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 صامللخّ 
ستيعاهبم أفانٌن اوالّشعر بعد  الّنقداد اّلذین استطاعوا أتسيس نظرة جدیدة شلزوجة من قّ کدکين یعتربان من الّشعراء النّ   شفيعيأدونيس و  إنّ 

ا ابلّشعر احلدیث ىتمّ االّناقدان و شاهبة حينا بل متضاربة أحایٌن أخری. تالّشعر العريب والفارسي. وادلعروف أّّنما ذوا نزعات وآراء تبدو م
انتو وزان وقافية ادللتبس علی الکثًن وربليل مکوّ  فی الالّمعنیاربة جذورىا أحياان ی کشف مالبساتو ادلنطویة علی ماوراء الّلغة الضّ والعکوف عل

ن صميمها ابعة مورة النّ الثّ و  بداعاإل ،علی الکمّ احلافل بسمة الّتغيًن حتوائوال ويفإلی ادلوسيقی والّصور. کما أّّنما أقبال علی دراسة األدب الصّ 
 فتعود إلی إنتمائهما إلی مذىب أديب خیتلف عن ا ادلفارقة بينهما ظاىریّ وجعالىا نصب أعينهما حيث جعلت خیتلف أحدمها عن اآلخر. أمّ 

لی ادلنهج من الّناقدین معتمدا ع وسية وأدونيس حیذو حذو احلدااثنيٌن. فهذا البحث حیاول دراسة آراء کلّ الرّ  لّشکلّيةیلتزم اب شفيعياآلخر. ف
 ا من أىمّ وادلذىب األديب( وذلک إبتباع معایًن األدب ادلقارن. أمّ  دراسة الّشعر احلدیث والّصوفية) الثةحليلي وفق ادلعایًن الثّ التّ  - الوصفي

أدونيس یبتعد عنها   أنّ یکون ملتزما ابلّصوفية اإلسالمية مؤمنا بضرورة حضور الوالیة يف الّتجربة الّصوفية، إالّ  شفيعي حصاد البحث فإنّ 
ال إلدی العالقدة ة. کما أّن الّناقددین توّصدبوّ األخًن یؤمن ابإلمامة إلستمرار النّ  ة، علما أبنّ الوثنيّ  ّيةالّسریلمنها رائحة  ویقرتب من اّليت تشمّ 

فًنی فيو تقنية  شفيعيا رجي سطحي، أمّ ابلوزن خا ىتمام أّن أدونيس یری أّن االالقائمة بٌن الّشعر احلدیث وبٌن الفلسفة وادليتافيزیقيا، إالّ 
إال أّّنما  دبّيةادلدرسة األالی مها اضلياز لبعض ادلعاين. مع أّن الّناقدین یبدوان سلتلفٌن يف  ضخيمالتّ بئًن و لتنظيم مدی احلرکات يف الّشعر والتّ 

  والفارسي.يف الّشعر وتغيًن فكر اإلنسان العريب بداعاإلمندفعان وراء غایة واحدة وىي الّتغيًن و 
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 مةقدّ . امل1
 البحث إشکالّية. 1-1

كثدًن مدن تدرب  بينهمدا تتطلدب ال الّديتالعالقدة اددليدة  أنّ  تعدّد إحددی أرثدر ادلوا ديع معاددة ودراسدة حيدث لّنقدإن عالقة األدب اب
 أديب رما ال بدون نصّ  للّنقدوجود أحدمها شرط لوجود اآلخر، فال وجود  أنّ  ، انىيك عنالّتطبيقّيةو  یّةالّنظر  الّدراساتاألحباث و 

األديب  الددّنصدبعددزل عدن مسددتو   بددیهّيات، فهددذا أمدر ابت مددن الالّناقدددة مدن دون ّيددإبداع أدبّيدةل وجدود نصددوص دیكدن أن نتخّيدد
ي ىدذه فنسدمّ  األدبّيدةبعد سرب الغدور يف القضدای  الّناقدإلی  تحّولادلوارب لو. وقد یکون شاعر ی الّنقدمستو   ورذلك دبعزل عن

تزال تطرح علی صعيد األدب ویکدون  يف األدبٌن العريب والفارسي کانت وال الّنّقاداء الّشعر فظاىرة وجود  .الّنّقاداء لّشعر ة ابالظّاىر 
 األدبّيددةوقددد تکدون وليددة ادلددارس  تّتسدعة بددأت الظّداىر ل ومدن عصددر إلدی عصدر آخدر. وىددذه مرجعهدا خیتلدف مدن جيددل إلدی جيد

القدد  واحلددیث خلدق  للّشدعرالعرب والفرس قدد اسدتطاعوا مدن خدالل فهمهدم  الّنّقاداء الّشعر ف .احلدیثة يف العصر احلدیث یّةالّنقدو 
م قدد أعدادوا إّنّ أیضا. ف الّنقديف رلال  إّّنافحسب و  الّشعرس يف رلال لي ادا  حدیثة جعلت منهم روّ  نقدیّةجدیدة وآراء  شعریّةرؤ  
م إّنّ أو القارئ فهما جدیدا وأعاد تقييمو ومارس قراءتو و  ادلتلّقياحلدیث حبيث یفهمو  الّشعري من خالل الّشعر يف ادلوروث  الّنظر

ىدو تغيدًن يف  إّّندافحسب و  الّتعبًنأو طریقة  الّشکليف  ین العريب والفارسي ليس تغيًناالّشعر تغيًن  من خالل ذلك أردوا على أنّ 
 .ادلفهوم ذاتو

اآلن  حّتدیدلدا تسدتقم معایًنىدا  الّديت األدبّيدةو یعترب نوعا جدیدا مدن األندواع أنّ  ذبد اإلشارة إلی إیراناألديب يف  للّنقد لّنسبةاب أّما 
  م یکددن لددیهم معلومدات شدداملة کاملدة عددن األدب ٌنالغدربي الّنّقدادىدم علددی معرفدة علدی أعمددال  نالّدذیيٌن یددرانوکثدًن مدن األدابء اإل

 الّنقدددة وکوندو مطلعدا علدی مبدادئ یعدرف األدب الفارسدي معرفدة اتّمدد «شددفيعي رددرين زلّمدد ر دا» أنّ  ة إالاحملّليد الثّقافدةالفارسدي و 
يف اجملتمع  الّنقدواجو قبوال واسعا من قبل أصحاب  تنظریّ األديب ولو  الّنقدالعبقري يف رلال  الّناقداألورويب وبالغتو. وینظّر ىذا 

ویقددوم بتبيددٌن معددایًنه ف رائددو  شدفيعيیطرحددو  الّددذي الّنقددددراسدة  أمهّّيددة(. فهددذا األمدر یددزداد مددن 11: 1931نددداد،  ياپرسدد) یدرايناإل
 ما. إلی حدّ  وروبّيةاإلسالمية واأل الثّقافةو علی اطالعالواسعة و  األدبّيةتنبع من ثقافتو  یّةالّنقد
. تعود أسدباب الغربّيةصال العرب ابآلداب الغريب وذلك التّ  الّنقددبباحث » أتثّراألديب يف العا م العريب ادلعاصر فقد  الّنقد أّما 
ات ّتدثثًن الرغدم ىدذه  - ورجاذلدا. والعدرب «دیدوان»کمدرسدة   یّدةالّنقدادلقدارن وادلددارس  الّنقددرات کالعريب ابلغرب إلی ادلدؤثّ  الّنقد أتثّر
و م ینفصدل عدن األصددالة  یّدةالّنقدالعدريب يف ىددذه التيدارات  الدرّتاث م یدنس  -تعتدرب الزمدا للمجتمدع ادلثقدف والنشددي  والبدد منهدا الّديت

األديب العدريب احلددیث حيدث یقدوم بزحزحدة  الّنقدد( فدثدونيس یعتدرب مدن أسداطٌن 111: 1111رليددي وأدددنيا، ) «.والقدد  سبامدا
رّلهدا رلدرّد شداعر  م   فّنّيدةالو  م یكدن يف مراحلدو ي وینتقي منو ما ىو جيد وینبذ منو ما ىو رديء. وإنّدالّتقليدي العريب دالّنق الرّتاث

فحسب، بل ّنض ليقوم بدور ادلفّكر ادلنظّر، فنجده إىل جانب رّل دیواٍن شعري یصدر معدو رتدااب ومقداالت  الّشعریرتض لنفسو 
سلك ىذا ادلسلك بل  الّذيي. وأدونيس  م یكن الوحيد الّشعر  ابدلوقف الفكري عنایتو ابدلوقف ث وتشرح، تفّسر وىو یُعىنتتحدّ 

 الّنقدیّدة ة اددیددة مدن انحيدة، وادلعدایًنالعريب الفجوَة بٌن اخلربة ادمالّيد الثّقايفن واجهوا يف الوس  الّذیسلكو عشرات ادلبدعٌن من 
 .هم وتكریسو نقدیّ إبداعلشرعنة  الّنقدیّةبة ة من انحية أخر  فثقبلوا على الكتاالّسائد

 واهلدف ّمّهّيةاألو  الّضرورة. 6-5
احلددیث ولدددیهما دراسددات يف األدب  الّنقدددة مواقددف مدن کوّنمددا شدداعرین انقددین يف رلددال وأدوندديس یلتقيدان يف عدددّ  شدفيعي إنّ 



 41/ ةدراسة مقارنة بٌن آراء شفيعي کدکين وأدونيس الّنقدیّ 

أخری ویقوم ىدذا البحدث بدراسدة  مرّةیفرتقان يف آرائهما و  ةاحلدیثة. فيجتمعان اتر  األدبّيةوادلدارس  الّشعرعن  نقدیّةآراء و  الّصويف
 احلدیث.  الّنقديف األدب ادلقارن أو  مریکّيةو عتها ادلدرسة األ اّليتآرائهما حسب ادلعایًن 

 - ین معتمددا علدی ادلدنهج الوصددفيالّناقددفدًنوم ىددذا البحدث تنداول ادلفارقدات وادلشدرتکات بدٌن األدیبددٌن  ،مهمدا یکدن مدن أمدر 
 ادلقارن احلدیث. الّنقدي مستعينا دبعایًن لّتحليلا

 البحث أسئلة .6-9
فاألسددئلة  یّدةالّنقدکددکين وأدونديس   شدفيعيي إلدی مقارندة آراء الّتحليلد - الوصدفياعتمددت علدی ادلدنهج  الّديت الّدراسدةوترصدد ىدذه 

 ة ىي:ادوىریّ 
 ؟فّنّيةالاحلدیث بشكل خاص ومقوماتو  الّشعرو  عاّمة الّشعرین ذباه الّشاعر من  ما ىي وجهة نظر رلّ  -
 ة ودورىا يف األدب؟ الّصوفيمن أدونيس وشفيعي ردرين إىل  ريف ینظر رلّ   -
 ؟ فكيف یلتقيان فيها؟دبّيةاألعهما ادلدارس ین يف تتبّ الّشاعر ما ىي ادلفارقات وادلشرترات بٌن  -

ه علی حدّ  احلدیث ومفاىيمو ومقوماتو کلّ  الّشعر خاّصة لّشعرادراسة  ل ستتمّ فالبحث یقوم على ثالثة أجزاء ففي ادزء األوّ  
یتبعهدا   الّديت األدبّيدةاحلدیث وأخًنا تُدرس ادلددارس  الّشعرة ودورىا يف الّصوفياين یُبحث عن ین ففي ادرء الثّ الّشاعر من وجهة نظر 

 ما ومشرتکاهتما يف ىذا اجملال.علی افرتاقاهت الّضوءوسيلقي  دبّيةاألکدکين يف حياهتما   شفيعيمن أدونيس و  کلّ 
 ة البحثخلفيّ . 6-3

 ین وأشعارمها وأخذت مساحة کبًنة منها مقاالت عدیدة نذکر بعضها منها وال حصرا :الّناقدالباحثون بدراسة آراء کال  لقد اىتمّ 
ب٠ٕ ٢ّٜابر  ضاعز غ ا  دفتزٛابٟ   ٞثز پب١) مذم٠ٖ ضف٢ع٠مبرمزد اسط٘رٙ در ضعز اد٢ٕٗس ٗ » عندوانرسالة ماجستًن ربت 

ین الّشدعر . یددرس ىدذا البحدث وظيفدة األسداطًن يف کتبدو وورحسدن خاخانسدري  الّدذي «دُّٗ آِٟٛ٘ م٠ٛ٘( ٝاٍذّّطق٠ ٗ ٛشار
فدة علدی األسداطًن ادلوظّ  أنّ  الباحث إلی توّصلین يف اجملتمع العصري. فالّشاعر توظيفها من قبل  کيفّيةو  العريب والفارسي ادلعاصرین

 ذلا جوانب إنسانية زبدم اإلنسان ادلعاصر. شفيعيأیدي أدونيس و 
. فتمدت دراسدة مالمدل الفکدر بقلدم وحدداين «ماذم٠ٖ ٗ غدٕٗا٢س   ضاف٢ع٠ اىش١ستبٕس٢ب٢ٍساِ در ضاعز   »رسالة معنونة بدد  

سدي ین العدريب والفار الّشدعر ینکدر علدی  الوجودیدة ذلدا أثدر ال سدالة وزبلصدت الباحثدة إلدی أنّ ین يف الرّ الّشاعر الوجودي يف أشعار کال 
 إلددی یددرايناإل الّشدداعرتصددبب بصددبغة اإلحلدداد يف حددٌن ینحدداز  الّديت« سددارتر»أدوندديس دیيددل إلددی فلسددفة  أنّ  دة علددیادلعاصدرین مؤّکدد

 .دینّيةوذلا صبغة  الّدینتعتمد علی  اّليتالفلسفة 
ٟ   تدَ اا» مقدال معندون بدد  رتي. أخددم و مقددّ  يداور کتبدو   الّدذي «٠ تدابرة واا٘ف٢بٕٚ در ضاعز ادٕٗاا٢س ٗساٜزاة ساا ٜز

، واإلسدتعارة، الرّمدزة يف قالدب الّصدوفيواألفکدار  ّيةالّسدریل الّتجربدةو  الدّرؤیهري یسدتخدمان پأدونديس وسد تا إلدی أنّ توّصدلوالباحثتدان 
 واجملاز.
. والکاتبدان تنداوال مفهدوم احلرکدة يف روحداين وعندایيتبقلدم  «ماذم٠ٖ  ضاف٢ع٠ حزمت در إذ١طاٚ ٗضاعز   »مقال معنون بدد  
 زادت من غناء کالمو. الّصورادلوسيقی يف شعره غين و  أنّ   إلیتوّصالة و البالغيّ  الّصوروادلوسيقی و  الّلغةن حيث م شفيعيأشعار 
شلدتحن ومدًنزادة.  رتدب علدى یدد  الّدذي ،«ٛبٟ ّطتزك در ضاعز ضاف٢ع٠ ماذم٠ٖ ٗآدٕٗا٢س     اسط٘رٙ»مقال معنون بدد  



  1396 ربيع، 25، العدد الّسابعةب ادلقارن، الّسنة / حبوث يف األد42

ین الّشداعر  أنّ  تدزال يف األشدعار. رمدا األسدطورة راندت وال أنّ   إىلوّصالتین و الّشاعر فدرس الباحثان األساطًن ادلشرترة يف شعر رال 
 .الّشعریّةيف ادلفاىيم  الّذوقظهار فقد الذا بتوظيف األسطورة إل

ادلعاصدر ّنوذجدا( بقلدم  الّشعرنظرتو يف مراحل ) «کدکين  شفيعي زلّمد ر ا ادلعاصر یراينلألدیب اإل نقدیّةآراء » مقال معنون بد 
 حّتددی 1311ة مددن عددام سدتوریّ الدّ  الثّددورةبعددد  الفارسددّية الّشدعریّةاحة شددهدهتا الّسدد الّدديتندداول الباحددث يف ادلقددال ادلراحدل ابغجدري. ت
رات ئيسدة وادلدؤثّ ، وادلضدامٌن الرّ الّشدعریّةکدکين یتناول يف ادلراحل األربع، الوجوه   أنّ  وخلص إلی 1393ة عام اإلسالميّ  الّثورةانتصار 
 .فّنّيةالوالقضای  الثّقافّيةات ا عن اخللفيّ للقارئ رمسا بيانيّ  ویقدم الثّقافّية
 الّشاعرة عند الّصوفيخالد. فالکاتب یتناول ادلالمل  من إنتاج «يالّنصّ يف البناء  الّصويفأدونيس واخلطاب » دمقال معنون ب 
رتبها أدونيس وفدق  اّليتوفصوذلا  الّنهاريل و يف أقاليم اللّ ت واذلجرة حواّلتّ التاب کالّشعریّة کإختياره أمساء کتبو کية يف أعمالو ادلتجلّ 
 ة.الّصوفيادلعایًن 
 عجاذاٍّ٘ٛبة آدٕٗا٢س ٗ   ،٠ماذمٖ  ضاف٢ع٠  ّحّْاذ رااب   ٟخب١يابٙ رٕاو در تواب١ٗز ضاعز    »عندوان مقال ربت  

 ، أدوندديسشدفيعيمدن  شدعار کدلّ يف أ الّشدعریّة الّصدوريف رسدم  الّلدون أمهّّيدةورصلدربان إلدی  ؛ أشدار الباحثدان اانری بزخلدوئی«اٍج٢ابت٠ 
فائقددة يف  أمهّّيددةکر قددد الذوا بتوظيدف األلددوان ادلختلفدة حيددث دیکدن أن  ددد فيهدا اء اآلنفددة الدذّ الّشدعر  أنّ   إلددیتوّصدالالبيدا.. وقددد و 

 .یّةالّنقدو م یتطرقا إلی دراسة آرائهم  الّشعریّةو  الّشخصّيةالکشف عن مکنوانت حياهتم 
زاده  حسدنکتبدو   الّدذي «ٗ ادٕٗا٢س  ماذم٠ٖ  ضاف٢ع٠ ج در اضاعبر  ٟ٘ ا١ثبر ثب ٕيب٠ٛ ثٚ حال اٍي مٜٔ»مقدال معندون بدد  

ة يف أشددعار فسديّ وأدونديس دارَسدٌن ادواندب النّ  شددفيعية اإلیثدار رمحدور يف دراسدتهم لشدعر ندًنی وششديدی. تنداول الکاتبدان قضدديّ 
 الّدینّيددةیثددار حينمدا  ددّحی بنفسدو يف سددبيل معتقداتدو ة اإلیدربز دورىددا يف قضديّ  الّددذي« جمنصددور حداّل »ین معتمدددین علدی الّشداعر 
 يف اجملتمع. اإلصالحّيةو  الّسياسّيةونزعاتو 
کتدب علدی   الّدذي «ماذم٠ٖ  ضاف٢ع٠  ّحّْذ رااب ٛبٟ إتقبدٟ اد٢ٕٗس ٗ  ثزرس٠ تطج٢ق٠ د١ذىبٙ»مقال ربت عنوان  
األديب بشدکل یسدًن وعر داه عر دا رلمدال و م  الّنقددرلدال ین يف الّشداعر آذري ودادخواه هترانی. فقد تناول الباحثدان آراء کدال أیدي 

یکدون  األدبّيدةمها شخصدّيتین رغم عيشهما يف عصدرین متشداهبٌن وقياسدا لالّناقدین أو الّشاعر  أنّ  توّصال ما قدإّنّ یسربا غورا فيو. ف
 . فالالّتجّددة وأدونيس ینحاز إلی دیيل إلی الکالسيکيّ  شفيعي أنّ  اإلختالف وبون شاسع حيث إختالف کلّ  یّةالّنقديف آرائهما 

ة ودورىدا يف األدب احلددیث الّصدوفيین ذبداه قضدية الّشداعر وتعریفو ونظدرة  الّشعریشًن ىذا البحث إلی دراسة آرائهما يف رلايل نقد 
 .األدبّيةوعالقتها ابدلدارس 

مفارقددات ومشددارکات  أنّ  مقارنددة، دبدادراسدة  یّددةالّنقدوأدوندديس  شدفيعيحبدث یدددرس آراء  ىدذا و م نکددد ضلصدل علددی مقددال أو 
  ادلقارنة. الّدراسةطافحة عندمها لذلک فيمکن أن ندرس آرائهما من منظور 

 ة البحث واإلطار الّنظري . منهجيّ 6-2
فيدو وىدذا األمدر یدزداد صدعوبة  الّنظدروجهدات  تعدّددوت مالّيدةادو  فّنّيدةالوالکشدف عدن مقوماتدو ومکوانتدو  الّشعرخیتلف احلدیث عن 

 أنّ  مندو. فکمددا قيددل مانعددا   جامعددا   وتقددد  تعریفدا   الّتحدیددعلددی  الّشددعرحينمدا أردان أن نتحدددث عدن ماىيتددو. فلددذلک یستصدعب 
: 1331إمساعيدل، ) حيدث خیتلدف تعریفدو مدن شدخص إلدی آخدر ومدن عصدر إلدی عصدر آخدر للّشدعرم تعریفا کدامال أرسطو  م یقدّ 
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وم موقددف علدی العمد الّشدعروال یعدرف احلددود. ىدذا و  عندد حددّ  یتوقّدفو م  الّتغيدًنو  رالّتطدوّ و  الّتجدیددو یعدي  دائمدا مدع ( فإنّد993
 حولو ابختالف مشاعرىم وأذواقهم وتربيتهم وثقافتهم. الّناسا وتلقيا فيختلف إبداعشايل وادمال أمر نسيب 

فبددذلك رددان  الّشدداعرصدددر  و کددان یعددّرف يف ادلا ددي بشدديء خیددتلج يفأنّدد يف سلتلددف العصددور حيددث الّشددعروخیتلددف تعریددف  
و کالم منظوم ابئن عدن ناعات. کما ران یعرف أبنّ غامضا فبعد ذلك أصبل صناعة وثقافة یعرّفها أىل العلم والصّ  داخلّيااحساسا 
کالمدا   الّشدعرإن ُعددل عدن جهتدو رّلتدو األمسداع. کمدا کدان  الّدذي، الدّنظميف سلاطباهتم، دبا ُخدّص بدو مدن  الّناسیستعملو  الّذيادلنثور 

نظدرة  للّشدعرقصد أن  علهدا شدعرا. فدإن القددماء قدد نظدروا  الّشاعريت ابلقصيدة ألن مقفيا موزوان علی سبيل القصد ولذلك مسُّ 
ذات  فّنّيددةإلددی صدناعة  ربدّول ثّ ابلغمددوض  داخلّيداعنددىم بدددأ إحساسدا  الّشددعروا خبارجددو أکثدر مددن داخلدو. فمفهدوم شدکلية واىتّمد

 .(11-11: 1113ادلالکي، ) يلإلی قول سل ثّ  واب  
 للّشدعردوا اء ادلعاصدرون حددّ الّشدعر ف إلدی حددّ  الغربّيدة الثّقافدةاء ادلعاصدرین فندابع مدن الّشدعر يف مفهومو احلددیث لددی  الّشعر أّما 

 تطّورة دثٌن مّر مراحل عدّ عند احمل الّشعرمفهوم  . وإنّ یقاعواإل الّتعقيدة و واحليویّ  الّتجربةالعاطفة، وعمق  أمهّّية، و الّلغةمبادئ منها 
ت نفعدااليدا عدن العواطدف واالأصدبل تعبدًنا فنّ  ثّ حیسن وصدفو،  تو والال تُدرک ماىيّ  الّذي للّشعري الّشاعر فيها من مرحلة الوصف 

ة أشدبو مدا أصبل بعد ذلک دبثابة رؤیة جدیدة للعا م، وکشف ألسدراره وذلدك عدرب عملّيد ثّ أو عن حقائق احلياة،  اإلنسانّيةوادلشاعر 
 (.12-11ادلصدر نفسو: ) الوا حة وادللموسة الّرؤیةتکون ابحللم وأبعد ما تکون عن 

و کدان یدری يف شدعره أنّد ا إاّل متصدّوفدیکدن أن ال یکدون  الّشداعرة مندذ القددم. فالّصدوفيو  الّشدعرصلة وثيقة بدٌن  ال تزالکانت و  
أداة إدراکدو ال زبتلدف عدن  أنّ  و شداعر سدواء نظدم شدعرا أو نثدرا حيدثأنّد قدد یکدون شداعرا؛ إذ الّصويف أنّ  رما  الّتصّوفمالزلا من 
 ال الّصدويففدة لددی ة ادلوظّ الّتشدبيهوالوسديلة  الّشداعریسدتقي مندو  الّدذيیسدتقي مندو نفدس ادلعدٌن  الّذينفسو وادلعٌن  الّشاعرإدراک 

 إّّندا، و الّتشدبيوة لديس حکدرا علدی يّ الّتشدبيه ورلّصد(. والقصدد اب13: 1333منصدور،  زلّمدد) یوظفدو األدیدب الّديتتفدرق مدن الوسديلة 
 األخری. الّشعریّة الّصور، واجملاز، واإلستعارة و الرّمزیشمل 
 - کمدا نریدو يف األدب  – الدّذوقأي قائمدة علدی  ؛ة زلضةزکية. وطبيعة ىذا ادلو وع ذوقيّ اإلسالمي ىو التّ  الّتصّوفومو وع  
ة وىذا یعود إلی الغموض يف کالم الّصوفيارجة والعادیة ال تکتفي إلیصال ادلفاىيم الدّ  غةاللّ  أنّ  إاّل  الّذاتلذلك حیمل مواصفات و 
ة واآلخر ینّم عن الّصوفي الّلغةوىو  الّتصّوف الّذاتة والعرفاء. ویعود سبب ىذا الغموض إلی مبدأین رئيسيٌن: أحدمها من تصّوفادل

 (.12: 1111بریکة، ) الّصويف ّذوقالوىو ادلنهج ادلو وعي يف تعاملو مع  الّتصّوفخارج 
بدایدة القدرن العشدرین  الّشدعریّة الّلغدةوسية تكوندت لدراسدة الرّ  الّشکلّيةاحلدیثة.  األدبّيةواحلداثة تعتربان من ادلذاىب  الّشکلّيةإن  

ىيمن آنذاك يف  الّذيي لّتارخیاية ویرفض ادلشهد الّداخلتلل على إبراز قوانٌن اخلطاب األديب  اّليتات وّجهالتّ بناء على رلموعة من 
رئ یقددبض علددى العمددل األديب ذبعدل القددا الّدديتيددة الّداخلحبثدوا عددن القددوانٌن  الّشددکالنّيون(. ف112: 1111ردداابنس، ) الّنقدددحقدل 
 أنّ  دشديء، صلدد ذاهتدا وربليلهددا. فبعدد رددلّ  دبّيددةاألبيعدي وادلعقددول للعمدل يف البحددث األديب ىدو تفسددًن األعمدال ادلنطلددق الطّ »مدادام 

 .«هداثليف األديب رلّ ة الّتدي وبعملّيدجتمداعنبدیدو حبيداة األدیدب ودبحيطدو اال اىتمدام تسدو  ردلّ  الّديتع ندوّ ذاهتدا ىدي التّ  دبّيةاألاألعمال 
األديب فدديمكن أن  الّنقدديف سداحات  یّددةالّنظر انت ىدذه مكدوّ  حدد  أىددمّ إ ة تعددّ سددانيّ ( فاألسدس اللّ 132: 1329ویليدك وواریدن، )

 .قيمة العمل األديب رلّ   و یعدّ حيث إنّ  لّشکلمنظریها اب ىتمامعطفا يف الفكر الغريب. واسم ىذه ادلدرسة اختًنت اليها مننسمّ 
غددددوي. كبدددًن اللّ والتّ  ندددزیحاألسدددس ذلدددذه ادلدرسدددة فانبثقدددت مدددن أفكدددار شكلوفسدددكي ومورارفسدددكي واعتمددددت علدددى اال أّمدددا 
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(. 3: 1929حسدديين، و  وورانمدددارین) عددن غًنىددا الّشدعریّة الّلغددةن معيددارة لتمييددز تكددو  الّديتالبددارزة ىددي  الّلغددة أنّ  يون یددرونالّشدکلو 
یكدون اإلیقداع  الّتغریدب. ففدي الّلغدةإيل رسدر ألفدة مفدردة  الّتغریدبفمنظروا ىذه ادلدرسدة قدد أوجددوا مصدطلحات عدیددة فيهدا مدن 

يف األطر  لّتجدیدرانوا ینادون اب  الّشکالنّيونف .لّشکلس ابفكالمها یتفاعالن وخیلقان مبدأ اإلحسا الّشعریّةة الّصور و. جبانب الصّ 
ال  الّتغریدب ي مدن جاندب ألدیدب ادلبددع. وىدذا فدإنّ الّتصدور ذلدك بدزیدة نظدام ادلددخول  فيدتمّ  الّلغدةواخلدروج عدن ادلدثلوف يف  الّلغویّدة
 (.112: 1332ودة، د) بل رسر ألفة األشياء ذاهتا الّلغةعند شلوفسكي رسر ألفة مفردة  لّضرورةیعين اب
أن یكدون مو دوع العلدم  أو علدم األدب حيدث ال بددّ  دبّيدةاألىو  الّشکلّيةیكون حجر األساس يف  الّذيادلصطلل األخًن  أّما 

 اّدةة أخدر . وىدذا ابسدتقالل اتم عدن ردون ىدذه ادلدسبيزىدا عدن ردل مدادّ  الّديت دبّيدةاأليدة للمو دوعات الّنوعاألديب دراسة اخلصيصات 
: 1322 ،سدرتاوش وبدروب) أخدر  رمو دوع مسداعدة أن تعطدي مدربر ا السدتعماذلا يف علدوم انویّدواسطة بعض مالزلهدا الثّ تستطيع ب

 .الّشکلّية دبّيةاألتشًن نوعا ما إىل اخلطاب األديب يف األعمال  دبّيةاألفمو وع  .(93
ا بدددأت مسددًنتو ّنایددة القدددرن أّّندد الغددريب؛ فيبدددو ة يف اجملتمددعّيدداجتماعو  سياسددّيةاحلداثددة فتشددمل علددى تغيددًنات اقتصددادیة و  أّمددا 

ة منذ ذلك حدیثيّ اسع عشر، وتتالت حلقاهتا التّ ظهرت يف منتصف القرن التّ  العربّيةادس عشر. احلداثة اخلامس عشر أو القرن السّ 
 العربّيدة م تقتندع بدو احلداثدة  مداوىدذا « ادلتلّقدي»د دعدت احلداثدة إىل احدرتام اآلخدر  أیمنا األخًنة مدن القدرن العشدرین. لقدالوقت حّت 

ّقادف  الدّداخلمدن  حددیث یدتمّ التّ  أنّ  موجهٌن خطااب  إىل اآلخر شدعرا  ردان أم روایدة. وفداهتم «حداثویٌن» العرب یدعون أنفسهم الندّ
: 2445العزیز، عبددد) تكدرار قددول اآلخدر فليسدت تلددك األقدوال حداثدة  القدائم هبددا، فدإن  ّ ن منهدا إاّل هدوض لدن یددتمكّ ة النّ عملّيد ألنّ 
مدن أسدر ادلطلدق،  الّتعبدًنعدات األوىل النتدزاع طلّ يف األدب بددأت مدع التّ  العربّيةتباشًن احلداثة  أنّ  (. ویر  عدد آخر من الباحثٌن6
لدذلك   .اردامال نددهائيّ ا، وصدلنا  ،  علدو ال زمانيدا أو ال اترخیّيداّصدةي، خبالّشعر  الّتعبًنقليدي إىل التّ  الّنظرف .ةة اترخیيّ إليو رفاعليّ  الّنظرو 

 (.9: 1982سعيد، ) الّتجّددا عن غنيّ  رالّتطوّ ران منيعا على 
 يف ردلّ  نسدانّيةاحليداة اإل زبدصّ  إّّندااألديب و  الّنقدد و الفديّن  بدداعاإلرلداالت  اه فكدري ال زبدصّ احلداثة اذّبد فإنّ  ،مهما یكن من أمر 

ّيةالو  الّشکلّيةاحية ب أن ننظر إىل األدب من النّ و  أنّ  ة. فاحلداثویون یرونیة والفكریّ رلاالهتا ادلادّ  عدن األفكدار فيدو.  الّنظدر بغضّ  فندّ
ق ابدلا دي واحلا ددر تتعّلد الّديتوعقيدتدو وقيمدو وشيدع األمددور  العربّيدةة د األّمدداحلداثددة فكدر ىددام یهددّ  أنّ  یدر  بعدض البداحثٌن العدرب

 «احلداثدة» بدد ىذه ادلصطلحات رثًنا ما تدرتجم وجل 2حدیث، والتّ 1رةة مصطلحات رادلعاصىذا ادلصطلل ترجم بعدّ  إنّ وادلستقبل. 
و ال یتفق حدیث، ولكنّ فق مع التّ ليم یتّ اه الفكري السّ والواقع أن االذبّ » .غم من اختالفها شكال ومضموان وفلسفة وشلارسةعلى الرّ 

، الّتجدیددددليعنيددا ادلعاصددرة أو  دیكددن ادمددع بينهمدددا ”Modernization“و  ”Modernity“إن یكددن مصدددطلحا . و احلداثددةو 
 أّمدامدا ترشدا ابحلداثدة. أّنّ  إذ ینبغدي أن نفدرق بدٌن مصدطلحٌن أجنبيدٌن، إال؛ خیتلف عنهما سباما ”Modernism“مصطلل  فإنّ 

د ة ادلرتارمدة عدرب األجيدال نتيجدة وجدو الّسائدیعين إحداث ذبدید وتغيًن يف ادلفاىيم  الّذي ”Modernity“ل فهو: ادلصطلل األوّ 
 ةا ، بدل نظریّددویعدين مدذىبا أدبّيد ”Modernism“اين فهدو االصددطالح الثّد أّمدا.الدزّمني أو فكدري أحدثدو اخدتالف اجتمداعتغيدًن 
 .ةة واالقتصددادیّ ّيدجتماعة واالياسديّ جوانبددو السّ  علددى الواقدع بكدلّ  الّتمدردة وحددىا ، بددل تددعو إىل ّيدبداعاإلة ال تسدتهدف احلررددة فكریّد

و يو ادلعاصدرة، ألنّددحیسدن أن نسدمّ  الّدذي ”Modernity“نتقدل إىل أدبندا العدريب احلدددیث ، ولديس مصدطلل ا الّدذيوىدو ادلصدطلل 
                                                                 
1. Modernity 

2. Modernization 
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 (12 و 11: 1992عریف، ) «ترتب  دبفاىيم وفلسفات متداخلة متشابكة. نظریّةبوجو عام دون االرتباط ب الّتجدیدیعين 
 البحث والّتحليل. 5
 ینالّناقدومفهومو لدى  الّشعر. 5-6

: 1922، کددکين  شدفيعي) غدةا للّ تبلدورا موسديقيّ  الّشدعریعتدرب  شدفيعيمنهمدا جانبدا مندو. ف ان تعداریف عدیددة تنداول کدلّ لّشداعر اقدّدم 
يف معدزل عدن  اّصدةذلدا قوانينهدا اخل الّديتندوع مدن ادلعرفدة »و أنّد احلددیث حيدث یقدول الّشدعرم تعریفدا آخدر عدن (. فدثدونيس یقددّ 923

ة ميتافيزیقيدة اسديّ سداؤل وىدو لدذلک یصددر عدن حسّ من جدیدد مو دع البحدث والتّ  الّظواىرمعنی  وىو دعوة لو ع قوانٌن العلم...
 احلدیث نوعا من ادلعرفة. الّشعر( ویعترب 11: 1321) «.ااألشياء إحساسا کشفيّ  ربسّ 
 يف ادليتافيزیقيا إاّل   یتمّ ال الّذي الّصويفو یرتب  ابلکشف ، کثنّ للّشعروادليتافيزیقيا یربز نفسو يف مکان آخر من تعریف أدونيس  

لدو اإلنفصدال عنهدا.  یال یتدثت الّديتة الّصدوفيجدو صدوب يف ادلفهوم األدونيسي أیخدذ مدن الفلسدفة سدالحا ویتّ  الّشعرارتباطا وثيقا. ف
اداندب  و زلاولة اکتشاف ادانب اآلخر من العا م، أو الوجو اآلخر من األشياء، أي مدنفلسفة من حيث إنّ »دبعنی آخر،  الّشعرف

و أنّدد کمدا  (193ادلصددر نفسدو: ) «.ادلعندی إال أن یکدون ميتافيزیقيداشدعر عظديم ال دیکدن مدن ىدذه الزاویدة وهبددذا کدّل ادليتافيزیقی...ف
وسديلة للکشدف عدن الغيدب أو ىدي علدم ابلغيدب، وال حیددث ىدذا  يف ادلفهدوم األدونيسدي تعددّ  الّرؤی. فدالدّرؤیاحلدیث  الّشعریعترب 

عمقدا  الدّرؤیعندده حلمدا. فتتفداوت  الدّرؤیی وم، فتسدمّ االنفصال عن عا م احملسوسات، وحیدث االنفصال يف حالدة الّند  يفاألمر إاّل 
الدبعض مددنهم یددراه ملتبسددا وذلددك حبسددب و علددی حقيقتددو،  الّشدديءمو، مددن یددری العاليددة مددن الّسد الّدرجددةائٌن يف ومشدوال فددبعض الددرّ 

ا الخرتاق عا م احلدس أو حجداب بقلبو مستعدّ  الرّائيبقدر ما یکون و وأحياان یری يف قلبو  يف حلمو ، الرّائيأحياان یری و استعداده 
 الّتغيدًنيف  تسدّببة. وىدذه القفدزة الّسائدتقفز خارج ادلفهمومات  الّرؤی(. فهذه 111: 9 ، ج1392) احلس، تکون رؤیه صادقة

(.مهمدا یکدن مدن أمدر 3: 1321) ةة ادلوروثّيدالثّابتدألشکال القددیدة و علی ا الّتمرداددید إلی  الّشعريف نظام األشياء وبذلک حیول 
أو یتجاوزه للبلو   بداعاإلة القددیة ویبلب إلی مستوی الّنظر يف  الّتغيًناحلدیث وال خیتلف أن یکون  الّشعریعد أحد مسات  الّتغيًنف

 فيو. الّشاعریعي   الّذيعلی اجملتمع ة الّسائد االجتماعّيةو  الّسياسّيةو  الثّقافّيةيف ادلفاىيم  الّثورةإلی 
 اویدةاخدتالف، ومدن ىدذه الزّ  إبدداعکدّل العريب احلدیث قد یبدع ما یتنافی شکال ومضدموان مدع مدا أبدعدو أسدالفو، فل الّشاعرف 

 إاّل لغتدو  ال یتثصدل يف الّشداعر ، بدل إنّ الدرّتاثیکون غریبا عدن  الّذيیتجاوز أشکال ادلوروث ىو  الّذي الّشعردیکن القول: ليس 
 شديء كو ليس ىناأنّ  ؛ إذشفيعيوال ادلفهوم عند  الّشکلی يف یتجلّ  بداعاإل(. و 19: 9 ، ج1392) إذا کان دبعنی ما غریبا عنها

: 1931، کددکين  شدفيعي) األديب الّشکلو حينما یبدع األدیب ادلبدع فيثخذ مسة أنّ  إاّل شکل  حيث دیکن أن نتصوره بال الّلغةيف 
 احلدیث. الّشعريف  بداعاإلین يف تعریفهما عن مسة الّناقدادلوروث ىو موقف واحد أخذه  کلالشّ ( فتجاوز 92
احلددیث. فدبعض  الّشدعريف  العضدویّةمکوانت من الوزن وادلوسيقی، والوحدة ادلو دوعية يف األشدعار القددیدة والوحددة  للّشعرو  
، للّشعرال  للّنظمویعتربون الوزن یناسب  الّشعرسطحي، قد یناقض ابلوزن ربدید خارجي  الّشعرربدید  أنّ  کثدونيس یرون  الّنّقاد

 شدفيعي أنّ  (. إاّل 111: 1323) الّشدعرمدن  لّضدرورةنثر خاليدا اب ، وليس کلّ لّضرورةو ليس کل کالم منظوم شعرا ابفيستدلون أبنّ 
 لکّندوة، أو زیندة ظاىریّد شالّيدةس لدو وظيفدة . فلذلك لديالّشعرالوزن ىو فضيلة  أنّ  و یعتقدا قالو أدونيس. حيث إنّ لو رأي آخر عمّ 

و حُیددث ادلتعدة ادلوسديقية أنّد إذ الّشدعرال دیکن ذباىلها. وذلدا أتثدًنات بليغدة علدی  اّليتظاىرة طبيعية لرسم صورة العواطف وتصویرىا 
عليهدا وتکبًنىدا  الّضدوءوتسدلي   إبرازىدا الّشداعریدروم  الّديتثکيد علی بعض ادلفردات يف التّ  یسّببو  الّشعروینظم مدی احلرکات يف 
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 (.33و 32: 1922) للمتلقي
ة، بل وأقيسة شکليّ  خارجّيةینبع من تناغم بٌن أجزاء  احلدیث ال الّشعرادلوسيقی يف  أنّ  للموسيقی فًنی أدونيس لّنسبةاب أّما 

یقديم صدلة  شدفيعي أنّ  (. کمدا13: 1321) إليدو الّشدعرادلوسديقی يف  یرجدع سدرّ  احلرکدي الّتنداغمتنبع من تناغم داخلي حرکدي وىدذا 
. بعبارة الّشعراخليال يف  حّل زللّ  ویکون وثوقو إلی حدّ  الّشعریّة الّصورابخليال و  الّشعروادلوسيقی. فتکون وثيقة کصلة  الّشعربٌن 
نفدس ادلوسديقی  يالدّداخل لّتناغمأدونيس یقصد اب (. إنّ 21: 1922) دونو للّشعریعرف ابدلوسيقی وليس معنی  الّشعر أنّ  أخری
سدديج ادلتددٌن ویکمددن اإلنسددجام والنّ  الّشدعرأنددواع موسدديقی  یعتدرب أىددمّ  شددفيعيمددن ادلوسديقی کمددا یقددول  الّنددوعىددذا  أنّ و ي. الدّداخل

 (.  931ادلصدر نفسو: ) من ادلوسيقی الّنوعهًنة يف ىذا الکربی والشّ  األدبّيةيف األعمال  مالّيةادواألسس 
بعدددما  الّشددعراء العددرب والفدرس أقبلددوا علدی إنشدداد ىدذا الّشدعر  ؛ حيددث إنّ خاّصدةرات أجنبيدة غربيددة دبددؤث أتثّدراحلدددیث  الّشدعرف 

 لّنسدددبةيف جامعدداهتم. وىددذا األمدددر یبدددو جليددا اب للّدراسدددةفر إلددی الغددرب ا برتشددة أشدددعارىم أو الّسددإّمدد الغربّيدددة الثّقافددةانفتحددوا علددی 
يف اإلشدارة إلدی  «رامبدو»و ینقدل رأي  وشدعرائهم. إنّدٌنالغدربي الّنّقدادو ینقلدو عدن ومکوانتد الّشدعرمعظم تعاریفو عن  أنّ  ألدونيس؛ إذ
تعریفدا آخدر  للّشعرویقدم  (11: 1321) «.ما ال یعرف، یفرتض أشکاال جدیدةإکتشاف »و ي اددید قائال: إنّ الّشعر خلق عا م 
وىدذا األمدر  (3)ادلصددر نفسدو: « .اجدة إلدی الکشدفأبددا يف ح یظدلّ ا م الکشف عدن عد» والفرنسي رینو شار: إنّ  الّشاعرنقال عن 

 اددیدد فهدو حصديلة یدرايناإل الّشدعرطدف يف ما نری اليوم من ادمدال واللّ  کلّ » أنّ   ادلعاصر حيث یرییرايناإل الّشعریصدق علی 
 الّشدعرر یشًن إلدی مددی نفداذ وىذا األم (193:1931 کدکين،  شفيعي) .«وروبّيةاأل الثّقافةة بشجرة يّ یراناإل الثّقافةجرة الشّ  تطعيم

کددکين ىدذا   شدفيعي يف غنائدو. ویعددّ  یسدّببالفارسدي وذلدك حينمدا  لّشدعرالفارسي. وال خیل ىذا األمر اب الّشعرالغريب إلی ساحة 
مدر یصددق علدی مة علی ادلستوی العادلي. وىذا األیندرج  من األشعار ادلتقدّ  الّشعرىذا  أنّ  الفارسي؛ إذ للّشعرة ميزة إ ابيّ  ثثّرتّ ال

الغدريب یکدون ملحوظدا و م یقتصدر علدی  لّشدعره ابأتثّدر (. و111ادلصددر نفسدو:) أدونديس مدن رواده یعددّ  الّدذيم العريب ادلتقددّ  الّشعر
 (.  199 و 131ادلصدر نفسو: ) عليو؛ حيث یقر نفسو هبذا األمر الّسائد وادو الّذىينيف بناءه  إّّنا، و الّصورالبالغة و 
ینسدان دور ادلا دي و م یقفدا يف دور احلا در فحسدب؛ حيددث  ین ابلغدرب فدالتدثثّر ین مدع کوّنمدا مالّناقدد أنّ  شدارةشلدا ذبددر ابإل 
 بعدد أن دیدازج بددٌن صدوب شيدل إاّل  ی ظهددور يفوال یتدثتّ  الّلغدةىدو نددوع مدن البنداء ادلوسديقی يف »احلددیث  الّشدعر أنّ  شدفيعيیدری 
تضدرب جددذورىا يف  الّدديتة لّصدوفيا ابتدثثّر يس فيثدور علددی ادلا دي رغدم کونددو مأدوند أّمددا (112: 1931« ).«ادلا دي»و «احلا در»
نددا ال نقددر علددی ذبدداوز ادلا ددي علددی أنّ  و یددریأنّدد ة مددعالّصدوفيشددعره وسددم بسددمة  أنّ  نکددار ادلا دي؛ حيددثإیتددثتی لددو  اریخ. والالّتد

 الثّقافّيددةوحيددة و اترخیيدا عددن احلدداالت واألو دداع الرّ  نشددثت بوصددفو تعبددًنا الّدديتیعددين ذبدداوزان ألشددکالو ومواقفدو وقيمددو  إّّنددااإلطدالق و 
العدريب ینظدر  الّشداعر کاندت سدببا يف نشدوئها. فلدم یعددّ   الّديت الظّدروفیتوجب اليوم أن یزول فعلها لزوال  اّليت»و ادلا ّية اإلنسانّيةو 

 (11: 1321) «.ار معوإلی ادلا ي کنموذج للکمال، أو کقدسية مطلقة، صار ادلا ي یهمو بقدر ما یدعوه إلی احلو 
و ة أو إنتقاء مدا یالئدم وذبربتدو اددیددة. فإنّدزا کبًنا يف آراء أدونيس فيبتغي نسيان ثقافتو القوميّ واحلا ر ربتل حيّ  الرّتاثوقضية  
ثت للجميدع ور  اّليتاداىلي والقرآن واحلدیث، أي ىو ىذه األصول  الّشعرالعريب اإلسالمي ىو  الرّتاث إنّ »بقولو:  الرّتاثیعّرف 

: 1339) «.ت لألصددولىدي قدراءا إّّنداي والفکدر الفلسددفي والفقدو ليسدت أصدوال و العّباسد الّشدعرال زبتلدف علدی أصدوليتها، و  الّديتو 
ا تنقدل ثقافدة أّّند ، أیالعلمّيدةأو تعّلمو، فهذه القراءة تنقل ثقافة ومن خارج احلياة  الرّتاثدیکن أن ینبثق الوعي من قراءة  ال( و 92
 ال تبقدی أمامهدا بددّ  الثّقافةفهذه  (12: 1321) تزال تعي  يف زمن ثقايف مات، ما العربّيةادماىًن  إنّ  ة يف آن...ة وذبریدیّ تعليميّ 
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ىندا دیثدل األفکدار  الّسدطلغدور وسدطل، »إلدی قسدمٌن منهدا: الرّتاثو یقّسم أنّ  ا تصّفی. کماا هتدم وإمّ إزاء ىجمات أدونيس. فإمّ 
، لذلک ليست مسثلة الغور أن نتجاوزه بل أن ننصدهر فيدو، لکدي ال الّثورةطلع، ر، التّ فجّ الغور فيمثل التّ  اأمّ وادلواقف واألشکال، 

ی عنددد تتجّلدد الثّددورةاحلددیث. و  للّشددعرة زة األساسدديّ ىدي ادلّيدد الّثورة( فدد113ادلصدددر نفسددو: ) «.الّسدطلنکدون أحيدداء مددا  م نتجدداوز 
 بدداعاإل أّمداي. جتمداعياسدي واالوالسّ  الثّقدايفعيد يف الّصد الثّدورةتدو إلدی فال تتجاوز مهمّ  ق  الّشعریّةيف القوالب  بداعاإليف  شفيعي
 تطّور؛ فقد یکون ألمة ما أعظم تراث يف البشریة ومع ذلک ال یلرّتاثیقصده أدونيس فال یرتب  ابدلا ي وليس لو عالقة اب الّذي

ا لکّنهدال یکون ألمدة مدا، يف األصدل تدراث  ادیة أو دون العادیة. وقدوال یقدر على أن حیول دون إضلطاطها إلی مستوی األمم الع
: 1 ، ج1333)  بدددٌن یددددي ادلبددددعک إاّل ال تتحدددّر  ...حيادیددة مددداّدة الدددرّتاثتدددرااث يف مسددتوی األمدددم ادلتوفقدددة. و  شددديءسددرعان مدددا تن

113.) 
یوازیدو بدٌن  الّتندافروالواقع. وىدذا  الّشاعرتنافر بٌن  و ىناكأنّ  الواقع حيث ثورة  دّ  احلدیث یعدّ  الّشعر أنّ  وري یریالسّ  الّناقدو  
و یدری ة وىدذا الغریدب ال دیکدن فهمدو بسدهولة. فإنّديف ظهور نوع من الغرابة. والقصد ابلغرابة ىدي ادددّ  یسّببقد و  والقارئ الّشاعر

 شدفيعيهبدا  یهدتمّ  الّديتة ىدي ه ادددّ (. وىدذ11 :1321) تو کشدف ىدذه العبثيدةمن مهمّ  الّشعرعبثية وخلال يف احلياة ادلعاصرة وىذا 
أو اإلسددتعارات أو اجملددازات، فلددذلك یددذکر  الّشددعریّة الّلغددةی يف تتجّلدد الّديت. وىددذه ادلوتيفددات الددزّمنت عليهددا مددرّ  الّدديتيف ادلوتيفدات 

يف  إبدداع و یطلدق علدی کدلّ نّدیعرفدو أبو  .ندزیح االإاّل  مهّمدةان وظيفدة أو و ليسدت للفّندأنّد عامل يف الغرابة واددة. ویدری أىمّ  نزیحاال
 اآلالت وحشددرىا وتنشدديطها بعددث و فدنّ جعدل کددل ظدداىرة خليقدة وقددیددة يف صددوب اددیددة واخلالبددة. وإنّددو  رلدال البندداء واألشددکال

فدة األل أنّ  ة. ویرییّ الّتقليدات يف خروجو عن اددید مهمّ  للّشعرأدونيس یعترب  أنّ  (. زد علی ذلك31: 1931 کدکين،  شفيعي)
يف نظرتددو تلخدص يف کشدف وجدو العددا م ادلخبدوء واکتشداف عالئدق خفيددة.  الّشدعر مهّمدةا رؤیدة احلقيقددة والعدادة و والعدادة حیجدب عّند

لدو جدذور  الّدذي( بدل تتجداوز إلدی کشدف العدا م 3: 1321) علدی األشدياء اإلنسدانّيةتضفيو العدادة  الّذيال یر ی ابدلعنی  الّشاعرو 
 . الّسریيل الّشاعرهبا  یهتمّ  اّليتعيا للکشف عن األرا ي اجملهولة شعور سوعي والاّل يف الاّل 
ا اس یبددأ أن یکدون نظامدا أخالقّيدمدع أيب ندؤ  الّشعرة والغرابة. فالن أبيب سبام وأيب نؤاس لکي یو حا مفهوم اددّ ان دیثّ الّناقدو  
ة أيب نددؤاس يف تکمدن جددّ »تغدي تغيددًن اإلنسدان. ویب إّّنداأن یکدون طریقدا للمعرفدة. وشددعره ال یهددف إلدی تغيدًن احليدداة فحسدب و و 

ة ادليدددزّ  (. إنّ 111: 1 ، ج1399أدوندديس، ) والکددون الددّذاتبددٌن  ثنائّيددةالکشددف عددن الطاقددات ادلکبوتددة يف اإلنسددان ويف ذبدداوز ال
ة . فلغتدو أصدليّ الّنداسًن ما ألفو شعره غ أنّ  تعين الغرابة والغرابة تعين اّليتة؛ تلک تربز نفسها يف شعر إبی سبام ىي اددّ  اّليتئيسة الرّ 
اء الّشدددعر سبددام( ویدددرجهما  ددمن  أيب نددؤاس وأبددو) ینالّشدداعر یشددًن إلددی الغرابددة يف شدددعر  شددفيعي(. و 119ادلصدددر نفسددو: ) ةلّيددوأوّ 

 (.91: 1922) وریٌنادلبدعٌن والثّ 
 - کدان قلديال ولدو - جدیدد شديءفن وأتی بة يف الالثّابتبوجو األمور  حينما اثر الّشاعرأبن  شفيعيذبدر اإلشارة إلی إعتقاد  
 ادلبدددع/ الّشدداعر. و الّسياسددّيةو  االجتماعّيددةيف األدب وابلتددايل يف العالقددات  لثّددورةىنددا یددرتب  اب بددداعاإلاء ادلبدددعٌن. و الّشددعر و مددن فإنّد
 ویددل الکددالم إلددی اآللددةرب ات يف کالمددو وحیددول دون أن یددتمّ انزیحددکددانوا قددد جدداءوا قبلددو بددل ىندداك   نالّددذیوري ال حیددذی حددذو الثّد
 صديغة جدداىزة وذبداوز لکددلّ  بوجهدة نظددر أدونديس فهدو نفددي لکدلّ  بددداعاإل أّماوالعددادة مستدو الغالبدة. الّتکدرار( ویصدبل 31: 1931)

 لکتابدةأو اخلطابدة/ ا بدداعاإل اإلتبداع/ ثنائّيدةندا ىندا أمدام أنّ  ادلا دي/ احلا در. ثنائّيدةتلتقدي مدع  ثنائّيدةندا نکدون أمدام أنّ  شدکل مدوروث.
 (.139: 1321، أبو زید) شيء ر من کلّ ، بل ىو ربرّ الّتقاليد أو الرّتاثد ربت عنوان ال ینطلق من معطي زلدّ  بداعاإلو 
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 ینالّشاعر من وجهة سنظر  الّشعرة يف الّصوفي .2-2
؛ شدفيعيب رأي وإخل حسد ، الغمدوض...الرّمز، الّذوقة خصائص مع األدب وىي: ة تشرتک يف عدّ الّصوفي أنّ  ،کما ىو معروف
 ةئون اإلذلّيددإلدی الّشد شالّيددةة نظدرة ة يف أیّدتعددّدد، وادلعداين ادلالرّمدزو ىنداك رلموعدة مددن العناصدر کالعاطفدة، واخليددال، و أنّدد حيدث یعتقدد

ریعة ینظددرون إلددی الّشدد نالّددذیو یددؤمن أبن ة بشددکل خدداص. کمدا إنّددالّصددوفي( بشددکل عددام و 32: 1923 ؛23: 1931) اإلذليدات()
مکدان راندت فيدو ذبربدة  وا يف دائدرة  ديقية. ويف أيّ یتوقّفدجعلدتهم أاّل  مالّيدةادة الّنظدر یکونوا العدارفٌن ادلسدلمٌن. وىدذه  ّيةشالبنظرة 
أواصددر  الّناقددخصيصدة مشدرتکة وعالقددة یقديم  ىدي أىددمّ  مالّيدةادة الّنظر (. فد11ادلصددر نفسددو: ) ة فدوراالعرفانّيدد الّتجربدةفتظهدر  دینّيدة

ابدلعرفة ولذلك ىو قوام  الرّغبةىو قوام »الغموض  روري و أنّ  ة. وألدونيس نفس ادلوقف حيث یریالّصوفيدب و العالقة بٌن األ
يٌن الّسریلادلمتاز يف رأي  الّشعر» أنّ  ؛ إذالّسریيلغموض أدونيس قد یعود إلی إنتمائو إلی ادلذىب  إنّ  (11: 1321) «.الّشعر

 «.حيدث خیدّيم الغمدوض الّشعر: یکمن الّشعروالغموض وقال تزار رائدىم يف حدیثو عن منطق وشعر العتمة ىو شعر احلدس والاّل 
 . شفيعية األدونيسية خیتلف عما یریده الّنظر هتدف إليو  الّذيفالغموض  (22: 1339دندي، )

ة لألمدور الغدًن األويل تعدد ذخدًنة عظيمد أنّ  وبينهمدا صدالت عدیددة حيدث الّسدریلّيةة تقدرتب مدن الّصوفيمهما یكن من أمر ف 
ضلدددو  الظّدداىرالقددراءة وذبدداوز  ريفّيددةوازالدددة العوائددق ادلنطقيددة و  نزیحادلتوقعددة أو ادلفاجئددة واألخددًنة تدددین ابألوىل يف رلدداالت عدددة ردداال

 الّنّقدادى ريدز علدى اخليدال. فسدمّ واإلذلدام واإلشدراق والرّتّ  الّشدهودوالالوعدي واحلددس و  الّرؤیبينهمدا مفداىيم مشدرترة رد أنّ  الباطن. رما
 (.33: 1933أميين، ) ة اددیدة أو احلدیثة فقاموا بدراسة األدب السریيللّصوفياب الّسریلّيةدد ادّ 

والعرفان  الّشعرادلعرفة ىي ادلشرتکة بٌن  أّماون ابلعارف. ن یبلغون إليها فيسمّ الّذیة الّصوفيا تعترب من خصائص ادلعرفة فإّنّ  أّما 
یلّحددون يف أن یفرتقددوا بينهمددا ىدددم  نالّدددذی أنّ  و یددؤمن(. إنّدد92: 1931) ةالّصددوفيیددری فرقددا بدددٌن العرفددان و ال  شددفيعية. فالّصددوفيو 

ة بدعددة يف الّصدوفية والعرفدان إلددی قسدمٌن: قسدم یدری الّصدوفي.رمددا یقسدم أعدداء الّناس خدداع سدواد یتبعدون غایدة إاّل  الو  ابونالکدذّ 
ادلصددر ) ف ادلسدلمٌنة سبب رئيس يف زبلّ الّصوفي أنّ  ؛ حيث یروناالجتماعّيةو  ةالّسياسيّ واآلخر یناىضها من وجهة نظرىم  الّدین
 (.  12نفسو: 
ة عالقة ابدلنطق، وليس لو أیّ  عاطفّيةجارب الىو التّ  اّصةة خبالّصوفيو  عاّمةب الّدینّيةؤون والشّ  الّدینمصدر  أنّ  کما ىو معروف 

ة أن تقوم بنقاءه الّصوفيإلی أمر مکرر رباول  ربّولو بعد أن  أنّ يا، إاّل ترب مظهرا فنّ قي یعايف والنّ ین الصّ . فالدّ لذلك یقرتب من الفنّ 
ادلصددر ) يف إاثرة العاطفدة بشدکل أکثدر یسّببيف قالب وشکل  الّدینیربز  فّنّيةاله علی ذبربتو عتماداب الّصويفة من طراوتو و الزّیدو 

تددنم عدن نظددرة شددفيعي  الّدینّيدة الّتجربددةو  الدّدینحبددة إلددی ة الرّ الّنظدر وىددذه ة واألدب. الّصدوفيتنفصدل عددن  (. فالعاطفددة ال22نفسدو: 
ان ة يف رلتمعدو کمدا ىدو مطلدوب مدن الفّندیبتغدي خدرق العدادّ  الّصويفة ابألمر. فاىتمامة وتشًن إلی مدی الّصوفياحلدیثة إلی قضية 

 ة واألدب.الّصوفيمن مشرتکات  یعدّ  الّذي؛ ذاك بداعاإلا تقرتب من إّنّ یة ادلملة إلی األشياء واألمور فجرتار ة االالّنظر وإزالة 
ابسدتمرار مفهدوم  ربّولأي » فّنّيةالنة والقصائد زبلخل ابستمرار نظام القيم تعترب ذبربة معيّ  الّشعرک  الّثورةمهما یکن من أمر ف 
ة أو الّسددائدفددالقيم  (99: 1321، أدوندديس) «.ضدداریّةد يف أعمددال زبلخددل ابسددتمرار نظددام القدديم احلتتجّسدد الثّددورة. کددذلك الّشددعر
 أنّ  . کماالطّبقةأو تفضيل طبقة علی  عنصریّةکان قائما علی ال  الّذي الرّتاثوذبذر فيها؛  الرّتاثتعود إلی  اّليتة ىي الّسائد الثّقافة
 الّلغدةال تتجاوز عن  رّتطوّ الو  الّتغيًنة علی الّصوفي الّلغةٌن يف تغيًن النظام الکالمي فحسب وقدرة الّصوفيیری قدرة لدی  شفيعي

 بعد إاّل  فال تتمّ  الّلغةيف  الّتغيًن أّماکما یبتغيها أدونيس.   الّسياسّيةو  االجتماعّيةو  الّسياسّيةيف األنظمة  الّتغيًنو م تصل إلی مستوی 



 49/ ةدراسة مقارنة بٌن آراء شفيعي کدکين وأدونيس الّنقدیّ 

(. 119: 1931) المث عدن منظومدة جدیددة مدن الکدحددّ لتّ وإ دفاء ندوع مدن العواطدف وا اّصدةاخل الّلغدةتوظيفدو  الّصويفأن حیاول 
 .نزیحواال الّتغيًنو  حّولتّ لو عالقة وثيقة مع ال الّذي؛ ذاك بداعاإليف نوع من  تسّببة اددیدة فهذه ادلنظومة الکالميّ 

ه أتثّدر ابئة( أکثدر مدن الّصد) احلرانّيدةو  الفارسدّيةو  اذلندیّدةیانت ادلنحددرة مدن الددّ  الّتعداليمة و الّصدوفيابدلدذاىب  أتثّرأدونيس  أنّ  یبدو 
بيعدة إلدی دیانت الطّ  ناسدخ وشديوع احليداة يف کدلّ ت دببدأ التّ إىتمّ  اّليتة الفيثاغوریّ  خاّصةة و اليواننيّ  الّتعاليمآبراء الغربيٌن، فضال عن 

یددة األشدکال ادلادّ  أرقدی أندواع ادلعرفدة وإنّ و  الکشدف ىدو أعلدی درجدات احلدددس، ٌن إنّ الّصددوفيیدؤمن أدونديس ک وفلسدفات شدرق...
واددذر  ...للّ اب رّبدادواال الدّذاتبلو  الکمال یقتضي اخلروج مدن ىدذه األشدکال حبثدا عدن جدذور  وإنّ  الّذات ىي عوائق أمام للعا م

 یکدون أکثددر ٌنه ابآلراء الغدربيأتثّددر ا (. فردّبد32: 1319سدعد، ) أو احلددق اللّ ٌن ىدو الّصدوفيعندد أدونديس ىددو اددوىر واددوىر عنددد 
اىات بشاعر بعينو بل ابذبّ  أتثّر م أ»ة يف حدیثو عنها: عالنيّ  ّيةالّسریلو یعلن عن إنتمائو إلی أنّ  ة، إذاإلسالميّ  ةلّصوفيه ابتثثّر قياسا ل

 (119: 1321أدونيس، ) «.الّتصّوفىي قادتين إلی  ّيةالّسریلکنظرة و   ّيةالّسریلت حبرکة أتثّر . مثال عاّمةومواقف ورؤی 
مددع  الّتمداىية، أو بددال إلدو، وغایتهددا صددوفية وثنّيد ّيةالّسدریل»ویعرّفهددا بقولدو: ّيةالّسدریلة و وفيالّصددأدونديس أوجدد عالقددة بدٌن  إنّ  
 قدد یدرايناإل الّناقدد أنّ  (. کمدا11 :د. ات) «.ىي أیضدا معدو الّتماىية سوریلية تقوم علی البحث عن ادلطلق و الّصوفيأبن و ادلطلق،
فاصدديل  و  م یددخل يف التّ أنّد (. إاّل 321 :1931) سددریلّيةکددل صدويف لدو رؤیدة   أنّ  فدًنی ةالّصدوفيو  ّيةالّسدریلإلدی العالقدة بددٌن  توّصدل

 يف شعره ونقده. شفيعيیتبعها  اّليتة ة اإلسالميّ الّصوفيتعارض مع و  ةا مدرسة قائمة علی الوثنيّ ا ألّنّ کشثن أدونيس. فردبّ 
ة تعترب حرکة وریليّ  بينما السّ الّدیينجو ضلو اإلخالص األولی تتّ  نّ أ إذ ّيةالّسریلة و الّصوفيیطرح أدونيس سؤاال عن اإللتقاء بٌن  

القددي يف قدارب أو إمکدان التّ ( ال یلغدي عمقيدا إمکدان التّ عدرتاضاال) وأنّد قدائال: ظدداىریّ  عدرتاضعدن ىدذا اال دّ  يدب يف الدرّ و  إحلادیدة؟
 ة، کمداالّصوفيرفض  لّضرورةن اباإلحلاد ال یتضمّ  إنّ  ثّ . ّيةلالّسریة و الّصوفيمن  تسلکها معرفيا، کلّ  اّليتریق نقاط عدیدة علی الطّ 

ي  الّتقليدابدلعنی  اللّ بوجود  . فلذلک ال هتتمّ لّدیني ابالّتقليد اإلدیاني أو الّتقليد لّدیناب اإلدیان، لّضرورةن ابتتضمّ  ة الالّصوفي أنّ 
أي فدال یقتصدر علدی یناىض ىذا الدرّ  شفيعي أنّ  إاّل (. 11-3 :د. ات) ةالّصوفي الّتجربةي وجود لو يف الّتقليدو ليس ابدلعنی أنّ  کما
. الّشيعةة؛ کما نری اإلمامة بو وح عند للّصوفيالوالیة تعترب العمود الفقري » أنّ  یری إّّناة و الّصوفيي يف الّتقليدابدلعنی  اللّ وجود 
 «.ة زبددرج مددن صددميم نظریّددة الوالیدددةالّصددوفيفکرامددات اإلمامددة  نظریّدددةالم( تظهددر مددن أحشدداء علدديهم الّسدد) معجددزات األئمددة أنّ  إذ
لددن یدؤمن هبددا  الّديتة؛ تلددک للّصدوفيتعتددرب الوالیدة عمدودا فقددری  إّّندافحسددب و  للّ و ال یدؤمن ابوإنّدد (911: 1931 کددکين،  شدفيعي)

 شاعر سریيل کثدونيس.
 ة:الّصوفيو  ّيةالّسریلمشرتکة بٌن  -« مسوليام جي»يٌن الّسریلواد عن أحد الرّ  نقال   -ویشًن أدونيس إلی أربع خصائص 

ادلعرفيدة وىدي عبدارة عدن حداالت نفداذ  -1ة ال یقددر الکدالم علدی وصدفها للّصوفيموصوفية وىي تشًن إلی حاالت روحية الاّل  -1
إرادتو فور ية فهي حاالت یفقد صاحبها نفعالاال -3ادلوقوتية وتشًن إلی عدم تداوم ىذه احلاالت طویال  -9إلی أعماق احلقيقة 

ة يف الّصددوفيات يّ الّشدطحی أثددر ؛ حيددث یتجّلدودوره يف الکددالم الفديّن  الّشدطلفيشدًن إلددی  شددفيعي أّمدا(. 22:د. ات) أن تنشدث فيددو.
 ةالّنظدر مدن  ویندتجّ  الّلغدة مدع لوک الفيّن ىذا األمر السّ  غویة ویعدّ ربطيم العادات اللّ  -1ادلفارقة  أو 1الّنقيض الّتعبًن -1رلالٌن للفن: 

أصددبحت وا دددحة  خاّصددة ّيةلّسددریلواب عاّمددةة ابألدب الّصددوفي(. فبددذلک أصددبحت قضددية عالقدددة 39: 1931) الددّدینإلددی  فّنّيددةال
 وجلية ولناقدان آراء متشاهبة أحياان ومتناقضة يف حٌن آخر.

                                                                 
1. Oxymoron 
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 واحلداثة الّشکلّيةوأدوسنيس بنی  شفيعي .2-3
وا واىتّمدد «القيمدة»فکدروا يف قضددية  نالّدذیبعدت مدن أفکددار ت - یددةالرّمز  - دلدرسدةوىددذه ا وسدية.یدة الرّ الرّمز ضلددرت مددن ا الّشدکلّيةإن 

(. 13: 1931 کددکين،  شدفيعي) مدان وادلکدانعدن الزّ  «کاندت»وىذه األمدور ذات جدذور يف أفکدار  «وادلضمون الّشکل»بعالقة 
ا ليسدت مسدتثنية. بعبدارة أخدری ىنداك عالقدة فإّّندة یقدف تيدار فلسدفي، ّيداجتماعة، و ة، وسياسديّ تيار أو مدرسة أدبّيد وراء کلّ  أنّ  ودبا

 ؤیدة؛ حيدث یدریأدونيس لدو نفدس الرّ  أنّ  من الفلسفة. کما شيء ، واألدب. وبذلك یبدأ کلّ الّشعرتنفک بٌن الفلسفة، و  وثيقة ال
 (.193: 1321) األسطوري بتکارما نوع من االإّنّ واحد و  الّشعرالفلسفة و  أنّ 

يف  الّشکلّيةأان قمت دبدح »عن ىذا األمر:  موسيقی شعرة ویقول يف کتابو عالنيّ  الّشکلّيةنب ه إلی جااضلياز یعلن  شفيعيو  
ام، ونظددامي، وخاقدداين، ومولددوي، داندديت، وبوشدددکٌن، مددن فردوسددي، وحدداف ، وخّيدد کددلّ و  ة.( عالنّيددموسدديقی شددعر) ىددذا الکتدداب

 أنّ  ندا ندریأنّ  ، إاّل الدزّمنعليهدا  مدرّ  ظریّدةنّ ال(. مع أّن ىذه 91: 1922) الّشکلّيةوشکسبًن، وغوتو و، أيب سبام شيعهم ینتمون إلی 
الؤم ناسدب والدتّ و یدؤمن ابلتّ فإنّد شدفيعيألدونديس رأی خدالف مدا یریدو  أنّ  ه ىکذا. يف حٌناضلياز  احلدیث یبدي عن یرايناإل الّشاعر
کنمدداذج   الّشدکلو ال یدرفض أنّد ندة. کمداة معيّ خالددا وفقدا حلتميدد الّشدکلو ال دیکدن کدون أنّدد وادلضدمون وأدونديس یعتقدد الّشدکلبدٌن 
فدق عدم خضوعو لغدًن الفدن. لکدن أدونديس یتّ و  قالب مفروض من کلّ  الّشعرو یبتغي ربریر أصول تقنية قبلية. ویقصد أبنّ و  مسبقة

د و یؤکّ أنّ  وزان. ا أوإیقاعة قبل أن یکون تها الفردیّ ىو واقعيّ  الّشکلة و حول کون شکل القصيدة احلدیثة وحدة عضویّ  شفيعيرأي و 
 - الّشدکلّيةذاتدو، أي  حبددّ  الّشدکلإلدی  الّنظدرأن »یدری و  ةّيدالّداخلة القصيدة اددیدة شيئا اتما ویعترب ذلا نوعدا مدن الغنائّيد أنّ  علی

 حبدّ  «کلالشّ »علم شال  ، فإنّ الّشکلذاتو یقتل القصيدة، إذ یعریها من  حبدّ  «ادلضمون»فإذا کان علم شال  ...قتل لألثر الفيّن 
 (12: 1321) «.د ىيکلذاتو یقتلها کذلک إذ یرّدىا إلی رلرّ 

ک و یتحدّر شدکل. إنّدة الاّل ة بدل ینطلدق، علدی العکدس، مدن أوالنّيدة شدکليّ احلدیث ال ینطلق من أوالنيّ  الّشاعر أنّ  ویری أدونيس 
، 1392) ء مدن ادلسدتقبليإبتداء خیتار اجملد دة...ة، بل إلی أن خیلق القيم اددیالّسائدم القيم ويف أعماقو طموح ليس إلی أن یتعلّ 

 الّدذي ندزیحث عن اال. فلذلك یتحدّ الزّمنمّر عليو  الّذيادلوروث  الّشکلذاك  لّشکلال یقصد اب شفيعي أنّ  (. کما111: 9 ج
 ة اخلليقة.ادزئيّ  الّصورأمر يف تنشي  ادلوتيفات القددیة أو  یعترب أىمّ 
يدة يف اجملتمدع العدريب. ومدن یعندی إیدیولوجلدی اإلنسان العريب مدرده ىيمندة ثقافدة ذات بنيدة  لّيةالّشکرفض  یعتقد أدونيس أنّ  
و أتسيس لطریقة تعبًنیة  م تکن أنّ  ال من حيثالقرآن نفسو شکل أوّ » أنّ  و یریأنّ  و شکالين استهجاان لعملو إالیُتهم أبنّ  لّشکلاب

( فدالقرآن ال یسدتهجن بشددکلو؛ 111ات: د. ) «.دیيدزه عدن غددًنه مدن الکدالم ىدذه الطریقدة ىددي، ربدیددا، مدا أنّ  معروفدة ومدن حيدث
ة جدیددة وذلدك أشدکال تعبًنیّد إبدداعوکيدد علدی و یدری مدن األحسدن التّ أنّد س طریقدة تعبدًنة غدًن معروفدة ومبدعدة. کمداو أسّ حيث إنّ 

 اّليت الّثورةر يف ة وبذلك أیخذ یفکّ يّ الرّتاثلقوالب يف رفض ا یسّبب الّذيده ادلستمر ة اإلنسان العريب وعلی ذبدّ يّ إبداعثکيد علی للتّ 
غدًن األدب( یکمدن يف ) أدبالفدارق بدٌن األدب والداّل  أنّ  یدری شدفيعي أنّ  اددید من وجهة نظر أدونيس. کمدا الّشعرمبتغی  تعدّ 

(. 13: 1931) ادلضدمون  م ینفصدل عدن - صدورة کدان يف أيّ  - الّشکل أنّ  ابألدب إاّل  األديب خیتصّ  الّشکل أنّ  . حيثالّشکل
 الّديتو  وال ربصدی ال تعددّ  الّديت - 2«اآلالت»رج تبددأ حينمدا زبد «األدبّيدة»األشدکال و 1 إاثرةليس إاّل  شفيعيادلضمون يف رأي  أّما

                                                                 
1. Motivation 

2. Device 
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و أنّد ل لدوّيددة وادلثلوفدة وتدربز نفسدها للقدارئ حيدث خیة وادلدردّ یّدالّتقليدیدة و مدن حالتهدا العادّ  - األدبّيدةتکون مشرتکة يف شيدع األعمدال 
  (.11و 23ادلصدر نفسو: ) مرّةل واجو مع ىذه اآلالت ألوّ 

يف  الّشدعرريدز علدی دراسدة الرتّ  و یرّکدز ردلّ أنّد ٌن، إاّل تحدّولٌن وادلالثّدابتاء الّشعر و  الّشعريف  تحّولوادل الثّابتاقد کدکين آراء عن للنّ  
اء القددامی الّشدعر اء  م حیرکوا أبي ساکن يف ىذه احلقبة بل راحوا حیدارون عر الشّ  أنّ  . ویریإیرانة يف ستوریّ هضة الدّ قبل النّ  مرحلة ما
ىدو إتبداع  الثّابدتیعنيدو مدن  (. ومدا11: 1929) کدان مقتصدرة علدى الدبالط  الّشدعرکاندت مقتصدرة علدی ادلددح و   الّشدعریّةفداألغراض 

الفارسي وذلك بعد اإللتقاء  الّشعرتغيًن طرأ علی ساحة عنده ىو  تحّولة وتقليد األغراض کادلدح وادلستوریّ هضة الدّ اء يف النّ الّشعر 
 شة.ف عليو ابستعانة الرتّ عرّ الغريب والتّ  لّشعراب

ة األدونيسدية ىدو الّنظدر يف  تحدّولوادل الثّابدت. فشدفيعييف رالم أدونيس أیخذ معنی أوسع مقارندة لکدالم  تحّولوادل الثّابت أّما 
عندد العدرب وذلدك يف أمدر  الثّابدتوري إلدی جدذور الّسد الّناقددقدة بدٌن ادلا دي واحلا در. فيشدًن أو العال بداعاإلة بٌن اإلتباع و اددليّ 

ى ىددذه ة ربدت مسدمّ ة إلدی إطدار الوحددة اإلسددالميّ مدن إطدار کثدرة اداىلّيدد العربّيددةيادة لطة وانتقلدت الّسدا ىددي الّسداخلالفدة. حيدث إّّند
و کددان مبشدرا أبخددالق ؛ حيدث إنّد«أيب ذر الغفدداري»و یشددًن إلدی أعمدال فإنّد تحدّوللل لّنسددبةاب أّمدا(. 113: 1 ، ج1333) السدلطة
ک ومنفدتل إلدی مدا ال ّنایدة لدو. فلدذلک یعتدرب اثبدت( واإلنسدان متحدّر ) سداکن الّشدرع( إلدی اإلنسدان. و الثّابدتاألمدر ) الّشدرعتتجداوز 

یضددرب الضدديقة بدل  الّشدعریبقددی يف دائدرة  األدونيسدي ال تحّول(. فددادل192ادلصددر نفسدو: ) الّشددرعأدونديس اإلنسدان ىددو الغایدة ال 
 ية.یدیولوجواإل جتماعياسة واالوالسّ  الّدینجذوره يف 

 الثّقافة. و الطّليعّية الثّقافةة و الّسائد الثّقافةو ىناك ثقافتان ومها أنّ  ویری تحّولوادل الثّابتلشرح آرائو عن  الثّقافةوأدونيس یتناول  
ا ربدداول قددة يف اجملتمددع العددريب اجملسدددة يف شلارسددات األجهددزة االیدیوجيددة للنظددام العددريب وإّّنددحقّ يددة ادلتیدیولوجة جددزء مددن اإلالّسدائد

تسدتند إلدی ادلا دي،  الّديتادلسديطرة  الطّبقدةثقافدة  الثّقافدةبقات. فهدذه وتبتغي إستغالل الطّ  ادلا ّيةية اإلستغاللية یدیولوجاستعادة اإل
: 9 ، ج1392) ر واإلنعتدداقحددرّ التّ  ک ضلدوتکددون علددی وعدي بو ددعها ادلسدودة وتتحددّر  الّديتک ادلسدودة؛ تلدد الطّليعّيددة الثّقافدة أنّ  إال

ة للقوی ادلسيطرة بل و  م یکن قوّ . حيث إنّ الرّتاثعلی  عتمادوذلك من خالل اال تحّولوال الّتغيًنعلی  الّناقدیرکز  ثّ (. ومن 131
 إبدداعو  العربّيدةة. ویشًن أدونيس إلی ّنوض احليداة الّسائد الثّقافة ىدم ع غایة إاّل بتتّ  ال اّليت الطّليعّية الثّقافةإلی سالح يف ید  ربّول

 کيفّيددة  ا تتغدًنّ لکّنهدىن العدريب ة للددذّ یّدالّتقليدوإن  م تتهددم البنيدة  (بددداعاإلهدوض و النّ ) -ت ىدذه األمدور اإلنسدان العدريب ویدری إذا سبّدد
العدددريب  الددّذىن(. وبدایدددة یقنددع أدوندديس بتوجيددو 91: 1 ، ج1333) وتوّجهددتددزال  العددريب ومددا الدددّذىنوجهددت  الّدديتوالفهددم  الّنظددر
 وذلك آبلة من نفسو وال من خارجو. الرّتاثخیط  ذلدم  ثّ من  بداعاإلو 

ة وتنتمي إلی ادلرحلدة کبًن وخلق ذبارب شعریّ   ربّولبت يف قد سبّ  اّليتاألخًن ذلذا البحث فيدور حول احلداثة؛ تلك  احملور أّما 
ىدذه  نضداج مالئمدا إلواآلخر منهم خلقدوا مناخدا نقددیّ  تحّولاء کانوا قد أسهموا يف أتسيس الالّشعر ة اددیدة. والبعض من خیيّ ار التّ 

أسهموا يف  نالّذیيف طليعة  ویعدّ  تحّولأدونيس یندرج  من الفئة األولی ادلسامهٌن يف أتسيس ال الّناقدوتعميق معطياهتا. و  الّتجربة
ادلقددا ، ) احلدیثدة يف بددایتها. الّشدعریّةکدان مدع احلرکدة   إنّدواددیدددة. و  الّشدعریّةحاولدت تعویدق الدوالدة  الّديتات کاليّ ربدیدد أبعداد اإلشد

1331 :111.) 
ثویل. فاحلداثة بدأت   بفضل حرکة التّ ا بعد ظهور دولة األمویٌن وفکریّ احلداثة يف العا م العريب بدأت سياسيّ  أنّ  فًنی أدونيس 

وکاندت األسدئلة  العربّيدةغدًن  الثّقافةین اإلسالمي و ولة ملتقی للدّ کانت الدّ   أنّ  ره دبقتضی احلا ر. ودبال ادلا ي ویفسّ کموقف یتمثّ 
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اإلسدالمي تفسدًن الوقدائع اددیددة بتثویدل القدد  أتویدال مالئمدا. وبدذلک ظهدرت بدوادر  الدّدینتطدرح مدن العجدم فکدان علدی شلثلدي 
 احلداثة عند العرب.

مدن ذبداوز القدد  مدن أجدل  قددیري، ومدن ىندا کدان البددّ التّ  الّتعبدًنصدویر أو ثة لدی أدونيس فهي الکشف ولديس التّ احلدا أّما 
ة فویّ الّشدد الّشددعریّة القددرآين، مدن حيددث إنّ  الددّنصکامندة يف   اّصددةخب العربّيددة الّشدعریّةجددذور احلداثددة » أنّ  زلاولدة الکشددف ىددذه. فدًنی

، بدل ابتکدرت علمدا للجمدال جدیددا، الدّنصجدیددة لدارسدة  نقدیّدةالقرآنيدة و دعت أسسدا  لّدراسداتاي و الّشدعر ل القددم ة سبثّداداىلّيد
 الدّنصالقدرآين يف شدعریة  الدّنصیشدًن إلدی أتثدًن  ثّ مدن و  (111-111ادلصددر نفسدو: ) «ة جدیددة.ة عربيّ شلهدة بذلک لنشوء شعریّ 

اء القددماء یکوندوا الّشدعر بعدض  أنّ  . حيدثلدزّمنيسدت لدو عالقدة اباحلداثة وعدم إخضاعها للتعریف ل أنّ  فًنی شفيعي أّما.الّصويف
 1وتؤَلف کتب عدیدة عن تراث احلداثة الرّتاثاحلداثة اليوم نوعا من  اء ادلعاصرین. وتعدّ الّشعر أکثر حداثویة مقاران مع البعض من 

 حداثوی إذا أنشد يف العصر احلدیث.  ال یعدّ  الّشعر( و 12: 1922 کدکين،  شفيعي)
 . الّنتيجة9

 کدکين ادلقارنة خلصنا إلی نتائج منها:  شفيعيبعد أن قمنا بدراسة آراء أدونيس و 
اعر للشّ  تصدر عن حساسية ميتافيزیقية. فًن  البدّ  اّليتأدونيس یریو نوعا من ادلعرفة  أنّ  تبلورا موسيقيا للغة، إال الّشعراإلیراين یعد  الّناقدإن 

 بداعاإلاحلدیث  لّشاعرادلطالب اب و یعتقد أبنّ أنّ  عره الکتشاف ادانب اآلخر من العا م راحلداثویٌن. رماأن أیخذ من الفلسفة سالحا يف ش
ايل ة وابلتّ ة ادلوروثيّ الثّابتعلی األشکال القددیة و  الّتمردإلی  الّشعرلكي حیول  الّرؤیبها یسبّ  اّليتة الّسائدوالقفزة خارج ادلفهمومات  الّشعريف 
شدکل.  ره بالحيث دیکن أن نتصوّ  الّلغةيف  شيءو ليس ىناك أنّ  فًن  شفيعيال ادلفهوم عند  الّشکلی يف یتجلّ  بداعاإل أنّ  . إالبداعاإل
 احلدیث. الّشعريف  بداعاإلین يف تعریفهما عن مسة الّناقدادلوروث فهذا األمر ىو موقف واحد أخذه  الّشکلبدع األدیب جاوز أحينما و 
 الثّقايفعيد تو إىل الصّ ق  فال تتجاوز مهمّ  الّشعریّةيف القوالب  بداعاإليف  شفيعيى عند ا تتجلّ احلدیث، فإّنّ  للّشعرة األساسيّ ة ىي ادليزّ  الثّورةف

 .الواقع ثورة  دّ  یقصده أدونيس فيعدّ  اّلذي بداعاإل أّماي. جتماعياسي واالوالسّ 
 أنّ  یعتقدان إّّناالغريب و  الّشعراء الفرس والعرب الّشعر یرین عيبا يف زلاراة  يٌن؛ حيث الالغرب الّنّقادیصدرىا  اّليتا ابدلفاىيم أتثّر ان الّناقدف 
الفارسي احلدیث ال یظهر يف صوب  الّشعر أنّ  اإلیراين یر  الّناقد أنّ  ینالّناقدرقي ثراء يف ادلفاىيم. والفارق بٌن الشّ  الّشعرالغربية تزید  الثّقافة

 أنّ  وري یثور علی ادلا ي مع اعتقادهالسّ  الّناقد أنّ  إالّ  لرّتاثعلى تشبثو اب تدلّ  اّليت؛ تلك «ادلا ي»و «احلا ر»  بعد أن دیازج بٌنشيل إالّ 
؛ تلك ادلا ّية اإلنسانّيةو  الثّقافّيةوحية و ا عن احلاالت واألو اع الرّ نشثت بوصفو تعبًنا اترخیيّ  اّليتذباوزه یعين ذباوزا ألشکالو ودلواقفو ولقيمو 

 .کانت سببا يف نشوئها  اّليت الظّروفب اليوم أن یزول فعلها لزوال یتوجّ  ّليتا
ة الّنظر وا يف دائرة  يقية فیتوقّفة أاّل الّنظر ة ادلسلمٌن استطاعوا هبذه تصّوفادل أنّ  ة ویر اإلیراين نظرة شاليّ  الّناقدة فينظر إليها الّصوفي أّما 
ظام الکالمي ٌن يف تغيًن النّ الّصوفيو یری قدرة لدی ة واألدب فيقيم أواصر العالقة بينهما. إنّ وفيالصّ خصيصة مشرتکة بٌن  ىي أىمّ  مالّيةاد

 بعد أن فال تتم إالّ  الّلغةيف  الّتغيًن أّماکما یبتغيها أدونيس.   الّسياسيّةو  االجتماعيّةو  الّسياسيّةيف األنظمة  الّتغيًنفحسب و م تبلب إلی مستوی 
أدونديس أوجدد عالقدة بدٌن  ث عدن منظومدة جدیددة مدن الکدالم. إنّ حددّ وإ فاء نوع مدن العواطدف والتّ  اّصةاخل الّلغةفو توظي الّصويفحیاول 
إلی العالقة  توّصل قد یرايناإل الّناقد أنّ  مع ادلطلق. کما الّتماىيغایتها  أنّ  ة، أو بال إلو. فًن ویعرف األخًنة صوفية وثنيّ  ّيةالّسریلة و الّصوفي

 یری إّّناة و الّصوفيي يف الّتقليدابدلعنی  اللّ و ال یقتصر وجود أنّ  و یناىض رأي أدونيس فيؤمنأنّ  کل صويف لو رؤیة سریلية إال  أنّ  یبينهما فًن 
شاعر سریيل   لن یؤمن هبا اّليتة؛ تلک للّصوفيیتعترب الوالیة عمودا فقری  إّّنافحسب و  للّ و ال یؤمن ابالوالیة تعترب العمود الفقري ذلا وإنّ  أنّ 

                                                                 
1. The Modern Tradition 



 53/ ةدراسة مقارنة بٌن آراء شفيعي کدکين وأدونيس الّنقدیّ 
 .کثدونيس
. يف حٌن یتبع أدونيس احلداثة  لّشکلاب ىتمامة واالعالنيّ  الّشکلّيةه إلی جانب اضلياز یعلن  شفيعيین فالّناقدلد   دبّيةاألادلدرسة  أّما 

أن یكون  الّشکلال دیکن و أنّ  داوادلضمون مؤرّ  الّشکلالؤم بٌن ناسب والتّ األخًن یؤمن ابلتّ  . إنّ الّشعریّةو  الّنقدیّةرمدرسة متبعة يف أعمالو 
 الّناقدداحلدیث من وجهة نظدر  الّشاعرعدم خضوعو لغًن الفن. فقالب مفروض و  من کلّ  الّشعرمن ربریر  خالدا وفقا حلتمية معينة فالبدّ 

 ؛الّشکلدب وغًنه یکمن يف الفارق بٌن األ أنّ  یری شفيعي أنّ  شکل. کماة الالّ ة شکلية بل ینطلق من أوالنيّ وري ال ینطلق من أوالنيّ السّ 
صویر أو احلداثة لدی أدونيس فهي الکشف وليس التّ  أّما  م ینفصل عن ادلضمون. الّشکل أنّ  ابألدب إالّ  األديب خیتصّ  الّشکل أنّ  حيث
عریف م إخضاعها للتّ احلداثة وعد أنّ  شفيعي؛ يف حٌن یري من ذباوز القد  من أجل زلاولة الکشف قدیري، ومن ىنا کان البدّ التّ  الّتعبًن

 اء ادلعاصرین.الّشعر اء القدماء یکونوا أکثر حداثویة مقاران مع البعض من الّشعر بعض  أنّ  حيث ،لزّمنليست لو عالقة اب
 املصادر
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 .تٜزآ: سخٔ ،زااى شعر در یثر صوفیه(؛ 1392) -------------------. 16



  1396 ربيع، 25، العدد الّسابعةب ادلقارن، الّسنة / حبوث يف األد54
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 (فارسی -هیالعات تیبیقی عرای ) تیبیقی ادایّاتیاهة کاوش

 کرهایشاه ،و علوم ایاایی، دایشگاه رازی ادایّاتدایشکبة 

 56-39م، صص  2017ها. ق/  1438 ها. ش/ 1396 اهار، 25، شوارة هفتنسال 

 1و ادوییس کبکنی شفیعیاررسی تیبیقی آراء یقبی 

 ٠2خ٢ٌَ پز١ٖٗ
ٗ ادث٢ّب ت عزث٠  ٓ ٙ سثب  ١زآاٜزآ، ت ،تزث٢ت ّذرّس دإطيبٙ ،استبد ىزٗ

 ٠3عذٕبٓ طْٜبسج
ٗ ادث٢ّب ت عزث٠،  ١زآا، ٜزآدإطيبٙ ت دإط٢بر ىزٗٙ سثبٓ 

 4ٟاحْذ ّحّْذ راب
 ١زآا، ٜزآت ،ستزث٢ت ّذرّ دإطيبٙ ثبٓ ٗ ادث٢ّب ت عزث٠،س دإطدٟ٘ دمتزٟ

 چکیبه
ستٖذ مٚ د١ذىبٙ « مذم٠ٖ ضف٢ع٠ ّحّْذ راب»ٗ « اد٢ٕٗس» ب ت ٚث ٗخ٘د آٗردٕذ مٚ اٟ را در ادث٢ّ تبسٙاس ضبعزآ ٕبقذٟٛ 

ٗ ضعز است.  ٗ ضبعزآ٢ّخٚت اس ٕقذ  ٔ د ٛبٟ ضعز و٘ف٢بٕٚ  ّعبوز رٟٗ آٗردٙ ٗ در اضعبر خ٘د اس سجل ٚث ثزرس٠ ضعز ،ا١
ٙ مزدٙ ٔ ّسئَٚ ثذ١ٔ ساٍجت  ؛إذ استفبد ٟ وجغٚ ا١ ٚ ضعز و٘ف٢بٕٚ دارا آٗرٟز، تغ٢٢ٞ جت است م ٗ إقالث٠ است مٚ اس درٗٓ  ٕ٘

ٓ ثز ٠ّ ٙ ّنتت ادث٠،  آ رٗ فزّب٢ٍسِ رٗس٠ است ٗ اد٢ٕٗس ٢ٕش در پ٠ ّذر٢ٕسِ. ا١ٔ  مذم٠ٖ دٕجبٍٚ ضف٢ع٠خ٢شد. اس ٕظزىب
ٙ اس ض٢٘ص در تالش است ثپژٗٛ ف ٗ ٛبٟ ضعز ّعبوز، توّ٘ ٕظزا ت ا١ٔ دٗ ٕبقذ را در س٢ّٖٚ ،تح٠َ٢َ – ت٘و٢ف٠ ٝب استفبد

٠ است ٗ ٚث ٍاشُٗ  ف اسالّذ ٚث تو٠ّ٘ ّتعّٜإ١زإمٚ ضبعز  ا١ٔ استّنتت ادث٠ ثزرس٠ مٖذ. اس خَْٚ ٕتب١ح ا١ٔ پژٗٛص 

ٚ اد٢ٕٗس ا ٞدر تدزث« ٗال١ت» ٔ در حب٠ٍ است م ف٠ ٕشد١ل ٚث توّ٘ٗ ض٘د  ف اسال٠ّ دٗر ٠ّس توّ٘و٘ف٢بٕٚ ثبٗر دارد. ا١
ٗ ضبعز ٠ّ ٔ د ِ دارد. ا١ ٟ س٘ررئب٢ٍس ٘ا  ٛٗ پ٢ٕ٘ذ ثزقزار إذ ٢ّبٓ ضعز ّعبوز ٗ فَسفٚ ٗ ّتبف٢ش١ل    ضذّٙ٘ف  ،ض٘د مٚ حبً 

ٓ در ضعز ٢ٕش ّعتقذ ٝ مٖٖذ. اد٢ٕٗس درثبر تْبُاست مٚ ٗس ٓ خبرخ٠ ّسئَ ٛا ٓ خب ضف٢ع٠سطح٠ است، ٠ٍٗ ٞ ٚث ٗس رخ٠ ٗس
ٓ حزمب ت در ضعز ٗ ثشره ِ ٢ّشا ٟ تٖظ٢ تفبٗ ت ٢ّبٓ دٗ ٕبقذ در ا١ٔ است  ؛دإذ ْٕب٠١ ثزخ٠ اس ّعب٠ٕ ٠ّ را ّنب٢ٕش٠ّ ثزا

 ٚث فزّب٢ٍسِ.  ضف٢ع٠مٚ اد٢ٕٗس ٚث ّذر٢ٕسِ ىزا١ص دارد ٗ 

،  ضف٢ع٠د٢ٕٗس، ادث٢ّب ت تطج٢ق٠، ا :واشگاى کلیبی  .ضعز ّعبوزٕقذ ادث٠، مذم٠ٖ، ادث٢ب ت و٘ف٢بٕٚ
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