٌن .وىدذه النّظدرة اد ّ
ماليدة جعلدتهم ّأال یتوقّفد وا يف دائدرة ديقية .ويف ّ
ماليدة ىدي أىد ّدم خصيصدة مشدرتکة وعالقددة یقديم الّناقدد أواصددر
التجربدة
دینيدة فتظهدر ّ
العرفاني دة فدورا (ادلصددر نفسددو .)11 :فدالّنظرة اد ّ
ّ
ّ
الرغبة ابدلعرفة ولذلك ىو قوام
العالقة بٌن األدب والصّوفية .وألدونيس نفس ادلوقف حيث یری أ ّن الغموض روري و«ىو قوام ّ
السریليٌن
السریيل؛ إذ أ ّن « ّ
ّ
الشعر ادلمتاز يف رأي ّ
الشعر )11: 1321( » .إ ّن غموض أدونيس قد یعود إلی إنتمائو إلی ادلذىب ّ
الشعر حيدث خی ّديم الغمدوض» .
ىو شعر احلدس و ّ
الشعر :یکمن ّ
الال منطق وشعر العتمة والغموض وقال تزار رائدىم يف حدیثو عن ّ
(دندي )22 :1339 ،فالغموض الّذي هتدف إليو النّظرة األدونيسية خیتلف عما یریده شفيعي.
دریلية وبينهمدا صدالت عدیددة حيدث أ ّن األويل تعدد ذخدًنة عظيمدة لألمدور الغدًن
الس ّ
مهما یكن من أمر ف ّ
الصوفية تقدرتب مدن ّ
ريفيددة الق دراءة وذبدداوز الظدّداىر ضل ددو
ادلتوقعددة أو ادلفاجئددة واألخددًنة تدددین ابألوىل يف رلدداالت عدددة ردداالنزیح وازال ددة العوائددق ادلنطقيددة و ّ
الرتريدز علدى اخليدال .فس ّدمى الّن ّقداد
الرؤی والالوعدي واحلددس و ّ
الشدهود واإلذلدام واإلشدراق و ّّ
الباطن .رما أ ّن بينهمدا مفداىيم مشدرترة رد ّ
لصوفية اددیدة أو احلدیثة فقاموا بدراسة األدب السریيل (أميين.)33 :1933 ،
ریلية اب ّ
الس ّ
ادّدد ّ
الشعر والعرفان
ّأما ادلعرفة ّ
فيسم ون ابلعارفّ .أما ادلعرفة ىي ادلشرتکة بٌن ّ
فإّنا تعترب من خصائص ّ
الصوفية الّذین یبلغون إليها ّ
یلحددون يف أن یفرتق دوا بينهمددا ى ددم
الصددوفية ( .)92 :1931إنّدو یددؤمن أ ّن الّددذین ّ
الصددوفية .فشددفيعي ال یددری فرقددا ب ددٌن العرفددان و ّ
و ّ
الصدوفية بدعددة يف
الصدوفية والعرفدان إلددی قسدمٌن :قسدم یدری ّ
الکد ّذابون وال یتبعدون غایدة ّإال خدداع سدواد الّناس.رمددا یقسدم أعدداء ّ
السياسيّة واالجتماعيّة؛ حيث یرون أ ّن الصّوفية سبب رئيس يف زبلّف ادلسدلمٌن (ادلصددر
ال ّدین واآلخر یناىضها من وجهة نظرىم ّ
نفسو.)12 :
عامة والصّوفية خباصّة ىو التّجارب العاطفيّة وليس لو أیّة عالقة ابدلنطق،
کما ىو معروف أ ّن مصدر ال ّدین و ّ
الشؤون ال ّدینيّة ب ّ
الصوفية أن تقوم بنقاءه
ربول إلی أمر مکرر رباول ّ
الفن .فال ّدین ّ
الصايف والنّقي یعترب مظهرا فنّياّ ،إال أنّو بعد أن ّ
لذلك یقرتب من ّ
یسبب يف إاثرة العاطفدة بشدکل أکثدر (ادلصددر
الصويف ابعتماده علی ذبربتو الفّنّية یربز ال ّدین يف قالب وشکل ّ
الزیدة من طراوتو و ّ
وّ
ینيدة تددنم عدن نظددرة شددفيعي
الرحبددة إلددی الد ّدین و ّ
التجربددة ال ّد ّ
نفسدو .)22 :فالعاطفددة ال تنفصدل عددن ّ
الصدوفية واألدب .وىددذه النّظدرة ّ
دادة يف رلتمعدو کمدا ىدو مطلدوب مدن الفّندان
الصويف یبتغدي خدرق الع ّ
الصوفية وتشًن إلی مدی اىتمامة ابألمر .ف ّ
احلدیثة إلی قضية ّ
الصوفية واألدب.
وإزالة النّظرة االجرتاریة ادلملة إلی األشياء واألمور ف ّإّنا تقرتب من اإلبداع؛ ذاك الّذي یع ّد من مشرتکات ّ
ربول ابسدتمرار مفهدوم
مهما یکن من أمر فالثّورة ک ّ
الشعر تعترب ذبربة ّ
معي نة والقصائد زبلخل ابستمرار نظام القيم الفّنّية «أي ّ
السددائدة أو
ّ
تتجس د د يف أعمددال زبلخددل ابسددتمرار نظددام القدديم احل ضدداریّة( » .أدوندديس )99 :1321 ،فددالقيم ّ
الشددعر .کددذلك الثدّدورة ّ
الرتاث الّذي کان قائما علی العنصریّة أو تفضيل طبقة علی الطّبقة .کما أ ّن
الرتاث وذبذر فيها؛ ّ
السائدة ىي الّيت تعود إلی ّ
الثّقافة ّ
طور ال تتجاوز عن الّلغدة
الصوفية علی ّ
الصوفي ٌن يف تغيًن النظام الکالمي فحسب وقدرة الّلغة ّ
شفيعي یری قدرة لدی ّ
التغيًن والّت ّ
تتم ّإال بعد
ياسية و
ياسية کما یبتغيها أدونيسّ .أما ّ
و م تصل إلی مستوی ّ
الس ّ
ّ
الس ّ
التغيًن يف اللّغة فال ّ
االجتماعية و ّ
التغيًن يف األنظمة ّ
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أن حیاول الصّويف توظيفدو اللّغدة اخلاصّدة وإ دفاء ندوع مدن العواطدف والتّحد ّد ث عدن منظومدة جدیددة مدن الکدالم (.)119 :1931
التغيًن واالنزیح.
فهذه ادلنظومة
حول و ّ
الکالمية اددیدة ّ
ّ
تسبب يف نوع من اإلبداع؛ ذاك الّذي لو عالقة وثيقة مع الّت ّ
الصدابئة) أکثدر مدن أتثّدره
الصدوفية و ّ
انيدة ( ّ
التعداليم ادلنحددرة مدن الد ّدیانت اذلندیّدة والفارس ّدية واحلر ّ
یبدو أ ّن أدونيس أتثّر ابدلدذاىب ّ
التناسدخ وشديوع احليداة يف ک ّدل الطّبيعدة إلدی دیانت
التعاليم
إىتمت دببدأ ّ
آبراء الغربيٌن ،فضال عن ّ
اليواننية و ّ
ّ
خاصة الفيثاغوریّة الّيت ّ
ادلادیددة
الصددوفيٌن إ ّن الکشدف ىدو أعلدی درجدات احلدددس ،وأرقدی أندواع ادلعرفدة وإ ّن األشدکال ّ
وفلسدفات شدرق ...یدؤمن أدونديس ک ّ
للعا م ىي عوائق أمام ال ّذات وإ ّن بلو الکمال یقتضي اخلروج مدن ىدذه األشدکال حبثدا عدن جدذور الد ّذات واال ّربداد اب ّلل ...واددذر
الل أو احلددق (سدعد .)32 :1319 ،فرّدبدا أتثّددره ابآلراء الغدربيٌن یکدون أکثددر
الصدوفيٌن ىدو ّ
عندد أدونديس ىددو اددوىر واددوىر عنددد ّ
ابذباىات
عالنية يف حدیثو عنها « :م أأتثّر بشاعر بعينو بل ّ
لصوفية
السریلّية ّ
ّ
قياسا لتثثّره اب ّ
اإلسالمية ،إذ أنّو یعلن عن إنتمائو إلی ّ
صوف( ».أدونيس)119 :1321 ،
السریلّية ىي قادتين إلی ّ
ومواقف ورؤی ّ
الت ّ
السریلّية کنظرة و ّ
عامة .مثال أتثّرت حبرکة ّ
التمداىي مددع
وثنيدة ،أو بددال إلدو ،وغایتهددا ّ
السدریلّية صددوفية ّ
إ ّن أدونديس أوجدد عالقددة بدٌن ّ
ویعرفهددا بقولدوّ « :
السدریلّية ّ
الص دوفية و ّ
الصوفية سوریلية تقوم علی البحث عن ادلطلق والتّماىي ىي أیضدا معدو( » .د .ات .)11 :کمدا أ ّن النّاقدد اإلیدراين قدد
ادلطلق ،وأبن ّ
التفاصدديل
دریلية (ّ .)321 :1931إال أنّدو  م یددخل يف ّ
الصدوفية فدًنی أ ّن کددل صدويف لدو رؤیدة سد ّ
السدریلّية و ّ
ّ
توصدل إلدی العالقدة بددٌن ّ
اإلسالمية الّيت یتبعها شفيعي يف شعره ونقده.
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کشثن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وریلية تعترب حرکة
الس ّ
یطرح أدونيس سؤاال عن اإللتقاء بٌن ّ
السریلّية إذ أ ّن األولی ّتت جو ضلو اإلخالص ال ّدیين بينما ّ
الصوفية و ّ
التالقددي يف
التقدارب أو إمکدان ّ
داىری أنّدو (االعدرتاض) ال یلغدي عمقيدا إمکدان ّ
إحلادیدة؟ و يدب يف ال ّدرّد عدن ىدذا االعدرتاض قدائال :ظد ّ
الصوفية ،کمدا
یتضمن ابلضّرورة رفض ّ
کل من ّ
السریلّية .ثّ إ ّن اإلحلاد ال ّ
الصوفية و ّ
نقاط عدیدة علی الطّریق الّيت تسلکها معرفياّ ،
التقليدي
الل ابدلعنی ّ
التقليدي أو اإلدیان ّ
لضرورة ،اإلدیان ابل ّدین ّ
تتضمن اب ّ
هتتم بوجود ّ
أ ّن ّ
التقليدي ابل ّدین .فلذلک ال ّ
الصوفية ال ّ
الصوفية (د .اتّ .)11- 3 :إال أ ّن شفيعي یناىض ىذا ال ّدرأي فدال یقتصدر علدی
التقليدي وجود لو يف ّ
کما أنّو ليس ابدلعنی ّ
التجربة ّ
الشيعة.
للصوفية؛ کما نری اإلمامة بو وح عند ّ
الصوفية وإ ّّنا یری أ ّن «الوالیة تعترب العمود الفقري ّ
الل ابدلعنی التّقليدي يف ّ
وجود ّ
الصددوفية زبددرج مددن صددميم نظریّددة الوالی ددة» .
الس دالم) تظهددر مددن أحشدداء نظریّددة اإلمامددة فکرامددات ّ
إذ أ ّن معج دزات األئمددة (علدديهم ّ
(شدفيعي کددکين )911 :1931 ،وإنّدو ال یدؤمن اب ّلل فحسددب وإ ّّندا تعتددرب الوالیدة عمدودا فقددری للصّدوفية؛ تلددک الّديت لددن یدؤمن هبددا
شاعر سریيل کثدونيس.
الصوفية:
السریلّية و ّ
السریليٌن « وليام جيمس»  -مشرتکة بٌن ّ
الرواد ّ
ویشًن أدونيس إلی أربع خصائص  -نقال عن أحد ّ
للصوفية ال یقددر الکدالم علدی وصدفها  - 1ادلعرفيدة وىدي عبدارة عدن حداالت نفداذ
ّ -1
الال موصوفية وىي تشًن إلی حاالت روحية ّ
إلی أعماق احلقيقة  - 9ادلوقوتية وتشًن إلی عدم تداوم ىذه احلاالت طویال  - 3االنفعال ية فهي حاالت یفقد صاحبها إرادتو فور
الشدطحيّات الصّددوفية يف
الشدطل ودوره يف الکددالم الف ّدين؛ حيددث یتجلّدی أثددر ّ
أن تنشدث فيددو( .د .اتّ .)22:أمدا شددفيعي فيشدًن إلددی ّ
1
دتج مدن النّظدرة
رلالٌن للفنّ - 1 :
السلوک ّ
الفين مدع اللّغدة وین ّ
التعبًن النّقيض أو ادلفارقة  - 1ربطيم العادات اللّغویة ویع ّد ىذا األمر ّ
خاصددة أصددبحت وا ددحة
لسددریلّية ّ
الصددوفية ابألدب ّ
الفّنّيددة إلددی ال د ّدین ( .)39 :1931فبددذلک أصددبحت قضددية عالق ددة ّ
عامددة واب ّ
وجلية ولناقدان آراء متشاهبة أحياان ومتناقضة يف حٌن آخر.
1. Oxymoron
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کلية واحلداثة
 .3- 2شفيعي وأدوسنيس بنی ال ّش ّ

اىتم د او
إن ّ
الش ّ
الرمزیددة  -تبعدت مدن أفکددار الّدذین فکدروا يف قضددية «القيمدة» و ّ
الروسدية .وىددذه ادلدرسدة ّ -
الرمزیدة ّ
دکلية اضلددرت مددن ّ
الزمدان وادلکدان (شدفيعي کددکين.)13 :1931 ،
بعالقة « ّ
الشکل وادلضمون» وىذه األمدور ذات جدذور يف أفکدار «کاندت» عدن ّ
فإّندا ليسدت مسدتثنية .بعبدارة أخدری ىنداك عالقدة
أدبيدة ،وسياس ّدية ،واجتماعّيدة یقدف تيدار فلسدفيّ ،
کل تيار أو مدرسة ّ
ودبا أ ّن وراء ّ
الرؤیدة؛ حيدث یدری
وثيقة ال تنفک بٌن الفلسفة ،و ّ
کل شيء من الفلسفة .کما أ ّن أدونيس لدو نفدس ّ
الشعر ،واألدب .وبذلك یبدأ ّ
الشعر واحد و ّإّنما نوع من االبتکار األسطوري (.)193 :1321
أ ّن الفلسفة و ّ
الشکليّة يف
الشکليّة عالنيّة ویقول يف کتابو موسيقی شعر عن ىذا األمر « :أان قمت دبدح ّ
وشفيعي یعلن اضليازه إلی جانب ّ
وخي د ام ،ونظددامي ،وخاقدداين ،ومولددوي ،داندديت ،وبوش ددکٌن،
عالني دة .وکد ّدل مددن فردوسددي ،وحدداف ّ ،
ىددذا الکتدداب ( موسدديقی شددعر) ّ
کلية ( .)91 :1922مع أ ّن ىذه النّظریّدة م ّدر عليهدا ال ّدزمنّ ،إال أنّندا ندری أ ّن
وشکسبًن ،وغوتو و ،أيب سبام شيعهم ینتمون إلی ّ
الش ّ
ابلتناسدب وال ّدتالؤم
الشاعر اإلیراين احلدیث یبدي عن اضليازه ىکذا .يف حٌن أ ّن ألدونديس رأی خدالف مدا یریدو شدفيعي فإندّو یدؤمن ّ
ّ
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کل قالب مفروض وعدم خضوعو لغدًن الفدن .لکدن أدونديس ّیتفدق
مسبقة وأصول تقنية قبلية .ویقصد أبنّو یبتغي ربریر ّ
الشعر من ّ
اقعيتها الفردیّة قبل أن یکون إیقاعا أو وزان .أنّو یؤّکد
ورأي شفيعي حول کون شکل القصيدة احلدیثة وحدة عضویّة و ّ
الشکل ىو و ّ
دکلية -
الشدکل حبد ّد ذاتدو ،أي ّ
الغنائيدة ال ّداخلّيدة ویدری «أن النّظدر إلدی ّ
الش ّ
علی أ ّن القصيدة اددیدة شيئا اتما ویعترب ذلا نوعدا مدن ّ
الشکل» حب ّد
الشکل ،فإ ّن علم شال « ّ
الفين ...فإذا کان علم شال «ادلضمون» حب ّد ذاتو یقتل القصيدة ،إذ یعریها من ّ
قتل لألثر ّ
رلرد ىيکل)12 :1321( ».
ذاتو یقتلها کذلک إذ یردّىا إلی ّ
الالشدکل .إنّدو یتح ّدرک
النيدة ّ
ویری أدونيس أ ّن ّ
دکلية بدل ینطلدق ،علدی العکدس ،مدن أو ّ
النية ش ّ
الشاعر احلدیث ال ینطلق من أو ّ
السائدة ،بل إلی أن خیلق القيم اددیدة ...إبتداء خیتار اجملديء مدن ادلسدتقبل (،1392
ويف أعماقو طموح ليس إلی أن یتعلّم القيم ّ
الزمن .فلذلك یتح ّدث عن االندزیح الّدذي
لشکل ذاك ّ
ج  .)111 :9کما أ ّن شفيعي ال یقصد اب ّ
مر عليو ّ
الشکل ادلوروث الّذي ّ
أىم أمر يف تنشي ادلوتيفات القددیة أو الصّور ادزئيّة اخلليقة.
یعترب ّ
الشک ّلية لدی اإلنسان العريب مدرده ىيمندة ثقافدة ذات بنيدة إیدیولوج يدة يف اجملتمدع العدريب .ومدن یعندی
یعتقد أدونيس أ ّن رفض ّ
لشکل یُتهم أبنّو شکالين استهجاان لعملو إال أنّو یری أ ّن «القرآن نفسو شکل ّأوال من حيث أنّو أتسيس لطریقة تعبًنیة  م تکن
اب ّ
معروفدة ومدن حيدث أ ّن ىدذه الطریقدة ىددي ،ربدیددا ،مدا دیيدزه عدن غددًنه مدن الکدالم( » .د .ات )111 :فدالقرآن ال یسدتهجن بشددکلو؛
الت وکيدد علدی إبدداع أشدکال تعبًنیّدة جدیددة وذلدك
أس س طریقدة تعبدًنة غدًن معروفدة ومبدعدة .کمدا أنّدو یدری مدن األحسدن ّ
حيث إنّو ّ
الرتاثّية وبذلك أیخذ یف ّکر يف الثّورة الّيت
یسبب يف رفض القوالب ّ
للتّ ثکيد علی إبداعّية اإلنسان العريب وعلی ذب ّدده ادلستمر الّذي ّ
الشعر اددید من وجهة نظر أدونيس .کمدا أ ّن شدفيعي یدری أ ّن الفدارق بدٌن األدب وال ّدالأدب (غدًن األدب) یکمدن يف
تع ّد مبتغی ّ
أي صدورة کدان   -م ینفصدل عدن ادلضدمون (.)13 :1931
خیتص ابألدب ّإال أ ّن ّ
الشکل .حيث أ ّن ّ
ّ
الشکل األديب ّ
الشکل  -يف ّ
2
1
األدبيدة » تبددأ حينمدا زبدرج «اآلالت »  -الّديت ال تعد ّد وال ربصدی والّديت
ّأما ادلضمون يف رأي شفيعي ليس ّإال إاثرة األشدکال و« ّ
1. Motivation
2. Device
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تکون مشرتکة يف شيدع األعمدال األدبيّدة  -مدن حالتهدا العادّیدة والتّقليدیّدة وادلدردّ دة وادلثلوفدة وتدربز نفسدها للقدارئ حيدث خیيّدل لدو أندّو
مرة (ادلصدر نفسو 23 :و.)11
ألول ّ
واجو مع ىذه اآلالت ّ
الشدعر يف
الرتريدز علدی دراسدة ّ
الشعراء الثّدابتٌن وادلتح ّدولٌنّ ،إال أندّو یرّکدز ر ّدل ّ
الشعر و ّ
تحول يف ّ
للنّاقد کدکين آراء عن الثّابت وادل ّ
الشدعراء القددامی
الشعراء  م حیرکوا أبي ساکن يف ىذه احلقبة بل راحوا حیدارون ّ
مرحلة ما قبل الّنهضة ال ّدستوریّة يف إیران .ویری أ ّن ّ
الشدعر کدان مقتصدرة علدى الدبالط ( .)11 :1929ومدا یعنيدو مدن الثّابدت ىدو إتبداع
الشدعریّة کاندت مقتصدرة علدی ادلددح و ّ
فداألغراض ّ
الشعر الفارسي وذلك بعد اإللتقاء
تحول عنده ىو تغيًن طرأ علی ساحة ّ
ّ
الشعراء يف الّنهضة ال ّدستوریّة وتقليد األغراض کادلدح وادل ّ
الرتشة.
ابستعانة
عليو
ف
عر
الت
و
الغريب
عر
لش
ّ
اب ّ
ّّ
تحول يف رالم أدونيس أیخذ معنی أوسع مقارندة لکدالم شدفيعي .فالثّابدت وادلتح ّدول يف النّظدرة األدونيسدية ىدو
ّأما الثّابت وادل ّ
السد وري إلدی جدذور الثّابدت عندد العدرب وذلدك يف أمدر
ّ
اددلية بٌن اإلتباع واإلبداع أو العال قدة بدٌن ادلا دي واحلا در .فيشدًن الّناقدد ّ
دالمية ربدت مس ّدم ى ىددذه
السديادة العر ّبيددة مدن إطدار کثدرة
اداىلي دة إلدی إطدار الوحددة اإلسد ّ
ّ
السدلطة وانتقلدت ّ
اخلالفدة .حيدث ّإّندا ىددي ّ
السدلطة ( ،1333ج ّ .)113 :1أمدا ابلّنسددبة للتح ّدول فإنّدو یشددًن إلدی أعمدال « أيب ذر الغفدداري»؛ حيدث إنّدو کددان مبشدرا أبخددالق
الشدرع سداکن (اثبدت) واإلنسدان متح ّدرک ومنفدتل إلدی مدا ال ّنایدة لدو .فلدذلک یعتدرب
الشدرع (األمدر الثّابدت) إلدی اإلنسدان .و ّ
تتجداوز ّ
الشدعر الضدديقة بدل یضددرب
تحول األدونيسدي ال یبقددی يف دائدرة ّ
أدونديس اإلنسدان ىددو الغایدة ال ّ
الشددرع (ادلصددر نفسدو .)192 :فددادل ّ
السياسة واالجتماع واإلیدیولوجية.
جذوره يف ال ّدین و ّ
ليعية .والثّقافة
السائدة والثّقافة الطّ ّ
تحول ویری أنّو ىناك ثقافتان ومها الثّقافة ّ
وأدونيس یتناول الثّقافة لشرح آرائو عن الثّابت وادل ّ
وإّن دا ربدداول
السدائدة جددزء مددن اإلیدیولوجيددة ادلتحقّ قددة يف اجملتمددع العددريب اجملسدددة يف شلارسددات األجهددزة االیدیوجيددة للنظددام العددريب ّ
ّ
استعادة اإلیدیولوجية اإلستغاللية ادلا ّية وتبتغي إستغالل الطّبقات .فهدذه الثّقافدة ثقافدة الطّبقدة ادلسديطرة الّديت تسدتند إلدی ادلا دي،
التحد ّدرر واإلنعتدداق ( ،1392ج :9
ليعيددة ادلسدودة؛ تل دک الّديت تکددون علددی وعدي بو ددعها ادلسدودة وتتحد ّدرک ضلدو ّ
إال أ ّن الثّقافدة الطّ ّ
قوة للقوی ادلسيطرة بل
تحول وذلك من خالل االعتماد علی ّ
 .)131ومن ثّ یرکز الّناقد علی ّ
الرتاث .حيث إنّو  م یکن ّ
التغيًن وال ّ
السائدة .ویشًن أدونيس إلی ّنوض احليداة العر ّبيدة وإبدداع
ربول إلی سالح يف ید الثّقافة الطّ ّ
ليعية الّيت ال تتّبع غایة ّإال ىدم الثّقافة ّ
ّ
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توجه دو ( ،1333ج  .)91 :1وبدای ددة یقنددع أدوندديس بتوجيددو ال د ّذىن الع ددريب
النّظددر والفهددم الدّديت وجهددت الد د ّذىن العددريب ومددا ت دزال ّ
الرتاث وذلك آبلة من نفسو وال من خارجو.
واإلبداع من ثّ خیط ذلدم ّ
ربول کبًن وخلق ذبارب شعریّة وتنتمي إلی ادلرحلدة
ّأما احملور األخًن ذلذا البحث فيدور حول احلداثة؛ تلك الّيت قد ّ
سببت يف ّ
ددی مالئمدا إلنضداج ىدذه
خیية اددیدة .والبعض من ّ
ّ
تحول واآلخر منهم خلقدوا مناخدا نق ّ
التار ّ
الشعراء کانوا قد أسهموا يف أتسيس ال ّ
تحول ویع ّد يف طليعة الّذین أسهموا يف
ّ
التجربة وتعميق معطياهتا .والنّاقد أدونيس یندرج من الفئة األولی ادلسامهٌن يف أتسيس ال ّ
الشدعریّة احلدیثدة يف بددایتها( .ادلقددا ،
دة
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.)111 :1331
الت ثویل .فاحلداثة بدأت
سياسيا بعد ظهور دولة األمویٌن
فًنی أدونيس أ ّن احلداثة يف العا م العريب بدأت
وفکری بفضل حرکة ّ
ّ
ّ
ویفسره دبقتضی احلا ر .ودبا أ ّن کانت ال ّدولة ملتقی لل ّدین اإلسالمي والثّقافة غدًن العر ّبيدة وکاندت األسدئلة
کموقف یتمثّل ادلا ي ّ

السابعة ،العدد  ،25ربيع 1396
السنة ّ
 /52حبوث يف األدب ادلقارنّ ،

تطدرح مدن العجدم فکدان علدی شلثلدي الد ّدین اإلسدالمي تفسدًن الوقدائع اددیددة بتثویدل القدد أتویدال مالئمدا .وبدذلک ظهدرت بدوادر
احلداثة عند العرب.
ّأما احلداثة لدی أدونيس فهي الکشف ولديس التّ صدویر أو التّعبدًن التّقددیري ،ومدن ىندا کدان البد ّد مدن ذبداوز القدد مدن أجدل
الش دفویّة
الشددعریّة ّ
اصددة کامندة يف ال دّنص القددرآين ،مدن حيددث إ ّن ّ
زلاولدة الکشددف ىددذه .فدًنی أ ّن «جددذور احلداثددة ّ
الشدعریّة العر ّبيددة خب ّ
الشدعري اول ّدراسدات القرآنيدة و دعت أسسدا نقدیّدة جدیددة لدارسدة الدنّص ،بدل ابتکدرت علمدا للجمدال جدیددا،
اداىليّدة سبثدّل القددم ّ
شلهدة بذلک لنشوء شعریّة عر ّبية جدیددة( » .ادلصددر نفسدو )111- 111 :ومدن ثّ یشدًن إلدی أتثدًن الدّنص القدرآين يف شدعریة الدّنص
الشدعراء القددماء یکوندوا
الصّويفّ .أما شفيعي فًنی أ ّن احلداثة وعدم إخضاعها للتعریف ليسدت لدو عالقدة ابل ّدزمن .حيدث أ ّن بعدض ّ
1
الرتاث وتؤلَف کتب عدیدة عن تراث احلداثة
الشعراء ادلعاصرین .وتع ّد احلداثة اليوم نوعا من ّ
أکثر حداثویة مقاران مع البعض من ّ
الشعر ال یع ّد حداثوی إذا أنشد يف العصر احلدیث.
(شفيعي کدکين )12 :1922 ،و ّ

النتيجة
ّ .9

بعد أن قمنا بدراسة آراء أدونيس وشفيعي کدکين ادلقارنة خلصنا إلی نتائج منها:
للشاعر
الشعر تبلورا موسيقيا للغة ،إال أ ّن أدونيس یریو نوعا من ادلعرفة ا لّيت تصدر عن حساسية ميتافيزیقية .فًن
البد ّ
ّ
إن النّاقد اإلیراين یعد ّ
لشاعر احلدیث اإلبداع
أن أیخذ من الفلسفة سالحا يف شعره الکتشاف ادانب اآلخر من العا م راحلداثویٌن .رما أنّو یعتقد أب ّن ادلطالب اب ّ
وابلتايل
التمرد علی األشکال القددیة والثّابتة
ادلوروثية ّ
الشعر إلی ّ
الرؤی لكي حیول ّ
يف ّ
ّ
السائدة ا لّيت ّ
یسببها ّ
الشعر والقفزة خارج ادلفهمومات ّ
نتصوره بال شدکل.
اإلبداع .إال أ ّن اإلبداع یتجلّی يف ّ
الشکل ال ادلفهوم عند شفيعي فًن أنّو ليس ىناك شيء يف اللّغة حيث دیکن أن ّ
الشعر احلدیث.
الناقد ین يف تعریفهما عن مسة اإلبداع يف ّ
الشکل ادلوروث فهذا األمر ىو موقف واحد أخذه ّ
وحينما أبدع األدیب جاوز ّ
الصعيد الثّقايف
ادليزة
للشعر احلدیث ،فإ ّّنا تتجّلى عند شفيعي يف اإلبداع يف القوالب ّ
األساسية ّ
مهمتو إىل ّ
فالثّورة ىي ّ
الشعریّة ق فال تتجاوز ّ
ّ
فيعد ثورة ّد الواقع.
السياسي واالجتماعيّ .أما اإلبداع ا لّذي یقصده أدونيس ّ
و ّ
الشعر الغريب وإ ّّنا یعتقدان أ ّن
الشعراء الفرس والعرب ّ
فالنّاقدان أتثّرا ابدلفاىيم ا لّيت یصدرىا النّقّاد الغربيٌن؛ حيث ال یرین عيبا يف زلاراة ّ
الشعر الفارسي احلدیث ال یظهر يف صوب
الش رقي ثراء يف ادلفاىيم .والفارق بٌن النّاقدین أ ّن النّاقد اإلیراين یر أ ّن ّ
الشعر ّ
الثّقافة الغربية تزید ّ
السوري یثور علی ادلا ي مع اعتقاده أ ّن
شيل ّإال بعد أن دیازج بٌن «احلا ر» و«ادلا ي»؛ تلك ا لّيت ّ
تدل على تشبثو اب ّلرتاث ّإال أ ّن النّاقد ّ
اإلنسانية ادلا ّية؛ تلك
قافية و
ّ
الروحية والثّ ّ
ذباوزه یعين ذباوزا ألشکالو ودلواقفو ولقيمو ا لّيت نشثت بوصفو تعبًنا ّ
اترخیيا عن احلاالت واألو اع ّ
یتوج ب اليوم أن یزول فعلها لزوال الظّروف ا لّيت کانت سببا يف نشوئها.
ا لّيت ّ
النظرة
النظرة ّأال یتوقّفوا يف دائرة يقية ف ّ
تصوفة ادلسلمٌن استطاعوا هبذه ّ
الصوفية فينظر إليها ّ
ّأما ّ
الناقد اإلیراين نظرة ّ
شالية ویر أ ّن ادل ّ
الن ظام الکالمي
الصوفيٌن يف تغيًن ّ
الصوفية واألدب فيقيم أواصر العالقة بينهما .إنّو یری قدرة لدی ّ
أىم خصيصة مشرتکة بٌن ّ
اد ّ
مالية ىي ّ
التغيًن يف الّلغة فال تتم ّإال بعد أن
السياسيّة کما یبتغيها أدونيسّ .أما ّ
فحسب و م تبلب إلی مستوی ّ
السياسيّة واالجتماعيّة و ّ
التغيًن يف األنظمة ّ
التح ّددث عدن منظومدة جدیددة مدن الکدالم .إ ّن أدونديس أوجدد عالقدة بدٌن
اصة وإ فاء نوع مدن العواطدف و ّ
الصويف توظيفو الّلغة اخل ّ
حیاول ّ
وثنية ،أو بال إلو .فًن أ ّن غایتها التّماىي مع ادلطلق .کما أ ّن النّاقد اإلیراين قد توصّل إلی العالقة
السریلّية ویعرف األخًنة صوفية ّ
الصّوفية و ّ
الل ابدلعنی التّقليد ي يف الصّوفية وإ ّّنا یری
بينهما فًنی أ ّن کل صويف لو رؤیة سریلية إال أنّو یناىض رأي أدونيس فيؤمن أنّو ال یقتصر وجود ّ
للصوفية؛ تلک ا لّيت لن یؤمن هبا شاعر سریيل
أ ّن الوالیة تعترب العمود الفقري ذلا وإنّو ال یؤمن اب ّلل فحسب وإ ّّنا یتعترب الوالیة عمودا فقری ّ
1. The Modern Tradition
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کثدونيس.
لشکل .يف حٌن یتبع أدونيس احلداثة
عالنية واال ىتمام اب ّ
الناقدین فشفيعي یعلن اضليازه إلی جانب ّ
دبية لد ّ
کلية ّ
الش ّ
ّأما ادلدرسة األ ّ
الشکل أن یكون
الشکل وادلضمون مؤّردا أنّو ال دیکن ّ
التالؤم بٌن ّ
ابلتناسب و ّ
الشعریّة .إ ّن األخًن یؤمن ّ
النقدیّة و ّ
رمدرسة متبعة يف أعمالو ّ
الشاعر احلدیث من وجهة نظدر النّاقدد
کل قالب مفروض وعدم خضوعو لغًن الفن .ف ّ
فالبد من ربریر ّ
خالدا وفقا حلتمية معينة ّ
الشعر من ّ
الشکل؛
أوالنية ّ
الالشکل .کما أ ّن شفيعي یری أ ّن الفارق بٌن األ دب وغًنه یکمن يف ّ
أوالنية شکلية بل ینطلق من ّ
السوري ال ینطلق من ّ
ّ
الشکل  م ینفصل عن ادلضمونّ .أما احلداثة لدی أدونيس فهي الکشف وليس التّصویر أو
األديب
کل
الش
ن
أ
حيث
ّ
خیتص ابألدب ّإال أ ّن ّ
ّ
ّ
البد من ذباوز القد من أجل زلاولة الکشف؛ يف حٌن یري شفيعي أ ّن احلداثة وعدم إخضاعها للتّعریف
التّعبًن التّقدیري ،ومن ىنا کان ّ
الشعراء ادلعاصرین.
الشعراء القدماء یکونوا أکثر حداثویة مقاران مع البعض من ّ
ليست لو عالقة اب ّلزمن ،حيث أ ّن بعض ّ

املصادر

الف :الکتب

رتاب العرب.
 .1إبراىيم ،عبدالعزیز ()2445؛ شعریّة احلداثة ،دمشق :منشورات ّارباد ّ
الساقي.
 .1أدونيس ،علي أدد سعيد ()1333؛الثّابت وامل ّ
تحول ،اجمللّد  ،1بًنوت :دار ّ

تحول ،اجملّلد  ،1بًنوت :دار العودة.
)1399( -------------- .9؛ الثّابت وامل ّ
الساقي.
( -------------- .3د .ات)؛ ّ
الارایلّية ،الطّبعة الثّالثة ،بًنوت :دار ّ
الصوفية و ّ
)1323( -------------- .2؛ مق ّدمة لل ّشعر العريب ،بًنوت :دار اآلداب.
)1339( -------------- .1؛ ىا أسنت أیّها الوقت ،بًنوت :دار الکتاب.
)1321( -------------- .9؛ زمن ال ّشعر ،الطّبعة اخلامسة ،بًنوت :دار الفکر.
)1321( -------------- .2؛ فاحتة لنهاایت القرن .بًنوت :دار العودة.

 .3إمساعيل ،عز ال ّدین ()1331؛ األسس اجلماليّة يف النّقد العريب .القاىرة :دار الفکر العريب.
التفكيك ،الطّبعة األولی ،الكویت :عا م ادلعرفة.
 .14دودة ،عبد العزیز ()1998؛ املراای احملدبة؛ من البنيویّة إىل ّ
زلمددد معتصدم ،الطّبعددة األولددی،
 .11سدرتاوش ،رلددود ليفدي وفالددیددًن بدروب ()1988؛ ماــاجلة بصــدد شـ ّك ل احلكایــة ،ترشدة ّ
ال ّدار البيضاء :عيون ادلقاالت.
 .12سعيد ،خالدة ()1982؛ حركية اإلبدا ؛ دراسات يف األدب العريب احلدیث ،بًنوت :دار العودة.
 .13ضف٢ع ٠مذمّٖ ،٠حّْذ راب () 1384؛ دفتر روشنایی؛ از هیراث عرفاایی اایسیاب ااایاهی ،چابح دُّٗ ،تٜازآ:
سخٔ.
) 1387( ------------------- .14؛ ادوار شعر فارسی (از هشروطیّ ت تا سقوط سلینت) ،چبح سُّ٘ ،تٜزآ:
سخٔ.
)1385( ------------------- .15؛ هوسیقی شعر ،چبح پٖدِ ،تٜزآ :آىب.ٙ
)1392( ------------------- .16؛ زااى شعر در یثر صوفیه ،تٜزآ :سخٔ.

السابعة ،العدد  ،25ربيع 1396
السنة ّ
 /54حبوث يف األدب ادلقارنّ ،

)1391( ------------------- .17؛ رستاخیس کلوات ،تٜزآ :سخٔ.
)1390( ------------------- .18؛ اا چراغ و آینه ،تٜزآ :سخٔ.

زلمد خضر ()1992؛ احلداثة مناقشة ىادئـة لقضـيّة سـاخنة ،الطّبعدة األولدی ،ادلملكدة العر ّبيدة السدعودیة :دار القبلدة
 .19عریفّ ،
االسالمية.
للثّقافة
ّ
 .24ردداابنس ،ج ددان لددوي ()1982؛ النّق ــد األديب والعل ــوم اإلسنا ـا ّسنية ،ترش ددة فهددد ىك ددام ،الطّبع ددة األولددی ،لبن ددان :دار الفك ددر
ادلعاصر.
الصـويف يف ال ّشــعر العـريب املعاصـر ،مصددر :دار األمدٌن للنّشددر
التص ّـوف؛ األثــر ّ
زلمدد منصدور ،إب دراىيم ()1333؛ ال ّشـعر و ّ
ّ .11
التوزیع.
وّ
ادلؤسسدة
 .22ویليك ،رینيو وأوستٌن وارین ()1987؛ سنظریّة األدب ،ترشة زلي الد ّدین صدبحي ،مراجعدة :حسدام اخلطيدب ،لبندانّ :
العر ّبية ال ّدراسات والّنشر.

اجملّلت
بّ :

األول ،العددد  ،1صدص - 131
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 .19أبو زید ،نصر ()1321؛ «الثّابت وادل ّ
.133
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ضعز تحّ٘ال ت عبض » ،فصل ناهة یقب ادای ،ضْبر ،29 ٝوص .116- 93
الش ددعر
زلم ددد ر ددا ش ددفيعي ک دددکين (نظرت ددو يف مراح ددل ّ
 .12ابغج ددري ،کم ددال ()1931؛ «آراء نقدیّددة لألدی ددب اإلید دراين ادلعاص ددر ّ
الفارسي ّنوذجا)» ،إضاءات سنقدیّة يف األدبنی العريب والفارسي ،العدد  ،1صص .11- 91
 .26پبرسٕ٠ژاد ،ا١زج ()1391؛ «ضف٢ع ٠مذمٖٕ ٗ ٠قذ ادث ،»٠هاهناهة ههریاهه ،ضْبر ،21 ٝوص .15- 10
 .27پ٘رٕبّذار١بٓ ،تقّ ٗ ٠حسٔ حس)1383( ٠ٖ٢؛ «ثزرس ٠خٖجٛٚب ٟس١جب٠١ضٖبختّ ٠عبرف اس د١ذىب ٙفزّبٍ٢سِ»،
فصلناهة پصوهش های ادای ،ضْبر ،4 ٝوص .23- 1
الصويف يف البناء الّنصي» ،جملّة الفصول ،اجمللد  ،11العدد ،1
زلمد بنيس)1339( ،؛«أدونيس واخلطاب ّ
 .12خالد ،بلقاسم و ّ
صص .92- 11
قافيددة يف ادمهوریّدة
السددریلّية و ّ
الشددعر العددريب احلددیث» ،جملّ ـة املعرفــة ،دمشددق ،وزارة الثّ ّ
زلمددد إمساعيددل ()1339؛ « ّ
 .13دندديّ ،
السوریة ،العدد  ،313صص .31- 99
ّ

السنة  ،12العدد ،1صص .21- 12
تحوالت » .جم ّلة اآلدابّ ،
 .91سعد ،علي ()1319؛ «أدونيس وکتاب ال ّ
زلمد أددنيا ()1111؛ «النّقدد األديب ادلعاصدر وأتثّدره ابدلنداىج الغر ّبيدة؛ دراسدة وربليدل » ،جملّـة إضـاءات
 .91رليدي حسن و ّ
سيد ّ
السنة الثّانية ،العدد الثّامن ،صص .113- 111
سنقدیّةّ ،
الصددبور ،أد ونديس ،کمددال أبددو
أتمدالت يف ّ
 .91ادلقدا  ،عبدددالعزیز ()1331؛ « ّ
التجربددة الّنقدیّددة عندد صددالح عبدد ّ
الشدعراء النّقّددادّ :
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 .99ادلدالکي ،علددي بددن عتيدق بددن علددي ()1113؛ مفهــوم ال ّشـعر عنــد اــازب القصــييب ،رسدالة ماجسددتًن ،السددعودیة :جامعددة ّأم
القری.

