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أ

ـــــــة و الشـــــــعر بصـــــــفة أخـــــــص أحـــــــد أهـــــــّم أشـــــــكال الـــــــوعي البشـــــــريّ  ، ميثّــــــل الفـــــــن بصـــــــفة عاّم
ــــــــان مــــــــن و  ن الشــــــــاعر أو الفّن ذلــــــــك الرتباطــــــــه بــــــــالواقع و الوجــــــــود اإلنســــــــاين، فمــــــــن خاللــــــــه يــــــــتمّك

ّـــــــة ـــــــه حلقيقـــــــة اإلفصـــــــاح عـــــــن مواقفـــــــه الفلســـــــفّية و رؤاه الفكري ل لديـــــــه عـــــــن طريـــــــق وعّي الـــــــيت تتشـــــــّك
األوضـــــــاع االجتماعيـــــــة، و إدراكـــــــه ملتناقضـــــــات واقعـــــــه، و بالتـــــــايل يكـــــــون شـــــــعره (فنّـــــــُه) عبـــــــارة عـــــــن 

ـــــــــــــف فرضـــــــــــــتها الظـــــــــــــروف و العالقـــــــــــــات اال ـــــــــــــة و التفـــــــــــــاعالت السياســـــــــــــّية جمموعـــــــــــــة مواق جتماعي
االقتصادية احمليطة بالشاعر يف حدود بيئته و جمتمعه.و 

ل االجتــــــاه اجلديــــــد يف الشــــــعر العــــــرّيب املعاصــــــر انعطافــــــة حــــــادة واضــــــحة و عليــــــه فقــــــد  شــــــّك
ــــــة عقــــــب التجديــــــدات احملتشــــــمة الــــــيت تلــــــت الفــــــرتة الت قليديّــــــة للشــــــعر العــــــرّيب القــــــدمي، املعــــــامل، خاّص

يتمثّــــــل هــــــذا االجتــــــاه اجلديــــــد فيمــــــا يعــــــرف بالشــــــعر احلــــــداثّي أو شــــــعر احلداثــــــة الــــــذي يُعتــــــرب بــــــؤرةً و 
األداة، و الشكل و املضمون.و املستويات الفنّية، من حيث الرؤيا جتديديّة مشلت كافة 

ـــــــــى االجتـــــــــاه احلـــــــــداثّي يف األدب العـــــــــرّيب نت يجـــــــــة هلـــــــــزّات سياســـــــــّية و اجتماعيـــــــــة وقـــــــــد تفّش
اقتصـــــادية و ثقافيّـــــة أعقبـــــت احلـــــرب العامليّـــــة الثانيّـــــة، و النهضـــــة الشـــــاملة الـــــيت تعـــــّرض هلـــــا العصـــــر و 

ـــــف العـــــرّيب، ممّـــــا جعلـــــه أرضـــــا خصـــــبة لقبـــــول احلـــــديث، فتزعزعـــــت الثقـــــة  بـــــاملوروث األدّيب لـــــدى املثّق

هـــــــذه العوامـــــــل و غريهـــــــا إىل جتديـــــــد النظـــــــرة األدبيّـــــــة لوظيفـــــــة الشـــــــعر، و ضـــــــرورة أن يكـــــــون الشـــــــعر 
واقعه االجتماعّي و الوجود اإلنساّين.األديب أو الشاعر لُر عن رؤياموقفا يعبـِّ 

وعليـــــه ميكـــــن القـــــول بـــــأّن البحـــــث يف فـــــّن الشـــــعر علـــــى ضـــــوء املـــــنهج و الرؤيّـــــة احلداثيّـــــة قـــــاد 
لــــدى شـــــعراء العصـــــر يف أحــــايني كثـــــرية إىل تســـــاؤالت مجّــــة عـــــن ماهيّـــــة الشــــعر و حقيقتـــــه و وظيفتـــــه

ـــــاد احملرتفــــــني و الشــــــعراء املنظــــــرّين مبــــــا احلـــــديث، فقــــــد أثــــــار الشــــــعر و مـــــازال جــــــدال و  اســــــعا بــــــني النّق
مـــــــات بنائـــــــه  دة تّتصـــــــل بفنّياتـــــــه التشـــــــكيلّية و اجلماليّـــــــة، و مقّو يفرضـــــــه مـــــــن وجهـــــــات نظـــــــر متعـــــــّد
ــــــة صــــــعبة، فكــــــل ناقد/شــــــاعر يســــــعى إىل تقــــــدمي  الدالليّــــــة، لــــــذلك تعــــــدُّ قضــــــّية التنظــــــري للشــــــعر مهّم

ة مــــن الوجــــود، و مــــن بــــني هــــؤالء الشــــاعرة/الناقدة موقفــــه مــــن هــــذا الفــــن علــــى وفــــق رؤيتــــه الفلســــفيّ 
نازك صادق املالئكة.
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:دوافع اختيار الموضوع
ء نـــــــازك املالئكـــــــة يف جمـــــــال النقـــــــد تســـــــعى هـــــــذه الدراســـــــة املتواضـــــــعة حتديـــــــدا إىل رصـــــــد آرا

ـــــــى درجـــــــة كبـــــــرية مـــــــن خاصـــــــة و التنظـــــــري للشـــــــعر، و  ـــــــق إجنـــــــازات عل أّن الشـــــــاعرة اســـــــتطاعت أن حتّق
خالهلـــــــا يف إثـــــــراء النقـــــــد العـــــــرّيب املعاصـــــــر مـــــــن جهـــــــة، و ختصـــــــيص مكانـــــــة األمهّيـــــــة، ســـــــامهت مـــــــن

، و ذلك إميانا منها بقيمة الرتاث و خصوصّيته.للرتاث يف تأسيسها لذاكرة ثقافّية حداثّية
مهما يكن من أمر، فإّن هذه الدراسة وضعت لنفسها هدفا يسعى إىل الكشف عن مواطن و 

عة، حتت عنوان ومسته بـــــــــــــــ:احلداثة يف إبداع نازك املالئكة من  خالل مظاهرها املتنّو
"إشــــــــكالّية الحــــداثة لــــــدى نازك المالئــــــــــكة"

.أنموذجا"شظايا و رماد"بيان 
ـــــة و أّن  ر العنـــــوان، فمنبعـــــه قناعـــــة ذاتيّـــــة، خاّص ـــــا عـــــن مصـــــطلح (إشـــــكالّية) الـــــذي تصـــــّد أّم

هـــــــــي كـــــــــل مســـــــــألة أو جمموعـــــــــة مســـــــــائل تكتنـــــــــف اإلجابـــــــــة عنهـــــــــا اإلشـــــــــكالّية  مبفهومهـــــــــا العـــــــــام
صـــــــــعوبات تبـــــــــدو قابلـــــــــة لتفســـــــــريات متناقضـــــــــة، فاإلشـــــــــكالّية عكـــــــــس املشـــــــــكلة، ال تبحـــــــــث عـــــــــن 
إجابـــــات بقــــــدر مـــــا تعــــــىن بصــــــياغة األســـــئلة و ممارســــــة نـــــوع مــــــن اإلغــــــراء بالبحـــــث عــــــن جــــــواب أو 

أجوبة لتلك األسئلة.
ـــــة و رأة/ اجلِعـــــالوًة علـــــى أّن ولـــــوج نـــــازك املالئكـــــة (املـــــ اقتحامهـــــا ســـــد) لعـــــامل الكتابـــــة اإلبداعّي

ل هـــــو اآلخـــــر أحـــــد أهـــــّم اإلشـــــكاليات بالنســـــبة ألخصـــــب حقـــــول الفحولـــــة (الشـــــعر/ النقـــــد) شـــــّك
للشعراء و النّقاد، خصوصا و أّن الفتح الريادّي حلركة الشعر احلر جاء على يد امرأة.

ــــــا مــــــا زاد ــــــف العــــــر أّم مــــــا بالنســــــبة للمثّق ة و تأّز مــــــن -ّيب (الرجــــــل) هــــــو عبثهــــــا الوضــــــع حــــــّد
محِلهـــــــا هالـــــــة شـــــــبه قدســـــــّية لقـــــــرون طويلـــــــة، و خبصـــــــائص تلـــــــك احلقـــــــول الـــــــيت اكتســـــــبت–منظـــــــوره 

لعصا الطاعة على مبادئ  فنّية التزمها الشاعر و الناقد الرجل و متّردت عليها هي املرأة.
ـــــاز  ـــــيت امت ـــــا بيـــــانمثّ إّن مـــــا جعـــــل البحـــــث يف هـــــذا املوضـــــوع ضـــــروريّا، هـــــو اخلصوصـــــّية ال

، خاصـــــة وهـــــو الصـــــادر عـــــن شـــــاعرة ناقـــــدة مجعـــــت بـــــني  ـــــازك املالئكـــــة النقـــــدّي (شـــــظايا و رمـــــاد) ن
حتليال و مناقشة و تفسريا.ةفعل اإلبداع الشعرّي و املمارسة النقديّ 

ــــــة عــــــن ســــــابقيه، هــــــو شــــــغفي بالبحــــــث يف جمــــــال الشــــــعريّ  ة و النقــــــد أمــــــٌر آخــــــَر ال يقــــــلُّ أمهّي
ـــــة، و  بنـــــازك املالئكـــــة املــــــرأة، الـــــيت أحـــــرزت لنفســـــها مكانـــــة بـــــني كبــــــار إعجـــــايباملعاصـــــر بصـــــفة عاّم
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ــــــأحرف مــــــن ذهــــــب يف جمــــــال الشــــــعر و النقــــــد، إذ ال ميكــــــن ألحــــــد  لت امسهــــــا ب ــــــدعني، و ســــــّج املب
حــــــــول الشــــــــعر و آراؤهــــــــا يف شــــــــظاياها 

ة لوصف نتاجها األدّيب.قضاياها ميكن أن تسمح باستعمال مصطلح نظريّ و 
ــــه د مالحمــــه ،و لعــــّل مــــا جتــــب اإلشــــارة إلي ــــَو مــــن إشــــكالّية حتــــّد ــــه ال ينبغــــي لبحــــث أن خيل هــــو اّن

و تضـــــــــبط حـــــــــدود ســـــــــريه و بنـــــــــاء معاملـــــــــه، لـــــــــذلك ارتأيـــــــــت أن تكـــــــــون ركـــــــــائز البحـــــــــث جمموعـــــــــة 
إشكاليات نذكرها على التسلسل:

1.

النقدیّة..املامرسة .2

اثة الشعریّة و الشعر املعارص، و ما يه .3

4.

ـــــــة  ـــــــت اإلجاب ـــــــازك هـــــــذه إذن جمموعـــــــة تســـــــاؤالت حاول ـــــــة ن عنهـــــــا مـــــــن خـــــــالل فهـــــــم إيديولوجّي
اتمع الّلذاناملالئكة دب و  سامها يف تشكيل رؤيتها الشعريّة و النقديّة.لأل

ـــــة أن نشـــــري إىل أهـــــّم الدر و  اســـــتعنا اســـــات الـــــيت اتكـــــأت عليهـــــا الدراســـــة و تقتضـــــي األمانـــــة العلمّي
الشــــاعرة نـــــازك املالئكـــــة 

أغنيــــــة صــــــالة و الثــــــورة)، (مأســــــاة احليــــــاة و (شـــــظايا و رمــــــاد)، (قــــــرارة املوجــــــة)، (شــــــجرة القمــــــر)، (لل
ــــــــــة: (قضــــــــــايا الشــــــــــع ر املعاصــــــــــر)، (ســــــــــيكولوجّية الشــــــــــعر لإلنســــــــــان) باإلضــــــــــافة إىل كتبهــــــــــا النقدّي

نها:و 
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 الرتاث و احلداثة : -دراسات و مناقشات-حممد عابد اجلابرّي
 ّناظم عودة خضر: األصول املعرفّية لنظريّة التلقي
آالن تورين: نقد احلداثة
 ظواهره الفنّية و املعنويّة.عز الدين إمساعيل: الشعر العرّيب املعاصر، قضاياه و
نبيل منصر: اخلطاب املوازي للقصيدة العربّية املعاصرة
حممد مندور: يف امليزان اجلديد
.نازك املالئكة الناقدة : عبد الرضا علّي
غريهـــــا مـــــن املراجـــــع ، دون أن ننســـــى مؤلفـــــات أدونـــــيس الـــــيت تناولـــــت بعمـــــق قضـــــّية احلداثـــــة، و 

معّية سامهت يف إثراء البحث.باإلضافة إىل جمالت و رسائل جا
ــــــى مــــــا ســــــلف مــــــن إشــــــارة إىل موضــــــوع البحــــــث و إشــــــكالّيته و أهدافــــــه، عمــــــو  دنا إىل بنــــــاًء عل

رة وفـــــق خطّـــــة احتـــــوت علـــــى مـــــدخل متهيـــــدّي و ثالثـــــة فصـــــول مذيّلـــــة تصـــــميم أفكـــــار هـــــذه املـــــذّك
.خبامتة

ـــــــة الشـــــــعريّة" مـــــــن- ـــــــت فيـــــــه "إشـــــــكالّية احلداث ـــــــا تناول ـــــــدا نظرّي ـــــــة تـــــــداخل جـــــــاء املـــــــدخل متهي ناحّي
املصــــــــطلح مــــــــع مصــــــــطلحات أخــــــــرى جمــــــــاورة لــــــــه، كــــــــذلك تطرّقــــــــت إلشــــــــكالّية نشــــــــوء احلداثــــــــة يف 

ر ي ــــــة الســــــاحة األدبيــــــة الغربيّــــــة و العربيّــــــة، مــــــع اإلشــــــارة إىل تصــــــّو طــــــرح ماهيّــــــة احلداثــــــة بصــــــفة عاّم
موقف من اشتغلوا عليها من الرتاث.و 
ل املوســــــــوم بــــــــــــ"ماه- / النقــــــــدّي و رهانــــــــات لنقــــــــف بعــــــــدها عنــــــــد الفصــــــــل األّو ّية البيــــــــان الشــــــــعرّي

ـــــاد الـــــيت "، و قـــــد عـــــاجل الفصـــــل ظـــــاهرة الشـــــعراء النّق لت نقطـــــة خـــــالف لـــــدى القـــــدماء التلقـــــّي شـــــّك
احملـــــدثني يف تأصــــــيلهم لظــــــاهرة الشــــــاعر الناقــــــد يف تــــــاريخ األدب العــــــرّيب، مــــــع اإلشــــــارة إىل حضــــــور و 

/ النقــــدّي نــــا عنــــد مفهــــوم الالظــــاهرة يف النقــــد األوروّيب املعاصــــر، و قبــــل كــــل هــــذا وقف بيــــان الشــــعرّي
ـــــدت مـــــن خالهلـــــايف الفكـــــرين ـــــاد، العـــــرّيب و الغـــــرّيب باعتبـــــاره التجربـــــة الـــــيت جتّس ظـــــاهرة الشـــــعراء النّق

.ى االختالفات بني البيان قدميا و مع الرتكيز عل مفهوم البيان يف الفكر احلداثّي
هـــــات النقديّـــــة يف بيـــــان  تْ لَـــــاوَ نـــــازك املالئكـــــة الـــــذي حَ لننتقـــــل بعـــــدها للحـــــديث عـــــن التوّج

ر أغـــــراض الشـــــعر و مل يكـــــن كـــــان جتســـــيدا إلدراكهـــــا املعـــــرّيف أســـــلوبه، بقـــــدر مـــــامقتصـــــرا علـــــى تطـــــّو
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رهــــــا، و فلســــــفّي الرتبــــــاط الشــــــعر باإلنســــــان وتفاعلــــــه مــــــع احليــــــاوعّيهــــــا الو  قــــــد فرضــــــت علينــــــا ة وتطّو
ــــــة هــــــي جمموعــــــة الوظــــــائف الــــــيت قــــــام  ــــــات اإلحالــــــة إىل نقطــــــة مهّم ـز ــــــا، عليهــــــا البيــــــان و التوجّه متيّـــــ

كبري يف العملّية اإلبداعّية.باهتمامهو اآلخر 
ــــــدرس الفصــــــل - ــــــدى نــــــازك املالئكــــــة"و ي ــــــة البنــــــاء الفكــــــرّي ل ــــــاّين "املفــــــاهيم الرؤيويّــــــة و حداث ، الث

-املـــــــوت-حيــــــث تناولـــــــت فيــــــه جمموعـــــــة الــــــرؤى و املواقـــــــف الـــــــيت شــــــغلت نـــــــازك املالئكــــــة (احلـــــــزن
لت لـــــــديها املنطلقـــــــات الكـــــــربى يف إدراكهـــــــا للـــــــذات اإلنســـــــانّية و إقامـــــــة -االلتـــــــزام الرمـــــــز)، و شـــــــّك

ـــــة شـــــعر  ـــــذات حـــــوار معهـــــا وفـــــق جترب ـــــني ال إىل إقامـــــة جســـــر تواصـــــل ب
اآلخر.و 
لت حداثـــــــة البنــــــــاء - ـــــــا الفصــــــــل الثالـــــــث فقــــــــد تطرّقـــــــت فيــــــــه إىل املفـــــــاهيم اجلماليّــــــــة الـــــــيت شــــــــّك أّم

مـــــن خـــــالل الرتكيـــــز علـــــى مصـــــطلحات بنـــــاء القصـــــيدة يف شـــــكلها ،الشـــــعرّي لـــــدى نـــــازك املالئكـــــة
ــــــــ ، و الــــــــذي َس مــــــــن خاللــــــــه إىل الكشــــــــف عــــــــن خصــــــــائص لغــــــــة نــــــــازك يتُ عَ الّلغــــــــوّي و العروضــــــــّي

ــــا احملــــور  املالئكــــة علــــى مســــتوى الّلفظــــة الــــيت تعاملــــت معهــــا الشــــاعرة/ الناقــــدة بأســــاليب خمتلفــــة، أّم
الثــــاّين فقـــــد عاجلــــت فيـــــه قضــــّية العـــــروض و القافيّــــة، فجـــــاء االهتمــــام منصـــــّبا علــــى البحـــــور الشـــــعريّة 

ة الــــــيت أشــــــهرت هلـــــــا الشــــــعريّة، و أخــــــريا القافيّــــــوالتالعــــــب بعــــــدد التفاعيــــــل يف تقســــــيمات األســــــطر 
الناقــــــدة عــــــداء  

امتلكته نازك املالئكة.
-.

ـــا عـــن مـــنهج الدراســـة فقـــد  ده مـــنت البحـــث مبـــا هـــو عليــــه مـــن تنـــوّع يف الفصـــول، فعلـــى تنــــوّع أّم حــــّد
إيقــــــاع املوضــــــوعات حاولــــــت اســــــتثمار أكثــــــر مــــــن مــــــنهج باعتبــــــار أّن احلــــــدود بــــــني املنــــــاهج ليســــــت 
ــــــارخيّي  ــــــُع تالقيهــــــا بــــــني حــــــني و آخــــــر، فقــــــد كــــــان املــــــنهج الت َن ــــــث ُمي علــــــى درجــــــة مــــــن الصــــــرامة حبي

ان الشــــــــعرّي عــــــــرب مراحلهمـــــــــا التطوريّــــــــة، إىل جانـــــــــب حاضــــــــرا يف تتبعــــــــه لظـــــــــاهريت احلداثــــــــة و البيـــــــــ
رات و تعـــــّرض هلـــــا  توظيـــــف آليـــــات املـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــّي الـــــذي مجـــــع بـــــني املفـــــاهيم و التصـــــّو

بالتحليل و التعليل.
و كغــــــريه مــــــن البحــــــوث، واجــــــه البحــــــث صــــــعوبات كــــــان أّمههــــــا صــــــعوبة اإلملــــــام باملوضــــــوع 

د جوانب اإلبداع ل دى نازك املالئكة من جهة ثانّية.لشساعته من جهة و لتعّد



مة ّ مقد

و

صـــــبتُ فـــــذلك هـــــو املبتغـــــى، آملـــــة أن يكـــــون جهـــــدي بدايـــــة موّفقـــــة تـــــدفعين إىل غايـــــة أمســـــى، فـــــإن أ
إن مل حيـــــالفين التوفيـــــق يف كـــــّل خطـــــوايت فحســـــيب أن ألـــــتمس العـــــذر ملـــــا يشـــــوب هـــــذا البحـــــث مـــــن و 

نقائص.

ــــــــه بالشــــــــكر لكــــــــّل مــــــــن دفعــــــــّين يف طريــــــــق إمتــــــــام األخــــــــرييف و  البحــــــــث و لــــــــو بكلمــــــــة أتوّج
تشجيع.

و هللا احلمد من قبل و من بعد.

شارف فاطمة الزهراءالطالبة:

2014-10-16: تاريخ
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دت الســــاحة الفكريّــــة العربيّــــة ظهــــور العديــــد مــــن املصــــطلحات الــــيت مل تكــــن معروفــــة مــــن  ــــِه فقــــد َش
ــــــة أخــــــرى تســــــعى للتعامــــــل مــــــع هــــــذا االنفجــــــار  ــــــة عربّي قبــــــُل، يف املقابــــــل كانــــــت هنــــــاك حركــــــة ثقافّي

، 1إلجيــــــاد مقــــــابالت مرتمجــــــة هلــــــذه املفــــــاهيماالصــــــطالحي، ســــــواء لضــــــبط املفــــــاهيم أمو املعجمــــــيّ 
غــــــري أّن مــــــا الحظنــــــاه هــــــو أّن اإلشــــــكالية مازالــــــت قائمــــــة، إذ مل يســــــتقر املصــــــطلح النقــــــدّي العــــــرّيب 

، فهنــــــــاك مفــــــــاهيم متعــــــــددة للمصــــــــطلح الواحــــــــد، و منــــــــه أضــــــــحت إشــــــــكالّية اخللــــــــط علــــــــى حــــــــالٍ
ــــــت املصــــــطلح النقــــــدّي إحــــــدى إشــــــكاليات الثقافــــــة احلديثــــــة، و  هــــــي مرتبطــــــة و االضــــــطراب الــــــيت مّس

:2يف األصل بأسباب أّمهها

مصـــــــــطلح ارســـــــــات الثقافيّـــــــــة و ذلـــــــــك حـــــــــني نقـــــــــل إشـــــــــكالّية األصـــــــــالة املتجليّـــــــــة يف املم")1
يســـــــتعمل يف حقـــــــل معـــــــرّيف آخـــــــر، دون مراعـــــــاة خصائصـــــــه الـــــــيت اكتســـــــبها أنتجتـــــــه ثقافـــــــة معّينـــــــة، و 

ـــــــد عـــــــن املســـــــافات ضـــــــمن ـــــــذي يوجـــــــد مصـــــــطلحات ذوات مفـــــــاهيم حتي حقـــــــل األصـــــــل، األمـــــــر ال
الثقافّية املخصصة هلا.

عــــــــا علـــــــى نقــــــــل )2 إشـــــــكالّية املعاصــــــــرة املتجليّـــــــة يف املمارســــــــات الثقافيّـــــــة األكثــــــــر تـــــــرددا و تنّو
".

داث (إنتـــــاج) املصـــــطلحات و فرضـــــها يف الســـــاحةاملنطلـــــق ميكننـــــا اعتبـــــار مســـــألة إحـــــمـــــن هـــــذا 
ــــة  ة احلضــــارات أو احنطاطهــــا،الثقافي ــــة علــــى قــــّو ــــافــــمــــن أهــــم العالمــــات الداّل علــــى ســــبيل -إذا نظرن

هـــــــذهإىل-املثـــــــال
هـــــو نــــوع آخـــــر ، و جيّــــدا ســـــعّي احلضــــارة ا

في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، ط –ینظر: فاضل ثامر، اللغة الثانیة -1
169/ ص: 1994: 01

ار: البنیویّة التكوینیّة و إشكالیّة المصطلح في القراءات النقدیّة العربیّة المعاصرة، مجلة مطارحات في اللغة و األد-2 ب، المركز نور الدین صدّ
135، ص: 2010، مارس: 02ع:-غلیزان–الجامعي 
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ـــــــه مـــــــن خيضـــــــع هلـــــــا بتبـــــــينّ مصـــــــطلحات بديلـــــــةجتـــــــرب  مقابـــــــل مصـــــــطلحات هـــــــي مـــــــن صـــــــميم هويّت
.الثقافّية

الــــــذي أثــــــار ا عالقــــــو مــــــن أكثــــــر املصــــــطلحات الــــــيت هلــــــ
يعــــــــرف األدب العـــــــرّيب يف تارخيــــــــه مل يُثــــــــرُه أيُّ مصـــــــطلح آخـــــــر إذ: "ملالكثـــــــري مـــــــن اجلــــــــدل الـــــــذي 

الطويـــــل قضـــــّية أثـــــارت حوهلـــــا مـــــن اجلـــــدل و النقـــــاش كقضـــــّية احلداثـــــة الـــــيت بـــــدأت تثـــــار منـــــذ مطلـــــع 
، و إذا أردنـــــــا احلـــــــديث عـــــــن إشـــــــكالّية احلداثـــــــة مـــــــن جانـــــــب 1النصـــــــف الثـــــــاين مـــــــن هـــــــذا القـــــــرن"

ال التنويـــــــــه  املصـــــــــطلحات املطروحـــــــــة يف فكـــــــــر احلداثـــــــــة بـــــــــأهماملصـــــــــطلح و املفهـــــــــوم جيـــــــــدر بنـــــــــا أّو
": ".Modernité" و أخريا " Modernisation " ،"Modernismeوهّي

ــــــــة يشــــــــريان ان األخــــــــريان،صــــــــطلحاملإذ جنــــــــد أّن " لعّلهــــــــا أعنــــــــف يف مــــــــدلوهلما إىل ثــــــــورة إبداعّي
ـــــة يف التـــــاريخ الثقـــــاّيف ألوروبـــــا احلديثـــــة" ّـــــه مـــــن الصـــــعب التفريـــــق بـــــني 2الثـــــورات اإلبداعّي ، و عليـــــه فإن

ّ بســـــــبب االلتبــــــاس الـــــــذي وقــــــع أثنــــــاء ترمجتهمـــــــا إىل الّلغــــــة العربيّـــــــة، لكــــــن األمـــــــر  هــــــاذّين الصــــــيغتني
ــــاد العــــرب علــــى  ــــة النّق ــــاس هــــو إمجــــاع غالبّي ة هــــذا االلتب ــــف مــــن شــــّد ــــل ملصــــطلح الــــذي خّف أّن املقاب

"Modernité ،" و الـــــــــذي يبـــــــــدو عنـــــــــد رينيـــــــــه ويليـــــــــك )احلداثـــــــــة(يف العربيّـــــــــة هـــــــــو مصـــــــــطلح،
.4ن لغوا"، يف حني يرى أدونيس أّن "الكالم عنها يكاد يكو 3مصطلحا قدميا فارغا

ـــــا الناقـــــد كمـــــال أبـــــو ديـــــب يتبـــــىن هـــــو اآلخـــــر مفهومـــــا مطلقـــــا للحداثـــــة انطالقـــــا مـــــن مفـــــاهيم  أّم
قفــــــــز فــــــــوق بالشــــــــاعر عبــــــــد املعطــــــــي حجــــــــازي إىل القــــــــول أّن هــــــــذا "الغــــــــرّيب، مــــــــا دفــــــــعالفكــــــــر 

، مــــــا يعــــــين أّن الشــــــاعر يــــــرفض املفــــــاهيم اجلــــــاهزة املنســــــوخة مــــــن اآلخــــــر، يف حــــــني يــــــدعو  5التــــــوازن"

لبنان، ط 01: 1996، ص: 51 الشركة العالمیّة للكتاب، بیروت – بیانھا و مظاھرھا- محمد حمود: الحداثة في الشعر العربي المعاصر- -1

، 1984سبتمبر 02/ج:04/ع:04، الھیئة المصریّة العامة للكتاب، مج:جابر عصفور: معنى الحداثة في الشعر العربيّ المعاصر، مجلّة فصول-2
35ص: 

13، ص: 02/ ج:04مجلة فصول، مرجع سابق، ع:ینظر: صالح جواد الطعمة: الشاعر العربي المعاصر و مفھومھ النظري للحداثة:-3
91، ص:1993-بیروت- أدونیس، النص القرآني و آفاق الكتابة، دار اآلداب-4
263الحداثة في الشعر، مجلّة فصول، ص: عبد المعطي حجازي،أحمد-5
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ـــــــا كمـــــــال أبـــــــو ديـــــــب إىل حداثـــــــ ، أّم
ـــــد عابـــــد اجلـــــابري ـــــانطالق احلداثـــــة "مـــــن االنتظـــــام النقـــــدي يف الثقافـــــة صـــــوت حمّم ـــــادي ب فنجـــــده ين

، و قــــــد دفــــــع هــــــذا التمــــــايز 1
القــــــــول أّن احلداثــــــــة " ليســــــــت أحاديّــــــــة الّلغــــــــة، وليســــــــت االخــــــــتالف صــــــــاحل جــــــــواد الطعمــــــــة إىل و 

ــــــــة واحــــــــدة، ــــــــة األصــــــــل، و ليســــــــت مرتبطــــــــة مبرحلــــــــة زمنّي دة أحادّي دة الّلغــــــــات و متعــــــــّد بــــــــل متعــــــــّد
ـــــــــة" ـــــــــة متداخل ـــــــــاج مراحـــــــــل زمنّي ، Modernisme، يف حـــــــــني يبقـــــــــى مصـــــــــطلح 2األصـــــــــول، ونت

يعين النزعة احلداثّية، أي الوعي باحلداثة.

د الوجهـــــات، وعلـــــى )حداثـــــة(وهكـــــذا أصـــــبحت لفظـــــة  ريّا متعـــــّد ـــــدنا " تعـــــاين إشـــــكاال تصـــــّو عن
ــــاول موضــــوع احلداثــــة مــــن موقــــع التنظــــري، مــــامل يفــــك التعاضــــل  ر علــــى الناقــــد تن هــــذا األســــاس يتعــــّذ

.3االصطالحي احلائم حول الّلفظ، و التشابك املفهومّي الراكن يف مظان املدلول"

ي نـــــتج عنــــه اخــــتالف كبــــري يف حتديــــد واضــــح لبدايـــــة هــــذا اإلشــــكال مبثابــــة األمــــر الــــذربَِ عتُــــإذ ا
بــــــــاحثني يف تــــــــأرخيهم ملــــــــيالد احلداثــــــــة، غــــــــري أّن هــــــــذا االخــــــــتالف مل يظهــــــــر لــــــــه أثــــــــر كبــــــــري بــــــــني ال

علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن أّن يقـــــــــول :"Habermasهابرمـــــــــاسإذ جنـــــــــد مـــــــــثًال: ،)احلداثـــــــــة(مصـــــــــطلح 
مل فــــــإّن الصــــــفة (احلــــــديث)احلداثــــــة بوصــــــفها امســــــا اســــــتخدمت يف العصــــــور القدميــــــة مبعــــــىن الــــــزمن، 

ــــــة احلديثــــــة، إالّ يف منتصــــــف القــــــرن التاســــــع عشــــــر، وكــــــان  تّتخــــــذ شــــــكال امسيــــــا يف الّلغــــــات األوروبّي
، يف حـــــــني يبقـــــــى أغلـــــــب املهتمـــــــني باحلداثـــــــة يّتفقـــــــون علـــــــى أن 4ذلـــــــك يف جمـــــــال الفنـــــــون اجلميلـــــــة"

ل ظهـــــور -املصـــــطلح-لـــــه القــــرن التاســـــع عشـــــر هــــو اإلطـــــار الـــــزمين الــــذي بـــــرزت فيـــــه احلداثــــة، و أّو
ـــــــا االخـــــــتالف الـــــــذي وقـــــــع فيـــــــه هـــــــؤالء، هـــــــو أول مـــــــن اســـــــتعمل  كـــــــان يف الكتابـــــــات الغربيّـــــــة، أّم

املصطلح و صاغه نظريّا يف كتاباته و إبداعاته األدبّية و الشعريّة.

16، ص: 1991، یولیو: 01لبنان، ط:-بیروت-مركز الوحدة العربیّة -دراسات و مناقشات-محمد عابد الجابري: التراث و الحداثة -1
.31، ص: لمعاصر و مفھومھ النظري للحداثةالشاعر العربي اصالح جواد الطعمة،-2
.08، ص: 1983: 01ط -بیروت–عبد السالم المسدي، النقد و الحداثة، دار الطلیعة -3
.18-17، ص: 1995-دمشق-لجیوشي، منشورات وزارة الثقافةینظر: یورغن ھابرماس، القول الفلسفيّ للحداثة، تر: فاطمة ا-4
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ـــــه مـــــرتبط بتعريفـــــاتو مصـــــطلح (احلداثـــــة) ـــــد مـــــع أّن صـــــنعتها ظـــــروف ، مصـــــطلح عســـــري التحدي
، لـــــذلك كثــــر فيــــه القــــول و اجلـــــدل 1يـــــري و ذلــــك الرتباطهــــا بالتــــاريخ"

ات  ــــــــــد مبتغــــــــــريّ ــــــــــوعي اجلّي ات احلضــــــــــاريّة "فهــــــــــي يف مفهومهــــــــــا العــــــــــام تعــــــــــين ال ــــــــــاة و املســــــــــتجّد احلي
و 

العقــــــل اإلنســـــــاّين جتـــــــاه جتـــــــارب فنيّـــــــة 
.2األساسّية لدى أكثريّة األمم، إالّ أّن أهدافها تكاد تكون واحدة"

ات و تســــــعى دائمــــــا و راء التجديــــــد و الثبــــــاالســــــتقرارو إذا كنّــــــا نــــــدرك أّن الطبيعــــــة البشــــــريّة تــــــأىب 
هـــــذا اإلطـــــار، اإلطـــــار الـــــذي نقـــــش علـــــى ال خيـــــرج عـــــن بـــــأّن  مفهـــــوم (احلداثـــــة)التغيـــــري، فســـــنؤمن و 

قاعدتـــــــه بـــــــأّن التغيـــــــري يف أنظمـــــــة احليـــــــاة يســــــــتدعي تغيـــــــرياً يف أنظمـــــــة األدب " فـــــــإذا كـــــــان جمتمــــــــع 
، بعيـــــــدا عـــــــن Cryptographieالشـــــــفريةالتقنيّـــــــة و هـــــــو جمتمـــــــع اإلشـــــــارة و الرمـــــــوز و الكتابـــــــة 

القصــــيدة بــــاالختزال و الصـــــنعة العفويّــــة، فــــإّن تقنيّــــة القصــــيدة تقابــــل تقنيّـــــة احليــــاة، لــــذلك اتســــمت 
.3اإلنشاد"اخلطابة و املثال و العفويّة، و و الثقافة و التقنّية و القراءة، و ابتعدت عن

ــــــا عــــــن تباشــــــري الفجــــــر األوىل لظــــــاهرة احلداثــــــة، فقــــــد تعالــــــت حوهلــــــا صــــــيحات عديــــــدة، لكــــــن  أّم
ل  ــــر األّو ، إذ كــــان للحداثــــة الشــــعريّةيبقــــى مــــا تناقلتــــه جــــّل الدراســــات هــــو أّن (شــــارل بــــودلري) املبّش

ل  ســـــّباقا يف بلـــــورة مفهـــــوٍم نظـــــرّي هلـــــذا املصـــــطلح، بينمـــــا ينحـــــى الـــــبعض منحـــــا آخـــــر و يعتـــــربون أّو
1823، وذلـــــــك ســـــــنة )Balzacبلـــــــزاك ذا املصـــــــطلح هـــــــو الروائـــــــي الفرنســـــــّي (مـــــــن اســـــــتخدم هـــــــ

ـــــــب و احلاســـــــم يف هـــــــذا األمـــــــر هـــــــو أّن ،للمـــــــيالد ـــــــرأي الغال ـــــــودلري(لكـــــــن يبقـــــــى ال ألب ا)شـــــــارل ب
)Arthur Rimbaudرامبـــــو (ليـــــأيت بعـــــد ذلـــــك كـــــل مـــــن " ،الشـــــرعّي ملصـــــطلح احلداثـــــة

ـــــه (و )Stéphane Mallarméمالرمي

.11، ص: مفھومھ النظري للحداثةصالح جواد الطعمة، الشاعر العربي المعاصر و-1
، 19مج: ،-الكویت-، وزارة اإلعالم مجلة عالم الفكرعبد هللا أحمد المھنا، الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعاصرة، -2

06، ص: 1988: 03ع/ 
.09، ص: 1991: 01ط -دمشق-خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمھوریة -3
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غريمهـــــا إىل ، و )Saint John Perseبـــــريس (و )André Brotonneبروتـــــون (
)الّلغـــــة(مســــافة بعيــــدة حمـــــاولني التغيــــري، وكانـــــت وســــاطتهم إىل ذلــــك 

قضــــــــــات يف أن تكــــــــــون ســــــــــرّا أو غابــــــــــة مــــــــــن الرمــــــــــوز، تســــــــــتطيع مجــــــــــع املتناجتديــــــــــد بنيّــــــــــة الّلغــــــــــة 
.1توحيدها"و 

ــــــدأ يعمــــــل  ــــــا، و ب ــــــودلري) كمــــــا ســــــبق و رأين ــــــة مــــــع (ب -املفهــــــوم-تبلــــــور إذن مفهــــــوم احلداث
علـــــــى نســـــــج دالالت مغــــــــايرة " تنصـــــــهر فيهــــــــا ثنائيّـــــــة الطبيعــــــــّي و املصـــــــطنع إذ يقــــــــول: مـــــــا أعنيــــــــه 

، و نصــــــف الفــــــ ــــــا باحلداثــــــة، هــــــو  العــــــابر و اهلــــــارب و العرضــــــّي ــــــذي يكــــــون نصــــــفه اآلخــــــر أزلّي ن ال
2ثابتـــــــا"و 

ــــــة لفهــــــم احلداثــــــة مــــــن 3لألبــــــدّي يف اللحظــــــي" ، لتكــــــون بــــــذلك ثنائيّــــــة احلاضــــــر و األزّيل نقطــــــة مهّم
ـــــــد تقـــــــاطع "و وجهـــــــة نظـــــــره، ـــــــة فريـــــــدة عن ـــــــودلري مكان ـــــــل العمـــــــل الفـــــــّين احلـــــــديث عنـــــــد ب هلـــــــذا حيي
.4ضر و األزل"إحداثيات احلا

ـــــأويالت و تفســـــريات ال تعـــــّد و يتضـــــح ممـــــا ســـــبق أّن مصـــــطلح احلداثـــــة خ ال حتصـــــى،  ضـــــع لت
ّــــــــة لُيعطــــــــي التعريــــــــف األســــــــلم للحداثــــــــة، فــــــــالبعض يــــــــردُّ  ــــــــر حيــــــــاول أن يتخنــــــــدق يف زاوي كــــــــلٌّ مفّس

ــــــــبعض اآلخــــــــر النظــــــــ ، بينمــــــــا حيــــــــاول ال ــــــــارخيّي ر يف دالالت املفهــــــــوم الفلســــــــفّية املفهــــــــوم لســــــــياقه الت
امليتافيزيقّيـــــة، و بـــــني هـــــذا وذاك تضـــــيع احلقيقـــــة و تضـــــّل الغايـــــة..، لـــــذلك كـــــان ملعطيـــــات احلضـــــارة و 

أن أفـــــرزت الكثـــــري مـــــن التحـــــّوالت يف املفـــــاهيم، و احلداثـــــة أحـــــد تلـــــك املفـــــاهيم الـــــذي يتمتّـــــع جبـــــذر 
ل لكثـــــــــرة معانيهـــــــــ املعاصـــــــــرة، لتجديـــــــــد، و مـــــــــع مفـــــــــاهيم جمـــــــــاورة كاا، و اشـــــــــتباكهاتـــــــــارخيّي متحـــــــــّو

ــــــه أرضــــــّية خصــــــبة ُتطــــــرُح فيهــــــا قضــــــايا التحــــــو  ديث و غريهــــــا مــــــن املصــــــطلحات، فالتجديــــــد مــــــثال ل

.10ص: ،رالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصخلیل الموسى، -1
31، ص: 1996الكتاب العرب، خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات إتحاد -2
21، ص: 1997آالن تورین، نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغیث، المجلس األعلى للثقافة، -3
18، ص: يّ للحداثة، القول الفلسفھابرماس-4
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ّـــــه إالّ أنّ "، احلداثـــــة احلداثـــــة أكثـــــر مـــــن التجديـــــد، و إن كـــــان هـــــذا األخـــــري مظهـــــرا مـــــن مظاهرهـــــا ألن
ـــــدة، ةإنتـــــاج املختلـــــف املتغـــــريّ الـــــذي ال خيضـــــع للمعـــــايري الســـــابق ، بـــــل يســـــهم يف توليـــــد معـــــايري جدي

ه يف عصــــــور خمتلفــــــة لكّنــــــه ال يشــــــري إىل احلداثــــــة دائمــــــا، و ال يكــــــون اجلديــــــد حــــــديثا فاجلديــــــد جنــــــد
.1"باملعىن الذي استقر للحداثة إالّ إذا كان يطرح القضايا األساسية للحداثة

ــــــــا  ، فهــــــــي تعــــــــين التــــــــزامن، مبعــــــــىن عاصــــــــر فــــــــالن Contemporanéitéاملعاصــــــــرة " أّم
ـــــا يف عصـــــر واحـــــد أو أدرك أحـــــدمها  ـــــد، إذ 2عصـــــر اآلخـــــر"فالنـــــا، إذا كان ، و املعاصـــــرة مثـــــل التجدي

تعتــــــــرب احــــــــد شــــــــروط احلداثــــــــة لكّنهــــــــا ليســــــــت شــــــــرطها الوحيــــــــد و إن كانتــــــــا (املعاصــــــــرة/ احلداثــــــــة) 
ــــــاد أبــــــرز مــــــن ُعــــــَين  تتالقيــــــان يف بعــــــض معانيهمــــــا فهمــــــا ال تتطابقــــــان، و يعــــــدُّ عبّــــــاس حممــــــود العّق

متـــــــــه لـــــــــديوان املـــــــــ-املعاصـــــــــرة-بتحديـــــــــد هـــــــــذا املصـــــــــطلح  ، 1913ازين، و ذلـــــــــك ســـــــــنة يف مقّد
د فيهـــــا مفهـــــوم املعاصـــــرة حتديـــــدا  ) حـــــّد وكانـــــت حتـــــت عنـــــوان ( الطبـــــع و التقليـــــد يف الشـــــعر العصـــــرّي
ـــــه الشـــــعراء مـــــن أّن املعاصـــــرة تعـــــين و صـــــف املخرتعـــــات احلديثـــــة يف   دقيقـــــا و ذلـــــك برفضـــــه ملـــــا توّمه

ـــــة ام اإلبداعّي ـ ـــــة الـــــيت تـــــدعو إىل العصـــــ، و 3كتاـبـــ ريّة املطلقـــــة الـــــيت توشـــــك أن ال هـــــي " الـــــدعوة املغالّي
ـل ـــــذا 4 يصــــ املعاصـــــر هـــــي االبتعـــــاد الـــــرفض إىل حقيقـــــة مفادهـــــا أّن "، ل

عـــــــن التشـــــــابه و التقليـــــــد و احملاكـــــــاة، و التفـــــــاوت يف األســـــــاليب، مبعـــــــىن أن يكـــــــون للشـــــــاعر طريقـــــــة 
.5تتناسب و روح العصر"

ــــــه و واقعــــــه،  ــــــات عصــــــره و زمان ــــــري عــــــن معطي تعــــــين املعاصــــــرة إذن، صــــــدق الشــــــاعر يف التعب

25، ص: 1984، 03، ع: 04سعید، المالمح الفكریّة للحداثة، مجلة فصول، مج: خالدة-1
14، ص: في حركة الشعر العربي المعاصرة خلیل الموسى، الحداث-2
14ص: المرجع نفسھینظر:-3
15، ص: م نینظر: -4
10ص: 6619: 03ط ،دار الفكر العربيّ -قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة-لعربي المعاصرالشعر اعز الدین إسماعیل،-5
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املعاصـــــــرة ( القـــــــرن العشـــــــرين)، فاملعاصـــــــرة إذن أمشـــــــل مـــــــن احلداثـــــــة، ألّن الشـــــــعر احلـــــــديث معاصـــــــر 
.1عاصر كّله حداثّيابالضرورة، و ليس الشعر امل

ـن كوــــــا مناخــــــا عامليّــــــا فإنّــــــه  ـل عـــــ ا قيـــــ ـ ا، ومهمـــــ ـ لحا و مفهومـــــ ـط مصـــــ ـة  ـة غربّيـــــ احلداثـــــ ـا  أمـــــ  "
د مفهومــــــه، صــــــحيح أن الــــــرتاث  ينبغــــــي االعــــــرتاف بــــــأّن الغــــــرب هــــــو مــــــن وضــــــع املصــــــطلح و حــــــّد
العـــــرّيب عـــــرف مصـــــطلح (احلـــــديث) و (احملـــــدث) قبـــــل هـــــذا العصـــــر، غـــــري أّن مفهـــــوم احلداثـــــة الـــــراهن 

ـــــــيس ـــــــل احلريّـــــــة 2ســـــــوى أطروحـــــــة غربيّـــــــة"ل الثقـــــــاّيف مثلهـــــــا مث
حقوقهــــــا ة يف االقتصــــــاد، و حريّــــــة املــــــرأة و و 

قــــــال بــــــه 
(جــــــان بوديــــــار): "احلداثــــــة ليســــــت مفهومــــــا سوســــــيولوجيا أو مفهومــــــا سياســــــّيا أو مفهومــــــا تارخييّــــــا 

ـــــــا هـــــــي صـــــــيغة مميّـــــــزة للحضـــــــارة" ، Modernisation، أمـــــــا "التحـــــــديث 3حبصـــــــر املعـــــــىن، و إّمن
.4فنجده يتعّلق بزمنّية اكتشاف الكثري من املخرتعات"

أّ و "  ّ إال يث،  ـد تحـــــ ـة ال ـة حلظـــــ قرينـــــ ـة  د أبعــــــاد احلداثـــــ مــــــا ال تتطابقــــــان متامــــــا، و لكــــــن تعــــــّد
العالقـــــــة الـــــــيت تـــــــربط بينهمـــــــا جتعـــــــل مـــــــن انبثـــــــاق إحـــــــدى الّلحظتـــــــني علّـــــــة أو بشـــــــارة علـــــــى انبثـــــــاق 

5الثانيّـــــة"

ـــــات الفاعلـــــة املقرتنـــــة بـــــه، لـــــذلك مفهـــــوم التحـــــديث نفســـــه، و اخللـــــط بـــــني مظـــــاهره و جـــــو  هر العملّي

، ص:-1 ّ 16ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي
، ص: -2 ّ 18خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي
12، ص: 1984أبریل 01/ ج: 03/ ع: 04محمد برادة، اعتبارات نظریّة لتحدید مفھوم الحداثة، مجلّة فصول، مج: -3
ل ألدونیس–رضوان ابن عربیة، مساءالت جدیدة للشعریّة العربیة -4 ّ : 01، ط -المغرب- المتقي برینتر، الرباط -في ضوء الثابت و المتحو

114، ص: 2007
alwaili.com-http// www. KARIMكریم الوائلي: تناقضات الحداثة العربیّة، الموقع: -5
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ّــــــة يعتمــــــد ىعلــــــتأكيــــــدالالبــــــّد مــــــن  أّن اســــــتكمال عمليــــــات التحــــــديث املــــــادّي مــــــع احلداثــــــة املعنوي
:1على املبادئ التالّية

 ـــــــــــد إالّ يف إدار ـــــــــــة التحـــــــــــديث ال تتجّس إّن عملّي
ــــــة و  ــــــى شــــــرحية اجتماعي ــــــه، فــــــال يــــــنجح التحــــــديث أو يكتمــــــل إذا اقتصــــــرت فوائــــــده عل قــــــادرة جماالت

ـــــة البـــــّد أن يســـــهم فيهـــــا اجلميـــــع  علـــــى حرمـــــان غريهـــــا مـــــن الشـــــرائح غـــــري القـــــادرة، فالتحـــــديث عملّي
كي يعود نفعها على اجلميع.

د جوانبهــــــا املاديّــــــة و املعن ــــــة عمليــــــات التحــــــديث و احلداثــــــة يف تعــــــّد ويّــــــة ينبغــــــي أن إّن مشولّي
الثقافــــــــة) يف مـــــــــوازاة (االقتصـــــــــاد 

السياسة) مع العالقات االجتماعّية و أدوات اإلنتاج املعرّيف.و 
 إّن خصوصـــــــّية عاملنـــــــا العـــــــرّيب يف عالقتـــــــه بتارخيـــــــه املوغـــــــل يف القـــــــدم، و حاضـــــــره الـــــــذي ال

ـــــة عـــــن العـــــاملبعـــــادهميكـــــن إ ـــــة عملّي املعاصـــــر جتعـــــل عمليـــــات التحـــــديث و احلداثـــــة يف أقطارنـــــا العربّي
قـــــات املوروثـــــة عــــــن  إزاحــــــة املعّو

م الـــــذي أضـــــحى فتســـــريع إيقـــــاع العمـــــ ة الـــــيت تفصـــــل بـــــني عاملنـــــا العـــــرّيب و عـــــامل التقـــــّد ل لتـــــدارك اهلـــــّو
.يعيش أزمة ما بعد احلداثة"

ـــــــه نســـــــتنتج أنّ  ـــــــه احلداثـــــــة و التحـــــــديث يصـــــــدق فعـــــــال علـــــــى و من ـــــــار الـــــــذي تتطـــــــابق في املعي

، و قــــــد يتفيّــــــأ اإلنســــــان هــــــذا األخــــــري يتفاعــــــل بطريقــــــة اســــــتهالكية مــــــع بعــــــض مظــــــاهر التحــــــديث

مت ف-1 قاتھا في العالم العربيّ المعاصر: ورقة قدّ ّ ّ تركماني، أسس الحداثة و معو سة الشجرة للذاكرة عبد هللا ي إطار ندوة أشرفت علیھا مؤسّ
، مخیّم الیرموك  ، ضمن محور: معوقات الحداثة العربیّة و 2004دیسمبر/ كانون األول: 09/ 06، -دمشق- الفلسطسنیّة، المركز الثقافيّ العربيّ

.2004/ 12/ 04القضیّة الفلسطینیّة، تونس في: 
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العـــــرّيب باملظـــــاهر االســـــتهالكية للتقن
.1الذي خيلق و يعيش يف مناخ هذه التقنّية

ـــــا مــــــ عنـــــد العــــــرب فقـــــد ورد يف لســــــان العــــــرب ن حيـــــث الداللــــــة الّلغويّـــــة ملصــــــطلح (احلداثــــــة)أّم
أّن " احلــــــدوث: نقــــــيض القدمــــــة، و هــــــو كــــــون الشـــــــيء مــــــا مل يكــــــن، و احلــــــديث: نقــــــيض القـــــــدمي 

ال إمجـــــاع، معروفـــــا يف كتـــــاب وال ســـــّنة و اجلديـــــد مـــــن األشـــــياء، و حمـــــدثات األمـــــور: مـــــامل يكـــــنوهـــــو 
لـــــه و و يقـــــال: أخـــــذ األمـــــر  ثانِـــــه و حداثتـــــه أي: بأّو ـــــنِّ كنايـــــة عـــــن الشـــــباب حبْد ابتدائـــــه، وحداثـــــة السِ

حسب.القدامى إالّ استعماال لغويّا و مل يتداوهلا العرب)احلداثة(، أّما صيغة 2و أول العمر"
هـــــــذه الزاويّـــــــة تطـــــــرح إشـــــــكالّية احلداثـــــــة نفســـــــها بإحلـــــــاح مـــــــوازاة مـــــــع مفهـــــــوم التجديـــــــد يف مـــــــن 

على النحو اآليت:تساؤل صغناهشكل 
ـــد، هـــل يصـــحُّ القـــول  ـــة هـــي تجدي ـــأّن كـــل حداث ـــا ب ـــد؟ و إذا قلن ـــة؟ و مـــا التجدي مـــا الحداث

بأّن كّل تجديد هو حداثة؟.
لســــــــنني، وذلــــــــك لإليفــــــــاء مبتطلبــــــــات احليــــــــاة التجديــــــــد ضــــــــرورة حيويّــــــــة تــــــــالزم البشــــــــر ملُضــــــــيِّ ا
ة كّلهـــــــا علـــــــى حـــــــّد املختلفـــــــة، إالّ أّن مســـــــألة التجديـــــــد هـــــــذه قـــــــد أثـــــــارت واحـــــــد مـــــــن أســـــــئلة عـــــــّد

ــــس  ــــة، تتأّس ــــه و دوافعــــه مــــن مفهــــوم التجديــــد و ابتــــداءاألمهّي ــــد مســــاحة الــــوعي ب حــــدوده،  وقوفــــا عن
له يف خمتلــــــف جوانــــــب  ــــــا ال و كيفياتــــــه، لنصــــــل أخــــــريا عنــــــد مســــــات تشــــــّك ــــــة، و ّمم ــــــة اإلبداعّي الفاعلّي
جديـــــد الـــــذي تقـــــوم الرغبـــــة فيـــــه شـــــكّ فيـــــه هـــــو أّن التجديـــــد مطلـــــوب و لكـــــن املقصـــــود هنـــــا هـــــو الت

ــــــا التجديــــــد الــــــذي يــــــنجم و  ــــــة، و عقــــــول و ضــــــمائر مفكريهــــــا و خنبتهــــــا، أّم تنطلــــــق مــــــن ضــــــمري األّم
ـــــب حتــــت ضـــــغوط خارجيّـــــة هلـــــا ظروفهـــــا و أوضـــــاعها، فقــــد يعمـــــل علـــــى حتقيـــــق أجنـــــدة أخـــــ رى يتوّج

، ومــــــدى جديّتــــــه و اتصــــــاله  ــــــق مــــــن هويّــــــة ذلــــــك التجديــــــد أو التغيــــــريّ لنــــــا الوقــــــوف عنــــــده و التحّق
.3بأصولنا

1-  : //alwaili.com-www. KARIMhttpینظر: كریم الوائليّ
52"، ص: ، مادة " حدث2004: 03/ ط 04، مج: - بیروت-ابن منظور، لسان العرب، دار صادر -2
http//www.odabasham.netموقع رابطة أدباء الشام: -التجدید-ینظر: طھ جابر العلواني، -3



إشكالیّة الحداثة الشعریّةالمدخل                                                            

10

لالحتــــــذاء" فالتجديـــــد يف الفكـــــر اإلســـــالمّي ال يعـــــين هـــــدم القــــــدمي و لـــــو كـــــان حقـــــا، و نبـــــذا 
ــــــو اإلقتــــــداء ــــــو كــــــان هــــــو مثــــــال الكمــــــال و أمنــــــوذج االســــــتقامة و معيــــــار الصــــــواب، و إّمن ا هــــــو و ل

1اإلحيــــــــاء ملــــــــا انــــــــدرس، و االجتهــــــــاد يف معاجلــــــــة مــــــــا اســــــــتجد"

اإلصــــالح و التحســــني، و اجلديــــد هــــو كــــّل مــــا اختلــــف عــــن ســــابقه بنســــبة مــــا، مــــع تقدميــــه إلضــــافة 
خـــــر، فهــــو كــــائن مـــــا كــــان اإلنســـــان كونـــــه ظــــاهرة غــــري مرتبطـــــة بعصــــر دون آإبداعيّــــة، باإلضــــافة إىل  

.2بط ببيئته، فما هو جديد يف بيئة ما قد يكون مألوفا يف بيئة أخرىاملبدع، مرت
ـــــا بـــــأّن فكـــــرة التجديـــــد ضـــــاربة جـــــذورها يف تـــــاريخ األدب العـــــريب، و أســـــالفنا  ومنـــــه يّتضـــــح جلّي
مل يكونــــوا بعيــــدين عــــن التجديــــد، بــــل كــــان هلــــم بــــاع يف ذلــــك، و لــــيس صــــحيحا أبــــدا حــــني نقصــــر 

ّ حماوالت التجديد تناسني بذلك من سبقوه من الشعراء.معلى شاعر معني
ــــــازك املالئكــــــة عــــــرف جتديــــــدات يف الشــــــكل و املضــــــمون طــــــرأت  فالشــــــعر العــــــرّيب كمــــــا تــــــرى ن

د ـــــار بـــــن بـــــرد) عرفـــــه الشـــــعر مـــــن اجتاهـــــات جديـــــدة يف الصـــــياغة و أســـــاليب التعبـــــري، فقـــــد جـــــّد (بّش
ـــــل جنـــــد  ـــــاء، يف املقاب ـــــق منهـــــا بالوصـــــف و شـــــعر الغن ـــــة مـــــا تعّل يف بعـــــض موضـــــوعاته الشـــــعريّة، خاّص

د يف أوزان الشـــــعر مســـــتنبطا إياهـــــا مـــــن الكـــــالم اليـــــوميّ  ـــــة) هـــــو اآلخـــــر جـــــّد ـــــو العتاهّي ، يف ذات 3(أب
ــــدة، حــــىت قامــــت حر قــــت كــــان هنــــاك مــــن حــــاولوا اخلــــروج علــــىالو  ّــــة يف قاعــــدة القافّيــــة املوّح كــــة موازي

الــــــــنص ، مــــــــا أدى بالضــــــــرورة إىل تغــــــــريٍُّ يف نســــــــق 4احلركــــــــة كــــــــّل األثــــــــر يف أّي جتديــــــــد جــــــــاء بعــــــــدها
الشـــــعرّي فرتاجـــــع معظـــــم الشـــــعراء عـــــن اســـــتخدام األلفـــــاظ الغريبـــــة، و اقرتبـــــت لغـــــة الشـــــعر مـــــن لغـــــة 
ـــــتج عنـــــه جتديـــــدا  ـــــداد القـــــوايف، مـــــا ن ـــــاة ملـــــا تســـــتدعيه هـــــذه األخـــــرية مـــــن ســـــهولة األلفـــــاظ و امت احلي

278،ص: 2009، عالم الكتب الحدیث، األردن: 01ج: -مساءلة الحداثة-الحدیث عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر في النقد العربيّ -1
16ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربيّ المعاصر، ص: -2
17ص: ینظر: عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر في النقد العربيّ الحدیث،-3
11، ص: 1965، 02ر المعاصر، منشورات مكتبة النھضة، ط ینظر: نازك المالئكة، قضایا الشع-4



إشكالیّة الحداثة الشعریّةالمدخل                                                            

11

ــــــة، فكــــــان أن خرجــــــوا  عــــــوا القافّي آخــــــر يف شــــــكل القصــــــيدة، فاختــــــار الشــــــعراء األوزان الرشــــــيقة و نّو
. 1ن وحدا املألوفة لتكون بذلك والدة شعر جديد عرف بشعر التفعيلةع

و بـــــــالنظر إىل مفهـــــــوم التجديـــــــد يف حـــــــدود الفكـــــــر الغـــــــرّيب جنـــــــد أّن هـــــــذه العمليّـــــــة ال تُـــــــرى إالّ 
، إذ  مبنظــــور التكييّــــف يف إطــــار مــــن نســــبّية القــــيم و غيــــاب العالقــــة الواضــــحة بــــني الثابــــت و املتغـــــريّ
ل، و علــــــــى اإلنســــــــان أن يســــــــتجيب هلــــــــذه  ل و التحــــــــّو تعتــــــــرب كــــــــل قيمــــــــة قابلــــــــة لإلصــــــــابة بالتبــــــــّد

ّــــــة فالغالــــــب علــــــى مفهـــــــوم التجديــــــد يف الفكــــــر الغــــــرّيب هـــــــو التغــــــريّ  ات باســــــم "التكييــــــف" و مـــــــن مث
ــــا الواقــــع الــــراهن مــــن خــــالل مفهــــوم الثــــورة الــــذي يشــــري  ، و رّمب عمليّــــة "التجــــاوز" املســــتمرّة للماضــــّي

الـــــذي يقـــــوم علـــــى نفـــــّي وجـــــود مصـــــدر معـــــرّيف و تبـــــدو فكـــــرة التجـــــاوز مرتبطـــــة بـــــالفكر الغـــــريبّ 
، لــــــذلك 2مســــــتقل عــــــن املصــــــدر املعــــــرّيف البشــــــرّي املبــــــّين علــــــى الواقــــــع املشــــــاهد أو احملســــــوس املــــــاديّ 

:ينبغي أن نتساءل
" هــــل كانــــت الــــدعوة إلــــى التجديــــد فــــي الفكــــر العربــــّي دعــــوة خالصــــة لوجــــه الجمــــال أم  

ـــع أخـــرى و أغـــراض أخـــر؟ و كـــا ـــا ان لهـــا دواف ـــد نســـبيّ هـــل يمكنن ـــك التجدي ـــار ذل اقتضـــته اعتب
مطالــــب الجمــــال و اســــتدعته حركــــة الحيــــاة، أم عــــدُُّه تجديــــدا جــــذريّا اقتضــــته مطالــــب الثــــورة 

د و استدعته أغراض المطابقة مع األخر؟ .3"و التمّر
ّــــة فــــوارق جوهريّــــة بــــني التجديــــد يف الفكــــر العــــرّيب و التجديــــد يف  يبــــدو واضــــحا ممــــا ســــبق أّن مث

ـــــا مفهومـــــه الفكـــــر  ل ال يعـــــدو كونـــــه إحيـــــاًء و بعثـــــا و إعـــــادًة، أّم الغـــــرّيب، فالتجديـــــد مـــــن املنظـــــور األّو
مــــن املنظـــــور الغـــــرّيب يعــــين أّن التغيـــــريّ يـــــأيت علــــى كـــــّل القـــــيم و التجــــاوز املســـــتمر للماضـــــي، لنعـــــي يف 

ــــــف و ذات الســــــياق و مــــــن املنظــــــور ــــــني اخلل هــــــي القــــــدمي، احملــــــدث و الســــــلف، و العــــــرّيب أن العالقــــــة ب

18ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص: -1
278ینظر: عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر، ص: -2
م ن، ص ن.-3
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ــــــأثّر و إضــــــاعالقــــــة تواصــــــل و تفاعــــــل، أخــــــذ و  ــــــد) فة، و بالتــــــاّيل فهمــــــا ( التقليــــــد و عطــــــاء، ت التجدي
.1حليفني متناصرين ال نقيضني ليسا جيتمعان، كما قال بذلك بعض املرّوجني للحداثة

مل تبــــــدأ احلداثــــــة يف اخلمســــــينيات مــــــع حركــــــة التجديــــــد يف الشــــــعر، بــــــالرغم مــــــن أمهيــــــة هــــــذه " 
ــــــة احلركـــــة، غــــــري أّن  ال حوهلــــــا مل حيتــــــدم إالّ مــــــع هـــــذا التجديــــــد، و مــــــردُّ ذلــــــك املكانــــــة اخلاّص الســــــّج

الشــــكل األديب الــــذي كانــــت لــــه مســـــحة ربَِ عتُــــالــــيت احتلهــــا الشــــعر يف تــــاريخ الثقافــــة العربيّــــة، فقـــــد أُ 
ــــــعت لـــــه، مـــــا جعــــــل املســـــاس بشـــــكله يســــــتدعي  ِض شـــــبه قدســـــّية بســـــبب املعــــــايري و القـــــوانني الـــــيت ُو

، أّدت إىل التـــــأريخ للحداثـــــة العربّيـــــة بالضـــــبط يف الســـــنة الـــــيت قـــــام فيهـــــا 2حـــــاّدة"معـــــارك و جمـــــادالت
الشــــــــاعران العراقيــــــــان (نــــــــازك املالئكــــــــة) و (بــــــــدر شــــــــاكر الســــــــّياب) بتطــــــــوير العــــــــروض مــــــــن نظــــــــام 
الشــــــــطرين إىل نظــــــــام التفعيلــــــــة، أي الثــــــــورة علــــــــى أســــــــاليب القــــــــدماء، و مــــــــن هنــــــــا كانــــــــت البدايــــــــة 

ــــــــاد الفعليّـــــــة حلركــــــــة احلداثـــــــة يف تــــــــاريخ الشـــــــعر العــــــــرّيب احلـــــــديث، و هــــــــي الفـــــــرتة الــــــــيت أرّخ هلـــــــا النّق
(الكــــــولريا) لنــــــازك املالئكــــــة، إذ جــــــاءت هــــــذه القصــــــيدة بأربعينيــــــات القــــــرن العشــــــرين مــــــع قصــــــيدة

متمـــــّردة علـــــى أوزان اخلليـــــل، مـــــا يعـــــين أّن أوىل إرهاصــــــات احلداثـــــة كـــــان ذا طـــــابع يّتصـــــل مبوســــــيقى 
الئكــــــة ه مــــــن حيــــــث الكــــــم ال الكيــــــف، مــــــربّرة الناقــــــدة نــــــازك املالشــــــعر العــــــرّيب و بتجديــــــد عروضــــــ

ــــيت جثمــــت علــــى ذلــــك بقوهلــــا: ــــة ال ــــه بعــــد الرقــــدة الطويل أّن الشــــعر العــــرّيب مل يقــــف بعــــد علــــى قدمي
نا القواعـــــد -تقصـــــد الشـــــعراء-صـــــدره طيلـــــة القـــــرون املنصـــــرمة املاضـــــّية، فـــــنحن  ال زلنـــــا أســـــرى تســـــريّ

.3صدر اإلسالميت وضعها أسالفنا يف اجلاهلّية و ال
ل مــــن فــــتح بــــاب احلداثــــة  ــــا أّن نــــازك املالئكــــة الــــيت اعتــــربت ملرحلــــة طويلــــة أّو ومــــن الطريــــف حّق
ـــــام  الشـــــعريّة تتعـــــرضّ للســـــخريّة  مـــــن قبـــــل أقطـــــاب هـــــذه احلركـــــة، فـــــريى أدونـــــيس " أن يف شـــــعر أيب ّمت

يراهـــــا يوســـــف اخلـــــال ، "و 4حساســـــّية حديثـــــة و رؤيـــــا فنيّـــــة حديثـــــة ال تتـــــوافران عنـــــد نـــــازك املالئكـــــة"

)305بعدھا (و ما 285، ص: ینظر: عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر -1
25، ص: 1984: ابریل 03ع ، ولخالدة سعید، المالمح الفكریّة للحداثة، مجلّة فص-2
09- 07، ص: 02، مج: 1979: 02ط -بیروت-، دار العودة ینظر: نازك المالئكة، دیوان " شظایا و رماد"-3
315، ص: 1980: 01ط -بیروت-دار العودة - من اجل ثقافة عربیّة جدیدةتبیانا–أدونیس علي احمد سعید، فاتحة لنھایات القرن -4
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، و أن آراءهـــــا ارتداديـــــة" 1خائنـــــة حلركـــــة الشـــــعر احلـــــّر

مل تشـــــر إليهـــــا، يف عـــــدم توظيفهـــــا ملصـــــطلح (احلداثـــــة)و متيّـــــزاذكـــــاء و إبـــــداعا
كمــــــا -التجديــــــد-ه 

ــــــى  ّ فقــــــط، عل ــــــى مســــــتوى معــــــني ــــــه يــــــتّم عل ، و لكون ــــــا مصــــــطلح أدّيب عــــــرّيب إســــــالمّي ســــــبق و ذكرن
ات، عكــــس بعــــض املصــــطلحات الــــيت متــــارس ضــــربا مــــن التــــأثري الســــلّيب فيمــــا توضــــع لــــه مــــن مفهومــــ

بتنــــــاقض معطياتـــــــه حينــــــا آخـــــــر، مث بــــــاختالف مســـــــتوياته طبقـــــــا و ذلــــــك بتضـــــــليل املقصــــــود حينـــــــا و 
ر إيقاعـــــات الزمـــــان و املكـــــان بشـــــكل عـــــام " لتبقـــــى الخـــــتالف الثقافـــــات و البيئـــــات، و تبعـــــا لتطـــــّو

2.
كــــــالّ منهمـــــــا يعــــــربّ عــــــن احليـــــــاة حلداثـــــــة كامنــــــة يف أّن   وعليــــــه فــــــإّن نقطـــــــة تالقــــــي التجديــــــد و ا

ــــري الواقــــع و  ــــة العصــــر، و حيــــاول تغي ــــا إىل رؤي ــــو نظرن ــــا ل ــــه، ألنّن ــــدة عن و جتــــاوزه، أو تقــــدمي صــــورة جدي
، يف حـــــني رؤيـــــة احلـــــداثّي أبعـــــد مـــــن 
ـــــُر يف جمـــــال واقعـــــه و يســـــعى إىل التغيـــــري يف الســـــاحة  ـــــُر يف جمـــــال واقعـــــه، و هـــــذا يغيـّ ذلـــــك، فـــــذاك يغيـّ

صـــــوت احلداثـــــة أبعـــــد مـــــدى مـــــن صـــــوت التجديـــــد، و مـــــن هنـــــا فـــــإّن املســـــافة العاملّيـــــة، لـــــذلك فـــــإنّ 
د د حـــــداثّيا  بالضـــــرورة، و لكـــــن الشـــــاعر احلـــــداثّي جمـــــّد ، ألّن كـــــّل 3تّتســـــع بينهمـــــا، فلـــــيس كـــــّل جمـــــّد

ـــــة دائمـــــا، يف حـــــني  ـــــد ال يعـــــين احلداث ـــــل، مبعـــــىن أّن التجدي ـــــد طوي ـــــة ســـــليمة هـــــي نتيجـــــة لتجدي حداث
نجــــــــزات الســــــــابقة، هــــــــي نتيجــــــــة و هــــــــو ســــــــبب، و هنــــــــا مكمــــــــن تعــــــــين احلداثــــــــة جتديــــــــدا علــــــــى امل

تالزمهما.
د مفــــاهيم احلداثــــة امي) يرجــــع تعــــّد إىل كــــون كــــل مفهــــوم هــــو رؤيــــة إّن الناقــــد ( عبــــد اللّــــه الغــــّذ

ر معــــــرّيف  شخصـــــّية و اجتهــــــاد فــــــردّي إذ يقــــــول: "هــــــي مبثابــــــة املوقـــــف اخلــــــاص أكثــــــر ممّــــــا هــــــي تصــــــّو

15ص: الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعاصرة،،عبد هللا أحمد المھنا-1
25خالدة سعید، المالمح الفكریة للحداثة، ص: -2
17المعاصر، ص: ى، الحداثة في حركة الشعر العربيینظر: خلیل الموس-3
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هلــــــــا 1مشــــــــرتك" ــــــــة باعتبــــــــار أّن -احلداثــــــــة-، و هــــــــذا مــــــــا حّو يف األدب العــــــــرّيب إىل إشــــــــكالّية فكرّي
ــــــــا يف تناقضــــــــها النــــــــابع مــــــــن اخــــــــتالف املواقــــــــف  د املفــــــــاهيم، و إّمن مكمــــــــن اخلطــــــــورة لــــــــيس يف تعــــــــّد

ّــــــة و غيــــــاب تصــــــوّ الشخصــــــّية، بــــــل إّن حضــــــ ر مشــــــرتك ملفهــــــوم احلداثــــــة كــــــان  ور هــــــذه الــــــرؤى الفردي
الصـــــدد: " أصـــــبحنا يف مواجهـــــة مـــــع احلداثـــــة كفـــــيال بتحويلهـــــا إىل إشـــــكالّية فكريّـــــة، يقـــــول يف هـــــذا 

ك حتديــــــد ، حمــــــاوال بــــــذل2
معادلــــــــة إبداعيّــــــــة بــــــــني الثابــــــــت "اعتمــــــــادا علــــــــى موروثنــــــــا، فاحلداثــــــــةمفهــــــــوم احلداثــــــــة انطالقــــــــا و 

.., فهــــــي تســــــعى دومــــــا إىل صــــــقل املــــــوروث لتفــــــرز اجلــــــو  وهرّي منــــــه، فرتفعــــــه إىل الزمــــــاّين بعــــــد املتغــــــريّ
، و أن تــــزيح كــــل مــــا هــــو وقــــيت هــــو ضــــرورة ظرفيّــــة تــــزول بــــزوال ظرفهــــا و تصــــبح ألنّــــه متغــــريّ و مرحلــــّي

.3طورا يسهم يف منّو املوروث، لكّنه ال يكّبله أو يقّيده"ت
ّـــــة، مشـــــريا األمـــــر ذاتـــــه إىل قـــــال بـــــه الناقـــــد (فاضـــــل ثـــــامر) حينمـــــا نـــــاقش مســـــألة احلداثـــــة النقدي

ـــــــد املصـــــــطلحو -أّن الدراســـــــات األوروبيّـــــــة  د بوضـــــــوح ماهيّـــــــة -الـــــــيت تعتـــــــرب األصـــــــل يف مول مل حتـــــــّد
ـــــى النقـــــد/ النا ـــــة النقديّـــــة، وهـــــذا مـــــا انعكـــــس عل ـــــس خطابـــــه النقـــــدّي قـــــد العـــــرّيب و هـــــو "احلداث يؤّس

ــــة، بــــل وجــــد خليطــــ ــــة األوروبّي دة للحداثــــة النقدّي ا احلــــداثّي الــــذي مل جيــــد فيــــه مســــات واضــــحة و حمــــّد
ــــــــر  ُصـــــــها منهمكـــــــا.., مـــــــا جعلـــــــه ينســـــــى أن يؤّش متنـــــــافرا مـــــــن االجتاهـــــــات النقديّـــــــة الـــــــيت راح يشّخ

.4ملالمح حداثته اخلاّصة"
ــــــدة، ال -علــــــى حــــــّد قــــــول أدونــــــيس- معّق

يضـــــا، بـــــل بـــــالغرب وحســـــب بـــــل مـــــن حيـــــث تارخيـــــه اخلـــــاص أمـــــن حيـــــث عالقتـــــه
.5يبدو أّن احلداثة هي إشكالّيته الرئيسّية"

، الدار البیضاء -مقاربة تشریحیّة لنصوص شعریّة معاصرة–عبد هللا الغذامي، تشریح النص -1 : 02ط -المغرب-المركز الثقافيّ العربيّ
10، ص: 2006

11، ص: المرجع نفسھ-2
13، ص: م ن-3
114-113ص: ،فاضل ثامر، اللّغة الثانیّة،-4
321ص: أدونیس، فاتحة لنھایات القرن، -5
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، و الــــــيت ال ميكــــــن هــــــذه إذن باقتضــــــاب بعــــــض مفــــــاهيم احلداثــــــة يف الفكــــــرّين الغــــــرّيب و العــــــريبّ 
ــــــك للتــــــداخل االصــــــطالحي و ا-هــــــا، اإلحاطــــــة بكــــــّل جوانب ــــــة وذل ملفــــــاهيمي داخــــــل األطــــــر الفكرّي

ـــــا، ذلـــــك -للمجتمعـــــني أّن احلداثـــــة مفهـــــوم شـــــامل مل يقتصـــــر علـــــى حـــــىت لـــــو أفردنـــــا هلـــــا حبثـــــا خاّص
، بل هو رؤية مرتامّية األطراف ال حدود هلا. ّ حقل معرّيف معني

ـــــرز القضـــــايا الشـــــائكة يف ـــــرتاث مـــــن أب ـــــة و ال ـــــني احلداث الشـــــعر العـــــرّيب تعتـــــرب إشـــــكالّية العالقـــــة ب
ــــاد و الشــــعراء املشــــارقة و املغاربــــة  نظــــر بطــــرق و زوايــــااملعاصــــر، وقــــد تناوهلــــا بالدراســــة كثــــري مــــن النّق

دة و متباينـــــة ـــــة يـــــنهض يف ،متعـــــّد لـــــذلك يصـــــّر أدونـــــيس علـــــى أّن البحـــــث يف احلداثـــــة الشـــــعريّة العربّي

ة مـــــن إ ـــــيَُّم هـــــذه األخـــــرية يف نظـــــره إالّ مبقـــــاييس مســـــتمّد شـــــكالّية القـــــدمي و احملـــــدث العـــــرّيب، إذ ال تـَُق
.. ر احلضـــــارّي د الوجـــــوه و يف الـــــرتاث العـــــرّيب، و مـــــن التطـــــّو ـــــذي ، و مـــــن الصـــــراع املتعـــــّد املســـــتويات ال

ــــــــوم اد الشــــــــعر احلــــــــّر يف 1خيوضــــــــه العــــــــرّيب الي ــــــــدى رّو ــــــــع ل ــــــــذي وق ــــــــك االخــــــــتالف ال ، خصوصــــــــا ذل
ــــة أخــــرى علــــى ضــــرورة ارتبــــاط الشــــع البــــديهّي ر بــــه، و حتديــــدهم ملفهــــوم الــــرتاث، و اتفــــاقهم مــــن ناحّي

ّ متعارضــــــــني، أحــــــــدمها يُ أّن ن ناصــــــــر قـــــــل احلداثــــــــة إىل راهــــــــن الواقــــــــع العــــــــرّيب أّدى إىل ظهــــــــور حــــــــزبني
ـــــــا يســـــــاند احلداثـــــــة الغربيّـــــــة و و  ، أّم يـــــــرى فيهـــــــا منوذجـــــــا للكمـــــــال، و املنفـــــــذ مـــــــن التخلّـــــــف احلضـــــــارّي

ةبكـــــّل مـــــ-احلـــــزب الثـــــاين فهـــــو املعارضـــــة، الـــــيت تقـــــاوم  تهـــــا احلداثـــــة، و هـــــذه -ا أوتيـــــت مـــــن قـــــّو حّج
.

"لكـــــــن الصـــــــدمة احلقيقيّـــــــة حلـــــــداثتنا متثّلـــــــت يف انشـــــــقاق الـــــــوعي العـــــــرّيب بـــــــني حضـــــــارة تقدميّـــــــة 
.2تنادي باالنفتاح، و بني سلفّية ماضويّة تدعو إىل التمّسك باألصول"

ــــــالرتاث تفضــــــي إىل ع القــــــة أخــــــرى ال تقــــــّل أمهيــــــة عــــــن العالقــــــة و الواضــــــح أّن عالقــــــة العــــــرّيب ب
) عنـــــــــدنا هـــــــــو "مـــــــــا Patrimoineاألوىل، هـــــــــي عالقـــــــــة الـــــــــرتاث باحلداثـــــــــة، فمفهـــــــــوم الـــــــــرتاث (

321، ص: فاتحة لنھایات القرنینظر: أدونیس، -1
، ص: -2 ّ 39خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي
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خــــــربات و فنــــــون و علــــــوم لــــــدى الشــــــعوب، و هــــــو جــــــزء اكم مــــــن تقاليــــــد و عــــــادات و جتــــــارب و تــــــر 
ّـــــُق السياســـــّي و التـــــارخيّي و اخللقـــــ، هـــــام و أساســـــّي مـــــن قوامـــــه االجتمـــــاعّي و اإلنســـــاين ّـــــه يُوث ، ألن ّي

، و منــــه ميكننــــا اعتبــــار 1إغنائــــه"لــــيت عملــــت علــــى تكــــوين هــــذا الــــرتاث و عالئقــــه باألجيــــال الغــــابرة ا
ر االجتماعّي و احلضارّي ألّمة من األمم. ا من عناصر التطّو الرتاث عنصرا مهّم

ـــــة و الـــــدين اإلســـــالمّي كـــــان كفـــــيال جلعلـــــه دائـــــم احلضـــــور يف ولعـــــّل ارتبـــــاط الـــــرتاث بالّلغـــــة العربّي
هــــا لنشــــاط هــــذا الفكــــر، مــــا جعــــل بعــــض املفكــــرين يطرحــــون تســــاؤال هــــو مبثابــــة الــــوعي العــــريب و  ُموجِّ

كيـــــــف نتعامـــــــل مـــــــع التـــــــراث فـــــــي ظـــــــل التحـــــــدي للفكـــــــر العـــــــرّيب، و صـــــــيغة الســـــــؤال كـــــــاآليت: 
.التغّيرات التي تشهدها الساحة العالمّية على جميع األصعدة؟

ّ أّن مـــــــن منطلـــــــق هـــــــذا التســـــــاؤل ي اد الشـــــــعر العـــــــرّيب احلـــــــديث، تبـــــــني قضـــــــّية الـــــــرتاث شـــــــغلت رّو
ة نـــــواحي متحـــــدثني عـــــن فهمهـــــم دوا طبيعـــــة العالقـــــة بـــــالرتاث فتناولوهـــــا مـــــن عـــــّد للـــــرتاث، كمـــــا حـــــّد

.2الذي حاول بعضهم أن يعيد تقيّيمه وحتديد الشعرّي فيه
اطبـــــا يوســـــف اخلـــــال يف فنجـــــد مـــــثال أدونـــــيس و هـــــو حيـــــاول توضـــــيح عالقتـــــه بـــــالرتاث العـــــرّيب خمُ

وحســــب، بــــل اإلنســــانية كــــذلك..، فــــال هويّــــة لنــــا خــــارج اهلويّــــة العربّيــــة، وهــــذا مــــا أعلّنــــاه و أكــــدناه 
ّــــــــه قبــــــــل هــــــــذا كتــــــــب يقــــــــول: " احلداثــــــــة هــــــــي 3و عشــــــــناه منــــــــذ تالقينــــــــا يف جمّلــــــــة شــــــــعر" ، غــــــــري أن

ـــــــل و املقاومـــــــة و الخـــــــتالف يف االئـــــــتالف، االخـــــــتا ـــــــح 4اخلصوصـــــــّية"الف مـــــــن اجـــــــل التأّص ، و يوّض
أدونــــيس فكــــرة االنفصــــال عــــن املاضــــي قــــائال: " إنّــــين أدعــــو إىل نــــوع مــــن االنفصــــال عــــن املاضــــي، 

أمسيـــــــه أيضـــــــا بالثبـــــــات متمـــــــّثال مبـــــــا أمسيـــــــه البنيّـــــــة املاضـــــــويّة مبختلـــــــف أشـــــــكاهلا و أبعادهـــــــا، و مـــــــا 
ــــــــــة و  ــــــــــة، فأنــــــــــا أدعــــــــــو و ال أتــــــــــرّدد يف ذلــــــــــك و لــــــــــن أتــــــــــردد..، باختصــــــــــار أطالــــــــــب و النمطّي املذهبّي

، دار العام للمالیین -1 63، ص: 1979: مارس 01، ط - بیروت-جبور عبد النور،المعجم األدبيّ
131، ص: 1991: 01المعاصر، دار الحرف العربيّ للطباعة و النشر و التوزیع، ط األدبيینظر، عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد -2
241، ص: 1978: 02ط - بیروت-أدونیس، زمن الشعر، دار العودة -3
250- 249أدونیس، فاتحة لنھایات القرن، ص: -4
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باالنفصــــــال عـــــــن املــــــوروث الـــــــذي ُأســــــتُنفَذ ومل يعـــــــد خيتــــــزن أيّـــــــة طاقــــــة لإلجابـــــــة عــــــن أيّـــــــة مشـــــــكلة 
اها اليوم" يقة جن .1عم

و بالتـــــــايل جتعلنـــــــا عـــــــودة ســـــــريعة لقـــــــراءة أقـــــــوال أدونـــــــيس، قـــــــراءة متأنّيـــــــة نكتشـــــــف و نالحـــــــظ 
التنـــــاقض الـــــذي وقـــــع فيـــــه مـــــن خـــــالل نظرتـــــه للـــــرتاث، و تذبـــــذب موقفـــــه منـــــه مـــــن كتابـــــة إىل مـــــدى 
ــــــريا مــــــا جنــــــده جيهــــــر أخــــــرى ــــــه، و كث ــــــة بدون ــــــالرتاث إذ ال حداث ــــــك ب ــــــدعو إىل التمّس ، فمــــــرّة جنــــــده ي

بالقطيعة لكّل ما هو أصيل.
ــــــة يف فكــــــر (أ ــــــأّن فلســــــفة احلداث ــــــةلتحيلنــــــا املالحظــــــة و الفهــــــم ب ــــــىن بثنائّي ــــــيس) تُع القطيعــــــة دون

التجــــــاوز، القطيعــــــة مــــــع املاضــــــي (الــــــرتاث) و جتــــــاوز احلاضــــــر، فحداثــــــة أدونــــــيس هــــــي الثــــــورة علــــــى و 
األمنــــاط الســــائدة و األســــاليب الــــيت يراهــــا مبتذلــــة، و يطالــــب يف مقابــــل ذلــــك افتتــــاح آفــــاق جتريبيّــــة 

ـــــري تكـــــون يف مســـــتوى التســـــاؤل، و شـــــرط  ـــــة و ابتكـــــار طـــــرق للتعب هـــــذا  جديـــــدة يف املمارســـــة الكتابّي
.2كّله الصدور عن نظرة شخصّية فريدة لإلنسان و الكون

يُفهــــــم ممّــــــا ســــــبق أّن احلداثــــــة يف الفكــــــر األدونيســــــّي متثّــــــل إيديولوجيــــــة مضــــــادة للــــــرتاث العــــــرّيب، 
ـــــــه تقليـــــــديّا ال يرقـــــــى إىل و كـــــــّل شـــــــاعر حيـــــــاول ن كتاباتـــــــه شـــــــيئا مـــــــن الـــــــرتاث ســـــــيبقى فّن أن يضـــــــّم

رؤيــــــة يوســــــف اخلــــــال إىل مســــــألة حضــــــور الــــــرتاث يف الشــــــعر مســــــتوى الكتابــــــة احلداثّيــــــة ، "و تبــــــدو 
ـــــة  ح هـــــذه الرؤيـــــة بـــــني القـــــول بإعطـــــاء احلرّي ـــــرتّج علـــــى شـــــيء مـــــن االضـــــطراب و عـــــدم االســـــتقرار، فت
ــــــــنظم دون قواعــــــــد مســــــــبقة، و بــــــــني أن يُطــــــــوّع الشــــــــاعر املوهــــــــوب األســــــــاليب  املطلقــــــــة للشــــــــاعر في

"املعروفــــــة دون أن تعلــــــن هــــــذه عــــــن نفســــــها يف عطائــــــه اإلبــــــداع ، و نقــــــرأ لــــــه قــــــول آخــــــر يــــــوحي 3ّي
: "مرحلـــــة الشـــــعر احلـــــديث تبـــــدأ حـــــني يقلـــــع الشـــــاعر عـــــ ن تقليـــــد األقـــــدمني معـــــىن و مبـــــىن، فيـــــه بـــــأّن

ــــد مســــتقاة مــــن جتاربــــه هــــو و مســــتوحاة مــــن مشــــكالتهو  هــــو كإنســــان ينصــــرف إىل شــــق طريــــق جدي

307، ص: القرن فاتحة لنھایاتأدونیس، -1
321ص: المرجع نفسھ، ینظر:-2
113عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد األدبي المعاصر، ص: -3
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ــــــة 1يعــــــيش يف هــــــذا العصــــــر" د الشــــــعر بأنّــــــه جترب شخصــــــّية ينقلهــــــا ، و هــــــو يف هــــــذا حيــــــاول أن حيــــــّد
الشاعر إىل اآلخرين يف شكل فّين يناسبها.

ــــــاب البيــــــايت فقــــــد نظــــــر إىل الــــــرتاث مــــــن زاويــــــة الواقــــــع االجتمــــــاعي باعتبــــــار أن  ــــــا عبــــــد الوّه أّم
ـــــــد معـــــــا، مـــــــع  ـــــــى القـــــــدمي و اجلدي ـــــــواءه عل ـــــــه التفاعـــــــل مـــــــع اآلخـــــــر الواقـــــــع يكـــــــون أوســـــــع إلحت قبول

مجتمــــــع القــــــدرة علــــــى البقــــــاء و الصــــــمود مــــــن للاألجنــــــّيب، ألّن االنفتــــــاح مــــــن وجهــــــة نظــــــره يعطــــــي
جمتمــــع إنســـــاّين مــــن جهـــــة أخــــرى، يف حـــــني يبقــــى االعتمـــــاد جهــــة، و طاقــــة علـــــى املشــــاركة يف بنـــــاء

ن إىل جانـــــــب كـــــــل مـــــــن اجلديـــــــد املســـــــ ـــــــايت عنصـــــــر مكـــــــّو تجلب، و ذلـــــــك لبنـــــــاء فـــــــالرتاث عنـــــــد البّي
اإلســـــالمي أكـــــرب شـــــاهد علـــــى التفاعـــــل احلضـــــارّي بـــــني األجنـــــاس جمتمـــــع أفضـــــل، و التـــــاريخ العـــــرّيب 

.2املختلفة
طريـــــق إجيـــــاد للشـــــاعر أن يصـــــل إىل رؤيـــــة جديـــــدة إالّ عـــــن ويـــــرى أيضـــــا أنّـــــه  مـــــن غـــــري املمكـــــن

انقطـــــــاع عنـــــــه يف اآلن احلاضـــــــر، فاإلبـــــــداع يف نظـــــــره تواصـــــــل مـــــــع الـــــــرتاث و العالقـــــــة بـــــــني املاضـــــــي و 
ـــــة احلديثـــــة  ـــــى ضـــــوء التجرب ـــــه عل ـــــد ل ـــــل هـــــو تشـــــكيل جدي ـــــيس هـــــدما للقـــــدمي، ب ـــــد ل نفســـــه، و اجلدي

:3اليت جيب أن تنطلق من املعطيات اآلتّية
 ضــــرورة تقــــدير الــــرتاث يف إطــــاره اخلــــاص مــــن حيــــث هــــو كيــــان مســــتقل، تربطنــــا بــــه وشــــائج

تارخيّية.
 ّة لتقـــــــدير مـــــــا فيـــــــه مـــــــن قـــــــيم ذاتيّـــــــة، باقيـــــــة يف إعــــــادة النظـــــــر إليـــــــه يف ضـــــــوء املعرفـــــــة العصـــــــري

. إبداعنا العصرّي
 خلــــــــق نــــــــوع مــــــــن التــــــــوازن التــــــــارخيّي بــــــــني اجلــــــــذور الضــــــــاربة يف أعمــــــــاق املاضــــــــي و الفــــــــروع

.الناهضة على سطح احلاضر

113، ص: الحداثة في النقد األدبي المعاصرعبد المجید زراقط،-1
، منشورات إتحاد -2 ّ اد الشعر العربيّ الحر ّ 16، ص: 2005-دمشق-الكتّاب العرب، ینظر: فاتح العالّق، مفھوم الشعر عند رو
20ینظر: المرجع نفسھ، ص: -3
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" ويّتفــــق (عبــــد املعطــــي حجــــازي) مـــــع مــــا ذهــــب إليــــه الشـــــاعر (صــــالح عبــــد الصــــبور)، علـــــى 
ـــــــرتاث، فالشـــــــاعر حيـــــــ اول أن ميتلـــــــك الـــــــرتاث دون أن يـــــــذوب فيـــــــه، و أن يكتســـــــب ضـــــــرورة متثّـــــــل ال

مبـــــــا يـــــــرث يتقّيـــــــدأي بـــــــني مـــــــنالـــــــرتاث ال أن يرثـــــــه، و هـــــــذا هـــــــو الفـــــــرق بـــــــني اجلـــــــرب و االختيـــــــار، 
ــــــــد  ــــــــد خلقــــــــه، فالعالقــــــــة األوىل بــــــــالرتاث تقــــــــف عن ــــــــرتاث و يعي ــــــــده، و بــــــــني مــــــــن يكتشــــــــف ال فيقّل
ــــرتاث لتســــتغين  ــــدة تنطلــــق مــــن ال لقصــــيدة اجلدي
س اإلبــــــــداع علــــــــى االكتســــــــاب أّوال 

.1التجاوز ثانّيا حىت ال تكون القصيدة نسخة عن املوروث"و 
ــــــا ــــــز مالمــــــح التحــــــديث العــــــرّيب و يربزهــــــا يف " أّم د بشــــــكل متمّي جــــــابر عصــــــفور، فنجــــــده حيــــــّد

، هــــــو شــــــرط القطيعــــــة املعرفيّــــــة مــــــع الــــــرتاث و رفضــــــه، باعتبــــــاره  إطــــــارا -الــــــرتاث-شــــــرط ضــــــرورّي
ـــــــنمط  ـــــــرتاث يف ال ـــــــه: " ومل يعـــــــد اهلـــــــدف مـــــــن قـــــــراءة ال ـــــــده يف قول ـــــــا مرفوضـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا يؤّك مرجعّي

ــــد اســــتعادة املاضــــي بكــــ ــــة و لّ اجلدي أدبيــــة، فقــــد أضــــحت هــــذه املبــــادئ مــــا يقــــرتن بــــه مــــن قــــيم مجالّي
ــــذي ينطلــــق مــــن  ر الفــــردّي ال ــــه قــــرين التحــــّر و القــــيم قرينــــة إطــــار مرجعــــّي مرفــــوض، صــــار التمــــّرد علي

، و و إذا كـــــان هـــــذا األخـــــري إطـــــار مرجعـــــّي مضـــــاد، ميعـــــين اســـــتبدال احلاضـــــر باملاضـــــّي الغـــــرب املتقـــــّد
ل قطيعة حاّدة مع الرتاث بوجه عام"بالشرق املتخّلف، فإنّه كان  .2يعين بدايًة أّو

ــــــــة الغربيّــــــــة و االنبهــــــــار بعقــــــــل اآلخــــــــر و لعــــــــّل االرمتــــــــاء اجلزئــــــــّي أو الكلــــــــّي يف أحضــــــــان الثقاف
منجزاتــــــه يف مقابــــــل حتقــــــري العقــــــل العــــــرّيب و منجزاتــــــه هــــــو الــــــذي دفــــــع بــــــاملثّقف العــــــرّيب إىل حماولــــــة و 

ولـــــة حتـــــديث العقـــــل العـــــرّيب تأسيســـــا علـــــى النمـــــوذج الغـــــرّيب حتقيـــــق قطيعـــــة معرفّيـــــة مـــــع املاضـــــي و حما

.3العربّية طائعا خمتارا حتت سيف اهليمنة الغربّية

اد الشعر العربيّ الحر-1 ّ ق، مفھوم الشعر عند رو ّ 19، ص: فاتح العال
رة، نحو نظریّة عربیّة، مطابع الوطن -2 43، ص: 2001أغسطس: -الكویت- عبد العزیز حمودة، المرایا المقعّ
31المرجع نفسھ، ص: ینظر:-3
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كـــــذلك " و احلقيقـــــة أّن االنبهـــــار مبنجـــــزات اآلخـــــر لـــــيس خطيئـــــة يف حـــــّد ذاتـــــه، لكنّـــــه أصـــــبح
بضـــــرورة حـــــدوث -املنـــــاداة كمـــــا تفعـــــل النخبـــــة-حينمـــــا قوبـــــل بـــــالتنكر للـــــرتاث الثقـــــاّيف العـــــرّيب، أو 

.1قطيعة معرفّية كاملة معه كشرط لتحقيق التحديث و احلداثة"

ــــــاد الــــــذين اخرتنــــــاهم جنــــــد رائــــــدة الشــــــعر احلــــــّر (نــــــازك -علــــــى ســــــبيل التمثيــــــل ال احلصــــــر-و النّق
ل مـــــــــن نظّـــــــــر املالئكــــــــة) باعتبارهـــــــــا صـــــــــاحبة الســــــــبق يف تفجـــــــــري طاقـــــــــات التج ربــــــــة احلداثيّـــــــــة، و أّو

ـــــات احلداثـــــة ومـــــارس ـــــة تقني ـــــرتاث قائلـــــة: النقدّي د موقفهـــــا مـــــن ال حتـــــّد
س املقــــاييس " ــــا حــــني نقــــّد ــــيت يتيحهــــا إنّن ــــر الراحــــة ال ــــا نقــــرُّ يف أالّ نعّك ــــا جــــاهزة إّمن ــــيت احنــــدرت إلين ال

ـــــد، جـــــاز  ـــــنظم القدميـــــة صـــــاحلة للبقـــــاء، ضـــــروريّة للمجتمـــــع اجلدي ـــــا هـــــذا التقـــــديس..فإذا كانـــــت ال لن

.2املعاصر"
ـــــه يعـــــدُّ خمالفـــــة نســـــتنتج  ـــــب ل ممـــــا قالتـــــه الناقـــــدة أّن احملافظـــــة و االلتـــــزام الكلـــــّي بـــــالرتاث و التعّص

ـــــة مبـــــا يتوافـــــق مـــــع عصـــــرهم مـــــع  ـــــت الشـــــعراء املعاصـــــرين إىل الكتاب ـــــدال، فقـــــد طالب الوســـــطّية و االعت
تـــــزامهم بقواعـــــد الّلغـــــة العـــــرّيب، دون أن تتعّصـــــب إىل النهـــــل مـــــن الثقافـــــات األخـــــرى، حمـــــافظتهم و ال

ل إبــــــداعا مميّــــــزا ال -االلتــــــزام-ألّن كــــــل هــــــذه العناصــــــر جمتمعــــــة ( التجديــــــد التــــــأثر بــــــاآلخر) تشــــــّك
الشـــــاعر العـــــرّيب املعاصـــــر مـــــا يف يشـــــبه القـــــدمي، وال هـــــو نســـــخة عـــــن اآلخـــــر، تقـــــول: " إذا أضـــــاف

ــــــدة مل نفســــــه مــــــن ثقافــــــة ج ــــــه مــــــن جتــــــارب معّق ــــــدة، و لذهنــــــه مــــــن ســــــعة و إدراك، ومــــــا يف حيات دي
يعرفهــــا القــــدماء، إذا التقــــى هــــذا اجلديــــد املعاصــــر بغــــىن الّلغــــة و خصــــوبتها سينشــــأ مــــن ذلــــك شــــعر 

، ذلــــــــك أّن الــــــــرتاث 3ال يشــــــــبهه شــــــــيء مــــــــن الشــــــــعر العــــــــرّيب الســــــــابق ألّن لــــــــه خصــــــــائص متفــــــــرِّدة"

رة ص : -1 31عبد العزیز حمودة، المرایا المقعّ
486ص: 1974: مایو 01ط -بیروت-دار العلم للمالیین ،مع العربيّ نازك المالئكة، التجزیئیّة في المجت-2
21، ص: 2000، ینایر الثقافةالھیئة العامة لقصور نازك المالئكة، سیكولوجیة الشعر و مقاالت أخرى، -3
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جــــواهر مــــن التجــــارب اإلبداعيــــة املتميّــــزة ميكــــن اإلفــــادة منهــــا يف الشــــعرّي العــــرّيب حيمــــل بــــني طّياتــــه 
مـــــه هـــــذا الـــــرتاث للشـــــاعر املعاصـــــر مـــــن  ـــــا ميكـــــن أن يقّد ـــــة الراهنـــــة، فضـــــال عّم إثـــــراء احلداثـــــة اإلبداعّي
أدوات إجرائيّــــــة و إمكانــــــات لغويّــــــة و إيقاعيّــــــة ال غــــــىن لــــــه عنهــــــا، ألّن الشــــــاعر ال ميكــــــن أن يكــــــون 

ــــــه إطّــــــالع واســــــع علــــــى جتــــــارب احــــــداثّيا حبــــــق إذا مل يكــــــن  ن مــــــن جتاوزهــــــا ل ــــــتمّك ــــــن ي ــــــرتاث، و ل ل
.1إعطاء بدائل عنها من فراغو 

و لعــــــّل مــــــن أهــــــّم أســــــباب فشــــــل بعــــــض التجــــــارب الشــــــعريّة احلداثيّــــــة يف التواصــــــل الفّعــــــال مــــــع 
ــــاب الــــرتاث فيهــــا، و مبــــا  ــــرتاث، أو غي ــــة مــــع ال املتلقــــي، خصوصــــا العــــرّيب، هــــو ضــــعف تعامــــل احلداث

ات اإلبداعيــــــة لنــــــازك املالئكــــــة كانــــــت تراثيّــــــة بســــــبب البيئــــــة االجتماعيّــــــة، و كــــــذا احملــــــيط أّن املنطلقــــــ
ال ميكننـــــــــا هضـــــــــم أفكـــــــــار و آراء جهابـــــــــذة األدب العـــــــــرّيب القـــــــــدمي،األســـــــــرّي الـــــــــذي ســـــــــاعدها يف

جتربتهـــــا كـــــان بســـــبب غيـــــاب الـــــرتاث أو ســـــوء التعامـــــل معـــــه، بـــــل الســـــبب يف نكـــــوصالقـــــول بـــــأنّ 
تقـــــــــديرنا هـــــــــو أّن حـــــــــداثتها الشـــــــــعريّة مل تكـــــــــن توازيهـــــــــا حداثـــــــــة يف األذهـــــــــان و العقليـــــــــات، وال يف 

احلياة االجتماعية و املؤّسسات الثقافّية، على عكس الشعراء الذين جاؤوا بعدها.
الــــــرتاث، خــــــربات جــــــاهزة، جتــــــاوزت مرحلــــــة االختيــــــار، إىل هنــــــا جتــــــدين مســــــوقا إىل القــــــول بــــــأّن 

ضـــــــعت علـــــــى احملـــــــك مصـــــــيبة أو خمطئـــــــة، و لكّنهـــــــا يف مجيـــــــع األحـــــــوال دروســـــــ مفيـــــــدة او جتـــــــارب ُو

ر إمكـــــان القط يعــــة مــــع الــــرتاث، و خمطــــئ كــــذلك مـــــن موقفــــه مــــن ذاك الــــرتاث، و خمطــــئ مــــن يتصــــّو
ــــــه يعــــــين القطيعــــــة مــــــع احلاضــــــر،  ــــــه و االسرتشــــــاد ب س ل ــــــتحّم ــــــرتاث و ال ــــــور أن احلــــــديث عــــــن ال يتّص

شـــــــريطة أن يتـــــــوّفر الـــــــوعي الســـــــليم باحلاضـــــــر إىل اإلحاطـــــــة الواعيّـــــــة ،فـــــــالعكس هنـــــــا هـــــــو الصـــــــحيح
إعــــــادة فهمــــــه خــــــالل مــــــن بــــــالرتاث و القــــــدرة علــــــى حتديــــــد منــــــاطق التواصــــــل معــــــه و اإلفــــــادة منــــــه

اختيــــــارهو 
إىل واقـــــــع الكتابـــــــة -و إســــــتفّزت الـــــــبعض اآلخــــــر-النقديّــــــة الـــــــيت أثــــــارت انتبـــــــاه املثقفــــــني و القـــــــرّاء 

ّ شریق، في شعریّة قصیدة النثر، منشورات إتحاد كتّاب المغرب، ط ینظ-1 10- 09، ص: 2003: یونیو 01ر: عبد هللا
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الكثــــــــــري مــــــــــن الشــــــــــعريّة احلداثيّــــــــــة يف الثقافــــــــــة العربيّــــــــــة، بــــــــــالرغم مــــــــــن التســــــــــاؤالت الــــــــــيت صــــــــــحبها 
نائيّــــــــــة الشــــــــــعر/ الكتابــــــــــة أو االعرتاضــــــــــات هلــــــــــذا الــــــــــنمط اجلديــــــــــد مــــــــــن الكتابــــــــــة، خاصــــــــــة عــــــــــرب ث

ميكــــــن تصــــــنيفها ضــــــمن الشــــــاعر/
ضـــــــرورة احملـــــــاوالت اجلّـــــــادة الراميّـــــــة إىل تأســـــــيس نظريّـــــــة شـــــــعريّة 

الن طرفـــــــــا أساســــــــّيا يف العمليّـــــــــة باعتبارمهــــــــاالتنظـــــــــري الشــــــــعرّي للشـــــــــاعر، و ةالنظريّــــــــة الشــــــــعريّ  يشــــــــّك
الشعريّة.

ل بيــــــانئكــــــة لثنائيّــــــة الشــــــاعر/ الناقــــــد، و و بتجســــــيد نــــــازك املال عــــــرّيب أديبّ إقــــــدامها لكتابــــــة أّو
لنســــــق إبــــــداعّي يف التأســــــيسبــــــذلك، كانــــــت تســــــاهم1947شــــــظايا و رمــــــاد" ســــــنة 

جديد ينّم عن عوامل إيديولوجّية و أخرى اجتماعية و ثقافّية.
ـــــــل يف ت لنـــــــا جمموعـــــــة أمـــــــن منطلـــــــق التأّم ـــــــا هـــــــذه العوامـــــــل تبـــــــّد اـــــــا ضـــــــروريّة حمســـــــئلة رأين اك

: هي على النحو التايلبالنسبة للفصل اآليت، و
هل للشاعر مشروعّية الممارسة النقديّة؟

 تضع الشاعر في اعتبار القارئ/ الجمهور نموذجا للمثّقف المؤثّر في الممارسة النقديّة.. هل
مرحلته؟

و هل باستطاعة هذا النموذج أن يستمّد مكانته من حضوره الشعرّي فقط أم يتوّجب عليه 
دة األوجه..؟ توظيف فاعلّية ثقافّية متعّد





" النـــــــقد النـــــسائي ليس ضيفا عابــــــرا، إنه هنا ليبقى...
وطنا دائــــــــــما..."و علينا أن نجعله
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ّـــــة نشـــــاط  ر احلاصـــــل يف العـــــامل، خصوصـــــا الـــــوطن العـــــريب، تـــــأثريا كبـــــريا يف تقوي لقـــــد كـــــان للتطـــــّو
ــــــــة، و زيــــــــادة تأثريهــــــــا و تأثّرهــــــــا و األدب العراقــــــــي  خلــــــــق املنــــــــاخ املناســــــــب لتنــــــــامي احملــــــــاوالت األدبّي

بـــــالظروف الـــــيت كانـــــت ســـــائدة آنـــــذاك، خاصـــــة الظـــــروف السياســـــّية الـــــيت شـــــهدها العـــــراق، و الـــــيت 
ـــــــــعراء يف   اليّـــــــــا، فبعـــــــــد صـــــــــياغتها أدبيّـــــــــا و التعبـــــــــري عنهـــــــــا مجكيفيّـــــــــة أثقلـــــــــت كاهـــــــــل األدبـــــــــاء و الّش

ـــــزت هـــــي األخـــــرى الـــــبعض و اّدة الـــــيت طالـــــت الشـــــكل ااجلـــــاحملـــــاوالت الكثـــــرية و  ، حّف أقنعـــــتهم لشـــــعرّي
ر  بتغيــــري املضــــامني وفقــــا ألشــــكال تناســــبها هــــي األخــــرى، ومــــا كــــان هــــذا ليحصــــل مبعــــزل عــــن التطــــّو
العــــام الـــــذي ارتـــــبط بنضـــــج القـــــوى الفكريّـــــة الـــــيت لعبـــــت فيهـــــا سياســـــة املثاقفـــــة و التـــــأثر بـــــاآلخر دورا 

ذه األخــــــرية أن  ســــــامهت يف بلــــــورة مفــــــاهيم جديــــــدة للشــــــعر العــــــريب مهمــــــا يف ختصــــــيبها، فكــــــان هلــــــ
اد أخرجتــــه مــــن حــــدوده الضــــّيقة الــــيت عاشــــها  ــــرّو ــــاه الشــــعراء ال ت انتب خــــالل ســــنواته املاضــــّية، و شــــّد

الشعريّة.
ر نــــــازك امل 1947ت ســــــنة أّن بدايــــــة الشــــــعر احلــــــر كانــــــالئكــــــةتــــــذُك

يف أواخــــــر عــــــامهــــــل كــــــان حبــــــادر شــــــاكر الســــــّياب انــــــه كتــــــب قصــــــيدته ، وذكــــــر بــــــ1الكــــــوليرا
ـــــث أشـــــعل 1946 ـــــل قضـــــّية الســـــبق و الريـــــادة يف التأســـــيس لـــــنمط شـــــعري هـــــذان، حي الرأيـــــان  فتي

قضـــــــــّية الســــــــبق هـــــــــذه ال حتتـــــــــاج إىل اهتمـــــــــام، ألّن -و مــــــــن وجهـــــــــة نظرنـــــــــا-جديــــــــد، غـــــــــري أنـــــــــه 
التجربتــــــان متقاربتــــــان زمنيــــــا، كمــــــا أّن حمــــــاوالت الشــــــاعرين هــــــي يف احلقيقــــــة اســــــتكماال ملــــــا ســــــبقها 

تِّـــــــبَ التجـــــــارب الســـــــابقة ع مـــــــة الظـــــــروف للشـــــــاعرين، ملـــــــا ُك
حملاولتهما أن تعيش طويال.

اد الشــــعر احلــــر أثــــر واضــــح منــــذ بدايــــة هــــذه احلركــــة يف إرســــاء املفــــاهيم األســــاس لقــــد " كــــان لــــرّو
أهــــــداف هم النظــــــرّي النقـــــدّي و التطبيقـــــّي للتعبـــــري عـــــن لضـــــرورات التحـــــديث الشـــــعري بفضـــــل وعـــــي

ینظر: نازك المالئكة: قضایا الشعر المعاصر، ص: 35 -1
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قــــــد جتلّــــــت آراؤهــــــم التحديثيّــــــة التنظرييّــــــة يف بــــــادئ األمــــــر يف مقدمــــــة دواويــــــنهم احلركــــــة اجلديــــــدة، و 
.1اليت تعدُّ مبثابة البيانات األوىل اليت عملت على إرساء مفهوم حداثتهم الشعريّة "

ــــــك )لنــــــازك املالئكــــــةاألجــــــدر أن يكــــــون (لــــــذلك ف الســــــبق إىل تقــــــدمي جتربــــــة الشــــــعر احلــــــر، وذل
الــــــــيت صـــــــدرت عــــــــام: شــــــــظايا و رمـــــــاد

1949
ا األســـــــباب الـــــــيت للشــــــعر و ماهيتـــــــه و وظيفتـــــــه و ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق شـــــــروحات بّينـــــــت مـــــــن خالهلـــــــ

–باعتبــــــاره خطابــــــا نقــــــديّا -وعليــــــه يــــــروم هــــــذا الفصــــــل الولــــــوج إىل ماهيــــــة البيــــــان الشــــــعري  
ـــــدها  ـــــيت توقفـــــت عن ـــــازك المالئكـــــة إســـــتكناها و مســـــاءلة، إذ كثـــــرية هـــــي املفـــــاهيم ال طرحتهـــــا يف و ن

ــــاس  ــــا الــــذي وصــــفه إحســــان عب ا 2بأنــــه مقدمــــة نقديّــــة تــــدل علــــى وعــــّي بأبعــــاد طريقــــة جديــــدة بي

حتــــــديث مل يشــــــهدها الــــــوطن العــــــريب منــــــذ و اعتربهــــــا ســــــلمان الواســــــطي هــــــو اآلخــــــر حركــــــة تغيــــــري"و
األنـــــــــــدلس أيضـــــــــــا، وهـــــــــــي تشـــــــــــبه مقدمـــــــــــة الكبـــــــــــرية يف بغـــــــــــداد العباســـــــــــيني و يفعهـــــــــــد اإلزاحـــــــــــة

أ ـــــــا 1800الثانيــــــة عــــــام )، يف طبعتهــــــا Lyrical Belldsموعتــــــه ()وردزورث( ـد إذ بـــــ  ،
احلركــــــــة الرومانســــــــّية يف الشــــــــعر اإلنكليــــــــزي مــــــــن حيــــــــث لغتــــــــه و إيقاعاتــــــــه و مضــــــــمونه، مث نــــــــاقش 

، وهـــــــذا مـــــــا فعلتـــــــه  نـــــــازك املالئكـــــــة  يف شـــــــظاياها " مـــــــن الـــــــيت ســـــــامهت،3عمليّــــــة اخللـــــــق الشـــــــعرّي
ـــــة يف إحـــــداث خالهلـــــا لراغب
التغيري.

ـــــا أنّ  ـــــة يف األدب العـــــرّيب واكبتهـــــا حركـــــة ترمجـــــة ترافقـــــت مـــــع مـــــن هنـــــا يبـــــدو جلّي احلركـــــة احلداثّي
حركــــة احلداثــــة، و حركــــة الرتمجــــة يف حقيقتهــــا حركتــــان: حركــــة ترمجــــة اإلبــــداع، و حركــــة ترمجــــة النقــــد 
ـــــلة أربـــــع حركـــــات يف حركـــــة واحـــــدة، حركتـــــان  األدّيب، و هلـــــذا فـــــإّن حركـــــة احلداثـــــة يف أدبنـــــا هـــــي حمّص

سامر فاضل عبد الكاظم األسدي:مفاھیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین، دار الرضوان للنشر و التوزیع، ط 01: 2012، ص: 210 -1
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النقـــــد يّـــــة و غربيّـــــة، و مبـــــا أّن األدب و و غربيّـــــة، و حركتـــــان يف النقـــــد أيضـــــا: عربيف اإلبـــــداع: عربيّـــــة 
ـــــــة أن تنـــــــتعش إالّ إذا رافقتهـــــــا حركـــــــة يف فلـــــــك يتحركـــــــان  واحـــــــد، فـــــــال ميكـــــــن حلركـــــــة احلداثـــــــة األدبّي

ؤا ،نقديّـــــــة، و هـــــــذا مـــــــا حـــــــدث بالفعـــــــل ـــــــاد اجلـــــــدد تبـــــــّو خصوصـــــــا عنـــــــدما بـــــــرزت طائفـــــــة مـــــــن النّق
ــــــمقاعــــــدهم يف تلـــــــك احلركـــــــة، ـــــــم اســـــــتطاعوا اجلمــــــع بـــــــني نظـــــــمو عرفــــــوا باســـــــم الشـــــــعراء النّق اد ّأل

العلم به.الشعر و 
لت  ـــــاد الـــــيت عرفـــــت انتشـــــارا واســـــعا و شـــــّك إّن هـــــذا القـــــول جيعلنـــــا نتطـــــّرق لظـــــاهرة الشـــــعراء النّق

، لكــــــن قبــــــل احلــــــديث عــــــن الظــــــاهرة جيــــــدر بنــــــا الوقــــــوف القــــــدماء و احملــــــدثنينقطــــــة خــــــالف لــــــدى 
ــــد مفهــــو  ــــدت مــــن خالهلــــا ظــــاهرة الشــــعراء م البيــــان الشــــعن عري/ النقــــدي باعتبــــاره التجربــــة الــــيت جتّس

ــــــديوان الشــــــعري للشــــــاعر، أم   رت ال ــــــت تلــــــك البيانات(املقــــــدمات) قصــــــرية تصــــــّد النقــــــاد، ســــــواء كان
كانت بيانات مفردة جاءت مستقلة عن الديوان. 

مــــا لســــان ابــــن منظــــور جنــــدها تعــــين "يفالبيــــانإّن عــــودًة ســــريعة إىل الداللــــة املعجميّــــة لكلمــــة 
ّ بـــــــه الشـــــــيء مـــــــن داللـــــــة و غريهـــــــا " لـــــــة مصـــــــطلح البيـــــــان لتعـــــــين اإلبانـــــــة ، ومنـــــــه جـــــــاءت دالبـــــــني

ِويَّ عــــــن ابــــــن عبــــــاس عــــــن النــــــيبِّ الكشــــــف، و القــــــدرة علــــــى التبليــــــغ و اإلقنــــــاع،و  صــــــلى اهللا و قــــــد ُر
مـــــــاً عليـــــــه و ســـــــلم أنـــــــه قـــــــال:"إّن مـــــــن البيـــــــان لســـــــحراً، و  البيـــــــان: إظهــــــــار و "،إّن مـــــــن الشـــــــعر ِحلَك

، وهـــــــــو مـــــــــن الفهـــــــــم و ذكـــــــــاء ال ـــــــــن، و أصـــــــــله الكشـــــــــف املقصـــــــــود بـــــــــأبلغ لفـــــــــظٍ قلـــــــــب مـــــــــع اللََّس
ـــــا كــــان يعنيــــه املصــــطلح قـــــدميا، ،1الظهــــور"و  إال أّن مفهــــوم البيــــان الـــــذي نقصــــد دراســــته خيتلــــف عّم

ـــــب عـــــادة مبناســـــبة  ـــــذي يرت ـــــد مـــــن الكتابـــــات و ال ـــــوع اجلدي ـــــك الن ـــــذي نقصـــــده حنـــــن هـــــو ذل ـــــا ال فأّم
ّ صدور  .عمل شعرّي أو نثرّي لشاعر معني

ـــــــة يف أروبـــــــا"ومـــــــا جيـــــــدر التنويـــــــه بـــــــه هـــــــو أّن  إىل القـــــــرن رجـــــــعيظهـــــــور أوائـــــــل البيانـــــــات األدبّي
ّــــــا-Pléiade(، كبيــــــان مجاعــــــة البيليــــــاد الســــــادس عشــــــر ، الــــــذي وضــــــعه األديــــــب الفرنســــــّي )الثري

.407-406ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مادة (ب ي ن)، ص: -1
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Joachim duجــــواكيم دي بيليــــه( Bellay( بعنــــوان  ،1549ســــنة)عــــن يف الــــدفاع
Défense et illustration de la langeالّلغـــة الفرنســـّية و تبيـــان فضـــائلها 

française( تينّيــــــة مــــــن أجــــــل، بضــــــرورة إحــــــالل تطــــــوير أدب فرنســــــي الّلغــــــة الفرنســــــّية مكــــــان الالّ
، و بـــــــــني ســـــــــنيت  ّ قـــــــــومي حيـــــــــاكي أدب قـــــــــدماء اليونـــــــــانيني و املعاصـــــــــرين مـــــــــن الكّتـــــــــاب اإليطـــــــــاليني

ــــــــــــــة 1798-1800 ــــــــــــــايوم (نشــــــــــــــرت جمّل ــــــــــــــات األديبــــــــــــــني )Athéniumأتِن ــــــــــــــة بيان ، األملاني
( الرومانســـــــّية) يف مواجهـــــــة مجـــــــود يّـــــــة أفكـــــــار احلركـــــــة اإلبداعصـــــــاغا فيهـــــــا،)شـــــــليغلو()نوفـــــــاليس(
صـــــــــــرامة قواعـــــــــــد االتباعيـــــــــــة اجلديـــــــــــدة  الكالســـــــــــيكّية اجلديـــــــــــدة)، وكتـــــــــــب الشـــــــــــاعر اإلنكليـــــــــــزّي و 

ــــــــة ســــــــنة (وردزورث) متــــــــه للقصــــــــائد الغنائّي ، )كولريــــــــدج(، الــــــــيت نظمهــــــــا مــــــــع الشــــــــاعر 1800مقّد
ــــــال  األريــــــاف و ســــــالمها طمأنينــــــة حيــــــاة نقــــــدا الذعــــــا ألســــــلوب احليــــــاة الربجــــــوازي يف املــــــدن، مفّض

متــــــــــه دســــــــــتورا للحركــــــــــةو  ، نقائهــــــــــا، فصــــــــــارت مقّد ــــــــــة يف األدب اإلجنليــــــــــزّي وتعــــــــــّد دراســــــــــة اإلبداعّي
)أركاديـــــانزلـــــة بيـــــان األكادمييـــــة الروميّـــــة (، مب)A.L Muratoriموراتـــــوري (الكاتـــــب االيطـــــاّيل 

، وظـــــّل انتصـــــار اإلبداعيّـــــة بصـــــورة علـــــى بقايـــــا حامســـــة الــــذي يـــــدعو إىل العـــــودة للـــــذوق الكالســـــيكّي
ظهــــــــرت بيانــــــــات أدبّيــــــــة خمتلفــــــــة ألدبــــــــاء ،1835-1825االتباعيــــــــة، و يف فرنســــــــا بــــــــني عــــــــاميّ 

و غــــريهم، وقــــد وجــــدت )ألفريــــد دي موســــيه) و(المــــرتني(،)ألكســــندر دومــــا(معــــروفني أمثــــال: 
مــــــة )شكســــــبري) و(ســــــتندال(هــــــذه العمليّــــــة تعبريهــــــا الربنــــــاجمّي يف دراســــــة  فيكتــــــور (، ومــــــن مثَّ يف مقّد

م (1827) ســــنة Préface de Cromwellكرومويــــل (ملســــرحّية )هيجــــو )بلــــزاك، وقــــّد
ـــــّي  ـــــه الروائ مـــــة عمل ـــــة )Comédie humaineامللهـــــاة اإلنســـــانّية (يف مقّد ـــــة النقدّي ، الواقعّي

)Critical Realism(بِلنســــــــكي) يف روســـــــيا يف املرحلــــــــة نفســــــــها )، و قامــــــــت كتابـــــــات
اة. مش يفة  بوظ

ـــــــا احلركــــــــة الرمزيّــــــــة ل Symbolisme(أّم ) فقــــــــد وجــــــــدت توصــــــــيفها و برناجمهــــــــا الفكــــــــرّي أّو
بيــــــــــــان (، إذ اســــــــــــتخدمت كلمــــــــــــة 1886ســــــــــــنة )الرمزيّــــــــــــة()جــــــــــــان موريــــــــــــا(مــــــــــــرّة يف مقــــــــــــال 

Manifeste( د هنــــــا ربطــــــا حبقــــــل األدب، و تبــــــع (بيــــــان الرمزيّــــــة) يف فرنســــــا بيــــــان (بــــــاملعىن احملــــــّد
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Le manifeste de laاألرض  terre( هـــا ضـــد (إميـــل زوال) م، وكـــان1887ســـنة وّج
) الــــــذي أصــــــدره (مــــــارتيين) قبــــــل ســــــنة بيــــــان احلركــــــة املســــــتقبلّية(، وهنــــــاك أيضــــــا )األرضيف روايتــــــه (

، Surréalismeالفرنســـــــّية، و تعـــــــّد بيانـــــــات الســـــــريالّية ونشـــــــره يف صـــــــحيفة (الفيغـــــــارو)1910
هر مــــــــن أشــــــــ1942-1924بــــــــني عــــــــامي الــــــــيت صــــــــاغها األديــــــــب الفرنســــــــّي (أندريــــــــه بروتــــــــون)

ا تعتــــــرب قصــــــيدة الشــــــاعر البيانــــــات األدبّيــــــة يف القــــــرن العشــــــرين مــــــن حيــــــث حمتواهــــــا و تأثريهــــــا، كمــــــ
ـــــــــــه إىل جــــــــــيش الفنـــــــــــون الســــــــــوفيييت (ماياكوفســـــــــــكي) ، بيانـــــــــــا حلركـــــــــــة الواقعيّـــــــــــة 1918أمـــــــــــر موّج

.Social Realism"1االشرتاكية 

ن غالبــــا مـــــا تكـــــو ينســــحب " علـــــى نصـــــوص معـــــىنً لبيـــــان يف الدراســــات املعاصـــــرةومنــــه أصـــــبح ل
ـــــان  ـــــة كبي ـــــة، فنّي ـــــة باســـــم حركـــــة سياســـــّية، فلســـــفّية، أدبّي مـــــوجزة، منشـــــورة بكـــــراس أو جبريـــــدة، أو جمّل

ن ،2بيــــــان املســــــتقبليني"و احلــــــزب الشــــــيوعي، بيــــــان الرمــــــزيني،  و املالحــــــظ أّن هــــــذا التعريــــــف يتضــــــّم
و الــــيت متنحــــه وضــــعا اعتباريّــــا خاصــــا (النــــوع، فضــــاء التــــدوين، التوجــــه)املقومــــات األساســــّية للبيــــان

إىل العائلــــة األجناســــّية جتعلــــه خيتلــــف عــــن أجنــــاس خطابيّــــة أخــــرى ميكــــن أن تتقاســــم معــــه االنتمــــاء
ــــداء(الكــــربى، فهــــو يتعــــارض مــــع  الــــذي يــــدعو إىل الفعــــل دومنــــا اقــــرتاح برنــــامج، و خيتلــــف عــــن )الن

ام ـــــــــا، ولـــــــــيس هـــــــــو الـــــــــذي يؤكـــــــــد مواقـــــــــف دون أن يطلـــــــــب مـــــــــن املخـــــــــاطبني اال)اإلعـــــــــالن( لـتــــــــز
داألن هـــــذه األخـــــرية تعتـــــرب مطلبـــــ)العريضـــــة( ّقعـــــاحمـــــّد ـــــمـــــن قِ اُمَو ني، يف حـــــني يبقـــــى بـــــل مجيـــــع املعنّي
.3يصاحب النص الذي يقدمه و يكتفي بشرحه و تربيره)التمهيد(

ــــــــــه :" ذلــــــــــك املكــــــــــان املالئــــــــــم لرتمجــــــــــة النوايــــــــــا )كلــــــــــود أباســــــــــتادو(مــــــــــن جهتــــــــــه يعرّفــــــــــه بأّن
ــــــــة،  ــــــــذلك اإليديولوجّي ّــــــــة، ل الّية، و الصــــــــراعات ألجــــــــل امــــــــتالك الســــــــلطة الرمزي و العالقــــــــات الســــــــّج

ــــــة جمتمــــــع مــــــا" ــــــه براغماتّي ــــــرأُ في ــــــذي تُق ــــــم ال ــــــاره املكــــــان املالئ ــــــاري "، و هــــــو 4ميكــــــن اعتب وضــــــٌع اعتب
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مجاليّــــــة، بــــــل دا لتقاطعــــــات فلســــــفّية، سياســــــّية، و نــــــة، مشــــــروعا، يكــــــون منعقــــــيصــــــوغ يف ظــــــروف معيّ 
.1حيلم بتغيري احلياة و زعزعة النظام االجتماعي"

أهـــــــداف أفكـــــــار و مقاصـــــــد و أيت مبعـــــــىن التصـــــــريح و اإلعـــــــالن عـــــــن البيـــــــان األدّيب مصـــــــطلح يـــــــو 
دة، أدبيّــــــة، سياســــــّية و  اجتماعيــــــة، وقــــــد تّتخــــــذ أديــــــب أو جمموعــــــة مــــــن األدبــــــاء علــــــى أصــــــعدة متعــــــّد

مة البيانات أ دة كاخلطبة أو مقّد أو نثريّة.ةألعمال أدبية إبداعّية شعريّ شكال متعّد
ـــــدوينات " ـــــدت بعـــــض مالحمهـــــا يف بعـــــض الت ـــــان الشـــــعرّي قـــــد جتّس ـــــدو أّن ظـــــاهرة البي ـــــا يب مـــــن هن

ت عـــــن  ـــــة لســـــنوات طويلـــــة، و عـــــربّ رصـــــد أويل الـــــيت أشـــــارت للتحـــــّوالت الـــــيت عاشـــــتها الشـــــعريّة العراقّي

ــــة الشــــاعر مفهو  ــــارة لألســــئلة يف التعــــاطي مــــع مشــــكلة حرّي ــــرا إســــتباقّيا إث ــــرب مؤّش مــــا و إجــــراًء، كمــــا تعت
ّوالت الكونيّـــــــة، فضـــــــال علــــــى ظاهريّـــــــة اخلطـــــــاب الشـــــــعرّي يف إحتماالتـــــــه املفتوحـــــــة علـــــــى مجيـــــــع التحـــــــ

عـــــــن ذلــــــــك أّن الظــــــــاهرة جعلــــــــت مــــــــن النقــــــــد ضــــــــرورة معرفيّــــــــة باعتبــــــــاره حبثــــــــا و حراكــــــــا، أي إنتــــــــاج 
ــــــك ملــــــا حتملــــــه  ر العــــــامل، وذل املقــــــوالت الــــــيت تصــــــف الواقــــــع باعتبــــــاره كــــــالّ و معرفــــــة تتماشــــــى و تطــــــّو

ل مــــــــــن تلــــــــــك التوجّ بيانـــــــــات مــــــــــن نوايــــــــــا و ال اــــــــــا األّو رت خط ا تع ـ إســـــــــ ات  ـ قـفــــــــ ات و تثا ـ اـمــــــــ هــــــــــات إرغ
التارخيّيـــــة، مثلمـــــا اســـــتعارته مـــــن القلـــــق اإلشـــــكاّيل للـــــذات الشـــــعريّة الباحثـــــة عـــــن حريّتهـــــا داخـــــل واقـــــع 
ّـــــة مغـــــايرة، تـــــدفع بتلـــــك الـــــذات إىل لعبـــــة أكثـــــر إشـــــباعا،  ثقـــــاّيف تقليـــــدّي حيتـــــاج إىل إشـــــباعات جوهري

و اليت يثريها الفكر التوليدّي يف النظريّة الشعريّة.
انــــــــات الشــــــــعريّة حتمــــــــل معهــــــــا اســــــــتحقاقات تارخيّيــــــــا و موضــــــــوعّيا يف ولعــــــــّل حــــــــديثنا بــــــــأّن البي

حماولـــــة إســـــقاط النظـــــام الـــــزمّين علـــــى الظـــــاهرة الشـــــعريّة مـــــن حيـــــث حاجتهـــــا إىل اخلـــــروج عـــــن ظـــــاهرة 
أكيـــــد علـــــى حيويّـــــة النـــــوع الشـــــعرّي الـــــنص/ التكـــــرار، و اإلحالـــــة إىل الـــــنص/ الرؤيـــــا، ميثّـــــل أســـــاس الت

رة يف انســــــجامها مــــــع العــــــامل و الوجــــــود و التــــــاريخ، وكــــــذا حتــــــّوالت منائِــــــه، و حيويّــــــة الــــــذات الشــــــاعو 
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ل يف الظـــــواهر الثقافيّـــــة ـــــد قيمـــــة التحـــــّو ـــــك عـــــرب صـــــريورة دائمـــــة تؤّك اإلنســـــان و الفكـــــر و الّلغـــــة، وذل
1"يف الشــــــعريّة العربيّــــــة

، وهــــــي الّلحظــــــة الــــــيت بــــــدأت فيهــــــا حقيقــــــة  إطــــــار هــــــذه الشــــــعريّة، مســــــميات ذات لبــــــوس سياســــــّي
ـــــــل يف النـــــــزوع التعويضـــــــّي يف الشـــــــعريّ  ـــــــيت متّث ـــــــدفاع عـــــــن شـــــــعريّة االخـــــــتالف ال ـــــــدة، أو رمبـــــــا ال ة اجلدي

جوهرها حريّة االختيار. 
: " البيـــــان كفعـــــل معـــــرّيف هـــــو الظُ  ـــــو اإلِ هـــــورُ وعليـــــه ميكـــــن القـــــول بـــــأّن ـــــو اإلِ هـــــمُ ار، الفَ ظَه ام، فَه

له الشـــــــا2املعرفـــــــة"و كحقـــــــل معـــــــرّيف هـــــــو عـــــــاملُ  عر مـــــــن تـــــــداخل العالقـــــــات الفكريّـــــــة ، الـــــــذي يشـــــــّك
ـــــة مـــــع جمتمعـــــه، و بيئتـــــه، يف وقـــــت او  ـــــة " فالشـــــاعر فـــــرد ينســـــج عالقـــــات تفاعلّي ـــــة و االجتماعّي لثقافّي

ــــق يف ســــبيل حترّكــــه الفاعــــل  ــــوحّي هــــذه العالقــــات يواجــــه مــــا يعرتضــــه مــــن عوائ و زمــــان حمــــددّين، و ب
ـــــر لـــــه مـــــن وســـــائل ذاتيّـــــة و موضـــــوعّية، و مـــــن خـــــالل هـــــذه املواجهـــــة تّتضـــــح  ، معتمـــــدا مـــــا تيّس احلـــــّر

ــــــق، الرؤ  ــــــا و املوقــــــف ليســــــا ســــــوى تعامــــــل الشــــــاعر مــــــع تلــــــك العوائ ــــــور موقفــــــه، ألّن الرؤي يــــــا، و يتبل
ـــــق و جـــــوده اإلنســـــاّين الـــــذي ال يكـــــون إالّ وجـــــودا يف موقـــــف" وهــــــذا ، 3تعـــــامال صـــــراعّيا لكـــــي حيّق

ل إالّ ضمن إطار إبداعي األخري ال ميكن النقد.جيمع بني طرفيه عملييت اإلبداع و أن يتشّك
ـــــا  مـــــن هنـــــا  ـــــداع و النقـــــداعتبـــــارميكنن تكامليّـــــة ذات وشـــــائج قويّـــــة، عالقـــــة ،العالقـــــة بـــــني اإلب

د أن يقــــــــوم دون إبــــــــداع، لــــــــذلك جــــــــازإذ يســــــــتحيل أن جنــــــــد أدبــــــــا دون نقــــــــد،كما ال ميكــــــــن للنقــــــــ

حكمهـــــــــم علـــــــــى الظـــــــــواهر االجتماعيـــــــــة الشـــــــــعريّة ليســـــــــت إالّ ان
و 

از: بیانات الشعریّة العراقیّة، أسئلة في الحریّة، الموقع:-1 ّ /http//www.marafea.orgعن االنترنیت، علي حسن الفو
از، المرجع نفسھ، الموقع نفسھ ّ 2-علي حسن الفو
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و لعـــــــّل مـــــــن أبـــــــرز األســـــــباب الـــــــيت دفعـــــــت الشـــــــاعر إىل ممارســـــــة التنظـــــــري الشـــــــعرّي إىل جانـــــــب 
ومــــا حلقهــــا مــــن يف إطارهــــا القصــــيدة املعاصــــرة، انــــدرجتممارســــة اإلبــــداع، هــــي فكــــرة احلداثــــة الــــيت 

ــــة، مــــا دفــــع  ــــة ثــــوب احلداث ــــبس القصــــيدة العربّي ــــذي أل ـورم علــــى الشــــاعر ال اد و ثـــ ـ ّـــ نق ـض ال بعـــ ـض  رفـــ
ّ بالشـــــــاعر ـــــــدفاع عنهـــــــا عـــــــرب سلســـــــلة تنظـــــــريات توضـــــــيحّية و تفســـــــرييّة تبـــــــني إىل تقـــــــدمي رؤيتـــــــه و ال

طبيعة اجلديد الذي وصل إليه الشاعر املعاصر.
مـــــــدار نقـــــــاش جـــــــدّيل منـــــــذ القـــــــدمي، إذ جنـــــــد بعـــــــض مـــــــن هنـــــــا ظلّـــــــت قضـــــــّية الشـــــــاعر/ الناقـــــــد

الدارســـــني يف تأصـــــيلهم للظـــــاهرة يـــــذهبون إىل اإلقـــــرار بـــــأّن الشـــــاعر ظـــــّل آلمـــــاد بعيـــــدة ميـــــارس النقـــــد 
ضــــمنّيا مــــن دون أن يكــــون ذلــــك أمــــرا الفتــــا لالنتبــــاه، لكــــن هــــذا التعمــــيم ســــرعان مــــا يتالشــــى أمــــام 

ـــــل أقـــــدم حتـــــالف ق.م) يف قصـــــيدته (فـــــن الشـــــعر)8ت:هـــــوراسلرومـــــاّين (اجهـــــود الشـــــاعر  ـــــيت متّث ال
.1بني الشعر و النقد

ـــــــا إذا عـــــــدنا رهإىل الـــــــرتاث األوروّيب جنـــــــده أّم العديـــــــد مـــــــن ســـــــّجلهـــــــو اآلخـــــــر يف مســـــــار تطـــــــّو
ـــــــزّي أمثـــــــال: الشـــــــاعر اإليطـــــــاّيل (دانـــــــيت)األمســـــــاء جنحـــــــت حنـــــــو التنظـــــــري للشـــــــعر  (جـــــــون و اإلجنلي

و غـــــريهم )ت.س إليـــــوت(، و كـــــذلك التعريـــــف الفرنســـــّي  (شـــــارل بـــــودلري)و الغـــــّين عـــــندرايـــــدن)
من شعراء الغرب.

ـــــــا تـــــــاريخ األدب العـــــــرّيب فقـــــــد حفـــــــظ أمســـــــاء العديـــــــد مـــــــن الشـــــــعراء قبـــــــل اإلســـــــالم لكّنـــــــه مل  أّم
مبجـــــــيء نـــــــه و م)، غـــــــري أ604نابغـــــــة الـــــــذبياّين (ت:البيـــــــنهم مـــــــن كـــــــان ميـــــــارس النقـــــــد إالّ (حيفـــــــظ 

اس، عصــــر اإلســــ ــــذكر: أبــــو نــــّو ــــاد مــــنهم ن ــــه الشــــعراء النّق ــــات، حيــــث كثــــر في ت تلــــك املعطي الم تغــــريّ
أبو متّام و ابن طباطبا..ابن املعتز،

الـــــة  و لعـــــّل قراءتنـــــا لتـــــاريخ النقـــــد األدّيب العـــــرّيب تـــــوحي لنـــــا مبالحظـــــة العديـــــد مـــــن األخبـــــار الّد
لشعراء فيقول:الرومّي يسخر من النّقاد غري اابنعلى هذه القضّية، إذ جند 

263ینظر: الحبیب بوھرور، الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین ، ص: -1
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هُ دَ قَ ا انتَـ ذَ ى إِ مَ العَ بينِ لى مُ عَ هضُ عرِ تَ ينَ حِ عرِ الشِ بِ صرتَ قَ 
.1دهُ أسَ الَ ، وَ ، الَ انَ به كَ علَ ثَ ال، فَ واهُ ال رَ ا، وَ عرً شِ ا قالَ مَ 

ــــد للشــــعر، فــــابن الرومــــّي يعتــــرب مــــن مل  م الشــــاعر العــــرّيب نفســــه بوصــــفه الناقــــد اجلّي مــــن هنــــا يقــــّد
ــــعلــــب الشــــعر أو أســــده (مبــــني العمــــى)ثيكــــن  ــــو ى نفــــس الــــدرب ســــار كــــل مــــن البحــــرتي و ، و عل أب

ــــّواس خصوصــــا عنــــدما حصــــرا القــــدرة علــــى ممارســــة النقــــد مبــــن يصــــنع الشــــعر و يعــــاين خلقــــه مــــن ،ن
يف حــــــني ســــــعى أبــــــو الطيّــــــب املتنــــــّيب إىل إيضــــــاح ميــــــزة الشــــــاعر الناقــــــد علــــــى دون مشــــــاركة أحــــــد، 

ـــــزّاز يعـــــرف  ـــــوب ال يعرفـــــه البـــــزّاز، كمـــــا يعرفـــــه احلائـــــك، ألّن الب ـــــه: " إّن الث ـــــدها بقول اآلخـــــرين و تأكي
2مجلتـــــه، و احلائـــــك يعـــــرف مجلتـــــه و تفاصـــــيله"

.هما جاء به سابقيمن التعليل حول
و الواقـــــع أّن القـــــراءة املتأنيـــــة لألخبـــــار النقديّـــــة املـــــأثورة عـــــن الشـــــعراء العـــــرب تفيـــــدنا أّن األمـــــر مل 

إذ أنّنــــــا نلمــــــس علــــــى مـــــدى التــــــاريخ األدّيب دورا نقــــــديّا للشــــــاعر، إذ  "يكـــــن جمــــــّرد إّدعــــــاء فحســـــب، 
ـــــــام مـــــــن ذوي البكـــــــان للشـــــــعراء اجلـــــــاهليني يف أســـــــواقهم األدبيّـــــــة صـــــــر بالشـــــــعر، ومـــــــن هـــــــؤالء ، حّك

ــــــام الشــــــاعر املــــــذكور آنفــــــا  )، الــــــذي كانــــــت تضــــــرب لــــــه ه602-542()النابغــــــة الــــــذبياينّ (احلّك
.3قّبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها"

مل يكــــــن يقتصــــــر فقــــــط علــــــى ســــــوق عكــــــاظ فحســــــب، بـــــــل )النابغــــــة(مــــــع العلــــــم أّن نشــــــاط 
ـــــة، فكـــــان ينشـــــد فيهـــــا اجل اه إىل منـــــاطق أخـــــرى مـــــن اجلزيـــــرة العربّي ـــــد مـــــن شـــــعره و حيكـــــم بـــــني تعـــــّد ّي

ـــــان املنـــــاظرة الـــــيتمـــــن أمثلـــــة ذلـــــك نـــــذكر الشـــــعراء، و  أنشـــــدت فيـــــه اخلنســـــاء النابغـــــة، مث أنشـــــده حّس
ـــــاءة، و هـــــو القـــــول الـــــذي ينفقـــــال النابغـــــة: " إنّـــــكَ لشـــــاعر، و إّن أخـــــت بـــــبـــــن ثابـــــت ســـــليم لبّك

ّ من القول مها:)النابغةمّيز ( من خالله بني مستويني

65راقط، الحداثة في النقد األدبي المعاصر، ص: ینظر: عبد المجید ز-1
67المرجع نفسھ، ص: -2
م ن، ص ن.-3
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ل، و التعبــــــري عــــــن العواطــــــف مـــــن حنــــــو ثــــــان، فقــــــو - البكــــــاء، -ل العاطفــــــةالشـــــعر مــــــن حنــــــو أّو
اء، و فّرق ما بني ليس شعرا، و إ ا بّك ا هو بكاء و صاحبه ليس شاعرا، و إّمن .1"االثننيّمن

ـــــا" ـــــا فر فقـــــديف العصـــــر األمـــــّويأّم ُا أرب ـعر،  لشــــ ـد ا نقــــ ـة ل اصــــ ات خ ـ لســــ ُ ج ـد ــــ ـت تَعَق ســـــان كانــــ
ـــــك العصـــــر، ـــــا الشـــــعر يف ذل ـــــالتقييم و احلكـــــم، أّم ـــــاوال للشـــــعر و الشـــــعراء ب ـــــث كـــــان حـــــديثهم تن حي

ـــــــعراء نقـــــــد يّا، خاصـــــــة أوالئـــــــك الـــــــذين ُعرفـــــــوا  (بأصـــــــحاب العصـــــــر العباســـــــّي فقـــــــد نشـــــــط فيـــــــه الّش
ــــــــديع) ــــــــتالك(، إبتــــــــداءا مــــــــن الب ــــــــرد(مــــــــرورا )مي مســــــــلم بــــــــن (، و )أيب نــــــــّواس(، و )ببشــــــــار بــــــــن ب

ــــد ــــام(، إنتهــــاءا )الولي ــــأيب ّمت ــــا ،)ب ــــيبّ (أّم ــــاد مــــن الشــــعراء و )املتن علمــــاء،  الفقــــد واجــــه هــــو اآلخــــر النّق
.2شعر، واعّيا ألسرار خلقه و بنائه"كونه ناقدا لل

ــــــذي جيــــــب ذِكــــــره هنــــــا، هــــــو أّن  ــــــ)املرزوقــــــي(و األمــــــر ال ل ذات مــــــرّة حــــــول ســــــبب اختيــــــار ئِ ُس
ـــــــام(الشـــــــاعر  ـــــــوان ّمســـــــاه (احلماســـــــة)ألنســـــــجة خمتلفـــــــة مـــــــن شـــــــعره، و وضـــــــعه) أيب ّمت ، إياهـــــــا يف دي

إجابــــــة )إحســــــان عبّــــــاس(، و يــــــرتجم ه: (كــــــان خيتــــــار مــــــا خيتــــــار جلودتــــــه..)فأجــــــاب املرزوقــــــّي بقولــــــ
ـــــنياأنّ : إىل املفـــــاهيم العصـــــريّة فيقـــــولاملرزوقـــــّي بطريقـــــة أقـــــرب  ـــــام و الخـــــتالف ب ـــــارات أيب ّمت ـــــني خمت ب

.3شعره ناجم عن التباين بني أيب متّام الناقد، و أيب متّام الشاعر
هــــــذا القــــــول إذن جيعلنــــــا نلمــــــس حقيقــــــة مفادهــــــا أّن صــــــلة النقــــــد مبمارســــــة اإلبــــــداع ينبغــــــي أن 

ـــــد ـــــه اإلجـــــادة يف النقـــــد، بـــــاملاجلّي ـــــذي تنســـــب إلي ـــــنزاة مـــــع النقـــــاد املتخصصـــــني أمثـــــال: واال ـــــة اب قتيب
م اجلمحــــــــي وو  ،وة بــــــــن جعفــــــــرقدامــــــــابــــــــن ســــــــالّ ســــــــن حــــــــازم و أبــــــــو احلأبــــــــو هــــــــالل العســــــــكرّي

وا للتنظـــــــــري و ، "هـــــــــؤالء الـــــــــذين تصـــــــــوغـــــــــريهم كثـــــــــريه)...684-608القرطـــــــــاجينّ ( طمحـــــــــوا إىل ّد
اد األوائـــــــل ممـــــــن صـــــــاغوا اخلطـــــــوط الرئيســـــــة وضـــــــع كتـــــــ لون الـــــــرّو ب يف علـــــــم الشـــــــعر و نقـــــــده، يشـــــــّك

ـــــُذ كخلفيّـــــة  هـــــا عـــــرب الـــــزمن، و تـُتََّخ ُّو نــــة يطّـــــرُِد ُمن ر النقـــــدّي العـــــرّيب الـــــذي يثبـــــت يف شـــــكل مدّو للتصــــّو
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أن أســـــلوب النقـــــد خـــــالل هـــــذه الفـــــرتة مل يكـــــن يعتمـــــد اعلمـــــ،1أساســـــّية ملـــــن يباشـــــر الـــــنص األدّيب"
را هامــــا ســــاهم ،علــــى التنظــــري فقــــط ت تطــــّو ــــّد ــــة أيضــــا، و الــــيت ُع ــــة التطبيقّي ــــل مشــــل الدراســــة النقدّي ب

ـــــــة خبالصـــــــات و يف تطـــــــوير األدب مـــــــن جهـــــــة، و  ـــــــائج مل مـــــــّد النظريّـــــــة النقدّي تتهيّـــــــأ هلـــــــا بالبحـــــــث نت
التأّمل و الرتمجة.و 

ـــــون مـــــن املفاضـــــلة، املوازنـــــة و املقارنـــــة،  وتو احلقيقـــــة أّن اخلصـــــوما كانـــــت أهـــــّم حمـــــّرك هلـــــذا الّل
ــــام أو املتنــــّيب،  اس أو بــــأيب ّمت ــــّو ــــق األمــــر بــــأيب ن ّــــة، ســــواء تعّل ــــنِّفت الكتــــب "املمارســــات النقدي فقــــد ُص

ـــــد مـــــن القضـــــايا  ـــــيت أثـــــارت العدي ـــــة ال ـــــني ضـــــمن األعمـــــال اهلاّم ـــــاولتهم مـــــن خصـــــوم أو معجب الـــــيت تن
ـــــة، و فرّ  ـــــل إّن شـــــكل املمارســـــة النقدّي ـــــر، ب ـــــأثري ال يـُْنَك عـــــت اهتمامـــــات و قواعـــــد و نظريـــــات ذات ت

ـــــه،  ـــــة (لبيـــــت أو بيتـــــني) إىل دراســـــة نتـــــاج شـــــاعر بأكمل ـــــة نفســـــه تغـــــريّ مـــــن التطبيقـــــات اجلزئّي التطبيقّي
ــــــة ــــــع الظــــــواهر املختلفــــــة لألعمــــــال ،ومــــــن املوازنــــــة العامــــــة البســــــيطة إىل املوازنــــــة الكلّي مــــــن خــــــالل تتّب

ــــــع األخطــــــاء و الســــــرقات إىل مــــــنهج أو مشــــــروع كبــــــري ال ينتهــــــي  ل تتّب ــــــذاك، فتحــــــّو ــــــُه آن جَّ عــــــرف أَو
.2إالّ ليبدأ"

)كمـــــا "تنبئنـــــا ـــــكِ ألّـــــفَ ،الشـــــاعركتـــــب التـــــاريخ أّن (دعبـــــل اخلزاعـــــّي ابـــــن عراء، و أنَّ تابـــــا يف الُش
ـــــفَّ  تُ كُ املعتـــــز أل

.3"األندلسيشعرهم، كابن خفاجة 
ـــــــ ـــــــدواوين الشـــــــعريّة يكتفـــــــون بشـــــــرح معـــــــاين األلفـــــــاظ و األإىل هنـــــــا كـــــــان ُش وقـــــــد بيـــــــات،رّاح ال

يف صـــــور الشـــــاعر و أخيلتـــــه، مـــــا حســـــن منهـــــا ومـــــا ،مـــــنهم إىل الكشـــــف عـــــن رأيـــــهجـــــنح الـــــبعض 
، و قــــــــبح، ــــــــهم النقــــــــدّي باإلســــــــتناد إىل حّس

مة لنیل درجة الدكتوراه في األدب العربيعبّاس بن یحي، الخطاب النقديّ عند ابن وكیع التنیسي، رسالة-1 ، 2004/ 2003جامعة الجزائر -مقدّ
.22-21ص: 
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مل يتعــــــّد التعليقـــــات الشـــــفويّة الســــــريعة و املالحظـــــات الذوقيّــــــة "اجلمـــــال و اإلبـــــداع فيــــــه، فهـــــو نقـــــد 
.1"صف بشيء من التعليل أحيانا أخراالنطباعية أحيانا، و اليت تتّ 

جنـــــد األســـــتاذ خلـــــف ،-باقتضـــــاب شـــــديد-الـــــيت ذكرناهـــــاهـــــذه املعطيـــــاتالـــــرغم مـــــنعلـــــى و 
ـــــرُّ بعـــــدم ممارســـــة الشـــــعراء القـــــدامىاهللا  ـــــةيُِق ـــــة النقدّي ـــــت للبحـــــرتي للعملّي ـــــنيأ، و يقصـــــرها يف بي و بيت

اس، مــــــا حــــــّز يف نفــــــس الــــــدكتور حممــــــد منــــــدور و راح يتســــــاءل يف ميزانــــــه اجلديــــــ د و يثبــــــت أليب نــــــّو
ــــن(أّن  ــــزاب ــــاب )املعت ــــذي مجــــع فيــــه بــــني علــــم البالبــــديع،الشــــاعر، كتــــب يف النقــــد كت ــــان و فــــّن ال ي

ــــــا خبصــــــوص أبــــــو العــــــالء املعــــــّريالنقــــــد، و كتــــــب أيضــــــا يف ســــــرقات الشــــــعراء و هــــــو الشــــــاعر ،، أّم
.2اليت فيها نقد من خري ما خّلف الشعراء القدامى(رسالة الغفران) وكتبأيضا  

ـــــــد حممـــــــد  كاتبـــــــا أو شـــــــاعرا مل يقـــــــم بالكتابـــــــة يف منـــــــدور يف ذات الســـــــياق انـــــــه مل يعـــــــرف  و يؤّك
لــــــني كــــــانوا ينقــــــدون  ــــــا الفــــــارق عنــــــده بـــــني نقــــــد القــــــدامى و نقــــــد احملـــــدثني، هــــــو أّن األّو النقـــــد، و إّمن

رهم باحلاجــــــــة إىل كتابــــــــة ذلــــــــك، يف حــــــــني أّن احملــــــــدثني ينقــــــــدون مثّ أنفســــــــهم أو غــــــــريهم دون شــــــــعو 
نون لتبصري مجهور القرّاء حبقائق األدب .3يدّو

ـــــوا إىل أّن النقـــــدو ـــــه نـــــرى أّن القـــــدامى قـــــد فطن النـــــاس بـــــه هـــــم ِقوامـــــه الـــــذوق، و أّن أقـــــدر من
الشعراء و األدباء.

يف تلك احلقبة بدأت رياح التجديد القادمة من الغرب 
ة الشعراء من خمتلف األقطار العربّية، وكان التأثّر أن وقف هؤالء الشعراء على املذاهب الشعريّة الغربيّ 

ل مذهب ترك بصمات قويّة يف إبداعات الشعراء العرب هو لعلّ بعد زمن من ظهورها يف الغرب، و  أّو
)، Lamartine(من أعالمه الشعراء يف الغرب: المارتني،Romantismeاملذهب الرومانسي

)، Schillerشيّلر ()، و V.hugo( فيكتو هيجوو ،)A.De Mussetألفريد دي موسيه (و 
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شيلي ) و Wordsworth)، و وردزورث (Coleridgeيف أملانيا، و كولريدج (و هيلدرلني
)Shelly) و بايرون ،(Byron.يف إجنلرتا (

ــــد عــــن  ــــيت عــــاش فيهــــا هــــؤالءو غــــري بعي ــــا العــــريبّ ، ظهــــرتالفــــرتة ال جمموعــــة مــــن شــــعراء يف أدبن
متهم: ذوا بيـــــد الشـــــعر حنــــو مســـــالك جديـــــدة، أخـــــالنهضــــة،  أمحــــد شـــــوقي، حـــــافظ إبـــــراهيم(يف مقـــــّد

أـــــــم جتديديّـــــــة نتيجـــــــة التـــــــأثّر بـــــــالغربشـــــــعرهم مـــــــن مســـــــحة، إذ مل خيـــــــلُ )و خليـــــــل مطـــــــران  ّ إال  ،
.و مل خيرجوا عنها خروجا كلّيااخلليلّيةاألوزان واالتزم

و قــــــد عاصــــــر هــــــؤالء الشــــــعراء فئــــــة نزعــــــت إىل التجديــــــد يف حمتــــــوى الــــــنص الشــــــعرّي و لكّنهــــــا 
ــــــة يف معظــــــم أشــــــعارها، حافظــــــت علــــــى القوا ــــــب الرتاثّي ــــــاس حممــــــود مــــــن هــــــؤالء مجاعــــــة الــــــديوانل عّب

ـــــاد -ماضـــــيإليـــــا أبـــــو-عبـــــد الرمحـــــان شـــــكري...)، و شـــــعراء املهجـــــر( جـــــربان خليـــــل جـــــربان-العّق
.ميخائيل نُعيمة و آخرون.

ـــــا إذا  ـــــد الشخصـــــّي للشـــــاعر الناقـــــد، حبثنـــــاأّم أمثـــــاليف النقـــــد الغـــــرّيب، "جنـــــد أحيانـــــا ذلـــــك التوّح
)، و مــــــــــــوليري يف (الفــــــــــــن احلقيقــــــــــــةالشــــــــــــعر و(هاملــــــــــــت)، و الشــــــــــــاعر غوتــــــــــــه يف (شكســــــــــــبري يف 
مــــــــة كرومويــــــــل)، و شــــــــيّلي يف (الــــــــدفاع عــــــــن الشــــــــعر)، الرومــــــــانتيكي) ، و فيكتــــــــور هيجــــــــو يف (مقّد

، حيـــــــــث جنـــــــــد "و ، 1"..بـــــــــول فـــــــــالريي يف (متفرقاتـــــــــه)و  بشـــــــــكل بـــــــــارز جـــــــــدا يف األدب اإلجنليـــــــــزّي
متـــــــــــهوردزورثو شـــــــــــعراء أمثـــــــــــال: درايـــــــــــدن،  ت.س و مـــــــــــاثيو آرتولـــــــــــدو كولريـــــــــــدج، و  ، يف مقّد

، وهــــــي أمســــــاء أحــــــدثت هــــــزّة عنيفــــــة يف مســــــرية 2بــــــارزة يف النقــــــد أيضــــــا"العالمــــــات الأهــــــّم ،إليــــــوت
T.SElliotتومـــــــاس.س إليـــــــوت ( ،النقـــــــد العـــــــرّيب احلـــــــديث، خاصـــــــة بظهـــــــور الشـــــــاعر/ الناقـــــــد

د  عر و الناقـــــــد اإلجنليـــــــزي: مـــــــاثيو أرنولـــــــالشـــــــاخـــــــر بأفكـــــــار) الـــــــذي تـــــــأثّر هـــــــو اآل1888-1965
M. Arnoldرها.، فتبّناها مثّ طّو

185عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد العربيّ المعاصر، ص: -1
90م ن، ص: -2
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ـــــــد لنـــــــا مقولـــــــة عـــــــن أثـــــــر اآلخـــــــرين يف تكـــــــوين ثقافـــــــة  بـــــــول فـــــــالرييو هـــــــو الفعـــــــل الـــــــذي يؤّك
ـــــهاو قاعـــــدة أدبّيـــــة تنطبـــــق علـــــى مجيـــــع املبـــــدعني، ، و الـــــيت تُعَتـــــربُ الكاتـــــب :يقـــــولنّص ء " ال شـــــيأّن

ة أدعـــــى إىل إبـــــراز أصـــــالة الكاتـــــب و  ى بـــــآراء اآلخـــــرين، فمـــــا الّليـــــث إالّ عـــــّد شخصـــــّيته مـــــن أن يتغـــــّذ
صـــــالبة ت أبرزهـــــا إّتســـــاع ثقافـــــة املبـــــدع، و ألّن كـــــل إبـــــداع متميّـــــز تســـــبقه مـــــؤثّرا،1خـــــراف مهضـــــومة"

 ،
فـــــة مـــــؤثّرات احلاضـــــر الثقافيّـــــة، و اســـــتلهام معانـــــاة الـــــنفس واســـــتخالص حـــــاالت اإلبـــــداع فيـــــه، و معر 

.2اإلنسانّية و مشاعرها و طموح رؤيتها املستقبلّية
بــــــق يف كثــــــري مــــــن جوانبــــــه علــــــى الناقــــــدةوهــــــذا ينط

ــــيت  ــــة الشــــعر و نقــــده، فهــــي ال كثــــرية مــــن اطلعــــت منــــذ صــــغرها علــــى منــــاحيمجعــــت فيهــــا بــــني كتاب
ــــرتاث األدّيب العــــرّيب  س النحــــو العــــريبّ -ال فكــــان هلــــا فيمــــا بعــــد -مبســــاعدة والــــدها الــــذي كــــان يــــدّر

مبثابــــــة األرضــــــّية الصــــــلبة الــــــيت اســــــتطاعت مــــــن خالهلــــــا أن تطّــــــل علــــــى معــــــارف عديــــــدة، خصوصــــــا 
-إذ أقـــــــّرت،بالواليـــــــات املّتحـــــــدة األمريكيّـــــــة)وسيكنســـــــون(عنـــــــدما أصـــــــبحت طالبـــــــة يف جامعـــــــة 

ب كتابــــة أطروحــــة كبــــرية، بــــل يكلّــــف ال يتطلّــــألنّــــهالنظــــام يف هــــذه اجلامعــــة رائــــع،ّن (بــــأ-شــــاعرةال
عـــــــة)مـــــــن االطالـــــــب بإعـــــــداد جمموعـــــــة كبـــــــرية  ، و كانـــــــت نـــــــازك ألحبـــــــاث يف موضـــــــوعات أدبيّـــــــة منّو

ا مرّنــــــت قابليتهــــــا يف 
ما خباصـــــــة عنـــــــد"و ، و يف هـــــــذه املرحلـــــــة بالضـــــــبط بـــــــدأ تأثّرهـــــــا بـــــــاألدب اإلجنليـــــــزي،3األديبالنقـــــــد 

ـــــــة، و يف (الـــــــزمن و احلـــــــب)بري و قامـــــــت برتمجـــــــة إحـــــــدى ســـــــونياته قـــــــرأت لشكســـــــ إىل الّلغـــــــة العربّي
قـــــــراءة الشـــــــعر اإلجنليـــــــزي، فأعجبـــــــت بـــــــاملطّوالت الشـــــــعريّة اإلجنليزيّـــــــة أقبلـــــــت علـــــــى1945ســـــــنة 
Childeمليلتــــــون و Paradise lost، لـــــوردزورث، و The preludeمثـــــل: 

Harold Pilgrimage  لــــــــة يدا املطّو ـ قصـــــــ ـة  أت كتاـبــــــ ـد ا ـبــــــ ـ ان مـــــــ ـرع يرون...، و ســـــــ ـا لـبــــــ

: نازك المالئكة الناقدة، المؤسسة العربیّة للدرا-1 ّ 21، ص: 1995: 01سات و النشر، ط عبد الرضا علي
، نازك المالئكة الناقدة، ص: -2 ّ 22ینظر:عبد الرضا علي
24ینظر: م ن، ص: -3
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علــــــــــى تشـــــــــاؤم مطلـــــــــق أوحـــــــــاه تأثّرهـــــــــا بفلســـــــــفة األملــــــــــاّين ا(مأســـــــــاة احليـــــــــاة)
.1شوبنهاور"

ـــــــاريخ األدب العـــــــرّيب أنّ  ـــــــذقلّـــــــة"يشـــــــهد ت ـــــــك ال ـــــــني التنظـــــــري النقـــــــدّي هـــــــم أولئ ين جيمعـــــــون ب
احلــــــديث أّن كوكبــــــة مــــــن املمارســـــات الشــــــعريّة يف وقــــــت واحــــــد، ومــــــن حســــــن حــــــظ األدب العــــــريبّ و 

ر جـــــدال طـــــويال بـــــني واحـــــدة مـــــن تلـــــك الكوكبـــــة الـــــيت أثـــــارت مواقفهـــــا التنظرييّـــــة حلركـــــة الشـــــعر احلـــــ
ـــــــاد اـــــــا (، خصوصـــــــا2"النّق يو رت د ـد أصــــــ ـدما  الـــــــذي أرفقتـــــــه ببيـــــــان ضـــــــمنته ، )شـــــــظايا و رمـــــــادعـنـــــ

جمموعة من آرائها النقدية حول حركة الشعر احلر، وموقفها من األوزان اخلليلّية.
هــــو أّن مثــــل هــــذه املمارســــات مل تكــــن متداولــــة يف الســــاحة ،لكــــن مــــا جيــــب اإلشــــارة إليــــه هنــــا

ـــــة العربيّـــــ ، بـــــل كانـــــت موجـــــودة قـــــدميا، خاصـــــة ظـــــاهرة الةاإلبداعّي حتـــــت مـــــا يســـــمى بيـــــان الشـــــعرّي
مات الــــــيت اختلفــــــت بــــــاختالف األغــــــراض الشــــــعرية، فكــــــان الشــــــاعر قــــــدميا يســــــتهل قصــــــيدته  باملقــــــّد

مـــــــة الكاتــــــــب مـــــــن أجــــــــاد املطلــــــــع هم أّن "دالعتقـــــــاكمطلــــــــع للقصــــــــيدة ،مخريّـــــــة...)( طلليّــــــــة، مبقّد
ــــــس علــــــى ،املقطــــــعو  الــــــذي يكــــــون مبنّيــــــا علــــــى مقصــــــد الكاتــــــب، و االعتنــــــاء بــــــاملطلع اعتقــــــاد يتأّس

عمــــــا يلقــــــى إىل طلــــــع مــــــن ناحيــــــة طُ فهــــــي الــــــيت تطــــــّل علــــــى النــــــاس و تــــــؤثّر فــــــيهم، و قــــــد يكــــــون امل
القـــــارئ الســـــتدراجه و حثّـــــه علـــــى مواصـــــلة القـــــراءة و االســـــتمرار فيهـــــا، و قـــــد فطـــــن الكثـــــري إىل أّن 

، ومنـــــه خنلـــــص إىل القـــــول أّن 3تلـــــك التهيئـــــة للمتلقـــــي ضـــــمان جللـــــب االنتبـــــاه و اســـــتمالة األمســـــاع"
تبيني أمهّية الشعر و الشعراء.املقدمة هي اليت يضع فيها املؤّلف كل إمكاناته و جهوده يف 

ّـــــــة  مات النثري اد كتابـــــــة املقـــــــّد ـــــــا يف العصـــــــر احلـــــــديث فقـــــــد كـــــــان الشـــــــعراء اإلحيـــــــائيني مـــــــن رّو أّم

، نازك المالئكة الناقدة ، ص: -1 ّ 25عبد الرضا علي
-، أكتوبر03/ع: 19/ مج:01ر، ج:عبد هللا أحمد المھنا: الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیّة المعاصرة، مجلة عالم الفك-2

.12، ص: 1988دیسمبر - نوفمبر
119، ص: 2001- 200حبیب مونسي: نظریّة الكتابة في النقد العربي القدیم، دار الغرب للنشر، ط: -3
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ــــة، و اســــتمرت هــــذه الظــــ ــــا علــــى قــــدر كبــــري مــــن األمهّي ــــه، كانت مــــة لديوان اهرة حــــىت أوائــــل شــــوقي مقّد

ـــــة تعكـــــس لكّنهـــــ د مذهبـــــه ا بصـــــفة عاّم ـــــا تبلـــــور املفهـــــوم النظـــــرّي للشـــــعر لـــــدى الشـــــاعر، و حتـــــّد و رّمب
.الشعرّي و كذا اخللفّية النقديّة و الفكريّة اليت أنبىن عليها إبدا عه الشعرّي

ولســـــــنا نقصـــــــد باملقـــــــدمات هنـــــــا تلـــــــك املـــــــداخل الشـــــــعريّة القصـــــــ
ــــــــاد و الشــــــــعراء الشــــــــعراء  ــــــــيت يكتبهــــــــا بعــــــــض النّق ــــــــك ال مات تل دواويــــــــنهم، كمــــــــا ال نقصــــــــد باملقــــــــّد

ــــــــد حســــــــ مــــــــة حمّم ــــــــدواوين زمالئهــــــــم الشــــــــعراء كمقّد ــــــــاس لني هيكــــــــلل مات عّب لشــــــــوقّيات، أو مقــــــــّد
ـــــــاد ـــــــحممـــــــود العّق ـــــــبعض الشـــــــعراءيت كتبهـــــــاال ـــــــل هـــــــذهل ـــــــب عليهـــــــا اإلطـــــــراء ، ألّن مث مات يغل املقـــــــّد

ـــــا الـــــذي و  ـــــه، وهـــــي تعـــــربّ عـــــن رأي كاتبيهـــــا ال عـــــن رأي الشـــــاعر، و إّمن هات ـــــف بالشـــــاعر و توّج التعري
مــــة الــــيت يكتبهــــا الشــــاعر لديوانــــه، كتلــــك الــــيت كتبتهــــا نــــازك املالئكــــة اا نقصــــده حنــــن هــــو املقّد يو ـد ـلــ

مـــــــة (البيـــــــان) أفكـــــــار ، (شـــــــظايا و رمـــــــاد) ّـــــــة شـــــــعريّة، اإذ محلـــــــت تلـــــــك املقّد ّـــــــة و مفـــــــاهيم نظري نقدي
، "األمـــــر الـــــذي   أـــــا علـــــى صـــــياغة املفـــــاهيم اجلديـــــدة و نقـــــد قيـــــود الشـــــعر التقليـــــدّي ـن جر ـة مــــ بعــــ نا

ّ و كـــــان يعــــــّرضُ املتصــــــدّي هلــــــذه الســــــطحّية، يف ذوي النزعــــــات القوميّــــــةالناحيّــــــة إىل هجــــــوم الرتاثيــــــني
فيـــــه مســـــتفزّا بســـــبب نكبـــــة  فلســـــطني، و قـــــد كانـــــت نـــــازك املالئكـــــةلقـــــوميّ ظـــــرف كـــــان الشـــــعور ا

علـــــى دراســـــة الـــــرتاث كّبـــــت
ـــــة، فضـــــال عـــــن  دراســـــة أكادميّيـــــة كمـــــا ســـــبق و ذكرنـــــا، وهـــــي يف منجـــــى مـــــن أن تـــــّتهم مبعـــــاداة القومّي

.1ّطالعها على مناذج األدب األجنيب و مدارسه"إملامها بلغة أجنبّية و إ
،ليجــــد لــــه صـــــدى، مــــا كــــان نـــــازك املالئكــــةأّن إبــــداعمفادهــــاي بنــــا إىل مالحظــــةوهــــذا يفضــــ

، و مفهـــــوم نظـــــرّي لـــــو ال حـــــىت الحقيـــــه،و يـــــؤثّر يف معاصـــــريه و  شـــــعريّ ال صـــــدوره عـــــن وعـــــّي نقـــــدّي

ّـــــــة للشـــــــعر، و الوســـــــيلة األبـــــــرز و األهـــــــم يف الكشـــــــ ـــــــدفاع عـــــــن أســـــــاليبها ف عـــــــن مفاهيمهـــــــا النظري ال

47: ، ص2006منشورات إتّحاد الكتاب العرب، دمشق -1958منذ نشأتھ حتى عام –یوسف الصائغ: الشعر الحر في العراق -1
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ـــــداو  ـــــة عنـــــدما خطّـــــت طريقـــــا جدي ، خاّص ـــــا يبـــــدو كـــــذلك لل،مـــــذهبها الشـــــعرّي ـــــاد، قـــــرّاء و أو رّمب النّق
التمهيـــــد لكتابـــــة جديـــــدة يف الشـــــعريّة العربيّـــــة باعتمادهـــــا علـــــى منطلقـــــات نقديّـــــة مـــــن خاللـــــه ةً لَـــــحماوِ 

.1ومراقبتها حلركة الشعر احلر فكريّا و فنّيا
اـــــا ال ا لبي ـ تهــــ أنّ كتاب  ّ ـك / الوال شــــ العبـــــث الفـــــّين الـــــذي نقـــــدّي مل يكـــــن مـــــن قبيـــــل "شـــــعرّي

ــــــه ــــــى رأس الكتــــــاب دون أن تكــــــون ل ــــــهيوضــــــع عل ــــــه ينبــــــئ عــــــن مقاصــــــصــــــلة مبتن ــــــّد أن ده، ، بــــــل الب
راءه، فهــــــــو دليــــــــل القــــــــارئ إىل صــــــــلب الــــــــنص، إذ يرقــــــــى بــــــــه إىل يكشــــــــف عــــــــن البنيّــــــــة الكامنــــــــة و و 

ـــــاد يـــــرون يف 2املعنويّـــــة"متاهاتـــــه البيانـــــات الشـــــعريّة خروجـــــا عـــــن الســـــائد ، و املالحـــــظ أّن أكثريّـــــة النّق
ى بــــــالطيش الثقــــــاّيف أ ــــــري منهــــــا مبــــــا يســــــّم ، فالناقــــــد (رعــــــد و املــــــألوف، و "قــــــد أتــــــى الكث و الفكــــــرّي

بســـــــــبب إّتســـــــــاع املـــــــــدارس الشـــــــــعريّة، يـــــــــرى أّن البيانـــــــــات الشـــــــــعريّة مل تعـــــــــد ذات أمهيّـــــــــة الزبيـــــــــدي)
ـــــــع الثقـــــــاّيف، أو ضـــــــغوط و  الواق

أّن الغـــــرض مـــــن البيـــــان عـــــادة )فـــــائز الشـــــرعو االجتمـــــاعي، يف حـــــني يـــــرى الناقـــــد (الواقـــــع السياســـــّي 
ــــــحا أّن الغايــــــة منهــــــا تشــــــخيص ظــــــاهرة شــــــعريّة مــــــن مســــــار  هــــــو حتديــــــد االجتاهــــــات الشــــــعريّة، موّض

ه، فكالمهــــــا يرصــــــدان ، و احلــــــق أّن الرأيــــــان فيهمــــــا مــــــن الصــــــحة مــــــا ال يســــــتهان بــــــ3ثقــــــاّيف أو أدّيب"
ـــــــة، لكـــــــن إذا نظرنـــــــا إىل بيـــــــان  )نـــــــازك املالئكـــــــة(احلركيّـــــــة الـــــــيت يـــــــدور يف فلكهـــــــا البيـــــــان بصـــــــفة عاّم

هـــــــاتو  الـــــــة إىل قـــــــول الناقـــــــد ( فـــــــائز املطروحـــــــة فيـــــــه ســـــــُنحال ال حممتعنّـــــــا يف لغتـــــــه و جممـــــــوع التوّج
ــــه جــــاء لُيشــــّخصَ ظــــاهرة شــــعريّة )نــــازك املالئكــــة(ألّن الغالــــب علــــى بيــــان الشــــرع) ــــا أّن جديــــدة، رّمب

ــــازك املالئكــــة املــــرأةيأخــــذ طــــابع الثــــورة و  ــــان-دخلــــت مــــن خاللــــه ،التمــــّرد إذا مــــا اعتربنــــا أّن ن -البي
ــــــربَِتْ  ّــــــة الــــــيت كانــــــت مقتصــــــرة علــــــى الرجــــــل، و الــــــيت اعُت ّرم علــــــى مبثابــــــة املنطقــــــة احملــــــللســــــاحة النقدي

ـــــة و  د لنـــــا امـــــرأة كاتبـــــة أو شـــــاعرة خاضـــــت يف ميـــــدانلتـــــاريخ مل ترصـــــأّن كتـــــب ااملـــــرأة دخوهلـــــا، خاّص

37ینظر: عبد الرضا علي، نازك المالئكة الناقدة، ص: -1
124- 123ینظر: حبیب مونسي، نظریّة الكتابة، ص: -2
ینظر: اإلتحاد: جریدة یومیة سیاسیّة، البیانات الشعریة محاكاة للبیانات السیاسیة، الصحیفة المركزیة لالتحاد الوطني الكردستاني: -3

http//www.alitihad.com/
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ــــة أعــــادت عــــن طريقهــــا إبــــداعهاالــــيت مارســــت ،)نــــازك املالئكــــة(النقــــد قبــــل  اســــتنادا إىل خــــربة مجالّي
أو مغـــــايرةبنـــــاء معـــــامل جديـــــدة

لكــــــة جتميــــــع اســــــتكماال للخــــــربة اجلمالّيــــــة أو تأسيســــــا هلــــــا شــــــظايا معطيــــــات ، و ذلــــــك المتالكهــــــا َم
إعـــــادة تركيبهـــــا يف شـــــكل فـــــّين متماســـــك، و مشـــــاركتها للحيـــــاة يف جوانبهـــــا العملّيـــــةاحليـــــاة املتنـــــافرة و 

.1"الثقافّيةو ة االجتماعّية و السياسيّ و 
لتهـــــــا  ـــــــة إىل قـــــــيم مج)املالئكـــــــةنـــــــازك(وهـــــــي املعطيـــــــات الـــــــيت حّو اـــــــا اإلبداعّي ـل كتاب اخــــــ ـة د اليّــــــ

"الــــــيت مل تكــــــن منفصــــــلة عــــــن واقــــــع احلركــــــة الثقافيّــــــة يف العــــــراق، بــــــل كانــــــت وســــــط هــــــذا املشــــــهد 
التيــــارات السياســــّية الثقــــاّيف مبــــا فيــــه مــــن إرهاصــــات فكريّــــة متــــأثّرة مبــــا ســــاد يف تلــــك املرحلــــة، خاصــــة 

الـــــيت ســـــادت العـــــراق آنـــــذاك، و الـــــيت جعلـــــت مـــــن االنتمـــــاء السياســـــّي مســـــة بـــــارزة مـــــن مســـــات شـــــعر 
اد يف العـــــــراق، الـــــــذي اصـــــــطبغ مبيـــــــوهلم الفكريّـــــــة و الثقافيّـــــــة، و أثّـــــــر علـــــــى رؤاهـــــــم النقديّـــــــة إزّاء  الـــــــرّو

.2النص الشعرّي و ما حيمله من دالالت و إحياءات و رموز و إشارات"
نــــــه "أضــــــحى التنظــــــري النقــــــدّي عنــــــد الشــــــاعر العــــــرّيب املعاصــــــر تنظــــــريا ثقافيّــــــا مــــــّر مبــــــرحلتني وم

أساسيتني مها:     
1-: الـــــيت كـــــان الشـــــاعر يقـــــف فيهـــــا أمـــــام الدياليكتكّيـــــة الغربّيـــــة موقـــــف انبهـــــار مرحلـــــة التلقـــــّي

ـــــدأ يعـــــي أّن دوره ـــــدما ب ـــــارة أخـــــرى، خاصـــــة عن ـــــد ت ـــــارة، و موقـــــف املقّل ـــــة، هـــــت و دور يف هـــــذه املرحل
الشــــاعر املتلقــــّي غــــري املســــتوعب لتلــــك النظريــــات، وهـــــو الــــدور الــــذي ســــاعد علــــى إحــــداث فجـــــوة 
ـــــف، إذا أخـــــذنا بعـــــني االعتبـــــار أّن القصـــــيدة احلديثـــــة هـــــي نتـــــاج  ـــــف و الشـــــاعر املثّق بـــــني الشـــــعر املثّق

.3تثاقف مع الغرب قبل كل شيء"
الفكريّـــة شــــاعرا ناقـــدا متثّــــل وهــــي املرحلـــة الـــيت أخرجــــت إىل الســـاحة مرحلـــة االســــتيعاب:-2

مرحلــــــة اخلمســــــينات و الســــــتينات علــــــى 

159قراءة في الشعر العربي الحدیث، الھیئة المصریّة العامة للكتاب، ص: –ینظر: اعتدال عثمان، إضاءة النص -1
، رسالة مقدمة لنیل درجة -2 اد في الخطاب النقديّ العراقيّ ّ الكریم عباس حسین كریجي الزبیدي: القصیدة الحرة عند شعراء العراق الرو

147م، ص: 2004-ھـ 1425-جامعة بغداد-الماجستیر في اللغة العربیّة و آدابھا، مجلس كلیة اآلداب
09، ص: 2004تموز 03)، 146فاطمة المحسن: "الشاعر الناقد..القاعدة و االستثناء"، مقالة ضمن جریدة المدى الثقافي، العدد (-3
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ـــــــاد أمثـــــــا ) و (أدونـــــــيس) خالـــــــدة ســـــــعيدل: (نـــــــازك املالئكـــــــة) و (تشـــــــكيل منـــــــاذج مـــــــن الشـــــــعراء النّق
الشـــــعريّة الـــــيت بـــــدأت ، مث تلتهـــــا موجـــــة إصـــــدار البيانـــــات ربا إبـــــراهيم جـــــربا) و (يوســـــف اخلـــــال)جـــــ(و

ــــال نــــازك املالئكــــةيف العــــراق علــــى يــــد الشــــعراء مــــن جيــــل مــــا بعــــد احلــــرب العاميّــــة الــــيت الثانيّــــة، أمث
ــــــاينإليهــــــا يف أكســــــبقت اإلشــــــارة ــــــزار قّب ــــــان ن ــــــر مــــــن موضــــــع، و بي مــــــة 1947يف الشــــــعر) (ث ، مقّد

ـة ــــــد) (طفولـــــ ـه  يوانـــــ ــــــان بــــــدر شــــــاكر الســــــّياب،1948ســــــنة لد ــــــهو بي مــــــة لديوان (أســــــاطري) ، مقّد
بيـــــــــان ، و 1953دة نظــــــــر واجبـــــــــة) ســــــــنة يف (إعــــــــابيــــــــان عبـــــــــد الوهــــــــاب البيّـــــــــايتو،1950ســــــــنة 

يف (مفهــــــوم القصــــــيدة ، بيــــــان يوســــــف اخلــــــال1960(لــــــن) ســــــنة مقدمــــــة لديوانــــــه (أنســــــي احلــــــاج)
أمـــــــني -و بيـــــــان (قاســـــــم حـــــــداد،(بيـــــــان احلداثـــــــة )و بيانـــــــات أدونـــــــيس ، 1963احلديثـــــــة) ســـــــنة 

ـــــــــد بيـــــــــان ، و 1984ســـــــــنة يف (مـــــــــوت الكـــــــــورس)صـــــــــاحل) ـــــــــد املعطـــــــــي صـــــــــالح عب الصـــــــــبور و عب
د الفيتوري و  د بنيّ حجازي و حمّم . 1"غريهموس و عبد الّله محّاديحمّم

أّن أصـــــحاب هـــــذه البيانـــــات ذهبـــــوا إىل احلـــــديث عـــــن التجربـــــة الشـــــعريّة و حـــــاولوا و املالحـــــظ
ـــــة الشـــــعوريّة الـــــيت تنتـــــاب الشـــــاعر املعاصـــــر حلظـــــة املخـــــاض  ، فهـــــم حقيقتهـــــا و رصـــــد احلال اإلبـــــداعّي

ـــــة الـــــيت تقـــــف وراء العملّيـــــة اإلبداعيـــــة، واجلـــــدير و البحـــــث عـــــن الـــــدوافع و  األســـــباب الظـــــاهرة و اخلفّي
ؤهـــــــم يف تلـــــــك البيانـــــــات تباينـــــــت، و حـــــــديثهم عـــــــن التجربـــــــة الشـــــــعريّة و الشـــــــعوريّة بالـــــــذكر أّن آرا

اختلف من شاعر إىل آخر.
م ذكـــــره ميكننـــــا اســـــتخالص ثالثـــــة أســـــباب رئيســـــة لتفاعـــــل مشـــــروع الشـــــاعر الناقـــــد يف  وممـــــا تقـــــّد

:2الشعريّة العربّية نوجزها فيما يلي
 الثانيّــــة، ومــــا أفرزتــــه الســــيطرة االســــتعماريّة مــــن الواقــــع السياســــّي العــــرّيب بعــــد احلــــرب العامليّــــة

مشكالت و قضايا تطّلبت إعالء املوقف و صياغته ضمن فضاءات فنّية و إبداعّية.

ف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین "أدونیس و نزار قباني" نموذجا، أطروحة ینظر: حبیب بوھرور: الخطاب الشعري و الموق-1
257، ص: 2006/2007قسنطینة، -جامعة منتوري-مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في األدب العربيّ الحدیث 

.259-258حبیب بوھرور: الخطاب الشعري و الموقف النقدي، ص: -2
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 ـــــــــــة الفكريّـــــــــــة الواقـــــــــــع االجتمـــــــــــاعّي املتـــــــــــدّين اقتصـــــــــــاديا، و انعكاســـــــــــات ذلـــــــــــك علـــــــــــى البنّي
ــــــة، وكــــــان ال ــــــف جــــــّل األقطــــــار العربّي ــــــث عــــــّم اجلهــــــل و التخّل ــــــة حي شــــــاعر يــــــرى يف هــــــذا االجتماعّي

ضــــــمن أطـــــــر الواقــــــع تكريســــــا للسياســــــات االســـــــتعماريّة البائــــــدة، مــــــن هنــــــا وجـــــــب إعــــــالء املوقــــــف 
ملتزمة تارة أخرى.نضالّية إلزامّية تارة و 

بالفلســــــــفات و النظريّــــــــات والدة فعــــــــل املثاقفــــــــة التفاعليّــــــــة مــــــــع اآلخــــــــر يف إطــــــــار االلتقــــــــاء
الـــــيت كـــــان صـــــداها قـــــوّي يف الســـــاحة العربيّـــــة، مـــــع خباصـــــة تلـــــكبيّـــــة العامليّـــــة و التفاعـــــل معها،و األد

بــــــــدء الســــــــيطرة االســــــــتعماريّة علــــــــى الــــــــبالد العربيّــــــــة، و اّتســــــــاع االحتكــــــــاك مــــــــع العــــــــامل اقتصــــــــاديّا، 
ــــــــة  ــــــــة و األدبّي د االجتاهــــــــات السياســــــــّية و اإليديولوجّي ــــــــا، ومــــــــع تعــــــــّد وسياســــــــّيا، و حضــــــــاريّا و ثقافّي

على الساحة العربّية".
يقفـــــــون عنـــــــد جعلــــــت بعـــــــض الشـــــــعراء يف الشـــــــعريّة العربيّــــــة املعاصـــــــرة الوهــــــي اخللفيـــــــات الـــــــيت

حـــــدود الـــــنص الشـــــعرّي و 
الوص

ــــــةٍ  إلبــــــداع الســــــتبطان جماهــــــل قــــــدرة اومــــــا ميــــــّر بــــــه الشــــــاعر مــــــن إنثيــــــاالت و خــــــواطر، يف حماول
ــــذيو  ــــة الشــــعريّة "الــــيت اإلدهــــاش و اخللــــق ال يظــــّل ســــرّا ال ميكــــن ســــربُُه إالّ مــــن خــــالل املــــرور بالتجرب

، ألّن النقـــــد يف هـــــذه املرحلـــــة بالتحديـــــد  ـــــه مـــــن معرفـــــة كـــــوامن و أســـــرار عمليّـــــة اخللـــــق الشـــــعرّي ن متّك
ــــة مل تتفاعــــل عنــــد الشــــاعر إالّ بعــــد مرحلــــة مــــن النضــــج أصــــبح جمــــاال ملمارســــة الثقافــــة، "وهــــذه املَلَك

" ل املوقـــــــف يف قـــــــالبني، إبـــــــداعّي و نقـــــــدّي .1يف اإلبـــــــداع أرادهـــــــا الشـــــــاعر أن تكـــــــون مرحلـــــــة تشـــــــّك
ألّن النقـــــــد هـــــــو فـــــــن دراســـــــة النصـــــــوص و متييّـــــــز ألســـــــاليب، وهـــــــذا الفـــــــن يســـــــتعني بضـــــــروب مـــــــن 

نـــــت الشـــــاعر العـــــرّيب املعاصـــــر مـــــناملعـــــارف صـــــياغة التنظـــــري النقـــــدّي لســـــبب رئـــــيس هـــــو يقينـــــه مّك
.2مؤهالت معرفّية و ثقافّية واسعة"بامتالكه

262الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین، ص: حبیب بوھرور:-1
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ّـــــــــة مـــــــــن الشـــــــــعراء أنفســـــــــهم لكـــــــــن هـــــــــ ذه املـــــــــرّة لـــــــــيس عـــــــــن طريـــــــــق لتتـــــــــواىل الكتابـــــــــات النقدي
ـــــل، (البيانـــــات) ـــــع و مفّص ّـــــة بشـــــكل موّس نـــــذكر ، بـــــل بتـــــأليف كتـــــب كاملـــــة ضـــــمنوها آراؤهـــــم النقدي

اـــــا (يف  حلصـــــر: نـــــازك املالئكـــــةعلـــــى ســـــبيل املثـــــال ال ا شـــــعر املعاصـــــر) و (ســـــيكولوجية قضـــــايا الكت
الشـــــعر)، و الشـــــاعر (صـــــالح عبـــــد الصــــــبور) يف بيـــــان (حيـــــايت يف الشـــــعر)، و (يوســـــف اخلــــــال) يف  
ــــــــيس) يف (الشــــــــعر  ــــــــد بن ــــــــيس) يف (زمــــــــن الشــــــــعر...) و (حمّم ــــــــة يف الشــــــــعر) و (أدون ــــــــه (احلداث كتاب

من املؤلّفات.و غريهاالعريب بنياته و ابداالته)
اد منـــــذ بدايــــــة  و فيمـــــا يلـــــي عـــــرض جلــــــدول يعكـــــس ثـــــراء املشــــــروع النقـــــدّي عنـــــد الشــــــعراء الـــــرّو

ل الوعي النقدّي عند الشاعر العرّيب املعاصر. .1"تشّك
الســـنةالدراســــــــــــــــــة/ الكتـــــــــابالشاعر الناقد
نازك المالئكة

"العراق"
قضايا الشعر املعاصر

سيكولوجّية الشعر
ة الشمس اليت وراء القّم

1962
1972
1965
1990

نزار قّباني
"سوريا"

الشعر قنديل أخضر
عن اجلنس و الشعر و الثورة
قّصيت مع الشعر
املرأة يف حيايت و يف شعري
ما هو الشعر
 تأشـــــــــــــــــــرية العصـــــــــــــــــــافري ال تطلـــــــــــــــــــب

الدخول
لعبت بإتقان و ها هي مفاتيحي
دمشق نزار قّباين

1964
1971
1973
1975
1981
1985
1990
1999

، ص: -1 268-267-266حبیب بوھرور: الخطاب الشعري و الموقف النقديّ
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عبد الوهاب البياتي
"العراق"

1968جتربيت الشعريّة

صالح عبد الصبور
"مصر"

جتربيت يف الشعر
حيايت يف الشعر
أقول لكـــــم عن الشعر

1966
1969
1980

أدونيــــــس
"سوريا"

 ّمة للشعر العريب مقّد
زمن الشعر
(أربعة أجزاء ) ل الثابت و املتحّو
فاحتة لنهاية القرن

1971
1972
1974
1980

أدونيس ( تابع)

سياسة الشعر
الشعريّة العربّية
كالم البدايات
الصوفّية و السريالّية
النص القرآين و آفاق الكتابة
النظام و الكالم
موسيقى احلوت األزرق
احمليط األسود
تنّبأ أيّها األعمى

1985
1985
1989
1992
1993
1993
2002
2005
2006

وسف الخالـــي
"لبنان"

احلداثة يف الشعر
يوميات كلب
أفكار على الورق-دفاتر األيّام

1979
1987
1987

ادي عبد اهللا حّم
"الجزائــــر"

 مــــــــــــــــــدخل إىل الشــــــــــــــــــعر اإلســــــــــــــــــباّين
املعاصر
مساءالت يف الفكر و األدب

1985
1994
2001



مـــــــــاهّية البــــيان الشعري/ النقدي، و رهانات التلقيالفصل األول                                   

45

 الشـــــــــــعريّة العربيّـــــــــــة بـــــــــــني اإلتّبـــــــــــاع و
اإلبداع
 ّأصوات من األدب اجلزائري
 خمتــــــــــــارات مــــــــــــن الشــــــــــــعر اجلزائــــــــــــرّي

احلديث
 رمـــــــز األنـــــــدلس يف الشـــــــعر اإلســـــــباّين

و 
الشعر العرّيب املعاصر

2001
2001
2004

د بنيس محّم
"المغرب"

الثقافة اجلديدة
ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب
 الشــــــــــعر العــــــــــرّيب احلــــــــــديث بنياتــــــــــه و

ابداالته
حداثة السؤال
كتاب احملو

1979
1979
1991
1985
1994

سميح القاسم
"فلسطين"

قضــــــــّييت حيــــــــايت و -املوقـــــــف و الفــــــــن
و شعري

1970

المناصرةعز الدين 
"فلسطين"

املثاقفة و النقد املقارن
 ّمجرة النص الشعري
هامش النص
 قصـــــــــــــــــــــــيدة النثـــــــــــــــــــــــر املرجعيّـــــــــــــــــــــــة و

الشعارات
شاعريّة األمكنة و التاريخ
نـــــــــص -إشـــــــــكاليات قصـــــــــيدة النثـــــــــر

لألنواع.مفتوح عابر

1988
1995
1997
1998
2000
2002
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هــــــــــات ال ــكة:المالئـــنقديّة في بيان نازك التوّج
ة، لكـــــــل مرحلــــــــة تارخييّــــــــة مــــــــذاهبها األدبيّــــــــة، ولكــــــــل مــــــــذهب أدّيب مفاهيمــــــــه الشــــــــعريّة اخلاصــــــــ

ظروفهـــــــــــا السياســـــــــــّية و االقتصـــــــــــادية خيتلـــــــــــف مفهـــــــــــوم الشـــــــــــعر بـــــــــــاختالف املراحـــــــــــل التارخييّـــــــــــة و و 
ريّة مفــــاهيم شـــــعاملالئكــــة)نــــازكن هنــــا فــــال عجــــب يف تبــــّين الناقــــدة (االجتماعيّــــة و الثقافيّــــة، و مــــو 

مغــــايرة داخــــل حركــــة الشــــعر العــــرّيب احلــــديث، كــــل ذلــــك كــــان نابعــــا لــــديها مــــن رؤيــــا ال تســــتقّر علــــى 
الالّقاعـــــــدة هـــــــي "حـــــــال إذ تقـــــــول: "يف الشـــــــعر كمـــــــا يف احليـــــــاة، يصـــــــّح تطبيـــــــق عبـــــــارة برنـــــــارد شـــــــو

.1القاعدة الذهبّية"
الئكــــــة)نــــــازك املثابــــــة القاعــــــدة الــــــيت انطلقــــــت منهــــــا (كانــــــت مب)برنــــــارد شــــــوو بــــــدورها عبــــــارة (

الشــــــكل الشــــــعرّي يف صـــــــوره 
الشـــــعريّة العربيّـــــة، مث إّن ثقافيّـــــا إىلرصـــــيدا فكريّـــــا و 

مـــــــة علـــــــى األطـــــــر النقديّـــــــة )نـــــــازك املالئكـــــــةيـــــــان (شـــــــظايا و رمـــــــاد) يالحـــــــظ متـــــــّرد (ب-القـــــــارئ ملقّد
القدميـــــة، األطـــــر الـــــيت عملـــــت علـــــى قولبـــــة املـــــنت الشـــــعري يف تعـــــاريف مقّننـــــة مبجموعـــــة مـــــن القواعـــــد 

عملـــــت(نــــازك املالئكـــــة)تعاليمهـــــا، غـــــري أّن الــــيت عمـــــل األســـــالف علــــى ترســـــيخها و الكتابـــــة وفــــق 
نــــــة النقديّــــــة الــــــيت طاملــــــا حافظــــــت علــــــى علــــــى دحــــــض تلــــــك التعــــــاليم، حيــــــث زعزعــــــت بــــــذلك املدّو

و املعىن.الشعر يف أركان ثابتة كالوزن و القافّية 
ـــــةباســـــتنادها ملقولـــــة الفيلســـــوف برنـــــارد شـــــوفنـــــازك املالئكـــــة  ـــــد أنـــــه ليســـــت ّمث قواعـــــد ثابتـــــة ، تؤّك
مفهومهــــا للشــــعر، لســــبب واحــــد هــــو أّن  م الــــذي تــــوازي بــــه الناقــــدة املفهــــو هــــو عــــن مفهــــوم احليــــاة، و 

دة،  ـــــايل ال ميكـــــن ضـــــبط الشـــــعر بضـــــوابط حمـــــّد ـــــة، و بالت ـــــاة) يّتســـــمان باحلركّي كالمهـــــا (الشـــــعر و احلي
و ال بنظريــــــات ثابتــــــة، مــــــادام لكــــــل شــــــاعر مفاهيمــــــه النظريّــــــة اخلاصــــــة بالشــــــعر، و قــــــد تتغــــــريّ هــــــذه 

د.املفاهيم لدى الشاعر الواح
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ّـــــة دعـــــوة صـــــرحية مـــــن الناقــــــدة للخـــــروج عـــــن مـــــألوف القصـــــيدة "أّن املالحـــــظ إذن، و  العربيّــــــة مث
ــــــــــة و  ّــــــــــة و حــــــــــىت العباســــــــــّية... عصــــــــــور غــــــــــابرة صــــــــــنعت يف سالســــــــــلها اجلاهلّي اإلســــــــــالمّية و األموي

و ألفـــــــظ و صـــــــور،
.1الروح... مادامت العصريّة هي التعبري عن روح العصر"من جنسياتالعصر و ال

ـــــــه خنلـــــــص إىل أّن متغـــــــريات العصـــــــر ســـــــامهت بشـــــــكل فّعـــــــال يف جعـــــــل الشـــــــاعرة/ الناقـــــــدة  ومن
مغـــــايرة، نبعـــــت عـــــن رؤيـــــة إبداعيّـــــة ليســـــت جديـــــدة بقـــــدر مـــــا هـــــيتســـــعى البتكـــــار طـــــرق شـــــعريّة

التكــــــــرار بقــــــــدر مــــــــا احتمــــــــت ، مل تكــــــــن تلــــــــوذ إىل النســــــــخ و -افيّــــــــافكريّــــــــا و ثق-الناقــــــــدة عميقــــــــة 
عليها.إىل حقل التجارب اإلبداعّية السابقة إنضافتباستقالليتها اليت 

ــــق التعامــــل معــــه أساســــا هــــو إبــــداع املبــــدع م يف نتاجــــه ،هلــــذا فــــاّن مــــا يــــتم و يتحّق الــــذي تــــتحّك
،و فكــــــره حريّــــــة الــــــرأي

ّ بـــــأنّ  ـــــهـــــو إنســـــاّين و ال تنفصـــــل عنـــــه، وهـــــو مـــــا يبـــــني ر املمكـــــن لإلبـــــداع ال ميكـــــن أن يتحّق ق التصـــــّو
ــــــايل  ــــــه، و بالت ت ــــــداع متنفســــــه و قّو ــــــك أّن مــــــا يهــــــب اإلب ّــــــة، ذل ــــــة النظــــــر إىل شــــــرط احلري إالّ مــــــن زاوي

اإلبـــــداع يف أرقـــــى مراتـــــب احلريّـــــة حيمـــــل صـــــورة اإلنســـــان روحـــــه اإلبداعيّـــــة هـــــو احلريّـــــة بالـــــذات، و أن
ـ2

اـــــــا-هايف مقـــــــدمتو املالحـــــــظ أّن نـــــــازك املالئكـــــــة تناولـــــــت جوانـــــــب أساســـــــّية يف مفهـــــــوم ،بي
ل منهــــا بقيمـــــة الشــــعر بالنســـــبة لإلنســــان و احليـــــاة، فقــــد كانـــــت  الشــــعر و نقـــــده، تعلّــــق اجلانـــــب األّو
ـــــدوا علـــــى القيمـــــة االجتماعيّـــــة و الروحيّـــــة للشـــــعر، و مل يكـــــن هـــــدفها  واحـــــدة مـــــن أولئـــــك الـــــذين أّك

ـــــــ ر أغراضـــــــه، و إّمن ر األســـــــلويب للشـــــــعر و تطـــــــّو ا كـــــــان لـــــــديها اإلدراك املعـــــــرّيف مقتصـــــــرا علـــــــى التطـــــــّو

عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، -دراسة في األصول و المفاھیم-بشیر تاوریریت: الحقیقة الشعریّة على ضوء المناھج النقدیّة المعاصرة-1
.353، ص: 2010األردن: 

ھ، مجلة الناقد، ریاض الریّس للكتب و النشرینظر: صدوق نور الدین، أدب -2 ، ص: 1990آذار (مارس) 21، ع/-لندن-الحریة.. و أدب التوجّ
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و تفاعلــــــــه مــــــــع احليــــــــاة، لــــــــذلك جنــــــــدها تنظــــــــر إىل الــــــــوعي الفلســــــــفّي الرتبــــــــاط الشــــــــعر باإلنســــــــانو 

ر أّن الشـــــعر فـــــوق و هـــــو مـــــرتبط مببدعـــــه أكثـــــر مـــــن ارتباطـــــه مبـــــذهب أو مـــــوروث، لـــــذلك فهـــــي تقـــــ ّر
د  ر، مـــــــع جتـــــــّد د و التطـــــــّو القواعـــــــد، حـــــــّر ال يتقّيـــــــد بالسالســـــــل و األغـــــــالل، و أنّـــــــه مســـــــتمر التجـــــــّد

رها. احلياة و تطّو
ـــــــد لنــــــا علـــــــى مــــــذهبها النظـــــــرّي يف الشـــــــعر، مــــــن هنـــــــا حاولــــــت نـــــــازك املالئكــــــة الناقـــــــدة أن تؤّك

ذا مـــــا يعـــــين أّن نزعتهـــــا الشـــــعريّة ، وهـــــ
ـــــد ، و الـــــيت مسحـــــت هلـــــا بتبـــــين جمموعـــــة كـــــل احملـــــاوالت التجديديّـــــة اجلـــــادةواســـــعة، و أّن ذائقتهـــــا متّج

، ميكن إمجاهلا فيما يلي: النقدّي
 ،يقـــــف بعــــــد فهـــــي تــــــرى أّن الشـــــعر العــــــرّيب ملالتأكيـــــد علــــــى حقيقـــــة ختلّــــــف الشـــــعر العــــــريب

ــــــة القــــــرون املنصــــــرمة املاضــــــّية،  ــــــى صــــــدره طيل ــــــيت جثمــــــت عل ــــــة ال ــــــه، بعــــــد الرقــــــدة الطويل ــــــى قدمي عل
هم القواعـــــــد الـــــــيت وضـــــــعها األســـــــالف يف اجلاهليّـــــــة و صـــــــدر  حبيـــــــث ال زال الشـــــــعراء أســـــــرى تســـــــريّ

.1اإلسالم
 إذ

.2تقول:"كأّن سالمة الّلغة ال تتّم إالّ إن هي مجُِّدت على ما كانت عليه منذ ألف عام"
 إىل ابتكـــــــار معـــــــان جديـــــــدة مـــــــن

خـــــالل التصـــــاق الشـــــاعر بالّلغـــــة، و معرفـــــة أســـــرارها و كوامنهـــــا، فهـــــي تـــــرى أّن "الّلغـــــة إن مل تـــــركض 
د يف قضـــــّية الّلغـــــة، 3اة ماتـــــت"مـــــع احليـــــ ـــــا ، لـــــذلك فهـــــي تـــــدعو الشـــــاعر العـــــرّيب املعاصـــــر أن جيـــــّد ّأل

التـــــــداول، فتصـــــــبح مألوفـــــــة و غـــــــري موحيّـــــــة، مث ال تنكـــــــر أّن الّلغـــــــة  تصـــــــدأ مـــــــن كثـــــــرة االســـــــتعمال و 
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فجـــــأة ابتليــــت بأجيـــــال مــــن اللّـــــذين تبكــــي و تعصــــف،و ،كانــــت يومــــا موحيّـــــة، تتحــــّرك و تضـــــحك
.1فصنعوا من ألفاظها نسخا جاهزة شّبهتها الناقدة بالتماثيل"جييدون التحنيط 

تعماهلا، تقــــــف عنــــــد ســــــبب واحــــــد، هــــــو وهــــــي يف مطالبتهــــــا الســــــتبعاد األلفــــــاظ الــــــيت كثــــــر اســــــ
ر"" .2أّن األذن البشريّة متّل الصور املألوفة و األصوات اليت تتكّر

 اـــــا الـــــدقيق قــــــد يصـــــنع بالّلغــــــة أّن الشــــــاعر بإحساســـــه املرهـــــف، و مسعــــــه الّلغـــــوّي القـــــوّي إمي
ر علـــــى يديـــــه  مـــــا ال يصـــــنعه ألـــــف حنـــــوّي و لغـــــوّي جمتمعـــــني..، و األديـــــب املرهـــــف هـــــو الـــــذي تتطـــــّو
ـــــــة مـــــــن كـــــــالم  ـــــــا النحـــــــوّي و الّلغـــــــوّي فواجبهمـــــــا املالحظـــــــة و اســـــــتخالص القواعـــــــد العاّم الّلغـــــــة، أّم

.3املرهفني من الكّتاب و الشعراء"
 أيضـــــا الكـــــه للـــــوعي الشـــــامل و املتكامـــــل، و يـــــب، امتيف األدتشـــــرتط الناقـــــدة نـــــازك املالئكـــــة

"امتالكــــــه لثقافــــــة عميقــــــة متتــــــّد جــــــذورها يف صــــــميم األدب احمللــــــّي قدميــــــه و حديثــــــه، مــــــع اإلطّــــــالع 
.4الواسع على أدب أّمة أجنبّية واحدة على األقل"

خرق القواعد املألوفة، وصنع التعابري اجلديدة.

ــــــا عــــــن موقـــــــف الناقــــــدة مــــــن األوزان فهــــــو املغــــــايرة ال التنكـــــــر، و موقفهــــــا هـــــــذا اخلليليّـــــــةأّم

هــــــت إليــــــه بكــــــل -الشــــــعر احلــــــر-آن، فضــــــال عــــــن والدة شــــــكل شــــــعرّي جديــــــد  كتبــــــت بــــــه، و اجتّ
ا معّينــــا أو أوزانــــا، بقــــدر مــــا هــــو 
أســــــلوب يف ترتيــــــب تفاعيــــــل اخلليــــــل، تــــــدخل فيــــــه حبــــــور عديــــــدة مــــــن البحــــــور العربيّــــــة الســــــتة عشــــــر 

مة دیوان "شظایا و-1 09، ص:رماد"ینظر: نازك المالئكة، مقدّ
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. مث تقــــــول يف تصــــــريح آخــــــر هلــــــا بــــــأّن " أســــــاس الــــــوزن يف الشــــــعر احلــــــّر أنــــــه يقــــــوم علــــــى 1املعروفــــــة"
.2تنويع عدد التفعيالت"الواضح هلذا احلكم أّن احلريّة يف وحدة التفعيلة و املعىن البسيط

ّـــــــة مـــــــا ســـــــبق أّن مســـــــألة الـــــــوزن بالنســـــــبة (لنـــــــازك املالئكـــــــة)يبـــــــدو تأسيســـــــا علـــــــى  مســـــــألة حري
ة اإليقــــــاع الشــــــعريّ و  ، القــــــائم علــــــى تنويــــــع يف عــــــدد التفعــــــيالت، الغــــــرض منهــــــا التخفيــــــف مــــــن حــــــّد

. ، و ختليصه من طابعه اإللزامّي اخلليلّي ثنائّية املعادلة يف البيت الشعرّي
ــــــة "ذلــــــك احلجــــــر الــــــذي تلقمــــــه الطريقــــــة القدميــــــة كــــــل بيــــــت، فــــــرتى مث - ث عــــــن القافّي تتحــــــّد

ـــــــة  ـــــــد الفـــــــورة األوىل مـــــــن اإلحســـــــاس.. وهـــــــذه الفـــــــورة قابل أّن الشـــــــعر ال يســـــــتطيع أن يكـــــــون إالّ ولي
ل عائق 3"سبيل اندفاعهايعرتضللخمود لدى أّو

و القافيّـــــــة يف نظـــــــر الناقـــــــدة، كانـــــــت دائمـــــــا ذلـــــــك العـــــــائق الـــــــذي يـــــــزداد تقّلصـــــــا كّلمـــــــا زاد 
ذهنـــــه بـــــني التعبـــــري عـــــن انفعالـــــه، و التفكـــــري يف انفعـــــال الشـــــاعر، مـــــا يضـــــطّر الشـــــاعر إىل أن يـــــوزّع

ــــة، وهــــذا أبــــرز دليــــل علــــى مــــدى طغيــــان هــــذه اإلهلــــة املغــــرورة" نــــا نــــازك املالئكــــة، مث تعــــرتف ل4القافّي
مـــــن قصـــــائدها الـــــيت 

، فقصـــــــيدة ، و الــــــيت عمـــــــدت إىل تغيريهــــــا يف كــــــل قصــــــيدة تنظمهــــــاحواهــــــا ديــــــوان شــــــظايا و رمــــــاد
رت القافيّــــــة حتريــــــرا (الكــــــولريا) ــــــا يف كانــــــت املقطوعــــــة فيهــــــا أطــــــول ممّــــــا ينبغــــــي..، يف حــــــني حــــــّر تاّم

(اجلـــــرح (جـــــدران و ظـــــالل) و (خرافـــــات)و قصـــــائد مثـــــل: (مـــــّر القطـــــار)
)إدغـــــار آالن بـــــو(فتقـــــول أّن أســـــلوب تقفيتهـــــا مقتـــــبس مباشـــــرة عـــــن الشـــــاعر األمريكـــــي الغاضـــــب)

.Ulalume"5يف قصيدته 
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دة للقافيّــــــة، اد يف تنــــــاول الناقــــــغـــــري أّن مــــــا ميكننــــــا مالحظتــــــه هـــــو ذلــــــك االضــــــطراب الــــــذي ســـــ
، و  ّـــــــة فكرهـــــــا النقـــــــدّي ـــــــذي بـــــــدورهالـــــــذي رســـــــم بوضـــــــوح حيوي عكـــــــس قلـــــــق الناقـــــــدة إزّاء تلـــــــك وال

التجربــــــة الشــــــعريّة اجلديــــــدة، و حماولــــــة رصــــــد حركــــــة القصــــــيدة احلــــــرّة، الــــــيت خرجــــــت تــــــتلّمس طريقــــــا 
ــــــذي امتــــــد عميقــــــا يف ذاكــــــرة القــــــارئ العــــــرّيب و ومسهــــــا بســــــمات وعــــــرا يف خارطــــــة الشــــــعر العــــــرّيب ال

صة، مل يكن من السهل جتديد بعضها و التنازل كلّيا عن بعضها اآلخر.خا
. مث سعي الناقدة إىل تقدمي البديل متمّثال يف جتربة الشعر احلّر


ــــــيت تضــــــمنتها بعــــــض القصــــــائد ــــــك علــــــى النمــــــاذج الشــــــعريّة ال يف جمموعــــــة حماولــــــة تطبيــــــق ذل
شظايا ورماد
،حــــــــق للشــــــــعر العــــــــرّيب ر الالّ ــــــــالتطّو ــــــــؤ الشــــــــاعرة/ الناقــــــــدة ب ــــــــام و أخــــــــريا تنب ــــــــد يف خت إذ تؤّك

ر جـــــارف، لـــــن يُبقـــــي مـــــن األمقـــــدمتها بـــــأّن  ســـــاليب القدميـــــة الشـــــعر العـــــرّيب يقـــــف علـــــى حافـــــة تطـــــّو
ــــــــاألوزان و  ــــــــكشــــــــيئا، ف نتيجــــــــة القــــــــوايف و األســــــــاليب و املــــــــذاهب ســــــــتتزعزع قواعــــــــدها مجيعا...وذل

املثاقفة و اإلقبال الواسع على قراءة اآلداب األوروبّية و دراسة أحدث النظريات.
ة، ختتلـــــــف مـــــــن تقـــــــدمي آلخـــــــر، أو قـــــــد تتشـــــــا،صـــــــفوة القـــــــول به مـــــــع أّن للبيـــــــان وظـــــــائف عـــــــّد

ــــداع، يف حــــني قــــد تكــــون وظيفــــة بعضــــه ا الــــبعض، مــــن بينهــــا ضــــمان القــــراءة احلســــنة و اجليّــــدة لإلب
ــــا البيــــان أو  ــــنص و تقّبلــــه مجالّي ــــة قــــد تســــعفه يف فهــــم ال ــــوط داللّي ه خبي ــــه القــــارئ أو مــــّد مــــة توجي املقّد

.و فنّيا
نها بيــــــ ، و الوقــــــوف ان نــــــازك املالئكــــــةو فيمــــــا يــــــأيت حماولــــــة لرصــــــد أهــــــم الوظــــــائف الــــــيت تضــــــّم

أهم القضايا اليت جاءت جمتمعة يف فعلّي النقد و التنظري.عند
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نازك المالئــــــــكة:وظائف البيان الشعرّي لدى 
قبــــــل مباشــــــرة حتليــــــل وظــــــائف البيــــــان الشــــــعرّي لــــــدى نــــــازك املالئكــــــة، جيــــــب اإلشــــــارة إىل أن 
مــــــــة املــــــــرتبط  األعمــــــــال الشــــــــعريّة للشــــــــاعرة حتفــــــــل بثالثــــــــة مصــــــــاحبات نصــــــــّية متثّــــــــل خطــــــــاب املقّد

بط علــــــــى التــــــــوايل بالــــــــدواوين املفــــــــردة للشــــــــاعرة، وهــــــــذه املقــــــــدمات/ البيانــــــــات تــــــــرت
، لكـــــــن 1)وانـــــــه البحـــــــرليغـــــــريّ أقـــــــر (شـــــــظايا و رمـــــــاد) و الثالـــــــث (

نـــــا حنـــــن هـــــو إصـــــدارها الثـــــاين الـــــذي فســـــح  ـــــا لقضـــــّية الشـــــعر احلـــــرّ الـــــذي يهّم ، و الـــــذي هامشـــــا مهّم
ّــــــة وقعتهــــــا الشــــــاعرة لتجعــــــل منهــــــا مصــــــاحبا ن ل وثيقــــــة نظري ــــــدمحــــــل أّو صــــــّيا مقــــــدماتّيا ل

.شظايا و رماد
أساســـــيتني تنتظمـــــان يف إطـــــار بـــــوظيفتني رمـــــادشـــــظايا و يـــــنهض 

، ، الــــــيت تــــــربط رهــــــان تــــــأمني قــــــراءة جّيــــــدة بالــــــدور اإلخبــــــارّي للمصــــــاحب النصــــــيّ مســــــألة (كيــــــف)
لتقييمي للنص ومها كالتاّيل:أكثر مما تربطه بدوره ا

:التجنيس الشعري-1

)جـــــــريار جنيــــــــت(، إذ يربطهــــــــا )كيـــــــفذه الوظيفــــــــة مـــــــن أهــــــــّم وظـــــــائف مســــــــألة (تعتـــــــرب هـــــــ" 
GérardGenette ،ــــــوع مــــــن التجديــــــد ــــــيت ميــــــارس فيهــــــا ن ــــــة ال ــــــة أو االنتقالّي ، باملراحــــــل التارخيّي

ّــــة ــــة إىل نصــــوص موازي ــــيت تضــــيء تلــــك االحنرافــــات اجلميلــــة عــــن املفتكــــون احلاجــــة فيهــــا ماّس عــــايري ال
ــــــزال حتــــــتفظ بســــــ ــــــدىال ت لطتها القضــــــائّية ل

مثــــــل هــــــذه االحنرافــــــات  عــــــادة مــــــا يكــــــون بغــــــرض توســــــيع مفهــــــوم اجلــــــنس األدّيب أو حــــــىت جتــــــاوزه، 
.2"األجناسيباجتاه  نظرة تركيبّية تقوم على الدمج و تكسري النقاء 

ــــربة " و  مــــة ن ــــان حقيقــــيّ عــــادة مــــا متــــنح هــــذه الوظيفــــة للمقّد مــــة بي ــــق ملقّد ، وهــــذا بالفعــــل مــــا حتّق
نائهــــــــا امللفــــــــوظي التنظــــــــريّي أو ســــــــواء يف ب،ازك املالئكــــــــةنــــــــ

.258-256ینظر: نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیّة المعاصرة، ص: -1
259المرجع نفسھ، ص: -2
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القافيّـــــــة ل نقـــــــد قـــــــيم التقليـــــــد، يف الـــــــوزن و 
الشـــــــعر روعها الشـــــــعرّي املتمثـــــــل يف جتربـــــــة ســـــــّية إىل مشـــــــالّلغـــــــة، و ثانيّـــــــا مـــــــن خـــــــالل الـــــــدعوة احلماو 

" بتنـــــاوب فعلـــــّي "نـــــازك املالئكـــــة"1احلـــــّر
ل  نت وجهـــــــني: األّو النقــــــد و التنظــــــري، و فيمـــــــا يــــــأيت ســــــنتعّرف علـــــــى الوظيفــــــة النقديّــــــة الـــــــيت تضــــــّم

نقد أسلوب اخلليل، و الثاين نقد الّلغة.

ـــــــا  نقــــــــد طريقــــــــة الخليـــــــلفأّم
اخلليـــــــل؟... أمل تصـــــــدأ لطـــــــول مـــــــا المســـــــتها األقـــــــالم و الشـــــــفاه منـــــــذ ســـــــنني و ســـــــنني؟ أمل تألفهـــــــا 

ا ـــــذا ـ االتنـــ نفع األســــلوب حـــــىت مل يعــــد لـــــه طعــــم و ال لـــــون، لقــــد ســـــارت احليــــاة، و تقّلبـــــت عليهـــــا ا
) و (بانــــــت قفــــــا نبــــــك(زال شــــــعرنا صــــــورة لـــــــــــــــــــــ:الصــــــور و األلــــــوان و األحاســــــيس و مــــــع ذلــــــك مــــــا

2، األوزان هي هي، و القوايف هي هي... و تكاد املعاين تكون هي هي".سعاد)

ــــــا نقــــــدها الثــــــاين فقــــــد خّصصــــــته ّــــــة لّلغــــــة المحّنطــــــةأّم إذ تقــــــول: " و يقولــــــون مــــــا لّلغــــــة؟ و أي
ــــــاة ماتــــــت، و الواقــــــع أّن ضــــــرورة ملنحهــــــا آفاقــــــا جديــــــدة؟ فينســــــون أّن الّلغــــــة إن مل تــــــركض مــــــع احلي

ــــة، تتحــــّرك و تضــــحك، و تبكــــي وتعصــــف  د كانــــت يومــــا لغــــة موحّي
ـــــيط و صـــــنع التماثيـــــل، ـــــدون التحن ـــــال مـــــن الـــــذين جيي ـــــت بأجي فصـــــنعوا مـــــن ألفاظهـــــا نســـــخا مث ابتلي

ام و شــــــعرائهم، دون أن يــــــدركوا أّن شــــــاعرا واحــــــدا قــــــد يصــــــنع لّلغــــــة  ـ ـى كتّـــــ ا عـلــــ ـ ّعوهـــــ اهزة، و وز ـ جـــــ
مسعــــه الّلغــــوّي إحساســــه املرهــــف و مــــا ال يصــــنعه ألــــف حنــــوّي و لغــــوّي جمتمعــــني، ذلــــك أّن الشــــاعر ب

259نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیّة المعاصرة، ص: -1
09نازك المالئكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص :-2
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ــــه الفــــّين، فــــال الــــدقيق، ميــــّد لأللفــــاظ معــــاين جديــــدة مل تكــــن هلــــا، و قــــد خيــــرق قاعــــدة مــــدف وعا حبّس
ها إىل األمام" ا يشّد .1يسيء إىل الّلغة و إّمن

فقد طرح قضّيتني مها:لتنظريّي يف بيان (نازك املالئكة)أّما فيما يتعّلق باجلانب ا

متــــــه نــــــازك املالئكــــــة قضــــــّية الشــــــعر الحــــــر: بعــــــد نقــــــدها الــــــيت تعتــــــرب مبثابــــــة البــــــديل الــــــذي قّد
ـــــــل، فتقـــــــول: ـــــــوان شـــــــظايا و رمـــــــاد"و لطريقـــــــة اخللي ـــــــون بســـــــيط مـــــــن املالحـــــــظ يف دي ن ل ـــــــه تضـــــــّم أّن

(لـــــــنكن عــــــة الظــــــالل)، وجاموفـــــــة، يف بعــــــض القصــــــائد مثــــــل قصـــــــيدة: (اخلــــــروج علــــــى القواعــــــد املأل
غريهــــــا مــــــن القصــــــائد، و هــــــي يف خماطبتهــــــا (أغنّيــــــة اهلاويّــــــة)، و ، و م تافــــــه)مرثّيــــــة يــــــو أصــــــدقاء)، و (

ـــــــت أّن األســـــــلوب اجل ـــــــا أحّس ّأ ـول  تقــــــ رئ  ا ـ لقــــــ يف ترتيـــــــب تفاعيـــــــل اخلليـــــــل -الشـــــــعر احلـــــــر-ديـــــــد ل
، مث تواصــــــل الناقـــــــدة حــــــديثها عــــــن الطريقــــــة اجلديـــــــدة يف 2يطلــــــق جنــــــاح الشــــــاعر مـــــــن ألــــــف قيــــــد"

الكتابــــة الشــــعريّة دون أن تنســــى تــــذكري القــــارئ بــــأّن  األســــلوب اجلديــــد لــــيس خروجــــا علــــى طريقــــة 
ر املعــــاين و األ ســــاليب خــــالل العصــــور الــــيت تفصــــلنا اخلليــــل بقــــدر مــــا هــــو تعــــديل هلــــا، يتطّلبــــه تطــــّو

عبوديّـــــــة الشـــــــطرين، فالبيـــــــت ذو التفاعيـــــــل الســـــــت الثابتـــــــة يضـــــــطّر الشـــــــاعر أن خيـــــــتم الكـــــــالم عنـــــــد 
ـــــه التفعيلـــــة السادســـــة، و إن كـــــان املعـــــىن الـــــذي يريـــــده قـــــد انتهـــــى عنـــــد ال ن ـــــة الرابعـــــة، بينمـــــا ميّك تفعيل

.3األسلوب اجلديد من الوقوف حيث يشاء"

قضّية التعبير:

، ألّن  :" القـــــارئ العـــــرّيب يتهـــــّرب مـــــن الشـــــعر الرمـــــزّي تقـــــول الناقـــــدة خبصـــــوص هـــــذه القضـــــّية أّن
ل مــــــرّة، فلـــــيس غريبـــــا أن تتــــــوتّر (...)،  الّلغـــــة جتابـــــه التعبــــــري عـــــن مثـــــل هــــــذه األحاســـــيس املبهمـــــة أّو

ـــــا االعتقـــــاد بـــــأّن ذاتيّـــــة العـــــرّيب تنفـــــر بطبعهـــــا مـــــن الرمـــــوز، فهـــــو رأّي ال تعتقـــــد بـــــه الناقـــــدة، مـــــن أّم

.10-09- 08"شظایا و رماد"، ص: نازك المالئكة، مقدمة-1
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ــــــذات إىل التعبــــــري عــــــن  ــــــنفس البشــــــريّة غامضــــــة "مغّلفــــــة بــــــألف ســــــرت"، و قــــــد تلجــــــأ ال منطلــــــق أّن ال
بأســــــــاليب ملتويّــــــــة، تثريهــــــــا مجلــــــــة مــــــــن األحاســــــــيس -تقــــــــول الناقــــــــدة يف ذات الســــــــياق-نفســــــــها 

الراكــــــــدة يف أعمــــــــاق العقــــــــل البــــــــاطن..، إذ ليســــــــت مثــــــــل هــــــــذه األحاســــــــيس الغريبــــــــة وقفــــــــا علــــــــى 
ـــــان فيُ إنســـــان، ســـــوى أّن التع ـــــا الفّن ـــــري عنهـــــا خيتلـــــف، فاإلنســـــان العـــــادّي يراهـــــا يف أحالمـــــه، أّم عـــــربّ ب

.1أحالمه معا"عنها بفّنه و 

وظيفــــــة التجنــــــيس -وعــــــرب جممــــــوع القضــــــايا الســـــابقة الــــــذكر-مـــــن هنــــــا تتبلــــــور يف نــــــص البيـــــان
يــــــــل الشــــــــعرّي املّتصــــــــلة بالــــــــدعوة إىل الشــــــــعر احلــــــــّر كمقــــــــرتح ميثّــــــــل احنرافــــــــا عروضــــــــّيا عــــــــن بنّيــــــــة اخلل

الصــــــارمة، و رغبــــــًة يف إيقــــــاظ اإلحيــــــاء الشــــــعرّي القــــــادر علــــــى التســــــّلل إىل منــــــاطق الظــــــل القابعــــــة يف 
أعمـــــاق الـــــذات، مث إّن هـــــذا املفهـــــوم الـــــذي تبّنتـــــه الناقـــــدة للشـــــعر و الّلغـــــة ميكـــــن بســـــطه يف األســـــس 

:2النظريّة التالّية

الشعر احلّر ظاهرة عروضّية.1
الشعر تعبري عن الذات.2
و اإلحياء يف الّلغة الشعريّةأمهّية الرمز .3
ر احلياة.4 ران بتطّو الشعر و الّلغة يتطّو
.أسبقّية الشعرّي عن النحوّي و الّلغويّ .5

ظيفـــــــة التجنـــــــيس الشـــــــعرّي ضـــــــمن مســـــــألة " ويف تواشـــــــجٍ مـــــــع كـــــــل هـــــــذه القضـــــــايا النظريّـــــــة لو 
ـــــــدة علـــــــى ، و يف حلظـــــــة االســـــــتعادة النقديّـــــــة، يطـــــــرح البيـــــــان اآلثـــــــار الســـــــلبّية للقافيّـــــــة )كيـــــــف( املوّح

. قضّيتني أساسيتني يف الشعر العرّيب مها: قضّية امللحمة و قضّية الشعر الغنائّي
ــــا يف قضـــــّية امللحمـــــة فجـــــاء يف قـــــالوا إّن العربيّـــــة لغـــــة واســـــعة بيـــــان الناقـــــدة التصــــريح التـــــايل: "فأّم

ـــــ ّـــــة لغـــــة مهمـــــا اتســـــعت و غنيـــــت ال تســـــتطيع أن متـــــّد ملحمـــــًة بقافّي ـــــدة، (...)، و نســـــوا أّن أي ة موّح

.22- 21نازك المالئكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص: -1
.261ینظر: نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة ، ص: -2



مـــــــــاهّية البــــيان الشعري/ النقدي، و رهانات التلقيالفصل األول                                   

56

ــــــــت دون وجــــــــود  ــــــــيت حال ــــــــك كــــــــان واحــــــــدا مــــــــن األســــــــباب ال أيــــــــاً كانــــــــت، و مل يتنبهــــــــوا إىل أّن ذل
.1امللحمة يف األدب العرّيب"

ـــــــد أّن  ـــــــا عـــــــن الشـــــــعر الغنـــــــائّي (و الشـــــــعر العـــــــرّيب غنـــــــائّي كلـــــــه تقريبـــــــا) فتقـــــــول: " مـــــــَن املؤّك أّم
ـــــدة قـــــد خنقـــــت أحاســـــيس كثـــــرية (...)، والشـــــعر يف نظـــــ ر الناقـــــدة وليـــــدة الفـــــورة األوىل القافّيـــــة املوّح

ــــدة ســــبيلها (...) و هــــو مــــا جعلهــــا تقــــول  مــــن اإلحســــاس، تلــــك الفــــورة الــــيت تعــــرتض القافيّــــة املوّح
ـــــدة الفكــــرة، يســـــيطر عليهــــا جـــــّو تعبــــريّي واحـــــد منـــــذ  بــــأّن أدبنـــــا القــــدمي قّلمـــــا جنــــد فيـــــه قصــــائد موّح

.2مطلعها إىل ختامها"
ـــــة، فالواضـــــح أّن وظيفـــــة التجنـــــيسو  ال مـــــن ّمث الشـــــعرّي قـــــد قـــــادت الناقـــــدة إىل كـــــل هـــــذا الســـــّج

، ومــــــا يســــــتند إليــــــه مــــــن -يف النهايــــــة-للــــــدفاع  عــــــن مزايــــــا مشــــــروعها و منجزهــــــا مــــــن الشــــــعر احلــــــّر
.3وعّي شعرّي و آخر نظريّ 

وظيفة إعالن القصد:

مــــــن جهــــــة أخــــــرى "نظــــــر دالليّــــــة ذاتيّــــــة تســــــاعد املتلقــــــي علــــــى إنتــــــاج قــــــراءة جيّــــــدة للعمــــــل، وجهــــــة 
للوظيفـــــة علـــــى وظيفـــــة ثانّيـــــة مهيـــــأةيف بيـــــان الناقـــــدة نـــــازك املالئكـــــة تنطـــــوي وظيفـــــة إعـــــالن القصـــــد 

، الــــيت ســـــعت الناقــــدة مــــن خالهلــــا الكشــــف عــــن مقصـــــديتها وهــــي وظيفــــة (تعيــــني الســــياق)األوىل، 
، و حــــــىت تــــــربّر الناقــــــدة اخنراطهــــــا يف  الداللّيــــــة خبصــــــوص بعــــــض مناذجهــــــا مــــــن قصــــــائد الشــــــعر احلــــــّر
ــــــة مرايــــــا التأويــــــل كــــــان البــــــّد هلــــــا مــــــن تعيــــــني الســــــياق الشــــــعرّي و اجلمــــــاّيل لتجربتهــــــا الشــــــعريّة،  لعب

مــــــوازي ضــــــمين ينغــــــرس ضــــــمن مســــــألة كــــــنصّ فتعيــــــني مثــــــل هــــــذا الســــــياق ميكــــــن أن يشــــــتغل أيضــــــا
، تقــــــول نــــــازك املالئكــــــة: "ولــــــيس الــــــيت تســــــاعد القــــــارئ علــــــى إنتــــــاج قــــــراءة جّيــــــدة للــــــنص(كيــــــف)

ـــــــول إّن طائفـــــــة مـــــــن قصـــــــائد هـــــــذه  ـــــــري الرمـــــــزّي و الســـــــرياّيل أن أق ـــــــل للتعب قصـــــــدي مـــــــن هـــــــذا التعلي
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ـــــا أودّ -شـــــظايا و رمـــــاد-اموعـــــة  ـــــد لطائفـــــة مـــــن تنتمـــــي إىل هـــــذه املدرســـــة أو تلـــــك، و إّمن أن أمّه
، و بالّالشــــعور أحيانـــــا، وهـــــي القصــــائد الـــــيت عاجلــــت فيهـــــا حــــاالت تتعلّـــــق بالـــــذات الباطنيّــــة أحيانـــــا

حـــــاالت مل يقـــــف عنـــــدها الشــــــعر العـــــرّيب إالّ نـــــادرا، فهــــــو قـــــد وقـــــف نفســــــه علـــــى معاجلـــــة الســــــلوك 
.1اخلارجّي لإلنسان"

يــــــات البــــــاطن و الّالوعــــــي الــــــذي املالئكــــــة هــــــو ســــــياق مجالنــــــازك"فالســــــياق املقصــــــود يف نــــــص

ـــــل اختالجـــــاتجهـــــة اإلفصـــــاح عـــــن  ـــــدواخل اإلنســـــانّية بلغـــــة مكتنـــــزة باإلحيـــــاءات و الظـــــالل، فمث ال
ة، هــــــو الــــــذي يــــــنهض كمــــــربّر مجالّيــــــلــــــذي حيتفــــــي بــــــالغموض كقيمــــــة فنّيــــــة و هــــــذا الســــــياق الرمــــــزّي ا

.2وظيفة إعالن القصد"الشتغال
مـــــن هنـــــا يبـــــدو أن نـــــازك املالئكـــــة

اذج مـــــــن خـــــــالل تصـــــــرحيات الشـــــــاعرة/ الـــــــنمط مـــــــن التعبـــــــري اجلديـــــــد، و نعـــــــرض بإجيـــــــاز لثالثـــــــة منـــــــ
اا قدة ذ :3"النا

ل: قصيدة: "الخيط المشدود في شجرة السرو" :النموذج األّو
ـــــيت اعـــــرت تقـــــول: "حاولـــــتُ رســـــم صـــــورة شـــــعريّة لالنفعـــــاالت ـــــأ و اخلـــــواطر ال ت شـــــابا فـــــوجئ بنب

ـــــة بالنســـــمـــــوت حبيبتـــــه، و  ّـــــة األمهّي ـــــة يف هـــــذه القصـــــيدة ثانوي ـــــة العاطفّي بة للخـــــيط ســـــيالحظ أّن القّص
املشــــــدود يف الشــــــجرة، ومــــــا كــــــان لــــــه مــــــن صــــــلة وثيقــــــة بشــــــرود الشــــــاب املصــــــدوم، وحالــــــة اهلــــــذيان 
ـــــأً مثـــــريا  ـــــيت تعـــــرتي إنســـــانا يتلقـــــى نب ـــــة ال ـــــى احلال ـــــه، فعقـــــدة القصـــــيدة تعتمـــــد عل ـــــيت اعرتت ـــــداخلّي ال ال

.4فاجعا ال يتوّقعه"

24-23: نازك المالئكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص-1
262نبیل منصر، الخطاب الموازي، ص: -2
263المرجع نفسھ، ص: ینظر: -3
24نازك المالئكة، المقدمة، ص: -4
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:النموذج الثاني: قصيدة "مّر القطار"
القـــــــارئ علـــــــى شـــــــيء مثـــــــري يف هـــــــذه القصيدة،كوصـــــــف لقطـــــــار أو تقـــــــول فيهـــــــا: "لـــــــن يعثـــــــر 

لرحلـــــة يف هـــــذا القطـــــار، فقـــــد كـــــان غرضـــــي األساســـــّي مـــــن كتابتهـــــا أن أعـــــربّ عـــــن الشـــــعور الغـــــامض 
ـــــه املســـــافر لـــــيال بالدرجـــــة الثالثـــــة مـــــن القطـــــار، فهنـــــاك حالـــــة التعـــــب الكلـــــّي (...) هنـــــاك  الـــــذي حيّس

ســـــافرين الغربـــــاء و قـــــد مجعـــــتهم عربـــــة القطـــــار صـــــوت عجـــــالت القطـــــار الرتيـــــب، مث هنـــــاك منظـــــر امل
ر بـــــــني حـــــــني و حـــــــني، فيثـــــــري إحسا ســـــــا غريبـــــــا يف الـــــــنفس، و بـــــــني فـــــــرتة صـــــــفوفا، و القطـــــــار يصـــــــّف

بــــــبعض رفــــــه، فــــــإذا أحــــــّس قــــــارئ (مــــــّر القطــــــار) أخــــــرى يصــــــدف أن يتثــــــاءب مســــــافر غريــــــب ال نعو 
، كان ذلك حسيب" .1هذا اجلّو

:النموذج الثالث: قصيدة " األفعوان"
ــــــا قصــــــيدة (األفعــــــوان)"  أّم

ـــــة، و كثـــــريا مـــــا تكـــــون هـــــذه  ـــــة جبّـــــارة تطاردنـــــا مطـــــاردة نفســـــّية ملّح ة جمهول ـــــا أحيانـــــا بـــــأّن قـــــّو يعرتين
ة جمموعــــة مــــن الــــذكريات احملزنــــة أو هــــي النــــدم، أو عــــادة منقتهــــا يف ســــلوكنا اخلــــارجّي أو صــــورة  القــــّو

اا، أو هي النفس مبا خمي نسي يع  تط نس عد  ن لم  اها ف فة قابلن
ـــــف علـــــى هلـــــا مـــــن رغبـــــات و مـــــا فيهـــــا مـــــن ضـــــعف و شـــــرود أو أّي شـــــيء آخـــــر ، فـــــاألمر متوّق

ّ (أفعواين أنا)ذاتّية القارئ، و  "ليس يعنيه أن أعني .2، فذلك أمر ثانوّي
لـــــدى يف تلقـــــي القصـــــيدةمـــــن خـــــالل هـــــذه النمـــــاذج الثالثـــــة، نالحـــــظ أّن مـــــا حيظـــــى باالعتبـــــار

، هـــــــو مـــــــدى قـــــــدرة القـــــــارئ علـــــــى التجـــــــاوب مـــــــع احلالـــــــة الشـــــــعريّة و النفـــــــاذ إىل الشـــــــاعرة/ الناقـــــــدة

26- 25المالئكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص: نازك -1
مة، ص: -2 .26نازك المالئكة، المقدّ



مـــــــــاهّية البــــيان الشعري/ النقدي، و رهانات التلقيالفصل األول                                   

59

ل: حالة الشرود و اهلذيان جرّاء تلقي نبأ فاجع مفاجئ النموذج األّو


"ة جمهولة تطارد الذات .1النموذج الثالث: حالة اإلحساس اخلفّي بقّو
يف األخــــــري نســــــتنتج أّن "نــــــازك املالئكــــــة" عملــــــت جاهــــــدة علــــــى دفــــــع القــــــارئ باجتــــــاه التطــــــابق 

دة انطالقــــــا مـــــــن جمموعــــــة عقـــــــد رمزيّـــــــةمــــــع احلـــــــاالت الشــــــعريّة القـــــــادرة علــــــى توليـــــــد أصــــــ داء متعـــــــّد

: البيان الشعري و قضّية التلقّي

حـــــىت قـــــة، و إحيـــــاءات، و حركـــــات، و صـــــور و اإلنســـــانية، مـــــن لغـــــات منطو علـــــى كـــــل مظـــــاهر احليـــــاة 

ــــة تعــــىن بقــــراءة النصــــوص و عالقــــة وثيقــــة بالتواصــــل، جمــــال التلقــــي الــــذي أصــــبحت تأويلهــــا، لــــه نظرّي
م كبـــــــري يف العملّيـــــــة لقـــــــي، الـــــــذي حظـــــــي هـــــــو األخـــــــر باهتمـــــــابـــــــل و إعـــــــادة إنتاجهـــــــا مـــــــن قبـــــــل املت

البـــــارز يف حتديـــــد -املتلقـــــي-اإلبداعيّــــة، حيـــــث كـــــان لظهـــــور نظريّـــــة التلقـــــي أمهيّـــــة كبـــــرية علـــــى دوره 
مســــــــــرية اإلبــــــــــداع الفــــــــــّين و وجودهــــــــــا، فالشــــــــــاعر قطعــــــــــا ال يــــــــــنظم لنفســــــــــه، و الروائــــــــــّي ال يســــــــــرد 

بـــــني ص املبـــــدع دون تفاعـــــل خـــــّالق بينـــــه و وجـــــود لـــــناألحــــداث الطويلـــــة لتظـــــّل حبيســـــة روايتـــــه، و ال 
ـــــــدع مـــــــن أجلهـــــــا، و إجيـــــــاد ـــــــيت أب ـــــــنص قارئـــــــه لتحقيـــــــق غايـــــــة املبـــــــدع ال دور املتلقـــــــي يف اســـــــتقباله لل

حتقيقه للفهم املطلوب حسب طبيعته، وفكره، ومعتقداته، و عصره.و 
ة و إذا كانـــــــــت نظريّـــــــــة التلقـــــــــي بشـــــــــكلها احلـــــــــديث وليـــــــــدة هـــــــــذا العصـــــــــر يف املـــــــــدارس النقديّـــــــــ

الغربيّـــــة، فـــــال بـــــّد مـــــن االعـــــرتاف بـــــأّن وجـــــود الكثـــــري مـــــن مبادئهـــــا يف الفكـــــر النقـــــدّي العـــــرّيب القـــــدمي 
كــــــان أمــــــرا جليّــــــا و واضــــــحا، و أّن االهتمــــــام بــــــاملتلقي و دوره الــــــداعم لعمليّــــــة اإلبــــــداع يف الشــــــعر 
يت تبنّــــــت 

.264نبیل منصر، الخطاب الموازي، ص: -1
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النظـــــر يف أمهيّـــــة املتلقـــــي و دوره الــــــداعم لإلبـــــداع كثـــــرية، جنـــــدها منثــــــورة بـــــني ثنايـــــا الكتـــــب النقديّــــــة 
يف خمتلف العصور.

تلقـــــي يف حقبـــــة فـــــاملتلقي علـــــى هـــــذا األســـــاس، لـــــيس عنصـــــرا جديـــــدا ُعـــــِرفَ بظهـــــور نظريـــــات ال
يـــــــاوسهـــــــانز روبـــــــرت علـــــــي يـــــــد كـــــــل مـــــــن (الغربيّـــــــةأملانيـــــــاب)كونســـــــتانسالســـــــتينات يف جامعـــــــة (

Hans Robert Juas(و) آيـــزرفولفغـــانغWolfgang Iser(،ن اعتمـــدا علـــى اللّـــذا
) phénoménologie(املـــــــــرياث األملـــــــــاين الفلســـــــــفّي بصـــــــــفة عامـــــــــة، و الفلســـــــــفة الظاهراتيـــــــــة 

ــــــة، ــــــذ بدايــــــة اإلبــــــداع بصــــــفة خاّص ــــــة و النقديّــــــة من ــــــل هــــــو موجــــــود يف مضــــــمار الدراســــــات األدبّي ب
ــــــا ظهــــــور العنايــــــة بــــــه ، أّم ــــــدة الصــــــدفة أو احلظـــــــ، و لكّنهــــــا وليــــــدة ظــــــروف الفــــــينّ فهــــــي ليســــــت ولي

ـــــــة ـــــــة عاملّي ـــــــةتارخيّي ـــــــا منشـــــــأ هـــــــذه النظرّي ن أوجـــــــدت يف أملاني ـــــــث أصـــــــبح التلقـــــــي علمـــــــا يتضـــــــّم ، حي
ـــــفأصـــــبح ، 1مصـــــطلحات و مفـــــاهيم خاصـــــة بـــــه ـــــة اإلبداعّي ـــــرئيس املتلقـــــي حمـــــور العملّي ـــــر ال ة و املؤّش

القراءة بذلك عملّية تفاعل بني املبدع و املتلقي و النص.فيها، فأضحت
إّن مــــــا جتـــــــدر اإلشـــــــارة إليـــــــه هنـــــــا، هـــــــو أّن "بعـــــــض املهتمـــــــني و املتخصصـــــــني يـــــــرون أّن نظريّـــــــة 

ــــــــة احلاالتلقــــــــي يف بعــــــــديها العمــــــــودي و األفقــــــــي، تشــــــــّبُع كثــــــــريا مــــــــن  ــــــــة و املعرفّي جــــــــات اإليديولوجّي
ــــة، و نشــــأت يف و  ــــة و النفســــّية، فقــــد نشــــأت مــــن بلــــد خــــرج منهزمــــا مــــن احلــــرب العامليّــــة الثانّي الرتبوّي

معــــــرّيف جديــــــد )إبــــــدالســــــياق (ســــــياق ميقــــــتُ التــــــاريخ و ويالتــــــه بعــــــد تلــــــك احلــــــرب، و نشــــــأت يف 
م الــــــذاّيت و اإلعالميــــــات، ونشــــــأت أيضــــــا يف ســــــياق إطــــــار منافســــــة إقليميّــــــة، وعلــــــى  مثــــــل الــــــتحّك

أــــــا نظريّــــــة املنهــــــزم ا ـى  عض علـــــ ب ـ ــــ ا اـل ـ يهـــــ ـر إل نظـــــ ـد  فقـــــ ا  ـذ لــــــذي يســــــعى إىل النهــــــوض مــــــن كبوتــــــه، هـــــ
عـــــــربة مـــــــن تارخيـــــــه اخلـــــــاص، أو هـــــــي نظريّـــــــة مـــــــن يريـــــــد أن يســـــــرتجع الـــــــذي يريـــــــد أن يســـــــتخلص الو 

إلنســــانّية املســـــلوبة، لكــــي يبـــــدع و خيــــرتع ليتجنّــــب كـــــل الصــــعوبات الـــــيت تعرتضــــه، و يبتكـــــر القيمــــة ا
.2يف مقابل ذلك حلوال ناجعة هلا"

11ص: -عمان-، دار الشروق 1997: 01ینظر: خضر ناظم عودة، األصول المعرفیّة لنظریّة التلقي، ط -1
45، ص: 2000: 01الدار البیضاء، ط -المدارس-شركة النشر و التوزیع محمد مفتاح، النص من القراءة إلى التنظیر،-2
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ـــــــس نفســـــــه منـــــــذ مطلـــــــع الســـــــتينات معتمـــــــدا ع لـــــــى هـــــــي جـــــــزء مـــــــن نســـــــق فكـــــــرّي عـــــــام، بـــــــدأ يؤّس
.الفلسفات االجتماعية الداعّية إىل حريّة األفراد

ـــــان  ـــــازك املالئكـــــةإّن خطـــــاب البي ـــــة العلـــــدى ن ـــــت مـــــن خالهلـــــا نـــــازك يعتـــــرب مبثاب ـــــيت حاول تبـــــة ال
إقنــــــــاع املتلقــــــــي بضــــــــرورات التجديــــــــد، أو لنقــــــــل الثــــــــورة علــــــــى بعــــــــض أســــــــاليب القصــــــــيدة املالئكــــــــة

ّــــة،  جــــواز ســــفٍر اســــتعانت بــــه الناقــــدة للمــــرور إىل منــــاطق ملّغمــــة يف لــــذلك جــــاز لنــــا اعتبــــارهالتقليدي
بنـــــاء القصــــــيدة الكالســــــيكّية، خصوصـــــا بالنســــــبة هلــــــا هـــــي كــــــامرأة متــــــارس النقـــــد، لــــــذلك فاألجــــــدر 

: هــــــل كتبــــــت نــــــازك أن نتســــــاءل/ اجلمهــــــور،
رئ متخّصص؟ 

ينضوي تحت أدب -ديّاالبيان باعتباره خطابا نق-ما أبدعته نازك المالئكة و هل
هالحريّة.. أم ؟أدب التوّج

ـــــدُّ إىل  ـــــيت متت ـــــدالالت ال ـــــد مـــــن ال ـــــد للعدي ـــــة املوّل ـــــُرب مبثاب ـــــان يف العمـــــل األدّيب يعت إّن خطـــــاب البي
ـــــــه  إىل مســــــتوى فضــــــاء الـــــــنص الــــــذي حيــــــوي يف طّياتـــــــه عــــــدد ال حيصــــــى مـــــــن الــــــدالالت الــــــيت تتوّج

بطــــــرق مجاليّــــــة، غــــــري أّن مــــــا يســــــتدعي االنتبــــــاه حقــــــا هــــــو و معانيهــــــا بدقّــــــة و القــــــارئ لفــــــك رموزهــــــا
ـــــر إىل اجتـــــاهني يســـــلكهما التمييـــــز ّـــــه يؤّش بـــــني (اجلمهـــــور) و (القـــــرّاء)، وهـــــذا التمّييـــــز لـــــيس هّينـــــا، إن

شـــــــفاهّي ال عـــــــودة الجتـــــــاهو إذا كـــــــان اجلمهـــــــور جتســـــــيدا ،1خطـــــــاب البيـــــــان يف طريقـــــــه إىل املتلقـــــــي
فيه إىل البداية.        

الجمهورالشاعر

63، ص: 1997: 01، دار الشروق للنشر و التوزیع، ط -دراسات نقدیّة -ینظر: علي جعفر العالق، الشعر و التلقي -1
إلبداع إىل دوافع مشرتكة ( نفسّية، ذوقّية، يشري اجلمهور إىل حالة عامة من التلقي، فهو كتلة حيرّكها الشبه يف الروح العامة ال اخلصائص الفرديّة، لذلك جنده يستسلم يف تلقيه ل

تلقي و اإلستجابة من الشاعر إىل اجلمهور، دون أن يتاح هلذا اإلجتاه ان ينفتل عائدا معرفّية)، و اجلمهور من جانب آخر هو بقّية من بقايا الفاعلّية الشفاهّية اليت حكمت مسرية ال
.64- 63إىل البداية: ينظر: علي جعفر العّالق، الشعر و التلقي، ص: 
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م عّينات منعزلة عن فهم ليسوا كتلة أفإّن القرّاء ميثلون يف الغالب االجتاه اآلخر، ّإ اخا،  و من
بعضها البعض، هم جتسيد لفرديّة التلقي و خصوصيته، يالمسون العمل اإلبداعّي ال باعتبارهم حميطا 

بكوم أفرادا، يستع بل   ، نسا تجا ا م اخلربة، املعرفة) على القراءة ني كّل منهم بآلياته اخلاّصة (عام
1التلقيو 

عالمة على طريق مغلق، بل هو مفصل حيوّي يصب فيه الطريق القادم من النص ليتوّلد عنه طريق 
.2"ةآخر يعود إىل النص ثانيّ 

النصالقارئ
بل و عليه فإّن الطريق هنا يربط بني النص و القارئ، و هذا الطريق ال يّتخذ وجهة واحدة 

اجلمهورة األوىل اليت تربط بني الشاعر و سلك اجتاهني متعاكسني، يغذّي أحدمها اآلخر، عكس احلالي
.3االستهالكي

للفكرةرسم توضيحي

ناتج التلقيقبل اإلدراكأفق االنتظار
السابق

مرحلة اإلدراكالتعدیل والتمویل

عملية التلقي
مابعد اإلدراك

تأثير التلقيأفق االنتظار
الجدید

)4(سيرورة الفعل القرائي

63ینظر: علي جعفر العالق، الشعر و التلقي ص: -1
63المرجع نفسھ، ص: -2
63ینظر: المرجع نفسھ، ص: -3
251، ص: 2000سي، القراءة و الحداثة، مقاربة الكائن و الممكن في القراءة العربیة، منشورات إتحاد الكتّاب العرب، حبیب مون-4
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و منه ميكننا القول بأن النص مل يعد إجنازا ملؤلفه، بل صار خلقـا يقـوم بـه القـارئ يف إطـار فاعليّـة 
.املبدعة،القراءة املنفتحة على اإلمكانات التأويلية للمتلقي (القارئ) النموذجّي

نشــاطا مســتقالّ، ويف مقابــل ذلــك حاولــت أن جتــد لــه ت الناقــدة نــازك املالئكــة (النقــد)لقــد اعتــرب 
معـايري لغويّــة و فنيّـة و اجتماعيّــة، فراحــت تشـّخص مقاومــة اجلمهـور العــرّيب حلركــة الشـعر احلــّر بــالرفض 

أن يتقّبــل هــذا الشــعر اجلديــد، و ال أن حيــاول -اجلمهــور-الفهــم يف قوهلــا: "فلــم يــرض حماولــة عــدم و 
سببه مث راحت الشاعرة الناقدة تستقصي أسباب هذا املوقف املعادي، فوجدت أّن جزءا منه،1فهمه"

ـا اجلانـب اآلخـر فيبـدو وجيهـا لسـبب مـا يفالتأخر يف ثقافة اجلمهور و  ، أّم نظـر وعّيه األديب و الشـعرّي
را فـإّن  م على اجلمهور، فإذا كان هو متـأّخ الناقدة، و يف احلالتني ترى نازك املالئكة أنّه ال ينبغي التهّج

نا" ا إذا كان على حق، فعلينا أن نرى احلق و نقرُّه و لو كان ضّد .2واجبنا أن نعّلمه، أّم
ديّـة يف الشـعر موقـف و قد صّنفت الناقدة األسباب اليت جعلت اجلمهور يقـف مـن آرائهـا التجدي

املقاومة إىل ثالثة أصناف نذكرها على التسلسل اآليت:
 ".العوامل اليت اتصلت بطبيعة الشعر احلّر و اختالفها عن طبيعة أسلوب الشطرين
 ّالعوامل اليت تنشأ من ظروف الشعر العرّيب، خاصة يف الفرتة اليت ولد فيها الشعر احلر
 و عــدم عنــايتهم بتهــذيب شــعرهم، يف كتــابتهم للشــعر احلــرّ عوامــل نشــأت عــن إمهــال الشــعراء

.3"قّلة معرفتهم بالشعر العريبّ و 
ل مــــن العوامــــل يف  ــــوع األّو ــــازك املالئكــــة أصــــابت إىل حــــد مــــا، يف الن ــــا هــــو أّن ن مــــا نالحظــــه هن
مالمســــتها ملــــا يعــــرف اليــــوم بــــأفق توقعــــات القــــارئ (أفــــق االنتظــــار)، فالقــــارئ كــــان ينتظــــر عنــــد قــــراءة 

وص الشعريّة املعاصرة، أن يتطابق ما يقرأه مع ما يعرفه هو على مستوى النوع الشعرّي الذي كان النص
نــت خربتــه و ذائقتــه علــى أساســه، لكّنــه ســرعان مــا اطلــع علــى شــعر الشــطرين غــريّ رأيــه  يقــرأه، و تكّو

خاّصة يف بداياته األوىل.الذي مل يتالءم مع هذا الشعر اجلديد

118ص: لمالئكة، قضایا الشعر المعاصر، نازك ا-1
ینظر: المصدر نفسھ، ص ن-2
119، ص: المصدر نفسھ-3
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الثــاين الــذي أرجعتــه نــازك املالئكــة إىل الشــعراء أنفســهم (مــن إمهــال و عــدم يف حــني يبقــى العامــل 
) ســببا آخــر خــذل توقّــع القــارئ،  خاصــة بلجــوء الشــاعر إىل -عنايــة و قلّــة معرفــة بــاملوروث الشــعرّي

ألّن مــا أصــبح يقــرأه  علــى أنّــه شــعر -الرتمجــات الشــعريّة عــن الّلغــات األجنبيّــة و شــيوع قصــيدة النثــر
اعتاد عليه.تراكيبه ما ألفه و بنياته و ف يف خال

يلـه الـوعي مبعرفـة نظـام لذا فالناقدة ال ترى يف رفض اجلمهور للشعر احلّر إالّ سوء فهٍم ميكـن أن يز 
التزام الشعراء بدورهم يف احلفاظ على طبيعة الكتابة الشعريّة.،، وقبل هذاهذا الشعر

إســــقاطاته علـــى الــــنص مـــن تفســــريات للقـــارئ وومنـــه خنلـــص إىل أّن الناقــــدة أولـــت عنايــــة بالغـــة 
ـدتو  ه يف تأويالت، فهي ال ترفض تفاسري معّينة لقصائدها، بـل تضـع القـارئ يف إطارهـا، و هـو مـا جّس

يدا املعنونــة بـــــــــ ( ـ ّــاألفعــوان)قصـ تفســريات، و ال تعــرتض بــدورها ة، فهــي يف هــذه القصــيدة ال تقــرتح أي
ّ أفعــواين ، و لـيس يعنيـهالقـارئفـاألمر متوقـف علــى ذاتيّـة .. .علـى أّي منهـا أن أعـني

دى ــرب –يف نظرهــا -أنــا فــذلك أمــر ثــانوّي  ـ ار، و سـ تمر ـ اسـ ا ب ـ اردـن يط ان  ـو األفـع ا  ـذ أن هـ  ّ ملهــم ا ا  ـ ّـ إمن و 
.1منه

-مساته نستنتج مما سبق أّن مجهور نازك املالئكة، حني تلقى نصوصها الشعريّة، مل تتوافق
حّد اخليبة، و ذلك به الفعلّية املألوفة يف ذهنه، فأحّس بصدمة وصلتة القارئصور مع -الشعر

، و بالتايل مل ينسجم مع 2عليها العمل اجلديدانطوىلعدم مطابقة معايريه السابقة مع املعايري اليت 
يزة من منطها اجلديد يف الكتابة الشعريّة، لكن املالحظ هو أّن آرائها التجديديّة و بعد فرتة و ج

ة اليت أُقيمت حوهلا، القت رواجا كبريا لدى املتلقني على مجيع املستويات (القرّاء العاديني، الضّج
حنن -النموذجيني، النّقاد، وحىت الشعراء أنفسهم، و اجلمهور بصفة عامة)، وذلك راجع يف نظرنا 

بني النمط اجلديد، بينه و ق البحث عن االنسجامإيل تغيري القارئ ألفق انتظاره عن طري- على األقل
و العمل على فهمه و التواصل معه.

26ینظر: نازك المالئكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص:-1
140ینظر: ناظم عودة خضر، األصول المعرفیّة لنظریّة التلقي، ص: -2
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لو م األّو ر العمل األدّيب، على هذا األساس ميكن القول بأّن املتلقي هو املتحّك بعملّية تطّو
ليس املبدع كما كان مألوفا سابقا.و 

العرّيب، يع مراحل الشعرإّن حضور املرأة يف الشعر، و حضور الشعر لدى املرأة، مسة غّطت مج
اعرات عربّيات مبدعات كاخلنساء حديثه، و لعّل ما اشتملت عليه كتب األدب من ذكر لشقدميه و 

كثريات، هلو أكرب دليل على ميزة هذه النماذج الرائعة و اليت جتّسدت  ليلة األخيلّية... و غريهّن و 
كعاملٍ فاعلٍ منتجٍ لتلك العالقة بني الشعر و املرأة.

وجدنا المرأة كموضوع في زوايا الشعر العربّي القديم (الغزل/ الرثاء)، جاز لنا ثم إذا كّنا قد 
أن نتساءل اليوم عن موقع إقدام هذه المرأة كفاعل في حركة الحداثة الشعريّة و الشعر 

هي موضوعات شعرها في تلك العملّية اإلبداعّية؟ما، و المعاصر
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ل قاعـــــدة أســـــس البنـــــاء الفـــــّين و تشـــــّك
ـــــد علـــــى املضـــــمون باعتبـــــاره واحـــــدا مـــــن العوامـــــل االجتماعيّـــــة املوجبـــــة احلركـــــة الشـــــعريّة اجلديـــــدة تؤّك

فـــــت لالنتبــــاه هـــــو أّن جــــوهر تلـــــك الــــدعوة كـــــان الثــــورة علـــــى الالّ الــــيت جعلـــــت الشــــعر احلـــــّر ينبثــــق، و 
ــــــ ــــــيت متّس ــــــب الشــــــكلّية ال القوال

ــــــيت ســــــامهت احليــــــاة املعاصــــــرة يف تشــــــكيلهاىل بااللتفــــــات إ ــــــة بالشــــــاعر و ال ، املعــــــاين الفكريّــــــة اخلاّص
راحلركة وهذه احلياة اليت متقت الشكلية اجلاهزة و جتنح إىل .1التطّو

ـــــاد إىل أّن االهتمـــــام بالشـــــكل مـــــن اجـــــل الشـــــكل أمـــــر ال يليـــــق مبفهـــــوم احلداثـــــة  " وقـــــد تنبّـــــه النّق
ــــــــة  الشــــــــعريّة يف عصــــــــرنا احلاضــــــــر، فاملضــــــــمون و الشــــــــكل مرتابطــــــــان، و اخلــــــــربات اإلنســــــــانية و الفنّي

ـــــــق و االبتكـــــــار و أســـــــموضـــــــوعه ـــــــا يف مراحـــــــل اخلل ـــــــل و النقـــــــد، أّم ـــــــدرس و التحلي ـــــــد ال لوبه، إالّ عن
ـــــــــإنّ بالنســـــــــبة للشـــــــــاعر ـــــــــدع ف ـــــــــا و املب العكـــــــــس صـــــــــحيح أي مضـــــــــمون حـــــــــي يقتضـــــــــي شـــــــــكال حّي

.2أيضا..فالرؤيا الشعريّة و ثوب هذه الرؤيا الشعريّة شيء واحد"

حركتهـــــا باملضـــــمون عــــرب مســـــريةت إىل االهتمـــــام و ممّــــا جتـــــدر اإلشـــــارة إليــــه هـــــو أّن الناقـــــدة دعــــ
ــــــةو الشــــــعريّة ــــــداعيات املضــــــمون، كــــــذا النقدّي ــــــة الشــــــكل و ت ــــــني أمهّي ــــــق ب ــــــت أن توّف : قائلــــــة، و حاول

ــــــــا أن نقــــــــف يف الوســــــــط مســــــــيطرين متــــــــام الســــــــيطرة" ــــــــّد لن علــــــــى املضــــــــمون، و األداة يف وعــــــــي الب
ة الشـــــكل لفـــــرط حرصـــــنا اتّـــــزان، و إالّ فـــــال بـــــّد لنـــــا أن نبقـــــى أطفـــــاال خمطئـــــني إىل األبـــــد، نضـــــّيع مـــــرّ و 

ّتضــــح مــــن كــــالم ، و ي3علــــى املضــــمون، و نضــــّيع يف املــــرّة التاليّــــة املضــــمون بســــبب إيثارنــــا للشــــكل"
ــــك مــــن الناقــــدة أّن موقفهــــا ــــوفيقّي و ذل ــــة مــــن الشــــكل و املضــــمون ت خــــالل ســــعيها إلجيــــاد موازن

الــــــربط بــــــني بينهمــــــا، و هــــــي نفــــــس الفكــــــرة الــــــيت دعــــــت إليهــــــا احلركــــــة الرومانســــــّية حــــــني نــــــادت إىل
46، ص: المالئكة الناقدةینظر: عبد الرضا علي، نازك-1
ة- ، النادي األدبي الثقافيّ - دراسة نقدیة -نذیر العظمة، مدخل إلى الشعر العربي الحدیث-2 190، ص: 1988: 01السعودیة، ط -جدّ
297نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -3
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تالزمـــــــــان املعـــــــــىن و الّلفـــــــــظ م"الشـــــــــكل و املضـــــــــمون باعتبارمهـــــــــا وجهـــــــــان لعملـــــــــة واحـــــــــدة ، أي أّن 
هـــــــــو أّن الشـــــــــعر تعبـــــــــري عـــــــــن الوجـــــــــدان، و الوجـــــــــدان حـــــــــادث يف لســـــــــبب أساســـــــــّي يف فكرهـــــــــا، و 

املقيـــــــاس الوحيـــــــد للتعبـــــــري الصـــــــادق عـــــــن ذات الشـــــــاعر و أحوالـــــــه ، كـــــــون هـــــــذه األخـــــــرية1"الـــــــنفس

ل الشـــــــــكلّي للقصـــــــــيدة املعاصـــــــــرة، رافقـــــــــه حتـــــــــّوال  ر علـــــــــى مســـــــــتوى آخـــــــــوال شـــــــــكّ أّن التحـــــــــّو
ـــــاول يف التجربـــــة الشـــــعريّة تبعـــــا الخـــــتالف مفهـــــوم الشـــــعر املضـــــمون و الداللـــــة و "اختلـــــف جمـــــال التن

.2عصر من العصور، وذلك تبعا الختالف اإلطار احلضارّي لكل عصر"و وظيفته يف كلّ 

ـــــة يف ظاهريتهـــــا،  ففـــــي ظـــــل النظـــــرة الكالســـــيكّية اهـــــتم الشـــــعر العـــــرّيب بـــــالتعبري عـــــن احليـــــاة العاّم
يف حـــــني اهتمـــــت منـــــاذج قليلـــــة باحليـــــاة اخلاصـــــة الذاتّيـــــة، و حينمـــــا أخـــــذ املـــــد الكالســـــيكي ينحســـــر 

عــــــن احليــــــاة الفنيّــــــة يف األدب 
أحاسيســـــها اخلاصــــــة مـــــن خــــــالل نكبـــــة اإلنســــــان عـــــن الشخصـــــّية

ت احلركــــة عــــن احلــــب احملــــروم ــــة ،اجلديــــد، الــــذي عــــاين احليــــاة كمعضــــلة يف كــــّل أوجههــــا، فعــــربّ و عزل
القلقـــــة و غريهـــــا ألمـــــان يف أحضـــــان الطبيعـــــة، و الوجـــــدانيات

ســـــــــّية، أخصـــــــــبت الـــــــــوعي بقضـــــــــّية الفـــــــــن ة و السياالعديـــــــــد مـــــــــن الثـــــــــورات، االجتماعيـــــــــة و الثقافيّـــــــــ
الفنـــــــــان، مـــــــــا جعـــــــــل التعبـــــــــري الفـــــــــّين حصـــــــــيلة التمـــــــــازج اخلـــــــــّالق بـــــــــني الـــــــــوعي الـــــــــذاّيت و الـــــــــوعي و 

3اجلمــــــاعيّ 

اصــــــة، حمـــــــاِوال خالفـــــــا لـــــــذلك أن اهر احملليّـــــــة و التعبــــــري عـــــــن اهلمـــــــوم الفرديّـــــــة اخلو جديــــــدة غـــــــري الظـــــــ

ّ الغذامي، الموقف من الحداثة و مسائل أخرى، ط -1 65، ص: 1991: 02عبد هللا
225ص: 1984: 01مقوماتھا الفنیة وطاقاتھا االبداعیة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ط السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث،-2
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ـــــِه"يفهـــــمَ  ـــــِه و مثُِل .وهـــــذا نـــــاتج ألصـــــالة الرؤيـــــة الشـــــعريّة لـــــدى الشـــــاعر، و الـــــيت 1أبعـــــاد عصـــــره و قّيِم
دت وجوهها و اّتسعت يف القصيدة العربّية املعاصرة. تعّد

مث إّن "االعـــــرتاف بوجـــــود الرؤيـــــة يف األعمـــــال الشـــــعريّة، هـــــو اعـــــرتاف بـــــأّن األديـــــب ابـــــن بيئتـــــه، 
ــــــا، بــــــل إّن هــــــذه البيئــــــة قــــــد تّتســــــُع و ــــــا و جغرافّي لكــــــن ليســــــت تلــــــك البيئــــــة الضــــــّيقة احلــــــدود تارخيّي

َل البيئـــــة اإلنســـــانّية بأكملهـــــا، كمـــــا أّن هـــــذه البيئـــــة قـــــد ال تعـــــين الواقـــــع االجتمـــــاعّي لإلنســـــان  لتشـــــُم
كــــّل مبــــدع، ، ذلــــك أّن الرؤيــــة قائمــــة يف ذهــــن  2املبــــدع بقــــدر مــــا تعــــين الكينونــــة اإلنســــانّية بأكملهــــا"

جمموعـــــة مـــــن هو هـــــو بـــــوعّي منـــــه أم بغـــــري وعـــــي يعـــــربّ عنهـــــا يف أعمالـــــه اإلبداعيّـــــة مـــــن خـــــالل عرضـــــ
هـــــــذه املواقـــــــف قـــــــد تكـــــــون تركيـــــــزا ملوجـــــــود املواقـــــــف إزّاء واقعـــــــه و جمتمعـــــــه، و إزّاء الوجـــــــود ككـــــــل، "

ــــه" ــــع مســــتوياته و جماالت ــــا لــــه جبمي ّ أو نفّي ــــدع احلــــق ينفــــرد بطاقــــة 3معــــني ــــة تنفــــذ ، ذلــــك أّن "املب رؤيوّي
ـــــة إىل لغـــــة  ـــــري تتخطّـــــى الّلغـــــة التقريرّي ـــــى التعب إىل جـــــوهر احلقـــــائق األساســـــّية يف الوجـــــود، و بقـــــدرة عل
ــــــق رؤيــــــا األديــــــب و تّتضــــــح، يبلُــــــُغ تعبــــــريه أبعــــــادا رمزيّــــــة و أســــــطوريّة  جمازيّــــــة إحيائّيــــــة، و عنــــــدما تتعّم

.4تعيد خلق الّلغة و الوجود"

: "الرؤيـــــــ ة الشـــــــعريّة بنيـــــــة أساســـــــّية مـــــــن بنيـــــــات العمـــــــل اإلبـــــــداعّي مـــــــن هنـــــــا ميكننـــــــا القـــــــول أّن
، و هـــــي جمموعـــــة أجوبـــــة و مواقـــــف مـــــن القضـــــايا الـــــيت تشـــــغل املبـــــدع و تشـــــغل عصـــــره، إالّ  الشـــــعرّي

د و تتشـــــّعب لـــــدى الشـــــاعر الواحـــــد نتيجـــــة تعـــــدد طـــــرق أّن هـــــذه املواقـــــف و هـــــذه الـــــرؤى قـــــد تتعـــــّد
ر و تنمـــــــو عـــــــرب مســـــــريته اإلبداعيـــــــة لُتشـــــــكِّل يف  ّو
النهايــــــة نســــــقا متكــــــامال، فتقــــــرتب بــــــذلك مــــــن الشــــــمولّية و الكليّــــــة، حيــــــث تصــــــبُح اآلثــــــار األدبيــــــة 

، علمــــــا أّن طــــــرق تصــــــوير 5حينــــــذاك تعبــــــريا عــــــن موقــــــف كلــــــّي مــــــن الكــــــون و الوجــــــود و اإلنســــــان"
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ــــــك حســــــب طريقــــــة تفاعلــــــه  ــــــف مــــــن فنــــــان آلخــــــر و ذل حــــــداث مــــــع احليــــــاة و األهــــــذا الكــــــون ختتل
ــــــــُد إعــــــــادة صــــــــياغة الواقــــــــع شــــــــعريّا االجتماعّيــــــــة و السياســــــــّية و  ــــــــة، فكــــــــٌل جيسِّ االقتصــــــــاديّة و الثقافّي

بالشكل الذي يتوافُق مع آرائه و معتقداته.

اًدا ملعط"ف ـــــَد ـــــا للواقـــــع و تِع ياتِـــــه و ظـــــواهرِه، ليســـــت نقـــــال أو نســـــخا حرفّي
اكتشــــــافا للعالقــــــات الكامنــــــة بــــــني ظــــــواهره و قضــــــاياه، مت جتاوزهــــــا يف إطــــــار و ،بــــــل هــــــي كشــــــف لــــــه

ــــــَئ إطــــــارا جديــــــدا للواقــــــع نفســــــه، و يف هــــــذا الصــــــدد يقــــــول  ــــــه لتْنشِ ــــــدأ التغيــــــري الــــــذي تنبــــــين علي مب
نُــــُه مــــن الــــدكتور جــــابر عصــــفور: "و عــــادة مــــا نــــذهب إىل القــــول بــــأّن خيــــال الشــــاعر هــــو الــــذي كِّ ُمي

يعيــــد ه يتجــــاوز حرفيّــــة هــــذه املعطيــــات و ن معطيــــات الواقــــع، و لكنّــــخلــــق قصــــائد ينســــُج صــــورها مــــ
كفيلــــــة –الرؤيــــــة -،  1تشــــــكيلها ســــــعيا وراء تقــــــدمي رؤيــــــة جديــــــدة متميّــــــزة للواقــــــع نفســــــه"

ّـــــة بـــــني املبـــــدعني، و حتديـــــد جمـــــال التفاضـــــل بيـــــنهم، و الـــــذي يّتضـــــُح عنـــــد   بتحديـــــد الفـــــوارق اجلوهري
جتعــــــل الــــــرؤى يف مضــــــامني و إيقاعــــــات و عبــــــارات و صــــــوركــــــّل واحــــــد يف كيفيّــــــة تشــــــكيل تلــــــك

ــــــودا و  ــــــُر عــــــنالعمــــــل الفــــــّين أكثــــــر خل ــــــة، فهــــــي بقــــــدر مــــــا تعبـِّ إّتســــــاع األفــــــق الثقــــــاّيف للشــــــاعر فاعلّي
، تزيد يف قيمة العمل الشعرّي و أبعاده االجتماعية و و  .اإلنسانيةصدقه العاطفّي

ــــــبعض أّن ســــــّر جنــــــاح األعمــــــال " و  ــــــل رؤاهــــــا يعــــــود إىل اجلانــــــب قــــــد يعتقــــــد ال ــــــة يف متثي اإلبداعّي
و هـــــذا مـــــا يثـــــري قضـــــّية الشـــــكل و املضـــــمون بـــــدليل أّن الرؤيـــــة الشـــــعريّة هـــــي الشـــــكلّي لألثـــــر األديب،

جمموعـــــة أفكـــــار يقـــــوم الشـــــاعر بـــــالتعبري عنهـــــا بواســـــطة عناصـــــر لغويّـــــة و بالغيّـــــة، و هـــــذه العناصـــــر 
ر يشـــــمل مـــــا يســـــمى بالشــــــكل عريّةهـــــي ســـــّر تفاضـــــل الشـــــعراء، و احلـــــق أّن الرؤيـــــة الشـــــ هـــــي تصـــــّو

و 
ــــــة مهمــــــا بلــــــغ يف مســــــتواه اجلمــــــاّيل و البالغــــــّي ال ميكــــــن أن يرقــــــى  اجلانــــــب الشــــــكلّي لقصــــــيدة معّين

.2ال األفكار"بالنص إىل أعلى الدرجات الفنّية، دون حتقيق نفس املستوى يف جم

07البشیر سراتھ، الرؤیة الشعریّة، ص: -1
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املتعـــــــــددة تباينـــــــــت إىل مـــــــــوقفني اثنـــــــــني: "املوقـــــــــف ّن جتربـــــــــة الشـــــــــعر اجلديـــــــــد ذات الوجـــــــــوهمث إ
االجتمــــــــاعّي الــــــــذي نشــــــــأ نتيجــــــــة احتكــــــــاك الشــــــــاعر مبشــــــــكالت احليــــــــاة الــــــــيت يعيشــــــــها و إدراكــــــــه 

ـــــذ ـــــالوجود يف مواجهتهـــــا لنفســـــها و الصـــــطدام ال ، فقـــــد ضـــــم هـــــذا املوقـــــف يف للوجـــــود اخلـــــات ب ارجّي
ل ليعلـــــى أعمـــــال عديـــــدة الواقـــــع عـــــددا مـــــن املشـــــاعر الذاتيـــــة، فقـــــد ســـــيطر اإلحســـــاس بـــــاحلزن تحـــــّو

ــــا ســــيطر علــــى جتــــارب شــــعراء كنــــازك املالئكــــة و صــــالح عبــــد الصــــبور، و امحــــد  إىل كونــــه مهّــــا حياتّي
يف هــــــــذا عبــــــــد املعطــــــــي حجــــــــازي، و بــــــــدر شــــــــاكر الســــــــّياب، و حممــــــــد أبــــــــو ســــــــّنة، مــــــــع تفــــــــاوت

لت مالمـــــــح1"اإلحســـــــاس بـــــــاحلزن يف بواعثـــــــه و نتائجـــــــه املوقـــــــف ، و هـــــــو أحـــــــد الوجـــــــوه الـــــــيت شـــــــّك
ل مظهــــــــر مــــــــن مظــــــــاهر احلــــــــزن يق بلنــــــــا يف الشــــــــعر العــــــــرّيب االــــــــذايت يف الشــــــــعر املعاصــــــــر، و لعــــــــل أّو

املعاصــــــر، هــــــو ذلــــــك احلــــــزن الرومانســــــّي الــــــذي نــــــراه يف أعمــــــال نــــــازك املالئكــــــة، فقــــــد عــــــربّ اغلــــــب 
حــــــاالت وجدانيّــــــة و عاطفيّــــــة أثــــــارت يف نفســــــها دقــــــائق الشــــــعور الــــــذي ســــــرت فيـــــــه شــــــعرها عــــــن 

. الواقع اخلارجّي

املالئكــــــــــة يف مرحلتهــــــــــا الشــــــــــعريّة األوىل (عاشــــــــــقة الليــــــــــل) برومانســــــــــيتها نــــــــــازكفقــــــــــد ُعرِفــــــــــت
لت هـــــذه املتشـــــائمة مـــــن خـــــ األخـــــريةإذ شـــــّك

لت الـــــوعي منطلقـــــات نـــــازك الفكريّـــــةإحـــــدى  ، و فيمـــــا يلـــــي معاجلـــــة ألغلـــــب املنطلقـــــات الـــــيت شـــــّك
، و أخصبت الوعي ال نقدّي لدى الناقدة.الشعرّي
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حضور التأّمل/ فاعلّية الحزن:
ا  ـــــلقـــــد ظـــــّل هـــــاجس املـــــوت لغـــــزا حمـــــريّ ِنهـــــا، و للـــــنفس اإلنســـــانّية و َص واِم ًى تَـــــردََّد يف َك ســـــا َد هاجِ

أرََّقهـــــــــا والزال "فـــــــــاملوت وجـــــــــود حقيقـــــــــة اإلنســـــــــانّية، وهـــــــــذا يعـــــــــين أّن احلقيقـــــــــة اإلنســـــــــانّية (وجـــــــــود 

.1وجود"
"و املــــــوت يف حركــــــة احلداثــــــة الشــــــعريّة لــــــيس موضــــــوعا و حســــــب، بــــــل هــــــو موضــــــوع متــــــداخل 

.2احلياة"

ــــاحلزن  ــــة الشــــعريّة لــــدى الشــــعراء املعاصــــرين، " فقــــد ســــيطر اإلحســــاس ب وجهــــا آخــــر مــــن وجــــوه الرؤي

، فقــــــد اعتربهــــــا الناقــــــد (عـــــز الــــــدين إمساعيــــــل) صــــــفة محيـــــدًة، و واحــــــدة مــــــن املناقــــــب الــــــيت 3كّلهـــــا"
از ــــــ ـ ا الشــــــعر املعاصــــــر عــــــن ســــــابقه، و راح يطلــــــق عليــــــه صــــــفة الدرامّيــــــة، ألّن العمــــــل الــــــدرامّي  ميـتــــ

ّــــــة يف ســــــائر فنــــــون القــــــول، و هــــــو أعلــــــى صــــــورة مــــــن صــــــور  ــــــص كــــــّل القــــــيم التعبريي كمــــــا يــــــرى يلّخ
.. 4التعبـــــــري األديبّ  ، باالعتمـــــــاد علـــــــى تقنيـــــــيت احلـــــــوار الـــــــداخلي و اخلـــــــارجّي و األســـــــلوب القصصـــــــّي

ر احلاصـــــل و الواقـــــع أّن هـــــذا  ر احلاصـــــل يف العمليّـــــة الشـــــعريّة مـــــا هـــــو إالّ نتيجـــــة طبيعيّـــــة للتطـــــّو التطـــــّو

ر مــــــــن حيـــــــث تكوينـــــــه الثقــــــــاّيف،  احلاصـــــــلة يف مفهـــــــوم القصـــــــيدة و مفهــــــــوم الشـــــــاعر الـــــــذي " تطـــــــّو
ر مــــن حيــــث إد ــــه بالنســــبة للحيــــاة، فلــــم تعــــد وتطــــّو ــــة هــــذا العمــــل و قيمت راكــــه لعملــــه، و وعيــــه بأمهّي

ــــــل  ــــــيت يكتبهــــــا جمــــــّرد أداة إلزجــــــاء وقــــــت الفــــــراغ، أو تصــــــويرا للمشــــــاعر واألحاســــــيس، ب القصــــــيدة ال

289محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ص: -1
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ــــــــه اإلنســــــــانّية يف ســــــــبيل استكشــــــــاف  ــــــــة متثّــــــــل حياتــــــــه و مغامرات أصــــــــبحت وحــــــــدة يف بنيــــــــة متكامل
ّــــــة"احلقيقــــــة، أو جمموعــــــة احلقــــــائق ا ، و بالتــــــايل " أضــــــحت القصــــــيدة عمــــــال صــــــميمّيا شــــــاقا 1جلوهري

ــــــه، صــــــارت القصــــــيدة تشــــــكيال جديــــــدا للوجــــــود اإلنســــــاّين، و مزجيــــــا  ينقــــــع لــــــه الشــــــاعر بكــــــّل كيان
ــــــــاق هــــــــذا الوجــــــــود املختلفــــــــة،  ــــــــدا مــــــــن آف ــــــــا و معّق ب أــــــــا صــــــــارت بنيــــــــة -أو لنقــــــــل بإجيــــــــاز-مرّك

فصـــــل بـــــني الشـــــكل و املضـــــمون و إيثـــــار أحـــــدمها ليبقـــــى اجلـــــدل القـــــائم حـــــول قضـــــّية ال، 2دراميّـــــة.."
عن اآلخر، سوى أحكام تعسفّية، فهما متالزمان و الرتابط بينهما عميق جدا.

ه بالنســـــــبة الليـــــــل)، تقـــــــول: "قـــــــد يكـــــــون الشـــــــعر بالنســـــــبة لإلنســـــــان ترفـــــــا ذهنيّـــــــا حمضـــــــا، غـــــــري أنّـــــــ
ـــــــرزاق/ أم نـــــــزار املالئكـــــــة) 3للمحـــــــزون وســـــــيلة حيـــــــاة" ـدا (ســـــــلمى عبـــــــد ال اة والــــــ ـ ـر وفــــــ ـى إثــــــ فعلــــــ  ،

ـــــة، و مل جتــــد منفـــــذا ألملهـــــا ســــوى أن حتبّـــــه، فكتبـــــت لـــــه  تأّلمــــت نـــــازك كثـــــريا و عانــــت معانـــــاة خاّص
، حيــــث راحــــت تتســــاءل يف أغنيــــة عــــن مصــــدر هــــذا األمل و مــــن أيــــن يَأتينــــا؟ 4(مخــــس أغــــاٍن لــــألمل)

:5تقول
نْ أيَن يأتِيَنا األَلمْ  ِم

انَِنا أْن نَغِلبَ األَلم؟ َك من أين يأتيَنا؟...أليسَ في إْم
نشِعُلُه، نُقِنُعُه بُلعَبٍة، بأغّنية؟

اُه أن يكوَن ذِلكَ األلم؟... ومن َعَس
اه؟ ى األلَم، كيفَ نـَْنَس كيفَ نـَْنَس

راْه؟ يُء لََنا لَْيَل ِذْك َمنْ ُيِض

283- 282عز الدین إسماعیل، المرجع نفسھ، ص: -1
241، ص: المعاصرالعربيالشعرعز الدین إسماعیل،-2
309ص: مالئكة، شظایا و رماد،نازك ال-3
454المصدر نفسھ، قصیدة: "خمس أغانٍ لأللم"، ص: -4
459-456- 455المصدر نفسھ، ص: -5
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احلزن حبّبها، مث حتاول أن 
تستسلم له بعدما يكون ملقى هنا و هناك، و هي اليت ختّصص له زاويّة من القلب ليسكنها، فال 
يقوى على ترك تلك النفس و مفارقتها، بالرغم من كل حماوالت السيطرة عليه و التخّلص منه، ولكّنه 

رة الورود، تقولي ، متخفّيا يف دفء احلب و محُ : 1املالئكةنازكعود بدل املرّة مراتٍ
راَء داِفَئَة الَعبيرِ  َنا وردًة حْم َتلْم ثم اْس

ارِ  َر الِبَح َبابـَُنا بـََعُثوا ِبها عبـْ أْح
ْبطَة و ِرضًى َقرير ناُه فيها؟ ِغ قْع ماذا تـََو

ُمًعا  التْ أْد رارلكنَّها انتـََفَضتْ و َس َعْطشى حِ
َقتْ أَصاِبَعَنا الحزينات النـََغم و َس

ُبكَ يا أََلْم . إنَّا ُنحِ
ســــــــلمت و ملــــــــا عجــــــــزت نــــــــازك املالئكــــــــة عــــــــن إجيــــــــاد ســــــــبيل للــــــــتخّلص مــــــــن ذلــــــــك األمل، است

رت التعايش معه، تقولو  :2قّر
اه...ينَ قَ سَ دْ ا  قَ الرضَ ا بِ نَ إنـَّ 

فُُّه أَ نْ ا مَ أنتَ يَ  يانِ غَ أَ ا وَ ونً تْ ُلحُ طَ عْ َك
انٍ عَ مَ عَ بْ ا نَـ ، يَ ةَ مَ كْ ُح الحِ نَ مْ ا تَ وعً مُ ا دُ يَ 

وبهْ ُخصُ اًء وَ رَ ا ثَـ يَ 
هْ مَ حْ طُُر رَ قْ تَـ ةً مَ قْ ا نِ ا، يَ ي اسِ ا قَ انً نَ ا حَ يَ 
َنا فِ الَ حْ ي أَ اكَ فِ نَ أْ بَّ ُن خَ حْ نَ  هْ مَ عْ لِّ نِ ي كُ ِم

.هْ يبَ ئِ ا الكَ انِينَ غَ أَ نْ مِ 

456، ص: رمادنازك المالئكة، شظایا و -1
464- 463، ص: المصدر نفسھ-2
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ــــــــدى نــــــــازك  ّــــــــد لــــــــديها مــــــــن احلــــــــب املفقــــــــود أو مــــــــن و املالحــــــــُظ أّن احلــــــــزن ل املالئكــــــــة مل يتول
مالــــــا إزّاء أحــــــوال اإلنســــــانّية و احليــــــاة، و احلــــــزن  أ ـن ت بع مـــــ ـا ّ نـــــ ري ـ فكـــــ ـزن  ـو حـــــ ا هـــــ ـ ّـــــ إمن ان، و  ـ احلرمـــــ
دة، فالشــــــعر العــــــرّيب مل يعرفــــــه إالّ منــــــذ  ّــــــة يرتكــــــز علــــــى مواقــــــف ذات فلســــــفات حمــــــّد "كظــــــاهرة فكري

اين مــــن هــــذا القــــرن، فقــــد كــــان حزنــــا جديــــدا اعتمــــد جتــــارب الشــــعر اجلديــــد، مــــع بدايــــة النصــــف الثــــ
ــــــت  علــــــى إدراك اإلنســــــان ملأســــــاة الوجــــــود ككــــــل، و مأســــــاة و جــــــوده داخــــــل هــــــذا الوجــــــود، و كان
ظــــــــروف وجــــــــوده آنـــــــــذاك مهيّــــــــأة ألن حتيـــــــــا جتربــــــــة حــــــــزن هائلـــــــــة، فقــــــــد انتهـــــــــت نكبــــــــة فلســـــــــطني 

ل مـــــــرّة فجيعتـــــــه احلقيقيّـــــــة و أبعـــــــاد هـــــــ1948( ذه الفجيعـــــــة الـــــــيت  )، عـــــــن عـــــــامل عـــــــرّيب يواجـــــــه ألّو
، هـــــذا باإلضـــــافة إىل 1كانـــــت ســـــببا هامـــــا يف إحساســـــه العميـــــق بـــــاحلزن كنتيجـــــة مباشـــــرة ملـــــا أصـــــابه"

ة ظــــــاهرة احلــــــزن يف القصــــــيدة املعاصــــــر أّمههــــــا: حمنــــــة الــــــذات  ة عوامــــــل أخــــــرى زادت مــــــن حــــــّد عــــــّد
ـــــة الواقـــــع، مـــــا جعـــــل مشـــــا ـــــة بـــــني رغبـــــة الـــــذات وحتمّي عر الغربـــــة اإلنســـــانّية و فقـــــدان العالقـــــة املنطقّي

والضـــــياع و الفقـــــد و القلـــــق و التمـــــّزق تنمـــــو و تكـــــرب داخـــــل هـــــذه الـــــذات الـــــيت طاملـــــا طمحـــــت إىل 
التوافــــــق و الطمأنينــــــة و احلريّــــــة، "و يضــــــاف إىل هــــــذا تــــــأثّر الشــــــعر العــــــريب احلــــــديث بالنزعــــــة احلزينــــــة 

اديّــــــــة، لـــــــدى الشـــــــعراء و الفالســـــــفة األوروبيــــــــني، الـــــــذين كـــــــانوا أكثـــــــر معاينــــــــة لطغيـــــــان احلضـــــــارة امل
ت يف أشـــــــعار ت.س إليـــــــوت" و "حينمـــــــا انتشـــــــرت مشـــــــاعر احلـــــــزن يف الشـــــــعر 2خاصـــــــة كمـــــــا تبـــــــّد

العــــــريب احلــــــديث، بعـــــــد الفــــــرتة الرومانســـــــّية مباشــــــرًة، و يف أوائــــــل العقـــــــد اخلــــــامس مـــــــن هــــــذا القـــــــرن  
كانــــت متــــأثّرة إىل حــــد مــــا مبــــا شــــاع مـــــن مظــــاهر احلــــزن يف احلركــــة الرومانســــّية، و ظهــــر هــــذا جليّـــــا 

ــــــت فيهــــــا الكآبــــــة واليــــــأس و احلــــــزن نتيجــــــة فقــــــدان 3ل نــــــازك املالئكــــــة"يف أعمــــــا ــــــيت جتّل ، أعماهلــــــا ال

4:
ســـــــــَكَن اللّْيلُ 

256-255السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، ص: -1
256المرجع نفسھ، ص: -2
256المرجع نفسھ، ص: -3
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ْقِع  ِغ إلى َو ى األنَّاتْ َأْص َصَد
واتْ  ، على األْم ِة، َتحتَ الصمتِ قِ الظُلَم في ُعْم

اتٍ َتعُلو، َتضَطِربْ  صرَخ
زٌن يـََتدّفقُ  ...ُح بْ ، يَلَتِه

..فِ  لِّ َفؤاٍد َغلياْن ي َك
اِكِن أحْ في الكُ  ..انُ زَ وخِ الَس

و هنـــــا نالحـــــظ وصـــــف الشـــــاعرة حلالـــــة املـــــوت املنتشـــــر يف القـــــرى و املـــــدن، فهـــــي هنـــــا تـــــتكّلم
، و يف قصـــــــائد أخـــــــرى اســـــــتخدمت الشـــــــاعرة احلـــــــزن   عـــــــن احلـــــــزن الـــــــذي ســـــــّببه األمل نتيجـــــــة املـــــــوتّ
كشــــــحنات نفســــــّية كئيبــــــة ملواجهــــــة الواقــــــع، وكتربيــــــرات خياليّــــــة يف مواجهــــــة جتربــــــة الفشــــــل املعاشــــــة، 

:2، تقول نازك املالئكة1فامتألت قصائدها بألفاظ األسى و الكآبة و اخلوف واألمل
ودْ جُ ي الوُ ي فِ رِ اطِ ... خَ مْ لَ ي األَ ي فِ دِ سَ جَ 

.ودْ جُ الوُ اخِ رَ صُ ...وَ مْ دَ العَ سِ مْ هَ نَ يْ بَـ 
3:

ابْ  ا ِفي التـَُر َر َف ا َح طَاَلَم
رِيف ا ِفي ُشُحوبِ الَخ َر َف ا َح ا ِفي الَضَبابِ رَُبَم َر َف َح

يفْ  خِ َتاِء الُم َأوْ ُعُبوسِ الشِ
انْ  َر ِف ا َيحْ َد ا ُشوِه طَاَلَم

ان َر ِف ة َيحْ َف ان ِفي َلْه َر ِن َيحِف ان، َيَظالّ َر ِف َيحْ
.. يَِّتاْن ا اآلَن َفوَق الثـََرى َم َم َو ُه

256ص: ینظر: السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث،-1
89نازك المالئكة، دیوان: " شظایا و رماد"، قصیدة: "جحود "، ص: -2
.325-321المصدر نفسھ، قصیدة: " یحكى أن حفارین"، ص: -3
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و املتأمل هلذه األبيات يالحظ "تلك املفارقة بني حفر القبور و موت احلفارين، و هي مفارقة 
احلفارين مل يّتخذا مهنة حفر القبور وسيلة للموت، بل تتمّثل يف مأساة هذا الوجود، إذ أّن هاذين 

اما قامت على  فحي لة حياة،  وت وسي مل ا من  ان  يصنع ا  ّم نا أ يال لقل ل نا ق توسّع لو  ة، و ا للحي يال  ب س
أكتاف املوت، لكّن املوت نفسه مل يقم على كتفيهما، فلم تكن تلك القبور احملفورة تستدعي املوت، 

، فاملوت إذن بالنسبة للشاعرة نتيجة غري 1رورة يفرضها القرب احملفور"أي أّن وقوع املوت ليس ض
هو نابع من فقدان تلك العالقة املنطقّية/ السببّية بني ظواهر الوجود اليت "منطقّية بالنسبة للحياة، و 

تنعكس بفظاعتها على ذات الشاعر، وقد تنطلق تلك الذات صارخة يف وجه هذا الكون الذي متّثل 
.2يف أكذوبة عريضة، ألّن الشيء احلقيقّي فيها هو املوت و ليس احلياة"احلياة 

وقـــــد وصــــــل احلــــــزن بالشــــــاعر املعاصـــــر حــــــد اليــــــأس مــــــن احليـــــاة و متــــــين املــــــوت، ألن احليــــــاة بالنســــــبة 
ـــــى ذلـــــك إذ يقـــــول يف قصـــــيدته  ـــــد الصـــــبور) مثـــــال عل ـــــا يف (صـــــالح عب هلـــــؤالء الشـــــعراء أكذوبـــــة، ولن

:3مذكرات الصوّيف ِبشر احلايف)
بوٌء، وَ وْ ا الكَ ذَ هَ هُ ـــــــــى اللَّ الَ عَ تَـ  البـُُرءُ ُن َموْ
نَا المَ وْ لَ وَ  َنا الَرحمُن َعجََّل َنحَو ُف وتُ يـُْنِص
ُه شَ ُن الَ وْ ا الكَ ذَ ـالى الّلُه، هَ عـــــــــَ تَ  ِلُح يءُ ُيْص

؟ وتُ ؟ أيَن الَم وتُ ؟ أيَن الَم وتُ .فأيَن الَم
ـــــــذين حتـــــــدثوا عـــــــن و " ـــــــرة، الشـــــــاعر العراقـــــــي (مســـــــلم اجلـــــــابري) إذ مـــــــن الشـــــــعراء ال ارم املري ـ جتــــــ

:4يقول يف قصيدة له بعنوان ( عصر األحزان)
انِ زَ حْ ُر األَ صْ ا عَ ذَ ــــــــى... هَ لَ يْـ ا لَ يَ 
َتراِكِم فِ ُر األلَ ــــصْ عَ  انِ لِّ ي كُ ِم الُم َمَك
ٌز يَ ــــال بـْ ُة ُخ َش يُّ لإلنسَ ِوْح ."انِ ــــــــــــوِم

360عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: -1
362- 361المرجع نفسھ، ص: -2
267، ص: 1998-بیروت- القدیم"، دار العودة، صالح عبد الصبور، من دیوان " أحالم الفارس -3
272السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، ص: -4
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ــــــت و علــــــى وفــــــق هــــــذا نســــــتنتج أّن ظــــــاهرة احلــــــزن اشــــــرتك فيهــــــا الشــــــعراء عامــــــة، لكّنهــــــا تفاوت
حبســـــب املواقـــــف و طـــــرق التعبـــــري، و زاويـــــة النظـــــر إىل احلـــــزن، غـــــري أّن املالحـــــظ هـــــو طغيـــــان و متـــــّرد 
ـــــــاد  ظـــــــاهرة احلـــــــزن كفكـــــــرة و كموقـــــــف مـــــــن الوجـــــــود يف الشـــــــعر املعاصـــــــر، و قـــــــد أرجـــــــع بعـــــــض النّق

أثـــــر التحـــــّوالت االجتماعيـــــة يف الـــــنظم السياســـــّية داخـــــل الـــــوطن والدارســـــني موجـــــة احلـــــزن هـــــذه إىل
ــــــاين اإليــــــديولوجيات السياســــــّية الســــــائدة آنــــــذاك، و أثرهــــــا يف طبيعــــــة العالقــــــة  العــــــريب، و كــــــذلك تب

اليت كانت تربطها باجلماهري.

ة منهـــــا عـــــّد

متقاربــــــة، مث إقباهلــــــا علــــــى قــــــراءة شــــــعراء املدرســــــة الرومانســــــّية مــــــن اإلجنليــــــز، و أخــــــريا املــــــرض الــــــذي 
اا"الزمها لفرتة  .1من حي

لت حــــاجزا نفســــّيا لـــــدى شــــاعرتنا "و هــــذه العوامــــل جمتمعـــــة أم متفرّقــــة شـــــ هـــــذا احلــــاجز مسّـــــاه ّك
الــــــدكتور عبــــــد اهللا أمحــــــد املهنــــــا بــــــاالغرتاب االجتمـــــــاعي مضــــــيفا إليــــــه االغــــــرتاب اإلبــــــداعي النـــــــاتج 

مهمــــــا عــــــن ذاتــــــني مبــــــدعتني لــــــدى نــــــازك املالئكــــــة مهــــــا: الــــــذات الشــــــاعرة و الــــــذات الناقــــــدة، مث دعّ 
را يف مواقفها من احلياة" .2حباجز االغرتاب الفكرّي الذي ظهر مبّك

ــــة فــــارق أساســــّي بــــني الشــــعور بــــاحلزن  ّــــه: " ّمث ــــف عنــــدها هــــي أن ــــا احملطــــة الــــيت جيــــدر بنــــا التوّق أّم
ــــــا  و النظـــــرة املتشـــــائمة، فـــــاحلزن قـــــد يعـــــزو نفســـــا بعيـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن التشـــــاؤم و كـــــره احليـــــاة، أّم

ـــــــازك  ـــــــة األعـــــــراض النفســـــــّية غـــــــري خبصـــــــوص تشـــــــاؤم ن ـــــــاد يف خان املالئكـــــــة فقـــــــد صـــــــّنفه بعـــــــض النّق
املألوفـــــــة، غـــــــري أن وجـــــــود مثـــــــل هـــــــذه احلـــــــاالت أو بعضـــــــها لـــــــدى املفكـــــــرين و األدبـــــــاء ال يعـــــــين أّن 

ث، سامیة صادق دیوب، الجوانب اإلنسانیة و الظواھر الفنیة في شعر نازك المالئكة، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة و آدابھا، جامعة البع-1
29، ص: 2007

29: المرجع نفسھ، ص-2



ة و حداثـة البناء الفكـريّ اني                                     الفصل الثـ المفاھیم الرؤیویّ

78

، بـــــــل األقــــــــرب إىل الصــــــــواب العبقريّـــــــة، أو أّن العبقريّــــــــة تـــــــؤد ي إىل االضــــــــطراب العقلـــــــّي و النفســــــــّي
وا  هـــــو أّن هـــــؤالء املبـــــدعني قـــــد أصـــــيب بعضـــــهم بـــــالقلق و االكتئـــــاب، لكـــــّنهم اســـــتطاعوا أن يســـــتمّر

، و كـــــذلك عنـــــد 1

ــــــاختالف املظــــــاهر  دت و اختلفــــــت ب ومنــــــه نســــــتنتج أّن مشــــــاعر احلــــــزن يف الشــــــعر العــــــرّيب تعــــــّد
، أو فقـــــد و الرؤيـــــا، فـــــاحلزن يف فكـــــر هـــــذه املرحلـــــة مل يعـــــد يعـــــين مـــــا كـــــان يعنيـــــه قـــــدميا (رثـــــاء املّيـــــت

احلبيـــــب)، بـــــل أضـــــحى الشـــــاعر املعاصـــــر حيــــــزن ملوقـــــف اجتمـــــاعي، أو قضـــــّية وطنيّـــــة، و قـــــد حيــــــزن 
، و قد يأخذ هذا احلزن منحى آخر ذو مالمح ميتافيزيقّية.    ملوقف فكرّي وجودّي

رة يف  ـــــــدى نـــــــازك املالئكـــــــة متجـــــــّذ و يف األخـــــــري خنلـــــــص إىل القـــــــول أّن ظـــــــاهرة احلـــــــزن و األمل ل
ــــــني الرغبــــــة يف جتــــــاوزه الضــــــمري اجلمعــــــي ــــــة إىل حــــــّد بــــــروز هــــــذا املوقــــــف املتنــــــاقض ب للشــــــعوب العربّي

والتعاطف معه.
حضور القلق/ فاعلّية الموت:.1

ــــل يف حتميتــــه علــــى الــــرغم  ــــر و يتأّم لقــــد شــــغلت فكــــرة املــــوت اإلنســــان منــــذ القــــدم، فــــراح يفّك
لــــــدى املفكــــــّر مـــــن تبــــــاين الظــــــروف و اخــــــتالف املعتقــــــدات و االنتمــــــاءات، و هــــــي حقيقــــــة ولّــــــدت

ـــــى ذات فيهـــــا نوعـــــا ـــــا عل ـــــة و جعلـــــه منكفئ ـــــرة الطمأنين مـــــن الفـــــزع واخلـــــوف الـــــذي أخرجـــــه "مـــــن دائ
ـــــون يف  ـــــري اجلن ـــــة مـــــن عـــــدم االســـــتقرار، و هـــــو أمـــــر إن مل يكـــــن يث مليئـــــة بالضـــــياع و التمـــــّزق، و حال

.2النفس، فال أقّل من أن يثري فيها الفزع"
ـــــك الـــــذين طغـــــى  و ناقـــــدتنا واحـــــدة مـــــن أولئ

 ،
ــــيت قــــادت الشــــاعرة إىل هــــذا اهللــــع ويبــــدو أّن فكــــرة فنــــاء اإلنســــان و  اســــتحالته إىل عظــــام خنــــرة هــــي ال

أشــــــّد الــــــرفض، و أجــــــد هلــــــا يف إلنســــــانو التشــــــاؤم إذ تقــــــول: " فقــــــد بقيــــــت أرفــــــض مســــــألة فنــــــاء ا

31، ص: م ن-1
38عبد الرضا علي، نازك المالئكة الناقدة، ص: -2
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ب بفكـــــرة الــــدود الــــذي ســـــيأكلنا، و اجلمــــاجم الـــــيت سنصــــري إليهـــــا،  نفســــي حــــّز الســـــكاكني، فأتعــــّذ

.1حيويّة ذهين، و تدّمر مستقبلي، لوال أن تداركتين رمحة الّله"
لــــــــة نــــــــازك املالئكــــــــةا ميكــــــــنمــــــــلعــــــــلّ و الشــــــــعريّة (مأســــــــاة احليــــــــاة و أغنيــــــــة مالحظتــــــــه يف مطّو

أّن حّيـــــز التشـــــاؤم و القلـــــق قـــــد أخـــــذا نصـــــيبا كبـــــريا منهـــــا، و الـــــدليل علـــــى ذلـــــك مطلـــــع ،لإلنســـــان)
:2القصيدة إذ جندها تقول

اي مَ تِ رَ اعِ شَ ينَ مِ لُ حْ ا تَ ثً بَ عَ 
ودِ جُ ا الوُ ذَ هَ لِ يْ لَ لِ احٍ بَ صَ نْ مِ 
رُّ ُيكَشفَ السِ نْ لَ لينَ سأَ ا تَ ثً بَ عَ 

.ودِ يُ كِّ القُ فَ ي بِ مِ عَ نْـ تَـ نْ لَ وَ 
ـــــة و ظلمـــــة الوجـــــود الـــــذي ال ، و نالحـــــظ أّن العبثّي ـــــه، و عـــــدم انكشـــــاف الســـــّر كـــــذلك صـــــباح ل

أســـــــر األســـــــرار الـــــــيت ال جـــــــواب هلـــــــا، أمـــــــور تـــــــوحي بـــــــالنظرة التشـــــــاؤمّية الـــــــيت كانـــــــت حتجـــــــب رؤيـــــــة 
الشاعرة لألشياء و الكون.

الشــــــــاعرة نفســــــــها تصــــــــرّح بــــــــذلك يف قوهلــــــــا "وقــــــــد نســــــــتغرب مــــــــن هــــــــذه االفتتاحيــــــــة، ألنّ وال 
للقصــــــيدة شــــــعارا يكشــــــف عــــــن فلســــــفيت فيهــــــا، هــــــو هــــــذه الكلمــــــات للفيلســــــوف األملــــــاين اختــــــذتُ 

املتشــــــائم (شــــــوبنهاور): لســــــت أدري ملــــــاذا نرفــــــع الســــــتار عــــــن حيــــــاة جديــــــدة كّلمــــــا أســــــدل الســــــتار 

ي ال ينتهــــي؟ مــــىت نتــــدرّع بالشــــجاعة الكافيّــــة فنعــــرتف بــــأّن حــــب حتّــــام نصــــرب علــــى هــــذا األمل الــــذ
"و الفنــــاء يف نظــــر نــــازك املالئكــــة ،3احليــــاة أكذوبــــة، و أّن أعظــــم نعــــيم للنــــاس مجيعــــا هــــو املــــوت؟"

مـــــا هـــــو إالّ نتيجـــــة حمتومـــــة خلطيئتـــــه األوىل الـــــيت أخرجتـــــه مـــــن جّنـــــة اخللـــــد، و عّرضـــــته لتجربـــــة احليـــــاة 

39المرجع نفسھ، ص: -1
21، ص: 1997- بیروت-نازك المالئكة، دیوان: مأساة الحیاة و أغنیة لإلنسان، المجلد األول، دار العودة -2
07-06، ص: المصدر نفسھ-3
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هــــــاجس املــــــوت يف عــــــامل نــــــازك الشــــــعرّي كثــــــري الــــــرتّدد، ال يغيــــــب لــــــذلك جنــــــد أن،1علــــــى األرض"
حـــــىت يف عنـــــاوين قصـــــائدها (عيـــــون األمـــــوات)، (أنشـــــودة األمـــــوات)، (بـــــني فكـــــّي املـــــوت)، (قلـــــب 

مّيت)..
و الواقـــــــع أّن تشـــــــاؤمي قـــــــد فـــــــاق تشـــــــاؤم شـــــــوبنهاور نفســـــــه، ألنّـــــــه كـــــــان مث تضـــــــيف قائلـــــــة: "

ـــــا أنـــــا فلـــــم تكـــــن عنـــــدي كارثـــــة أقســـــى مـــــن يعتقـــــد أّن املـــــوت نعـــــيم ألنّـــــه خيـــــتم عـــــذاب اإل نســـــان، أّم
املــــــوت، كــــــان املــــــوت يلـــــــوح يل مأســــــاة احليــــــاة الكـــــــربى، و ذلــــــك هــــــو الشـــــــعور الــــــذي محلتــــــه مـــــــن 

رة" .2أقصى أقاصي صباي إىل سّن متأّخ
ـــــــك  ـــــــق إدراك ذل ـــــــق ذاتـــــــه عـــــــن طري و ألّن الرغبـــــــة يف الوجـــــــود هـــــــي مطمـــــــع كـــــــل إنســـــــان لتحقي

الوجــــــود، فقــــــد أخــــــذت الشــــــاعرة تبحــــــث يف
مقنعة ألسئلتها عن املوت و القدر و املصري، و الفناء و اخللود.

م "فــــإّن اخلــــوف مــــن املــــوت كــــان ســــببا مــــن أســــباب إحلــــاد الناقــــدة، فضــــال عــــن  و وفقــــا ملــــا تقــــّد
انقطاعهــــــا عــــــن املثــــــل 
ـــــى االســـــتدالل  ـــــالفكر العلمـــــي القـــــائم عل ـــــة، و اتصـــــاهلا ب ـــــة و أفكارهـــــا الدينّي الشـــــرقّية بقيمهـــــا الروحّي

، و النزوع إىل مثالّية أفالطونّية ال حدود هلا" .3املنطقّي و املادّي
ــــــر ا ــــــرت الناقــــــدة ظــــــاهرة املــــــوت املبّك لشــــــعراء شــــــباب (قضــــــايا الشــــــعر املعاصــــــر)، فّس

هـــــم يف ريعـــــان الصـــــبا، هـــــؤالء الشـــــعراء هـــــم: جـــــون كيـــــتس، حممـــــد اهلمشـــــري، غتـــــالتهم يـــــد املـــــوت و ا
أبــــــو القاســــــم الشــــــاّيب و أخــــــريا روبــــــرت بــــــروك فتقــــــول: "نالحــــــظ أّن هنــــــاك صــــــفة مشــــــرتكة ميتلكهــــــا 

ة هـــــؤالء الشـــــعراء، علـــــى شـــــيء مـــــن التفـــــاوت ل: حـــــّد ، هـــــذا األخـــــري ترجعـــــه الناقـــــدة إىل ســـــببني، األّو
علــــــــى االنفعــــــــال العنيــــــــف، و هــــــــي صــــــــفة خاصــــــــة تفــــــــوق قــــــــدرات الطبقــــــــة قــــــــدرةأو الاإلحســــــــاس

ارة، دراسات في -1 ّ 100لبنان، ص: -، بیروت1990: 01األدب العربي الحدیث، دار العلوم العربیة للطباعة و النشر، ط محمد مصطفى ھد
07-06، ص: دراسات في األدب العربي الحدیثمحمد مصطفى ھدارة، -2
 متدیّنة في فترات حیاتي كلھا، تعترف الناقدة بجرأة أنھا في بعض مراحل حیاتھا أفضى بھا الخوف من الموت إلى اإللحاد، تقول: " إنني لم أكن

38"، عبد الرضا علي: نازك المالئكة الناقدة، ص: 1955- 1947ال بل إنني مررت بفترة إلحاد و تشكّك فضیع ما بین 
40عبد الرضا علي، نازك المالئكة الناقدة، ص: -3
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ــــــطة مــــــن النــــــاس العــــــاديني ــــــك أّن االنفعــــــال  إســــــراف يف الطاقــــــة ال ترضــــــاه الطبيعــــــة، بــــــل املتوّس ، ذل
متقتـــــه يف مجيــــــع اجلهــــــات، فــــــإن حصــــــل مــــــا ال ترضــــــاه، تعمــــــل جاهــــــدة علــــــى رّد احليــــــاة البشــــــريّة إىل 

ـــــذي يضـــــمن هلـــــا البقـــــاء ـــــدال  يف احلـــــاالت الشـــــعوريّة ،1االعتـــــدال ال ـــــق هـــــذا االعت و عنـــــدما ال يتحّق
لــــدى الشـــــاعر و تكـــــون لديــــه مبالغـــــة يف بـــــذل القــــوى النفســـــّية، ســـــتؤدي بــــه هـــــذه تلـــــك املبالغـــــة إىل 
ــــــا فجــــــأة و يضــــــطّر إىل أن  ــــــة و الشــــــعوريّة يف بضــــــع ســــــنني، مث يقــــــف الهث أن "يســــــتنفذ قــــــواه الروحّي

ـــــث مـــــن ، و2"االحـــــرتاقميـــــوت، فاالنفعاليـــــة تشـــــبه  ن يف حيـــــاة الشـــــاعر االنفعـــــاّيل مثّل ـــــة يتكـــــّو مـــــن ّمث
القيم، زواياه الثالث هي: االنفعال و الشعر و املوت.

االنفعال

الشعر املوت

ل طريـــــــق إىل املـــــــوت يف حيـــــــاة الشـــــــاعر، يّتضـــــــح مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه الرمســـــــة، أّن " االنفعـــــــال أّو
حبيـــــــث إذا بـــــــالغ يف صـــــــرفه انتهـــــــى إىل إفـــــــالس مـــــــن الطاقـــــــة العاطفيّـــــــة حمـــــــدود ألّن رصـــــــيد اإلنســـــــان 

ـــــــر، وهـــــــذا اإلفـــــــالس هـــــــو البـــــــاب املـــــــؤدي إىل املـــــــوت" ، مث إّن رؤيـــــــة نـــــــازك املالئكـــــــة 3انفعـــــــايل مبّك
للمـــــوت متعـــــددة، فهـــــي تـــــراه مـــــن زوايـــــا متشـــــّعبة، و يف أكثـــــر مـــــن ظـــــاهرة، عـــــدا الظـــــاهرة اإلنســـــانّية 

د فيهـــــا املـــــوت هـــــي األخـــــرى حســـــب رأي الناقـــــدة، و هـــــي فكـــــرة تكـــــّررت عنـــــد الشـــــاعرة الـــــيت يتعـــــّد
بصور عديدة:

املوت عقاب من السماءالصورة األولى :
املوت نتيجة األطماع البشرية ( احلرب العاملية الثانّية)ّيةــــــــــــالصورة الثان :

277- 276ینظر: نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -1
279، ص: ة، قضایا الشعر المعاصر نازك المالئك-2
280، ص: المصدر نفسھ-3
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املـــــــوت نتيجـــــــة الطبيعـــــــة الثـــــــائرة، (الفيضـــــــانات/ الفيضـــــــان الـــــــذي اغـــــــرق ةالصـــــــورة الثالثـــــــ :
ــــــة بغــــــداد، و قــــــد   ــــــة الــــــيت غرقــــــت"مدين ــــــذلك قصــــــيدتني، األوىل بعنــــــوان "املدين ، 1كتبــــــت الشــــــاعرة ل

، مث انتقلـــــت إىل صـــــورة مـــــن صـــــور املـــــوت الـــــذي تتســـــّبب بـــــه الطبيعـــــة 2قصـــــيدة " النهـــــر العاشـــــق"و 
ــــــاء االجتمــــــاعي ( ــــــيس آخــــــرا، املــــــوت نتيجــــــة الوب ــــــاح)، و أخــــــريا و ل الــــــذيوهــــــي ( الرباكــــــني و الري

ل قصــــــــيدة " ، 3الكــــــــولريا"كتبــــــــت حولــــــــه الشــــــــاعرة أّو
.الشعريّة)
تتجّلى هذه الصورة يف موت القلب بضياع احلب.:عةـــــــــالصورة الراب
:املفضي إىل احلياة احلقيقّية، عن طريق العودة إىل تتجلى يف املوت الصويفّ الصورة الخامسة ،

األصل.
أّن نظرة نازك املالئكة للموت خيتلف عن نظرة أغلب الشعراء الذين كانوا و من مثّة ميكن القول

عكسّية، أي 

4:
اءْ قَ ي شَ بِ ، حُ هُ كرَ أَ بُ وَ حِ أُ 
مْ لَ ي أَ هِ رْ ، كُ هُ رَ كْ أَ وَ بُ حِ أُ 
اءْ قَ تُ البَـ مْ ئِ ؟ سَ يشُ عِ أَ مَ يْ فِ فَ 
مْ دَ تُ العَ مْ ي صَ اتِ يَ حَ اقَ شَ وَ 

ـــــاد رِ هـــــذا الصـــــراع الـــــذاّيت الـــــذي عُ  يـــــرون بـــــأّن صـــــراعها فـــــت بـــــه نـــــازك املالئكـــــة جعـــــل بعـــــض النّق
" ّ ، يف حـــــني رأى 5نـــــابع عـــــن "نظـــــرة رومانتيكيّـــــة كانـــــت مســـــة اجليـــــل الـــــذي ازدهـــــر شـــــعره بـــــني احلـــــربني

1954، و القصیدة مرثیة لبغداد الجدیدة التي أغرقھا الفیضان عام: 535، ص: لمالئكة، "شظایا و رماد"نازك ا-1
531، ص: نازك المالئكة، "شظایا و رماد"-2
138المصدر نفسھ، ص: -3
51-50ص: المصدر نفسھ-4
269، ص: 1977ط -مصر-محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیّة في الشعر المعاصر، دار المعارف -5



ة و حداثـة البناء الفكـريّ اني                                     الفصل الثـ المفاھیم الرؤیویّ

83

ـــــة و عميقـــــة  ـــــا ســـــوداويّة حقيقّي بعضـــــهم اآلخـــــر أّن "ســـــوداويّة نـــــازك املالئكـــــة ليســـــت مصـــــطنعة و إّمن
.1عرها"عاشتها الشاعرة بكل دقيقة من دقائق شِ 
وهــــي مــــن كــــّل هــــذا، كانــــت علــــى 

ر عن املوت :2التشاؤمّية و على تلك السوداويّة املوغلة، و على حديثها املتكّر
ونْ كُ ى السُ وَ هْ تَـ ي وَ اجِ يَ الدَ بُ حِ تُ مِ الَ الظَ ةُ قَ اشِ عَ ونَ ولُ قُ يَـ 

الْ بَ لجِ ا لِ هَ ارَ عَ شْ أَ دُ شُ نْ تَـ وَ 
يونْ لعُ ا لِ هَ مَ الَ حْ أَ مُ سُ ــــــــــــــرْ تــــَ وَ 

ِ يَ خَ ا بِ هَ رُ كِّ عَ ــــــــا           تُـ هَ نـِّ كِ لَ وَ اةُ يُ الحُ بُّ حِ تُ  .ــــــــــــــــــــونْ نُ المَ ـــــــــال
ــــــا املتمّوجــــــة، فكــــــانو بالفعــــــل كانــــــت اســــــتجابة نــــــ ا اء ذ ـد ت رؤيتهــــــا لألشــــــياء ازك لنـــــ أن غــــــريّ

ـــــة و  بعـــــد أن تـــــداركتها رمحـــــةللمـــــوت نفســـــه، خاّص
ــــــة، و رمبــــــا هــــــذا مــــــا  ــــــة و الكونّي مبســــــارها الفكــــــرّي و تغيــــــري موقفهــــــا مــــــن بعــــــض الظــــــواهر االجتماعّي

هــــذه القصـــــيدة، و الواقــــع أّن آرائــــي املتشـــــائمة كانــــت قـــــد زالــــت مجيعـــــا، أنــــين أقــــرب إىل التفـــــاؤل يف
.3و حّل حمّلها اإلميان بالّله و االطمئنان إىل احلياة"

كــــان للمـــــوت عنــــد نــــازك املالئكــــة معـــــًىن خمتلــــف عمــــا كــــان عليـــــه مــــن قبــــل، فقـــــد و مــــن هنــــا،  
ـــــا حتجــــب عنّـــــا الرؤيـــــة احلقيقيّــــة، وت ّأل ـ اـملـــ ـي  اة هـــ ـ احلـيـــ  ّ أن رى  ـ حت ـتـــ ب ـ و بالتـــــايل مل يعـــــد املـــــوت أصـــ

فالرومانســـــــّية حركـــــــة تـــــــأثّرت بالنزعـــــــات ، "4
ـــــــة يف الرومانســـــــّية، ألنّـــــــه  بداي
املنقــــذ مــــن عــــذاب احليــــاة و اجلســــد و مــــن شــــرورمها، و كــــذلك مــــن املفارقــــة املؤملــــة بــــني الطموحــــات 

62-61، ص: 1966-دمشق-لیلي الصبّاغ، من األدب النسائي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة -1
179نازك المالئكة، شظایا و رماد، قصیدة "صراع"، ص: -2
12مأساة الحیاة"، ص: نازك المالئكة، دیوان: "-3
133، ص: 1972: 01ط -بیروت-ینظر: أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة -4
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و الصــــــراع لتحقيقهــــــا، و هــــــو مــــــا جعــــــل (شــــــارل بــــــودلري) يســــــمي املــــــوت بالرحلــــــة، و هــــــي الكلمــــــة 
.1معىن التنزّه و الراحة و املغامرة و االكتشاف"اليت حتمل

-حســـــــب رأي الـــــــدكتور خليـــــــل املوســـــــى-املـــــــوت يف حركـــــــة احلداثـــــــة الشـــــــعريّة و موضـــــــوعات 
دة و متباينة، أّمهها :2متعّد

(الرثاء قدميا و حديثا) املوت الشخصي
(االستشهاد) موت الفداء
(األمة اليت ال جتد من يفتديها) و املوت احلضارّي.

شـــــعارها قياســـــا عليهـــــا، ولكـــــن هـــــذه األنـــــواع مل تتناوهلـــــا الناقـــــدة نـــــازك املالئكـــــة، و مل تكتـــــب أ
ــــتلــــك األنــــواع وُ  ت بشــــكل أو بــــآخر يف جمموعــــة مــــن قصــــائدها، فعــــن املــــوت الشخصــــّي كتبــــت دَ جِ

ـــــــا خبصـــــــوص مـــــــوت الفـــــــداء كتبـــــــت 4(إىل عمـــــــيت الراحلـــــــة)، و3قصـــــــيدة (ثـــــــالث مـــــــراث ألمـــــــي) ، أّم
اـــــا 5قصــــيدة (الشـــــهيد) نو طني ع ـ لســــ ـن ف يدة عـــ ـ قصــــ ـه  ـت ـلـــ فكتبـــ  ،ّ ري ا ـ حلضــــ ا وت  ـ اـملـــ ـن  ا عـــ ـ أمّــــ (مرايـــــا ، 

الشمس) و أخرى بعنوان (أقوى من قرب).
املالئكــــــة خطــــــوة حنــــــو احليــــــاة الكــــــربى، و بالتــــــايل فهــــــو وهكــــــذا صــــــار املــــــوت بالنســــــبة لنــــــازك 

ــــــا أصــــــبحت ق ــــــر اإلنســــــان طــــــويال، و إّمن ــــــة ال رفــــــة و االكتشــــــاف "و يمتهــــــا يف املعيعّم املعرفــــــة احلقيقّي
ــــــــاد مــــــــع املطلــــــــق، و  هــــــــذا بــــــــدوره ال يــــــــتّم إالّ مــــــــن خــــــــالل بــــــــالعودة إىل األصــــــــل، و تــــــــّتم إالّ باإلحتّ

.6املوت"
ت مــــــن هنــــــا  فكانــــــت أكثــــــر إشــــــراقا ممــــــا كانــــــت ،نــــــازك املالئكــــــة مســــــار رؤيتهــــــا إىل احليــــــاةغــــــريّ

هجرـــــا لكهـــــف ا ـد  بـعـــ ـرة  اشــــ ـك مب بقا، و ذـلـــ ـا ـه ســــ جلوئهـــــا إلحلـــــاد و خروجهـــــا مـــــن ســـــوداويتها، و علـيـــ
72خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص: -1
74، ص: ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر-2
309ا و رماد"، ص: شظاینازك المالئكة، دیوان "-3
133المصدر نفسھ، ص: -4
236المصدر نفسھ، ص: -5
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في آداب اللغة العربیة، –دراسة مقارنة -عیسى سلمان درویش، الموت في شعر السیاب و نازك المالئكة -6

.81، ص: 2003مجلس كلیة التربیة في جامعة بابل، سنة: 
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يف ، و هــــو مــــا مســــح هلــــا أن تــــتلّمس طريقــــا آخــــر1957إىل اإلميــــان بــــاهللا تعــــاىل إميانــــا كــــامال عــــام 
بنــــاء مشــــروع فكــــرّي جديــــد، قائمــــا علــــى تغيريهــــا ملوقفهــــا مــــن بعــــض املســــائل، "و هــــو مــــا أتــــاح هلــــا 

ــــة جديــــدة للعــــامل و النــــاس، و ينســــحب هــــذا احلكــــم علــــى  تعاملهــــا مــــع الطبيعــــة، فبينمــــا كانــــت رؤي
، وجـــــدناها يف هـــــذه املرحلـــــة  س الطريـــــق إىل مظاهرهـــــا مـــــن خـــــالل موقـــــف رومـــــانتيكّي عـــــاطفّي تـــــتلّم

:1أّن الّله يتجّلى يف كّل مظهر من مظاهر اخللق، تقول
اسعرفُتك في  نُفلي أكَد ذهولِ َتهجُّدي، و قـُُر

رار اآلسِ  عرفُتكَ في اخِض
و األرَماسْ الموتِ َعرفُتكَ في يقينِ 

حٍ يـَُبعِثُر في الثـََرى األغراسْ  ...عرفُتكَ عند فالّ
ت نازك يف معرفة احلقيقة اإلهلية ال من خالل االنقطاع الصوّيف التام، بل من خالل  "لذلك جّد

) حجر الزاوية فيها، و يبدو لنا أّن نازك رؤيتها الشعريّة يف  إقامة عالقة قومية يُعدُّ (احلب اإلهلّي
فة يبدأ مبقام التوبة اليت يرى املالئكة أرادت أن تسلك الطريق إىل الّله، و سلوك الطريق عند املتصّو

.2قطع كّل عالئقها"فيها نبذ الدنيا و الصوفّيون
ل  من هنا تنطلق الشاعرة يف وصف أّو

، رحلتها من خالل احلياة، تلك الرحلة اليت حاولت نازك من خالهلا البحث عن أسرار الوجوديّة

:4، تقول3يتدّفق عليها
رٌ جْ َق فَ فَّ دَ تَ ... إذْ نُ حْ ا نَ مَ نَ يْـ بَـ 

.اِء اللّيَ رَ وَ نْ الِعطِر مِ ناِبضُ  .اليِّ

68ص:1978: 01لبنان، ط - المالئكة، دیوان: للصالة و الثورة، دار العلم للمالیین، بیروتنازك-1
82عیسى سلمان درویش، الموت في شعر السیّاب و نازك المالئكة، ص: -2
83، ص: ینظر: المرجع نفسھ-3
108نازك المالئكة، للصالة و الثورة، ص: -4
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هــــذا الفجــــر الــــدافق، هــــو فجــــر اإلميــــان الــــذي وهبهــــا حيــــاة جديــــدة عــــامرة بالصــــالة، و متثّــــل "
ــــا وراءه حيــــاة ال بــــّد منهــــا، إلنســــاّين، بــــأّن املــــوت لــــيس فنــــاًء وهلــــا إحســــاس غــــامض يف القلــــب ا إّمن

:1صورة تّنم عن خالق عظيم، تقول
لِع أغنيَّةٍ  وجدُتكَ ماثالً في ِض

يرِ يَ الدَ نِ زْ ي حُ فِ  ةِ يَّ يفِ رِ الخَ اجِ
ىشَ ِة الَعطْ دَ رْ ُح الوَ رْ تَ جُ حْ وجدُتكَ تَ 

.ّية.ائِ سَ المَ يلِ اتِ رَ ي التَـ دُتكَ فِ جَ وَ 
ــــه يف خلــــق النــــاس و الطبيعــــة، فأصــــبح  ــــازك املالئكــــة عرفــــت عظمــــة الّل ــــا ســــبق أّن ن ــــا ّمم ّ لن يتبــــني

ا أدركت أّن غفلتها كانت قاتلة، تقول املالئكة لوة، ّأل ّها للّه س :2حب
واكَ كَ  ارُ واِكٌب و ِبحَ َه

نتَ ُخصوبََة األشَعارو أَ 
ُعذوبََة الواحاتِ في ِقفريتَ أنْ وَ 

..ارِ رَ ُج األسْ لُّ بَـ نتَ تَـ أَ وَ 
ـــــــازك يف جتربتهـــــــا الشـــــــعريّة صـــــــفاًء و شـــــــفافّية، مـــــــن رؤى  ـــــــى هـــــــذا النحـــــــو تقـــــــرتب رؤى ن " وعل

أشــــــــعارها،الصــــــــوفّية، وقــــــــد تبلــــــــغ مبلغهــــــــا مــــــــن الســــــــمّو و الرتكيــــــــز كشــــــــطحات صــــــــوفّية فتجــــــــيء ّ
ــــــة ــــــه إىل جافحــــــة إىل اإلحيــــــاء و الرمــــــز و الغمــــــوض، حماِول مــــــن خالهلــــــا تغيــــــري الواقــــــع و اخلــــــالص من

رت الـــــروح مـــــن أســـــر اجلســـــد، منطلقـــــة يف عـــــامل  ـــــق إالّ إذا حتـــــّر ، و هـــــذا يف نظرهـــــا ال يتحّق واقـــــع ســـــاٍم
متناهي حيث النور و الصفاء" .3احلقيقة الالّ

69-68ة، ص:نازك المالئكة، للصالة و الثور-1
72، ص: المصدر نفسھ-2
85عیسى سلمان درویش، الموت في شعر السیّاب و نازك المالئكة، ص -3
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ـــــاد تكـــــاملّي املالئكـــــة  ّـــــه إحتّ ـــــه علـــــى أن ّـــــه والدة جديـــــدة حتمـــــل وجـــــه املعانـــــاة و الـــــرفض، نـــــاظرة إلي بأن
.بني الذات اإلنسانّية و الذات اإلهلية1"مينح تواصال خالدا

حضور الوعي/ فاعلّية االلتزام:

ــــــــى الشــــــــيء ــــــــاق و املداومــــــــة عل ــــــــزام يف الّلغــــــــة، االعتن ــــــــا يف االصــــــــطالح األدّيب 2يعــــــــين االلت ، أّم
يعــــــين تبــــــين األديــــــب موقفــــــا يــــــرتبط بعقيدتــــــه و أفكــــــاره، و يعــــــين االلتــــــزام أيضــــــا "حــــــزم األمــــــر علــــــى 
الوقــــــــوف جبانــــــــب قضــــــــّية سياســــــــّية أو اجتماعيــــــــة أو فنيّــــــــة، و االنتقــــــــال مــــــــن التأييــــــــد الــــــــداخلي إىل 

آثـــــار، و تكـــــون هـــــذه التعبـــــري خارجيّـــــا، عـــــن هـــــذا املوقـــــف بكـــــل مـــــا ينتجـــــه األديـــــب أو الفنـــــان مـــــن
ـــــــة يف  ـــــــق بواجـــــــب الكفـــــــاح و ملشـــــــاركته الفعلّي اآلثـــــــار حمصـــــــال ملعانـــــــاة صـــــــاحبها و إلحساســـــــه العمي

.3"االلتزامحتقيق الغاية من 
ـــــح دائمـــــا  و االلتـــــزام شـــــيء، و اإللـــــزام شـــــيء آخـــــر و "جيـــــب علينـــــا أن نفـــــّرق بينهمـــــا و أن نوّض

ّـــــة تعـــــارض بـــــني حريّـــــة األديـــــب و التزامـــــه  احلـــــر، و أّن حريّـــــة األديـــــب جـــــزء مـــــن حريّـــــة أنّـــــه لـــــيس مث
.4الوطن و املواطن"

و الواقـــــع أّن مفهـــــوم االلتـــــزام قـــــد ارتـــــبط إىل حـــــد بعيـــــد مبفهـــــوم األدب، و بالـــــدور الـــــذي يؤديـــــه 
هــــــذا األدب يف توجيــــــه النــــــاس يف هــــــذه احليــــــاة، إذا نظرنــــــا إىل كــــــون مشــــــكالت األديــــــب أو الفّنــــــان 

.5مبا كانت مشكالت جمتمعه هي بؤرة مشكالتهليست مبعزل عن مشاكل جمتمعه، بل لر 
نســــتطيع الفصــــل بــــني الفكــــر و الشــــعر فصــــال قاطعــــا بتجريــــد الشــــعر و علــــى هــــذا األســــاس"ال

ـــــه  ـــــر، لكّن ، فالشـــــاعر يفّك ، فـــــالتالزم قـــــائم بينهمـــــا علـــــى حنـــــو طبيعـــــّي و ضـــــرورّي مـــــن البعـــــد الفكـــــرّي

85عیسى سلمان درویش، المرجع نفسھ، ص: -1
ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " ل ز م".-2

: یلزم الشيء فال یفارقھ، و اللّزام: " لزم الشيء یلزمھ لزما و لزوما، و الزمة و مالزمة و لزاما، و فإلتزمھ و ألزمھ إیاه فإلتزمھ، و رجلٌ لُزمةٌ
المالزمة للشيء و الدوام علیھ، و االلتزام: اإلعتناق.
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ـــــة خاصـــــة إىل شـــــعر، و فكـــــر ا ـــــا و تقنّي لشـــــاعر مـــــن لـــــون بيئتـــــه و عصـــــره تفكـــــري حييـــــل األفكـــــار برؤي
، و إمجــــــاال ميكــــــن القــــــول أّن االلتـــــزام هــــــو اختيــــــار الشــــــاعر عــــــن وعــــــي موقــــــف 1الـــــذي يعــــــيش فيــــــه"

د مـــــن احليـــــاة و الـــــدفاع عنـــــه مـــــن خـــــالل تعـــــابري فنيّـــــة ملتزمـــــة نابعـــــة مـــــن ذاتـــــه و موقفهـــــا مـــــن  حمـــــّد
اتمع و االيديولوجيا.

ــــــاد و األدبــــــاء  ــــــةو قــــــد شــــــغلت ظــــــاهرة االلتــــــزام النّق ــــــة، فتأرجحــــــت يف الســــــاحتني الغربّي و العربّي
.ممعارض و ذلك نتيجة تباين اآلراء و املفاهيم و املواقف من فكرة االلتزابني مؤيد و 

الســــــــــريالّية -ربيّــــــــــة (املاركســــــــــّيةففــــــــــي مطلــــــــــع القــــــــــرن العشــــــــــرين أدركــــــــــت احلركــــــــــات الفكريّــــــــــة الغ"
ّــــــةو  ــــــه رفضــــــت واقعــــــا ) خطــــــورة الفــــــن، فســــــعت جاهــــــدة إىل تســــــخريه يف تغيــــــ..الوجودي ري العــــــامل، فب

مت رؤى مســــــتقبلّية، و خــــــالل حبــــــث تلــــــك احلركــــــات الفكريّــــــة  مســــــتعبدا و اقرتحــــــت حلــــــوال، و قــــــّد
ـــــزام  ـــــة، فقـــــد جـــــاء االلت ـــــة كـــــان أوهلـــــا قضـــــّية احلرّي ة قضـــــايا هاّم ـــــزام يف الفـــــن طرحـــــت عـــــّد لصـــــور االلت

، فحمـــــل الفـــــن  الـــــواقعّي عـــــبء النضـــــال املاركســـــي ثـــــورة علـــــى الواقـــــع الرأمســـــايل الطبقـــــي االســـــتعمارّي
ـــــا الســـــريالّية فكـــــان التزامهـــــا  ، أّم الشـــــعّيب و جـــــاء صـــــرخَة حتريـــــر مـــــن وطـــــأة املـــــال و التمـــــايز الطبقـــــّي

، أمــــا الوجوديّــــة ر نفســــّي و فكــــرّي هجــــّي تثــــور بــــه علــــى واقــــع فلــــم يكــــن هلــــا مــــذهب فكــــرّي منحتــــّر
ـــــــــا، و رأت يف اخللـــــــــق الفـــــــــّين مثـــــــــاال ملمارســـــــــة احلريّـــــــــة  ـــــــــذت مـــــــــن الوجـــــــــود موقفـــــــــا فنّي ، فاختّ ّ معـــــــــني

.2اإلنسانية، و أقرت بدور الشعر يف الكشف عن هذه احلريّة"
ــــــــا يف الســـــــــاحة العربيّــــــــة ف الـــــــــدعوة إىل األدب امللتـــــــــزم قــــــــد وجـــــــــدت أكـــــــــرب دعــــــــم هلـــــــــا علـــــــــى أّم

ســــــــت ســــــــنة )اآلداب(صــــــــفحات جملّــــــــة  مــــــــع مســــــــامهة)1957و جملّــــــــة (شــــــــعر ،1953الــــــــيت تأّس
ــــــة الطبيعيّــــــة  مل يكــــــن دافــــــع هــــــذه الــــــدعوة، الوظيفــــــة االجتماعّي
الـــــيت الزمـــــت الشـــــعر العـــــرّيب التقليـــــدّي يف تارخيـــــه الطويـــــل، بـــــل كـــــان دافعهـــــا املعتقـــــدات االجتماعيّـــــة

28- 27، ص: 2002مارس -الكویت-مطابع السیاسة - العوامل و المظاھر و آلیات التأویل–في شعر الحداثة اإلبھامالقعود عبد الرحمن، -1
مت الستكمال متطلبات شھادة الماجستیر في اآلداب و لغات الشرق األدنى، الجام-2 ة عأمل دیبو، االلتزام في شعر بدر شاكر السیّاب، رسالة قدّ

.38، ص: 1982لبنان -األمریكیّة في بیروت، بیروت
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زام أمثــــــال: عبــــــد الوهــــــاب البيــــــايت اق نشــــــط شــــــعراء نــــــادوا بــــــااللت، و يف العــــــر 1و السياســــــّية احلديثــــــة"
كـــــــاظم جـــــــواد و بـــــــدر شـــــــاكر الســـــــّياب و نـــــــازك املالئكـــــــة الـــــــيت بـــــــدأت تنشـــــــر جمموعـــــــات شـــــــعريّة و 

تكشـــــف عـــــن فكـــــرة االلتـــــزام حيـــــال وضـــــع اإلنســـــان العـــــرّيب، نتيجـــــة جتربـــــة الشـــــاعرة و وعيهـــــا الـــــذي 
ل لــــدى الناقــــدة النزعــــة احلزينــــة ألبســــته رداء القلــــق و أســــاور األمل، هــــذا التمــــازج بــــني الصــــفتني شــــّك

ـــــــة يف أشـــــــعارها، هـــــــذا احلـــــــزن ـــــــيت بـــــــدت جلّي ـــــــة ال ـــــــذات/ الوجـــــــود) أضـــــــاف إىل التجرب املالئكـــــــّي (ال

ـوا املكتــــــوم صــــــدى صــــــارخا للمجتمــــــ ـن صـــــ ـل مـــــ ـة، و جعـــــ ــــــه عــــــرب رؤيــــــة عاليّـــــ ــــــت علي ع الــــــذي أطّل
مأســـــــاويّة أصـــــــابتها باخليبـــــــة، فلجـــــــأت إىل الشـــــــعر الـــــــذي اســـــــتثار يف نفســـــــها االنفعـــــــال و احلمـــــــاس 

ة، بــــــل هــــــو احــــــرتام املــــــرء للمبــــــادئ املالئكــــــة لــــــيس نقيضــــــا للحريّــــــو االلتــــــزام كمــــــا تــــــراه نــــــازك 
ّـــــــــا، مرتبطـــــــــا بـــــــــو  بض مومـــــــــه األعـــــــــراف، " فـــــــــااللتزام جيعـــــــــل األدب غريي ـ ـه، يـنـــــــ غال بــــــــ ـ نشــــــــ اآلخر، م
ـــــة، و  ـــــى ذاتـــــه و اجـــــرتاره مشـــــاعر فردّي ـــــدال مـــــن انغالقـــــه عل أحاسيســـــه، و يعـــــيش أفراحـــــه و أحزانـــــه، ب

اتمـــــــع، وهـــــــي ليســـــــت عالقـــــــة أخـــــــذ بـــــــني الشـــــــاعر إنّــــــه اجلانـــــــب االجيـــــــاّيب مـــــــن عالقـــــــة متبادلـــــــة  و 
ا عالقة تطابق"و  .2عطاء، و ال عالقة انصهار أو ذوبان، و إّمن

ــــــه  ــــــدة في و مــــــن مثّ أدركــــــت نــــــازك املالئكــــــة أّن املتعــــــة يف الفــــــن ال تنفصــــــل عــــــن الفائــــــدة، فالفائ
ّــــة الفــــن للفــــن الــــذي يفصــــل اجلمــــال عــــن متعــــة و املتعــــة إفــــادة، هلــــذا عارضــــت املــــذهب القائــــل بنظري

املنفعـــــة و يقـــــول باملتعـــــة اخلالصـــــة، فاجلمـــــال يف الفـــــن مـــــرتبط باملنفعـــــة، و املتعـــــة الـــــيت حتققهـــــا اللّـــــذة 
، و تــــذهب نــــازك إىل تصــــوير متعــــة الفائــــدة 3

ّـــــا مـــــن ـــــا ينفـــــتح الـــــيت حيققهـــــا الفـــــن فتقـــــول: "و الواقـــــع أّن الـــــورد يف الطبيعـــــة لـــــيس خاوي النفـــــع، و إّمن

سلمى الخضراء الجیوسي، االتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، تر: عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، -1
.617، ص: 2001مایو: 01ط 
160، ص: 1978فبرایر: -الكویت-الوطني للثقافة و الفنون و اآلدابإحسان عباس، اتجاھات الشعر العربيّ المعاصر، المجلس -2
298، ص: 2005دمشق -ینظر: فاتح عالق، مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، منشورات إتحاد الكتّاب العرب-3
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ـــــــوردة ال تـــــــأيت بث ّـــــــة، و ال ـــــــة احللـــــــوة املغذي مـــــــرة ملموســـــــة تنفـــــــع غـــــــذاًء للطيـــــــور، الزهـــــــر لينـــــــتج الربتقال
.1الفراشات و النحل، و ما من شيء يف الطبيعة إالّ كان له قبل مجاله نفع ثابت"و 

علــــــى مــــــذهب الفــــــن للفــــــن، 
الشــــــعر لــــــيس شــــــكال طائــــــل مــــــن وراءه، بــــــل حيمــــــل معنــــــاه، و فالشــــــعر عنــــــده لــــــيس هلــــــوا و لعبــــــا ال 

ــــوال باملنفعــــة  ــــة اخلالصــــة ال يعــــين قب ــــل أيضــــا، علــــى أّن رفضــــه للجمالّي ــــا هــــو مضــــمون مجي مجــــيال و إّمن
ل إىل وثيقة اجتماعية أو تقر  "اخلالصة، هلذا يرفض العمل الفّين الذي يتحّو .2ير تارخيّي

الـــــنص الشـــــعرّي يشـــــمل املتعـــــة و الفائـــــدة جنـــــده يـــــؤثّر يف الـــــنفس تـــــأثريا كبـــــريا، ألنـــــه يعيـــــد و ألنّ 
هلـــــــا  خلـــــــق األشـــــــياء مـــــــن خـــــــالل نظـــــــرة الشـــــــاعر و معاناتـــــــه اخلاصـــــــة، و هـــــــي املـــــــواد اخلـــــــام الـــــــيت حيّو

ــــــة ــــــزتني أساســــــيتني (مجالّي ــــــ-الشــــــاعر إىل ركي ــــــه الشــــــعريّة ال ــــــه ألبيات ــــــة) يف بنائ داللّي
قلوب  القرّاء و عقوهلم معا.

و يّتفـــــــق الشـــــــاعر صـــــــالح عبـــــــد الصـــــــبور مـــــــع نـــــــازك املالئكـــــــة يف أّن الشـــــــعر يـــــــؤدي الوظيفـــــــة 

هــــا وســــيلة ألنفــــاق الفــــائض مــــن الطاقــــة ، "فــــالفنون كلّ 3مــــن خــــالل ختليصــــها مــــن العاطفــــة الفائضــــة

اإلنســــــاين دون أن جتــــــد منفــــــذا، وهــــــذا البــــــّد أن يــــــؤدي إىل نــــــوع مــــــن فقــــــدان التــــــوازن بــــــني احليــــــاتني 
علــــى أن الشــــاعر صــــالح عبــــد الصــــبور ، 4"اإلنســــانية، و هــــو أمــــر مضــــّر باحليــــاة احلركيّــــة و النفســــّية

ــــــــــا غايتــــــــــه تصــــــــــفّية الــــــــــنفس أشــــــــــار إىل أّن التطهــــــــــري يف مقصــــــــــود أرســــــــــطو لــــــــــيس إالّ فعــــــــــال أخالقّي
.5ذيبهاو 

1-، ّ 167-166ص: ،1974مایو: ، 01ط –بیروت -دار العلم للمالیین نازك المالئكة، التجزیئیّة في المجتمع العربي
اد الشعر العربي الحر، ص: -2 ّ 299فاتح عالق، مفھوم الشعر عند رو
302، ص: نظر: المرجع نفسھی-3
267نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -4
21، ص: 1996-لبنان–ینظر: صالح عبد الصبور، حیاتي في الشعر، دار إقرأ، بیروت -5
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باألفكــــــار و وجهــــــات النظــــــر، و مــــــن الضــــــرورّي أيضــــــا الشــــــعرلــــــذلك مــــــن الطبيعــــــّي أن حيفــــــل
ـــــــد موقفـــــــا إزّاء احليـــــــاة ا اإلطـــــــار، فهـــــــو شـــــــعر ، و شـــــــعر نـــــــازك املالئكـــــــة ال خيـــــــرج عـــــــن هـــــــذ1أن جيّس

احملتوى الراقي و القيم العليا، ال شعر الصنعة الّلفظّية.
ـــــا يف أكثـــــر مـــــن شـــــعرا كـــــان أم نقـــــدا، نستشـــــفّ ظـــــاهرة االلتـــــزامإذا عـــــدنا إىل إبـــــداع الناقـــــدةأّم

موضوع و على أكثر من مستوى، فنجد علي سبيل املثال التزامها شعرا جتلى يف:
القـــــــدمي مـــــــن حيـــــــث املوضـــــــوعات و األوزان و حـــــــىت نظـــــــام -1

ـــــة و هـــــذا يف حـــــّد  ـــــى الطريقـــــة التقليدّي ذاقصـــــائدها عل
ـــــــة إىل درجـــــــة تشـــــــيه اخلشـــــــوع تقـــــــول:  "ومـــــــن مل خيشـــــــع مل دعـــــــت إىل االلتـــــــزام بقواعـــــــد الّلغـــــــة العربّي

، علــــــى أّن هــــــذه القواعــــــد ليســــــت قيــــــودا بالنســــــبة للشــــــاعر، بــــــل 2تنكشــــــف لــــــه األســــــوار و األنــــــوار"
.3مبا تزيله من ضباب االلتباس"حترُس معانيه نظرها "حاميته، نعطبه األمان، و هي يف

ــــــة بالنظــــــام و دليــــــل  ــــــة لتارخيهــــــا، تقــــــول: "إّن لــــــزوم القاعــــــدة النحويّــــــة صــــــورة مــــــن إحســــــاس األّم األّم
ــــا 4 "الشــــذوذ فهــــو ينبــــتُ بنــــا بعيــــدا و يبتعــــد ، أّم

، و لرمبــــــا كانــــــت تقصــــــد باملشــــــارك و األنــــــيس املتلقــــــي الــــــذي 5حيــــــث ال جنــــــد مشــــــاركا و ال أنيســــــا"
يساهم بدوره يف إثراء بعض جوانب العملّية اإلبداعّية.

ــــــ ــــــة و توليهــــــا كــــــل االهتمــــــام، إذ تــــــرى أّن :" قضــــــّية الّلغــــــة العربّي س الّلغــــــة العربّي ـي ــــــذا تقــــــّد ة فهـــــ
.6جيب أن تكون أعّز علينا من مسعتنا الشخصّية"

09، ص: 1997: 01دار الشروق للنشر و التوزیع، ط -دراسات نقدیّة -علي جعفر العالق، الشعر و التلقي ینظر: -1
21ص: ،2000الھیئة العامة لقصور الثقافة، ینایر ،و مقاالت أخرىنازك المالئكة، سیكولوجیة الشعر-2
12المصدر نفسھ، ص: -3
329-328ص: نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر،-4
12نازك المالئكة، سیكولوجیّة الشعر، ص: -5
327نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -6
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ـــــد يف موضـــــوعات الناقـــــدة، فنجـــــدها مـــــثال يف املوضـــــوعات الشـــــعريّة-2 حـــــىت و التـــــزام آخـــــر جتّس
ــــــة ــــــر مــــــن صــــــعيد، مــــــن خــــــالل رؤيتهــــــا اإلنالنقدّي ســــــانّية اجتــــــاه القضــــــايا الوطنيّــــــة تتحــــــّرك علــــــى أكث

و النزعـــــــــــة اإلنســــــــــانّية الـــــــــــيت جعلتهـــــــــــا تكتـــــــــــب لإلنســـــــــــان ،1948القوميّــــــــــة و نكبـــــــــــة فلســـــــــــطني و 
( الرجـــــــل/ املـــــــرأة/ الطفـــــــل) يف واقعـــــــه، مهومـــــــه و أحاسيســـــــه، حماولـــــــة احتضـــــــان قضـــــــاياه بأســـــــلوب 
جديــــــد مبتكــــــر، فقــــــد عاجلــــــت املالئكــــــة يف أشــــــعارها جمموعــــــة مــــــن املشــــــاكل االجتماعّيــــــة (قصــــــيدة 

ايـــــا ســـــرو)، (قصـــــيدة ثـــــالث مـــــراث ألمـــــي)، و (مر الكـــــولريا)، (قصـــــيدة اخلـــــيط املشـــــدود إىل شـــــجرة ال
غريهــــــا .. و الشـــــمس)، (ثـــــالث أغنيـــــات عربيــــــة)، (للصـــــالة و الثـــــورة)، و (سوســــــنة امسهـــــا القـــــدس).

من القصائد اليت كانت تفصح عن شعورها الصادق إزّاء تلك القضايا.
ــــا عــــن االلتــــزام يف حــــدود األخــــالق، جنــــد الناقــــدة تــــويل لألخــــالق اهتمامــــا كبــــريا مــــن خــــالل أّم

1.

واحــــــدة، فحــــــديثها عــــــن اجلمــــــال لــــــيس مفصــــــوال عــــــن األخــــــالق، كمــــــا أّن حــــــديثها عــــــن األخــــــالق 
ـــــا الفـــــرق  ـــــى صـــــور اجلمـــــال يف اخلليقـــــة، و إّمن ـــــيس مســـــتقالّ عـــــن اجلمـــــال تقـــــول: "إّن األخـــــالق أعل ل
ــــا األخــــالق فهــــي  ــــا اجلمــــال فهــــو شــــيء حمســــوس يدركــــه البصــــر، أّم بــــني االثنــــني ظــــاهرّي فحســــب أّم

ـــــنفس ااجلمـــــال املعنـــــوّي الـــــ ســـــه ال ـــــا تتحّس ـــــرى، و إّمن ، و عنـــــد هـــــذا 2يدركـــــه العقـــــل"ملرهفـــــة و ذي ال ي
ن الشاعر من إدراك وظيفته اجلمالّية و يُبّلغ رسالته األخالقّية. سيتمّك

ــــــــا  و إّمن
ــــدعو إىل تكــــون األخــــالق مــــن أجــــل اإلنســــان ــــاة مــــن ،3ت لــــذلك جنــــد الناقــــدة تــــرفض النظــــر إىل احلي

46ینظر: عبد الرضا علي، نازك المالئكة الناقدة، ص: -1
168نازك المالئكة، سیكولوجیة الشعر، ص: -2
3- ، 21ص: ینظر: نازك المالئكة، التجزیئیّة في المجتمع العربيّ
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ــــــــكة  بــــــــاألخالق منــــــــذ أقــــــــدم العصــــــــور، تقــــــــول: "فقــــــــد كانــــــــت العروبــــــــة منــــــــذ أقــــــــدم العصــــــــور متمّس
لفـــــــرتات، و مل يصـــــــبح بـــــــاألخالق و املثُـــــــل، ذلـــــــك علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن وجـــــــود مـــــــروق يف كثـــــــري مـــــــن ا

ـــــا كـــــان يعـــــدُّ حـــــني يقـــــع خروجـــــا فاســـــدا علـــــى  االحنـــــالل اخللقـــــّي فلســـــفة لـــــدينا علـــــى اإلطـــــالق، و إّمن

.1ربيعة"
يض علــــــى حــــــد املــــــر -

-قوهلــــــــا
ـــــاألخالق و العمـــــل مجيعـــــا باحلاجـــــة البشـــــريّة ـــــار األخالقـــــي -الناقـــــدة-2ب "وفقـــــا هلـــــذا املعي

ر الفكــــــرّي و  ــــــة و التحــــــّر ــــــار أدب اجلــــــنس مظهــــــرا مــــــن مظــــــاهر الواقعّي ــــــة، تــــــرفض اعتب الثقافــــــة احلديث

.3اصطناعا غريبا للغرق يف الرذائل و االستهتار بالقيم"
ر: "و حني حّللت الناقدة هذه الظاهرة وجدت هلا ثالثة معاٍن ينذر بالّش

ل ــــــذي يهــــــدم:املعــــــىن األّو ــــــل ال ــــــدعوة أّن األدب املتحّل اتمــــــع يتعــــــارض مــــــع ال ـالق و  األخـــــ
القومّية، ألّن هذه األخرية بناء و حياة، يف حني أّن أدب اجلنس هدم و انتحار.

ــــــــل-أّن هــــــــذا األدب :املعــــــــىن الثــــــــاين ــــــــة -املتحّل ال يعــــــــربّ تعبــــــــريا ســــــــليما عــــــــن البيئــــــــة العربّي
و املثــــــل األعلــــــى يف حيــــــاة املعاصــــــرة، ألّن الفــــــرد العــــــرّيب يعــــــد قضــــــّية الفضــــــيلة فــــــوق كــــــّل القضــــــايا،

األسرة العربّية هو مثل االحتشام و أدب الّلسان.
أّن هـــــــذا األدب لـــــــيس أدبـــــــا ســــــليما، ألّن تضـــــــخيم اجلـــــــنس يف احليـــــــاة يـــــــنّم :املعــــــىن الثالـــــــث

ــــــــروح عــــــــن احنــــــــراف يف الطبيعــــــــة اإلنســــــــانّية، و اإلنســــــــان الســــــــليم ــــــــوازن مــــــــن العقــــــــل و ال مــــــــزيج مت
.4على جانب آخر"فيه جانبالعاطفة و الغريزة، ال يطغى و 

155، ص: التجزیئیّة في المجتمع العربينازك المالئكة، -1
30المصدر نفسھ، ص: ینظر: -2
43عبد الرضا علي، نازك المالئكة الناقدة، ص: -3
133نازك المالئكة، التجزیئیّة في المجتمع العربي، ص: -4
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محـــــة و الصـــــدق و بالتـــــايل فهـــــو أدب نـــــابع عـــــن فكـــــر يـــــزدري األخـــــالق كّلهـــــا و يســـــخر مـــــن الر 
ــــــة و الشــــــرف، و  ــــــة و اإلخــــــالص االجتمــــــاعي، و يــــــزدري فكــــــرة األســــــرة و و العّف يســــــخر مــــــن الوطنّي

.1لالستنكار
لظـــــــواهر يف أدبنـــــــا العـــــــريب املعاصـــــــر ســـــــببها الغـــــــزو الفكـــــــرّي و تـــــــرى الناقـــــــدة أن انتشـــــــار هـــــــذه ا

الناشـــــــــئمبفـــــــــاهيم احلريّـــــــــة و اإلنســـــــــانية كطُعـــــــــم لتضـــــــــليل اجليـــــــــل العـــــــــرّيب اســـــــــتعاناألوروّيب الـــــــــذي 
و حريّــــــة الفكــــــر إىل ترديــــــد آراء الغــــــربيني اإلنســــــانيةبــــــدوافع مــــــن أجتــــــه(خاصــــــة املثقفــــــون)، الــــــذي 

روحّيــــــة التشــــــاؤم يف أدبنــــــا و شــــــاع اإلحســــــاس بــــــأّن احليــــــاة . "فانتشــــــرت 2دومنــــــا فحــــــص أو مناقشــــــة
عبــــــث، و أّن العــــــدم خــــــري مــــــن الوجــــــود، و أّن املشــــــاعر الطّيبــــــة قيــــــد لإلنســــــان و أّن اإلنســــــان غــــــري 

.3مسؤول أمام شيء"
إّن دعـــــــوة نـــــــازك املالئكـــــــة إىل االلتـــــــزام كـــــــان نابعـــــــا مـــــــن منطلقـــــــات فكريّـــــــة تشخيصـــــــّية قوامهـــــــا 

كاملــــــــة يف الســــــــلوك، و ال شخصــــــــّية مـــــــــن دون ق مــــــــن دون حريّــــــــةاحلريّــــــــة، تقــــــــول: "فــــــــال أخــــــــال

األخـــــالق هـــــي الـــــيت تنـــــتج الشخصـــــّية، األخـــــالق، و اجلوانــــب..ألّن احلريّـــــة يف نظرهـــــا هـــــي الـــــيت تنـــــتج
.4إلنسانّية"و الشخصّية هي اليت تنتج الفن و الفكر و ا

عـــــــث جتربـــــــة الشـــــــاعر و مـــــــّد أبعادهـــــــا 
جعلهــــا يف مســــتوى املشــــكلة الــــيت يعانيهــــا ضــــمري العصــــر الــــذي يعــــيش فيــــه، ألّن الشــــاعر احلــــق ال و 

را لنـــــا  مصـــــّو
ه، كــــل ذلــــك عـــــن طريــــق النقـــــد البنّــــاء، ألّن الشـــــعر 

رؤيا، و الرؤيا ال ينفصل معناها عن مبناها، كما الشعر ال تنفصل متعته عن فائدته.

154، ص: ینظر: نازك المالئكة، التجزیئیّة في المجتمع العربي-1
140-139ینظر: المصدر نفسھ، ص: -2
141المصدر نفسھ، ص: -3
40ص: المصدر نفسھ، -4
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مز:حضور الدراما / فاعلّية الّر
ديب عامــــــة، و الــــــنص الشــــــعرّي يعتــــــرب الرمــــــز مــــــن أهــــــم اخلصــــــائص الفنيّــــــة الــــــيت متيّــــــز الــــــنص األ

خاصــــــة، و ذلــــــك ملـــــــا يولّــــــده مـــــــن دالالت ذات أبعــــــاد غــــــري حمـــــــدودة جتعــــــل الـــــــنص مفتوحــــــا علـــــــى 
ــــــــع مســــــــتويات التأويــــــــل لــــــــدى املتلقــــــــي، فــــــــالّرمز تيمــــــــة تتــــــــوارى خلفهــــــــا أفكــــــــار الــــــــنص و رؤاه  مجي

مــــز  ميــــنح ملعطيــــات اإليديولوجيــــة باعتبــــاره انزياحــــا عــــن املعــــىن األساســــّي الــــذي تريــــده الشــــاعر، و الّر
، هــــــذه املعطيــــــات غــــــري مألوفــــــة لــــــدى القــــــارئ أو  ــــــدة تأشــــــرية الــــــدخول لعــــــامل الــــــنص الشــــــعرّي جدي

ر أّن و اجلــــــدير بالــــــذك.، 
بعــــــــض البحــــــــث يف جــــــــذوره الّلغويّـــــــة يعــــــــدُّ لبنــــــــة أساســــــــّية يف فهــــــــم ضـــــــرورة التعريــــــــف باملصــــــــطلح، و 

.دالالته، لذلك ارتأيت أن أعرج للتعريف مبادته
أولقــــــد شــــــرح لســــــان العــــــرب لفظــــــة (رمــــــز) بأنّــــــه اإلشــــــارة بالشــــــفتني أو العينــــــني أو احلــــــاجبني 

و "الرمــــــــز تصــــــــويت خفــــــــّي بالّلســــــــان كــــــــاهلمس، و يكــــــــون بتحريــــــــك ،1و الفــــــــم و الّلســــــــاناليــــــــد،
ــــا هــــو إشــــارة بالشــــفتني"الشــــفتني بكــــالم غــــري مفهــــوم بــــالّلفظ مــــن غــــري إبانــــة صــــوت، و  ، و يف 2إّمن

ي : تعــاىلالقــرآن الكــرمي، ورد ذكــر (الّرمــز) مبعــىن اإلشــارة يف قولــه
و منـه نسـتطيع ، 3

مــــــز طريــــــق مــــــن طــــــرق  الداللــــــة، ألنّــــــه يف مصــــــاحبته للكــــــالم بســــــاعد علــــــى القــــــول بوجــــــه عــــــام أّن الّر
اإلفصاح، و قد ينوب يف بعض األحيان عن الكالم.

ـــــــا مـــــــزأّم داصـــــــطالحا،الّر دة بتعـــــــّد ـــــــرية و متعـــــــّد ـــــــى معـــــــان كث ـــــــل املشـــــــتمل عل هـــــــو الّلفـــــــظ القلي
اتمعــــــــات، كجعــــــــل وس  ـ ـد و طقـــــــ تقاليـــــــ ات و  اد ـ لســــــــالم، و ااحلمامــــــــة البيضــــــــاء رمــــــــزا للــــــــرباءة و عـــــــ

الصــــــليب رمــــــزا للمســــــيحّية، و قــــــد تســــــتخدم بعــــــض األفعــــــال و احلركــــــات  لإلســــــالم، و اهلــــــالل رمــــــزا 
استحضـــــــار، و قـــــــد يكـــــــون الرمـــــــز يف لالستســـــــالمكرمـــــــوز، فرفـــــــع الـــــــذراعني إىل أعلـــــــى مـــــــثال يرمـــــــز 

ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (ر.م.ز).-1
المرجع نفسھ، مادة (ر.م.ز)-2
.41سورة: آل عمران، اآلیة: -3
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النمــــــاء، أو (مــــــارتن لــــــوثر كينــــــغ) رمــــــزا وريّة كـــــــــ: (متــــــوز) رمــــــزا للخصــــــب و أو أســــــطشخصــــــّية تارخييّــــــة
م (إدوين بيفان 1للثورة العنصريّة :2) الّرمز إىل نوعنيEdwyn Byvan، و "يقّس

مــــــــز االصــــــــطالحي و يعــــــــىن بــــــــه نوعــــــــا مــــــــن اإلشــــــــارات املتواضــــــــع عليهــــــــا، كاأللفــــــــاظ : الّر
لدالالا ا  ارها رموز اعتب .ب

مـــــوز مل يســـــبق التواضـــــع عليـــــه، كـــــذلك الرجـــــل : الرمـــــز اإلنشـــــائي و يقصـــــد بـــــه نوعـــــا مـــــن الّر
."طبيعة الّلون القرمزّي بأنّه مياثل نفري البوقالذي ولد أعمى،  فتوضع له 

ل يقــــــــوم علــــــــى االصــــــــطالح، فــــــــالّرموز  و املالحــــــــظ أّن االخــــــــتالف بــــــــني النــــــــوعني هــــــــو أّن األّو
 ، ـــــــّي ـــــــة جتديـــــــد عقل ـــــــى أســـــــاس التواضـــــــع، و بالتـــــــايل فهـــــــي تعتـــــــرب "عملّي ليســـــــت إشـــــــارات تقـــــــوم عل

مـــــ ، أمـــــا النـــــوع 3"اســـــتخدامهوز و ختتلـــــف متامـــــا عـــــن العمليّـــــة النفســـــّية الـــــيت تصـــــحب استكشـــــاف الّر
مــــــوز فيــــــوح املســــــموع، ألنّــــــه يلجــــــأ إىل مســــــتوى ي بشــــــيء مــــــن التقــــــارب بــــــني املرئــــــّي و الثــــــاّين مــــــن الّر

الوقائع اليومّية اليت يستقي منها مناذجه.
ـــــنص، فـــــالّرمز  ـــــل شـــــيئا آخـــــر وراء ال ـــــيح لنـــــا أن نتأّم مـــــز هـــــو مـــــا يت ـــــه: "الّر ـــــيس بقول ـــــه أدون و يعرّف

ّــــه الّلغــــة الــــيت تبــــدأ حــــني تنتهــــي لغــــة القصــــيدة، أو هــــو هــــو قبــــل كــــّل شــــيء معــــىن خ فــــّي و إحيــــاء، إن
.4القصيدة اليت تكون يف وعّيك بعد قراءة القصيدة"

يّتضـــــح مـــــن هـــــذا أّن "عالقـــــة األشـــــياء الـــــيت ال عالقـــــة بينهـــــا هـــــي بالضـــــبط مـــــا يكـــــون ذا معـــــىن 
ــــــى اســــــتيعاب 5يف الشــــــعر" ّ قــــــدرة الشــــــاعر عل املوضــــــوعات الواقعيّــــــة أو ، ألّن الصــــــورة الشــــــعريّة تبــــــني

اخليالّية.
ّ علــــــى الشــــــعراء الــــــذين احنــــــازوا إليــــــه  مــــــز يف الشــــــعر العــــــرّيب أثــــــره البــــــني و لقــــــد كــــــان لظهــــــور الّر

ــــــك إ ــــــاد الــــــذي عــــــزوا ذل كتابــــــات ىل التــــــأثر بــــــاألدب الغــــــرّيب، خاصــــــة يف  بشــــــكل ملفــــــت لنظــــــر النّق

123ینظر: جبور عبد النور، المعجم األدبي، ص: -1
34ص: ، د، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرمحمد فتوح أحم-2
201عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: -3
160أدونیس، زمن الشعر، ص: -4
قظة العربیة للتألیف و الترجمة أرشیبالد مكلیش، الشعر و التجربة، تر: سلمى الخضراء الجیوسي، مراجعة: توفیق الصایغ، منشورات دار الی-5
81النشر ص: و
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و انتقـــــل إىل الســـــاحة العربيّـــــة عـــــن طريـــــق الشـــــعراء األكثـــــر تعاطيّـــــا (رامبـــــو)،(بـــــودلري) و (مالرميـــــه) و
مـــــــز يف الرتمجــــــة هلــــــذا الشـــــــعرللشــــــعر الغــــــرّيب، و حركـــــــة  ، غــــــري أّن هــــــذا ال يعـــــــين اســــــتحالة وجــــــود الّر

مـــــــز، و استحضـــــــروه يف صـــــــورهم الشـــــــعريّة ، األدب العـــــــرّيب قـــــــدميا، فقـــــــد عـــــــرف العـــــــرب القـــــــدامى الّر
مــــــز كانــــــت مســــــتوحاة اغـــــري أّن تلــــــك الّر ـ ـن بيئــــ م آنــــــذاك، و مــــــن تفكــــــريهم امليّــــــال إىل الوضــــــوح، ـمــــ

النافر من الغموض.
ــــد الناقــــد  مــــز فــــاعتربه مكســــبا لكــــّل شــــاعر ألنــــه )عــــز الــــدين إمساعيــــل(و قــــد أّك علــــى أمهيّــــة الّر

مـــــــز-، كمــــــا أنّـــــــه 1أداة جيّــــــدة لنقـــــــل املشــــــاعر املصـــــــاحبة للموقـــــــف و حتديــــــد أبعـــــــاده النفســـــــّية -الّر
يقــــّر الناقــــد أنّــــه مهمــــا تكــــن الرمــــوز فــــس قلقــــةمنبــــع الراحــــة لكــــّل ن

2.
مـــــوز كمـــــا دة و متشـــــّعبة جـــــدا.. يهـــــتّم يـــــرى بـــــول ريكـــــور: "و الّر تنتمـــــي إىل حقـــــول حبـــــث متعـــــّد

مــــوز علـــــى التحليــــل النفســــّي بــــاألحالم و أعـــــراض أخــــرى..، و مــــن ناحيّــــة أخـــــرى تفهــــم الشــــعريّة الّر
مـــــز هـــــو م3 عاجلـــــة الواقـــــع عـــــن طريـــــق ، فاألســـــاس يف الّر

دت ـــــا الرمزيّـــــة وهـــــي-االقـــــرتاب مـــــن احليـــــاة الباطنيّـــــة لإلنســـــان املعاصـــــر املكاشـــــفة و  ـر نفــــ ّة ا اصـــــي خ
ّـــــة األخـــــرى ـــــة االجتاهـــــات الرمزي ات -النفســـــّية علـــــى بقّي "ســـــواء امتـــــّد هـــــذا الكشـــــف إىل أعمـــــاق الـــــّذ

ى بالتقـــــــاط حـــــــاالت فإمتـــــــاح مـــــــن الّالشـــــــعور كمـــــــا فعلـــــــت ناقـــــــدتنا يف بعـــــــض قصـــــــائدها، أو اكتفـــــــ
ن و رعــــــب، مــــــع اإلحيــــــاء بوقــــــع الّلحظــــــة احلضــــــاريّة الراهنــــــة علــــــى لوحــــــات حــــــز الشــــــعور مــــــن حــــــبّ و 

ــــــد الصــــــبور" ات الشــــــاعرة كمــــــا هــــــو عنــــــد صــــــالح عب ــــــّذ يت ســــــنتطّرق باقتضــــــاب إىل ، و فيمــــــا يــــــأ4ال
عند نازك املالئكة.بعض مواطن الرمز

199-299ینظر: عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: -1
200- 199عز الدین إسماعیل، المرجع نفسھ، ص: -2
95- 94، ص: 2003: 01المغرب ط -بول ریكور، نظریة التأویل، تر: سعید الغانمي، المركز التقافيّ العربي-3
265الرمزیّة في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح احمد، الرمز و -4
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رمز القوى الجّبارة:- 1
ـــــــة لفـــــــن األداء، فاإلحســـــــاس  اجلـــــــوهرّي الكـــــــامن وراء إّن شـــــــاعرتنا نـــــــازك املالئكـــــــة "تلميـــــــذة وفّي

بهـــــــا، كمـــــــا أّن  ة جمهولـــــــة جّبـــــــارة تتعّق معظـــــــم رموزهـــــــا هـــــــو شـــــــعورها اخلفـــــــّي امللمـــــــح بـــــــأّن هنـــــــاك قـــــــّو
النمـــــوذج الرمــــــزّي الــــــذي يـــــرتاءى يف كثــــــري مــــــن قصـــــائدها هــــــو منــــــوذج اإلنســـــان (املطــــــارد) مــــــن قبــــــل 

ة الـــــــيت ال تـــــــرحم" علينـــــــا مـــــــن ، "علـــــــى أّن هـــــــذا اإلحســـــــاس اخلفـــــــّي باملطـــــــاردة ال يطـــــــلُّ 1تلـــــــك القـــــــّو
قصــــــائد الشــــــاعرة صــــــراحة، بــــــل يتجلّــــــى يف رمــــــوز تتنــــــوّع أشــــــكاهلا و تكــــــاد تّتفــــــق مضــــــامينها، فهــــــو 

2:
روبْ  ؟ مللتُ الُد شِي أيَن أْم

روجْ  ِئمتُ الُم و َس
وُّ الخفّي الّلُجوجْ  و الَعُد
طواِتي، فأيَن  َتفي ُخ لْ يـَْق ؟لم يَز روبْ الُه

...
ظيعْ  ذلكَ األفُعوان الَف

تاقعِ نذِلكَ الُغول أيُّ إ
بهِتي الَباردة يِه على َج ن ِظاللِ يَد ِم

اِقدة أيَن نْنُجو و أهدابُُه الَح
.في َطريقي تصبُّ غداً ميِّتا ال ُيطاقْ 

ـــــذكريات  ـــــك ال ـــــك األفعـــــوان، فهـــــي مـــــرّة تـــــراه تل مطـــــاردًة نفســـــّية ُملِّحـــــة، يف حـــــني مل حتـــــدد شـــــبح ذل

269-273، ص: حمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرمحمد فتوح أ-1
77نازك المالئكة، دیوان: "شظایا و رماد"، ص: -2
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املخزّنــــــة يف الــــــنفس، و تــــــارة يأتيهــــــا يف شــــــكل النــــــدم و أحيانــــــا أخــــــر يتــــــأتى هلــــــا يف صــــــور خميفــــــة أو 
، لـــــذلك مل يعنيهـــــا حتديـــــد األفعـــــوان للقـــــارئ 1ت الـــــنفس و مـــــا يكتنفهـــــا مـــــن ضـــــعف و شـــــرودرغبـــــا

رمز الزمن:-2

) أّن الســـــمكة املّيتـــــة رمـــــز 1957
، 3، أو " إنـــــــذار أســـــــى و دليـــــــل فـــــــراق بالنســـــــبة للحبيبـــــــني"2أي الفـــــــراق بـــــــني الصـــــــديقني"–للـــــــزمن 

:4تقول الشاعرة

ة رَك ْينا، لِكنَّ الَح َو َمَش
ة مَك ظَّلتْ تـَْتبُعنا، و الَس

ة كالِعمالقْ  وَج ُبر حتى عاَدت في ُحضِن الَم ُبر، َتْك َتْك
خُلوقْ  ينا من هذا الَم : رفيِقي أيُّ َطريقٍ يحِم تُ و َصَرْخ

يق، يضيقْ  ربُ يْض لِنـَُعد فالَد
 ِ مُة اإلغالق ُة ُمحَك و الظُلَم

مُة اإلغالق.فأجابَ رفيقي مرَتِعشا،  و الظُلمُة ُمحَك
، لن تسلمنا اآلفاق نهُربُ
مكة ، و الَس َنا نهُربُ و بقيـْ

رتِبكة لَنا الُم تـَْتَبُع أرُج

515، ص: 1984نشاوي نسیب، مدخل إلى دراسة المدارس األدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیّة، -1
117المرجع نفسھ، ص: -2
یة في الشعر المعاصر، -3 ّ 271محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمز
247-240نازك المالئكة، دیوان " شظایا و رماد"، ص: -4
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هاءْ  وْ و َزعانِفها الُسوُد الَش
اءْ  نَّا األرَج يـْ َه .سدَّتْ في وْج

احلبيبـــــــني كـــــــل " 
بـــــه تتغـــــريّ معـــــامل الســـــعادة إىل كآبـــــة غـــــامرة، فمـــــا الطبيعـــــة يف النهايـــــة إالّ صـــــورة مـــــن النجـــــاة، و طـــــرق 

.1حاالتنا النفسّية"

يــــأيت الصــــديق العنــــوان، "وهــــي تقصــــد بــــه رمــــز زمــــن الفــــراق املغــــريّ للمالمــــح اإلنســــانّية، لــــذلك حــــني 
، أمـــــــا الثـــــــاين فهـــــــو الشـــــــخص  ـــــــل التغـــــــريّ ل الشـــــــخص قب ـــــــأيت بشخصـــــــني، األّو ـــــــا ي بعـــــــد عـــــــامني، إّمن

ا يقوم يف النفس بفعل الزمن ، وهذا التغريّ إّمن :2املتغريّ
اتِ حتىقُ مَ الثاني األحْ خصُ ا الشَ ذَ هَ نُ كُ يسْ سَ وَ  َم في البَس

دُّ بُروَدتُه في رقَِّة  َيُم ، في لِيِن الَنَبراتِ َس صوِتكَ
، ُمخَتِبًأ حتى خَ  اتِ و سًيرُمُقني في خْبثٍ لفَ الكِلَم

و ِلمْن أشُكو هذا المخُلوَق الشْيطاِنيّ 
ْتُه يُد الشَ  لُ فيكَ َمَح .خصِ الثَانيو األّو

و املالحظ من خالل هذه النماذج الشعريّة أّن الرموز عند نازك املالئكة تبدأ يف شكل مهسات 
ل إىل حركات لتنتهي إىل صور عمالقة مرعبة، وهي تقنّية دعمها الوعي الباطين للشاعرة.مث  تتحّو

ـــــة جنـــــد أّن الشـــــاعرة قـــــد اصـــــطنعت لنفســـــها رمـــــوزا اســـــتوحتها مـــــن الطبيعـــــة، فقـــــد  و بصـــــورة عاّم
اســـــــتخدمت رمــــــــز (البحـــــــر) للداللــــــــة علــــــــى اإلنـــــــدياح املطلــــــــق، و الالّ 

ـــــد و اإلبـــــداع، اســـــتخدمو  ت أيضـــــا رمـــــز (الّليـــــل) بـــــداللتني: فقرنتـــــه مـــــرّة باخليـــــال و األحـــــالم و التوّح

273-272محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، ص: -1
336-334نازك المالئكة، دیوان " شظایا و رماد" ، ص: -2
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، كمــــا احتفظــــت نــــازك املالئكــــة يف قصــــائدها بشــــذى 1و مــــرّة أخــــرى قصــــدت بــــه الكآبــــة و املــــوت

ـــــة الصـــــخرة)علـــــى  مـــــز لـــــدى الشـــــاعرة متظهـــــرت يف (قّب ـــــة الّر العـــــامل، فرتاثّي
لت بــــه صــــيغا تراثيّــــة تــــّنُم عــــن موقفهــــا الشــــعرّي و جتربتهــــا  ــــّين مــــوروث، خمــــّزن يف الشــــعور، و شــــّك دي

:2احلياتّية، تقول

يا قّبة الصخره

يا ِورُد، يا ابتهالًة مضيئَة الفكره

لويّة الّنبرهو يا هدى تسبيحة ع

يا صالتٍ عذبَة األصداءْ 

اْء.. َه اشتْ بها األبـْ َج

ــــــــنص " ــــــــة يف ال س حيتضــــــــن إحيــــــــاءات مشــــــــّعة، نالحــــــــظ أّن رمــــــــز القّب ل إىل مشــــــــهد مقــــــــّد حتــــــــّو
ل النــــــداء بــــــالتنّغم و الــــــوعي مباهيّــــــة  فالقبّــــــة الرمــــــز عنــــــوان األمــــــان، و اخلشــــــوع و الطاعــــــة، إذ يتحــــــّو

األذكـــــار، إىل هيكـــــل أفقـــــده الغاصـــــب مدلولـــــه اإلشـــــارّي الكـــــائن مـــــن موصـــــوف ســـــاكن تقـــــام فيـــــه 
وكينونتــــــــه القائمــــــــة علــــــــى الصــــــــالة، و ينقلــــــــب النــــــــداء إىل حــــــــثٍّ و حتــــــــريض و اســــــــتغاثة و حســــــــرة، 

ان، ماضٍ و حاضر، ضياع و لقاء، سكون مؤمل و حركة عنفوانّية" :3فيجتمع فيه الضّد

دا أسكتَ تسبيحاتِه صهيونيا مسجِ

ونمن اجل حُلٍم وقحٍ مجن

اد- محمد راضي جعفر، االغتراب في الشعر العراقي المعاصر -1 ّ 120-119، ص: 1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، -مرحلة الرو
149نازك المالئكة، دیوان "للصالة و الثورة"، ص: -2
مجلة أبحاث - عبور من المسكوت عنھ إلى المعلن–ثورة) شریف بشیر أحمد، بنیة التفاؤل و النبوءة في قصیدة نازك المالئكة (للصالة و ال-3

150-149، ص: 2002كلیة اآلداب، سنة: -، جامعة الموصل02، العدد:04كلیة التربیة األساسیّة / المجلد: 
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كّبَل في أرجائِه الصالة و الُخضره

ه َر ثَ المحرابَ و اَلحْض ولّو

يا مسجدا عطشاَن للقرآِن و السجود...

مث تصــــــبح الصـــــــخرة بـــــــداللتها القدســـــــّية حـــــــافزا تثويريّــــــا، تنتقـــــــل بـــــــه الـــــــنفس التائهـــــــة إىل ذات "
م ماهّية احلياة" :2، تقول الشاعرة1تتفّه

سُ الَنبُع من الصخره ينبجِ

يِه  عاءنسِق تمِة الُد من َتْم

ماء مرِة الِد من ُح

ناِبَل الِفداء. ُه َس ُنطِعُم

ــــــث توليــــــد  ّ العــــــرب مــــــن حي ــــــف عــــــن الرمــــــزيني ــــــازك املالئكــــــة ختتل ــــــص إىل أّن ن و يف األخــــــري خنل
مـــــوز املتعّلقـــــة بنـــــوازع الـــــنفس الذاتّيـــــة، الـــــيت تتســـــربل بأرديّـــــة رومانســـــّية، يف حـــــني أن غـــــرض الرمـــــوز  الّر

ــــا تغلــــب عليــــه مســـــحة واقعيّــــة، تّتجــــه إىل العــــامل املوضـــــوععنــــد أغلــــب شــــعراء املدر  ، ســــة العربيّـــــة إّمن ّي
ــــة، و مــــع هــــذا فلنــــازك املالئكــــة كثــــري مــــن الشــــعر الــــذي يــــدلّ علــــى عمــــق و  تنظــــر إليــــه نظــــرات خاّص

، و اّطالعهـــــــا الرفيـــــــع علـــــــى مـــــــذاهب الفـــــــن و الفكـــــــر  قّـــــــة منزعهـــــــا التصـــــــويرّي جتربتهـــــــا الفنيّـــــــة، و ِد
ــــرفض 3املعاصــــرين لهــــا ألن ت ــــت أن ختلــــق لــــه الشــــعر علــــى املفهــــوم القــــدمي، بــــلاقتصــــار، مــــا أّه حاول

ـــــد لـــــديها يف ـــــاء القصـــــيدة خاصـــــمفهـــــوم مغـــــاير جتّس ، الشـــــكل العـــــام لبن ة الّلغـــــة و التنويـــــع املوســـــيقّي
فيمـــــا يلـــــي عـــــرض للمحـــــاور الـــــيت تصـــــبّ يف مشـــــروع احلداثـــــة الشـــــعريّة عنـــــد نـــــازك املالئكـــــة و الـــــيت و 

ويع بدل النمطّية الساكنة.

118شریف بشیر أحمد، بنیة التفاؤل و النبوءة في قصیدة نازك المالئكة، ص: -1
150، ص: نازك المالئكة، للصالة و الثورة-2
518ینظر: نشاوي نسیب، مدخل إلى دراسة المدارس األدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص: -3





."..الّلغة رهان صائب لتحقيق الحداثة"

"الشعر هندسة حروفٍ و أصواتٍ و ُرؤى

" ُر بها في نفوس اآلخرين عالما يشبه عالمنا الداخلّي نعّم

نزار قّباني.
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إحـــــــــدى –خاصـــــــــة الـــــــــنص الشـــــــــعرّي -تعتـــــــــرب قضـــــــــّية التنســـــــــيق بـــــــــني أجـــــــــزاء العمـــــــــل األدّيب 
ـــــاد القـــــدامى و احملـــــدثني، ملـــــا هلـــــذه القضـــــّية مـــــن أثـــــر   القضـــــايا النقديّـــــة الـــــيت شـــــغلت الشـــــعراء و النّق
كبــــــري يف كيفيّـــــــة فهـــــــم العمـــــــل األدّيب و معرفـــــــة قيمتـــــــه اجلماليّـــــــة و الفنيّـــــــة، فمجـــــــّرد اإلطّـــــــالع علـــــــى 

دة للخــــــروج أو ال ر النســــــّيب تــــــاريخ الشــــــعر العــــــرّيب جيعلنــــــا نقــــــف علــــــى حمــــــاوالت الشــــــعراء املتعــــــّد تحــــــّر
ة يف هــــــذا  ــــــا أدى إىل ظهــــــور مصــــــطلحات و مفــــــاهيم عــــــّد مــــــن النظــــــام العــــــام للقصــــــيدة القدميــــــة، ّمم

مصــــــّنفة إيــــــاه إىل ثالثـــــــة مصــــــطلح هيكــــــل القصــــــيدةتبــــــينّ إىل نــــــازك املالئكــــــة فتــــــذهب، الصــــــدد، 
ــــــذهين) ، اهليكــــــل ال ــــــدكتور عــــــز 1أصــــــناف (اهليكــــــل املســــــّطح، اهليكــــــل اهلرمــــــّي ــــــذهب ال ، يف حــــــني ي

الـــــدين إمساعيـــــل " إىل تبـــــين مصـــــطلح معماريّـــــة القصـــــيدة، غـــــري أنّـــــه يف شـــــروحاته يوظّـــــف كلمـــــة بنـــــاء 
.2العمل الفّين"

وكلمـــــة (البنـــــاء) مشـــــتّقة مـــــن لفـــــظ (البنيـــــة)، و البنيـــــة كمـــــا جـــــاء يف لســـــان العـــــرب، هـــــي اهليئـــــة 
ــــــا يف ، 3، و بنيـــــة الكــــــالم: صــــــياغته و وضـــــع ألفاظــــــه و رصـــــف عباراتــــــهالشــــــيءالـــــيت يبــــــىن عليهـــــا أّم

هـــــذه الكلمـــــة اســـــتخدمت يف الّلغـــــات األوروبّيـــــة للداللـــــة علـــــى الشـــــكل الـــــذي يشـــــّيد بـــــه مبـــــىن مـــــا، 
.4احدا

ل للبنيـــــــــة أو البنـــــــــاء قــــــــد ارتـــــــــبط يف بداياتـــــــــه األوىل و لعــــــــّل مـــــــــن الواضـــــــــح أّن االســــــــتخدام األّو
باهلندســــــــة املعماريّــــــــة، لــــــــيلج بعــــــــدها إىل حقــــــــل األدب مبعــــــــىن جمموعــــــــة " العناصــــــــر و القــــــــوى الــــــــيت 
ّـــــة، فالعـــــامل  تتظـــــاهر يف الـــــنص علـــــى حنـــــو يـــــتّم فيـــــه تكامـــــل املعـــــاين الشـــــعريّة املتبلـــــورة يف حقـــــائق لغوي

201ینظر: نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: - 1 238عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: - 2 ى)نمادة (بینظر: لسان العرب،- 3 120، ص: 1998: 01ینظر: صالح فضل، نظریّة البنائیّة في النقد األدبي، دار الشروق، ط - 4
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، 1كـــــــة مطّـــــــردة"الـــــــذي تتـــــــأّلف منـــــــه القصـــــــيدة، عـــــــامل متجـــــــانس تتالقـــــــى أفكـــــــاره و تتعاقـــــــب يف حر 
ل تلك العناصر جمتمعة عالقات تسمح بتحقق الوظيفة الّلغويّة لذلك البناء. فتشّك

علـــــى -هـــــذا وقـــــد فطـــــن فطاحلـــــة األدب العـــــرّيب القـــــدمي هلـــــذه املســـــألة، فعبـــــد القـــــاهر اجلرجـــــاين 
ــــــــال ــــــــات، ال جمموعــــــــة مــــــــن -ســــــــبيل املث ــــــــنص جمموعــــــــة مــــــــن العالق ــــــــه إىل أّن ال ــــــــرب أول مــــــــن تنّب يعت

فعلــــــى هــــــذا األســــــاس جــــــاءت فكــــــرة الــــــنظم عنــــــده بنائيّــــــة، ذلــــــك ألّن األلفــــــاظ ال تــــــؤدي األلفــــــاظ، 
، لتكـــــون القصـــــيدة التقليديّـــــة بـــــذلك 2معناهـــــا يف الـــــنص جمـــــّردة، بـــــل مرتبطـــــة مبجموعـــــة مـــــن األلفـــــاظ

جســـــــدا واحـــــــدا ينطـــــــوي علـــــــى جمموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر و العالقـــــــات املتالمحـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا لتـــــــؤدي 
ــــة داخــــل الــــنص ال ــــة القدميــــة كمــــا هــــو معــــروف، بنــــاء فــــّين تــــأّلف وظيفــــة كلّي ، فالقصــــيدة العربّي شــــعرّي

مــــــن مجلــــــة أغــــــراض شــــــعريّة يعرفهــــــا الشــــــعراء و غــــــري الشــــــعراء (ذكــــــر الــــــديار، البكــــــاء علــــــى الطلــــــل، 
ـــــــب هـــــــذه األغـــــــراض براعـــــــة  ـــــــدت تراكي ـــــــاء...)، إذ جّس املـــــــديح، الفخـــــــر، اهلجـــــــاء، الوصـــــــف و الرث

ــــــت هــــــذه األغــــــراض األمنــــــوذج األصــــــح ملقــــــاييس الشــــــاعر و قدراتــــــه علــــــى الصــــــياغة الشــــــعريّ  ة، إذ مثّل
ر الشـــــعراء يف هــــذا الصـــــدد: "قتيبـــــةابــــناجلــــودة عنـــــد املتقــــدمني مـــــن الشــــعراء، يقـــــول  و لــــيس ملتـــــأّخ

، و بالفعــــــــل كــــــــان للقــــــــول صــــــــداه، إذ 3أن خيــــــــرج عــــــــن مــــــــذهب املتقــــــــدمني يف هــــــــذه األقســــــــام..."
ـــــني،  ل ـــــق األّو ـــــر الشـــــعراء املتـــــأخرين طري ســـــلك أكث

ـــــذاء  ـــــا املتـــــأخرين فـــــالتزامهم بتلـــــك العناصـــــر، كـــــان جمـــــّرد احت القـــــدمي عـــــن قناعـــــة و جتربـــــة معاشـــــة، أّم
وا  لألعــــــــراف الفنيّــــــــة، و جمــــــــارات لألســــــــالف يف أســــــــاليب و طــــــــرق بنــــــــاء قصــــــــائدهم، بــــــــل و عــــــــّد

اخلروج عليها ضربا من فساد الذوق و قّلة اإلدراك.

االخــــــتالف كــــــل االخــــــتالف كــــــامن يف أّن معماريّــــــة القصــــــيدة و ظــــــاهرة تعــــــدد األغــــــراض لكــــــن 
لـــــدى الشـــــعراء املتقـــــدمني، اســـــتندت إىل فكـــــرة الصـــــدق الفـــــّين، 

ار، بناء القصیدة في النقد العربيّ القدیم - 1 لبنان، - دار األندلس للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت- في ضوء النقد الحدیث- یوسف حسین بكّ 23، ص: 1982 51عبد القاھر الجرجاني، دالئل االعجاز، قراءة و تعلیق: أبو فھر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، ص: ینظر: - 2 76ص: - القاھرة- ، دار المعارف 01ابن قتیبة، الشعر و الشعراء، شرح و تحقیق: أحمد محمد شاكر، ج - 3
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و 
ت الب ــــا و قــــد تغــــريّ ــــة و ظــــروف املعيشــــة، و ســــاد االســــتقرار و قــــّل الرتحــــال، جعــــل مــــن الشــــعراء أّم يئ

 ،
ب، ألّن بيئـــــتهم ـــــربا مـــــن الكـــــذب املهـــــّذ ـــــدُّ ِض بيئـــــة العـــــريبّ ومـــــا حتويـــــه مـــــن ظـــــروف ليســـــت هـــــي يـَُع

الــــــذي عــــــاش و عــــــاىن، مث نظــــــم فأبــــــدع، و بالتــــــايل رفضــــــت ثلّــــــة مــــــن الشــــــعراء املتــــــأخرين أن يكتبــــــوا 
جديدا داخل أطُر قدمية، ألّن ذلك ينايف الواقع و يتعارض مع احلقيقة.

دة، فال حمال أّن شعرها جاء يّنُم عن: و إذا كانت نازك املالئكة شاعرة جمّد

 ـــــــة الســـــــلف و أســـــــاليبهضـــــــد ألفـــــــاظ ثـــــــورة عاّم
العصر اجلديد



ر يف حركتهما حنو التطّو
نت نازك المالئكة من تجسيد بعض مالمح الحداثة لما جاءت به في  فهل تمّك

/ النقدّي ؟ بيانها الشعرّي
ر نسجها على أسلوب القصيدة العموديّة؟ و إذا آمّنا بأنّها رائدة حركة الحداثة، كيف نفّس
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:دةالقصيـمحور مصطلحات بناء 

أهـــــــا منزلـــــــة عليـــــــا، فبالّلغـــــــإّن ارتبـــــــاط الّلغـــــــة باإلنســـــــان  ة اكتشـــــــف اإلنســـــــان ذاتـــــــه و الوجـــــــود بّو
و 

ــــــه الضــــــروريّة و اســــــتطاع التواصــــــل مــــــع اآلخــــــر،   ــــــذي حيكوــــــاحاجيات ــــــه الشــــــاعر شــــــدالقالــــــب ال في
رؤيتــــه للنــــاس و األشــــياء مــــن حولــــه، فبالّلغــــة أفكــــاره يف صــــورة ماديّــــة حمسوســــة، لينقــــل مــــن خالهلــــا 

ــــــة الــــــيت  ــــــى طبيعــــــة التجرب ــــــة، و يتعــــــّرف القــــــارئ عل تنكشــــــف األشــــــياء و األحــــــداث، و تّتضــــــح البيئ
ـــــــُر عنهـــــــا الكاتـــــــب ل مادتـــــــه األساســـــــّية، " فال1يعبـِّ صـــــــورة ، فالشـــــــعر فـــــــن ميدانـــــــه الّلغـــــــة فهـــــــي تشـــــــّك

اـــــــــا و أبعادهـــــــــا، و الصـــــــــورة املوســـــــــيقّية بأنغامهـــــــــا و إ مبكون ـعريّة  لشــــــــ ا
ــــــرب أســــــاس و  ــــــيت تعت ــــــة البشــــــريّة كموقــــــف إنســــــاّين، كّلهــــــا جوانــــــب مــــــن الّلغــــــة ال التشــــــكيلّية، و التجرب

لنفســـــــــّية االتجربـــــــــة الشـــــــــعريّة، فالشـــــــــعر هـــــــــو االســـــــــتخدام الفـــــــــين للطاقـــــــــات احلســـــــــّية و العقليّـــــــــة و 
الصــــــوتّية لّلغــــــة، و لغــــــة الشــــــعر هــــــي الوجــــــود الشــــــعرّي الــــــذي يتحقــــــق يف الّلغــــــة انفعــــــاال و صــــــوتا و 

غـــــــة هـــــــي مـــــــن تصـــــــنع مـــــــن الشـــــــعر شـــــــعرا، و علـــــــى إثـــــــر ذلـــــــك أصـــــــبحت اللّ ،2موســـــــيقّيا و فكـــــــرا"
عتمـــــــد علـــــــى مـــــــدى خروجهـــــــا عـــــــن الســـــــائد و 
الريـــــادة، إذ االمتيـــــازات الـــــيت منحتهـــــا احلداثـــــة لّلغـــــة لتحتـــــل بـــــذلك مركـــــزاملـــــألوف، و هـــــي إحـــــدى و 

ـــــــا ســـــــاذجة البـــــــاردة اخلاملـــــــة ال تصـــــــنع شـــــــعأّن وراء كـــــــل قصـــــــيدة عظيمـــــــة لغـــــــة، فالّلغـــــــة ال"  را، و إّمن
تصـــــــنعه الّلغـــــــة املتحركـــــــة املليئـــــــة باملنعطفـــــــات و التمّوجـــــــات االبداعيّـــــــة، و لعـــــــّل مـــــــن أبـــــــرز مـــــــا مييّـــــــز 

ـــــة املعاصـــــرة هـــــو إدراكهـــــم لقيمـــــة الّلغـــــة و أمهيتهـــــا للقصـــــيدة و مكانتهـــــا فيهـــــا، شـــــعراء احلداثـــــة ال عربّي
3مث هلـــــذا اجلانـــــب التفـــــاعلّي بـــــني الشـــــعر و الّلغـــــة"

ـــــر) ذات الـــــدور االيصـــــايلّ  ّـــــة (لغـــــة النث ـــــذي جعـــــل منهـــــا جمـــــّرد وســـــيلة إىل غايـــــة، و ُمِنحـــــت العادي ، ال
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ـــــة للغـــــة الشـــــعراألســـــبقيّ  يف نفـــــس الشـــــاعر ة و األمهي
أصـــــــبحت املعـــــــاين ات مّيـــــــزت عصـــــــره، و أثقلـــــــت كاهلـــــــه، احلـــــــداثّي نتيجـــــــة جمموعـــــــة مـــــــن املســـــــتجدّ 

ة عوامــــل يبحــــث عــــن لغــــة أخــــرى أكــــرب  ّــــة، فــــراح الشــــاعر مــــدفوعا بعــــّد ــــربِّ عنهــــا لغــــة عادي مــــن أن تُع
قـــــــادرة علـــــــى 

لــــة، هلــــا صــــالت بالزمــــان و املكــــان، قــــادرة علــــى  األعمــــاق، قــــادرة علــــى وصــــف اإلحساســــات املتبّد
التفاعـــــــل مـــــــع لغـــــــة الـــــــرتاث الشـــــــعرّي العـــــــرّيب مـــــــن جهـــــــة و مـــــــع لغـــــــة الشـــــــعر يف العـــــــامل مـــــــن جهـــــــة 

ــــا يف ق، عّلهــــا تســــتطيع احتضــــان1أخــــرى" ــــة و املعــــىن الــــذي أصــــبح زئبقّي الــــب لغــــة النثــــر، و لعــــّل مقول
، مث الرغبـــــة يف إجيـــــاد لغـــــة جديـــــدة مهـــــا العامـــــل الـــــرئيس وراء فكـــــرة تفجـــــري " عجـــــز الّلغـــــة و قصـــــورها

فرباعــــــة الشــــــاعر تكمــــــن يف مــــــدى قدرتــــــه علــــــى التالعــــــب بالّلغــــــة و وضــــــعها يف غــــــري مــــــا ،2الّلغــــــة"
حمتمــــــل الوقــــــوع، و مـــــن هنــــــا ذهــــــب وفــــــق عـــــاملليعيـــــد بناءهــــــاوضـــــعت لــــــه " فالشـــــعر يهــــــدم الّلغــــــة 

"(جــــــو  ، لكــــــن ال جيــــــب 3ن كــــــوهني) إىل أّن االنزيــــــاح شــــــرط أساســــــّي و ضــــــرورّي يف الــــــنص الشــــــعرّي
 ، ـــــث لغـــــوّي ـــــنص الشـــــعرّي إىل جمـــــّرد فوضـــــى و عب ل ال ـــــاح هـــــدفا يف ذاتـــــه، و إالّ حتـــــّو أن يكـــــون االنزي

.4يّة عن طريق خلق اإلحياءبل جيب أن يكون وسيلة الشاعر إىل خلق لغة شعر 

أن نشـــــري إىل وجـــــود رابطـــــة خفيّـــــة و عـــــن عالقـــــة الشـــــاعر بالّلغـــــة تقـــــول نـــــازك املالئكـــــة: " البـــــدّ 

ــــه أكثــــر  ــــدى الشــــاعر أّن ــــه، وســــّر هــــذا االختصــــاص ل ــــاثر و لغت ــــيال هلــــا يقــــوم بــــني األديــــب الن جنــــد مث
وعـــــــي الّلغـــــــوّي بســـــــبب مـــــــا ميلـــــــك مـــــــن إ حســـــــاس مرهـــــــف مشـــــــحون، انقيـــــــادا و استســـــــالما إىل الالّ

روح حمتشـــــــد زاخـــــــم، حـــــــىت يكـــــــاد الشـــــــعر يصـــــــبح سلســـــــلة مـــــــن الـــــــرحالت يف األعمـــــــاق الباطنـــــــة و 
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ـــــــداع مـــــــا مل حيـــــــس الّلغـــــــة إحساســـــــا 1لّلغـــــــة" ، يف حـــــــني يبقـــــــى الشـــــــاعر يف نظرهـــــــا عـــــــاجز عـــــــن اإلب
عميقـــــــــا، تقـــــــــول: " إّن الشـــــــــاعريّة حـــــــــسٌّ لغـــــــــويٌّ عـــــــــالٍ كثيـــــــــف األعمـــــــــاق، و لـــــــــذلك ال يســـــــــتطيع 

ث عنـــــه، اســـــتخراج املعـــــاين الشـــــاعر أن يبـــــ ـــــا احلـــــس الـــــذي نتحـــــّد دع يف لغـــــة ال حيســـــها متامـــــا، و إّمن

ــــا يــــدركها الشــــاعر" ــــب علــــى الشــــاعر أن جيتهــــد يف رصــــف ، 2يبينهــــا الفــــرد العــــادّي و إّمن لــــذلك توّج
و األســــــــلوب بشــــــــكل عــــــــام مــــــــن لفــــــــظ و نظــــــــم و وزن، بعــــــــد اإلجــــــــادة يف األلفــــــــاظ و الرتاكيــــــــب،

عملّية انتقاء هذه العناصر.

و مبـــــــا أّن الفكـــــــر احلـــــــداثّي املعاصـــــــر أوىل أمهيّـــــــة بالغـــــــة لّلغـــــــة و ظواهرهـــــــا " جـــــــاء ديـــــــوان نـــــــازك 
املالئكـــــة شـــــظايا و رمـــــاد، و مصـــــاحبه النصـــــّي متمـــــّثال يف مقدمتـــــه النظريّـــــة، مكانـــــة أساســـــّية لـــــيس 

التجربــــــة الشــــــعريّة و التنظرييّــــــة لنــــــازك، بــــــل يف تــــــاريخ جتربــــــة التحــــــديث يف الشــــــعر املعاصــــــر فقــــــط يف
.3بشكل عام"

ة كبــــــرية  ففــــــي أوســــــاط الســــــاحة األدبيّــــــة و النقديّــــــة أحــــــدث البيــــــان املصــــــاحب للــــــديوان ضــــــّج
، فقــــــــد ضــــــــ منته بســــــــبب محلــــــــه آلراء جتديديّــــــــة يف الشــــــــعر علــــــــى الصــــــــعيدين العروضــــــــّي و الّلغــــــــوّي

ـــــــــة حـــــــــولالشـــــــــاعرة  نظرـــــــــا النقدّي
القصـــــيدة العربيّـــــة املعاصـــــرة الـــــيت طالتهـــــا أيـــــادي التجديـــــد الـــــذي فرضـــــته ســـــّنُة احليـــــاة الـــــيت ال تســـــتقّر 

ــــــا كــــــان الشــــــعر وليــــــد أحــــــداث احليــــــاة" 4علــــــى حــــــال، " وّمل

هــــي األخــــرى أن تطاهلـــــا -باعتبارهــــا عنصـــــرا أساســــّيا يف بنــــاء القصـــــيدة-قــــوانني، كــــان علـــــى الّلغــــة 
ال الشــــعر بتغــــريّ ظــــروف احليــــاة، مــــن هنــــا ريــــاح التجديــــد، إذ مل تكــــن مبنــــأى عــــن التغيــــري الــــذي طــــ

القدميــــــة، و ثـــــارت علــــــى القواعــــــد الــــــيت متّردهـــــا علــــــى القوالــــــب-–ك املالئكــــــة نــــــاز أعلنـــــت 
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مازلنـــــــا نلهـــــــث يف قصـــــــائدنا وجنـــــــرُّ وضـــــــعها األســـــــالف يف اجلاهليّـــــــة و صـــــــدر اإلســـــــالم، تقـــــــول: "
ــــــا  ــــــدة بسالســــــل األوزان القدميــــــة، و قرقعــــــة األلفــــــاظ املّيتــــــة، و ســــــدًى حيــــــاول أفــــــراٌد مّن عواطفنــــــا املقّي

ى هلـــــم ألـــــف غيـــــور علـــــى الّلغـــــة،  و ألـــــف حـــــريص علـــــى التقاليـــــد الشـــــعريّة أن خيـــــالفوا، فـــــإّذاك يتصـــــّد
ــــنًَّة، كــــأّن  ــــذناه ُس ــــدنَا حنــــن مــــا ابتكــــر و اختّ ــــيت ابتكرهــــا واحــــد قــــدمي أدرك مــــا يناســــب زمانــــه، فجمَّ ال

، وكـــــأّن الشـــــعر ال ســـــالمة الّلغـــــة ال تـــــتمُّ إالّ إن هـــــي مجُِّـــــدت علـــــى مـــــا كانـــــت عليـــــه منـــــذ ألـــــف عـــــام
.1ة اخلليل"يكون شعرا إن خرجت تفعيالته على طريقأنيستطيع 

اد الشـــــــعر احلـــــــر  و الواقـــــــع أّن مســـــــألة الّلغـــــــة الشـــــــعريّة هـــــــي إحـــــــدى املســـــــائل" الـــــــيت شـــــــغلت رّو
تجديــــد الـــــيت دفعــــتهم إىل تأصـــــيلها (املثلــــث الشـــــعري)، علــــى حنـــــو كبــــري و ذلـــــك بســــبب حمـــــاوالت ال

و 
، هــــذه األخــــرية حظيــــت مبفهــــوم خــــاص مــــن قبــــل الشــــاعرة/ الناقــــدة نــــازك 2قصــــيدة ثانّيــــة هــــي الّلغــــة"

حداثـــــــة لغـــــــة الشـــــــعر مصـــــــدرها اجلـــــــودة تـــــــرى الشـــــــاعرة أّن املالئكـــــــة علـــــــى غـــــــرار بقيّـــــــة الشـــــــعراء، إذ
املتانـــــــة، و هـــــــي رؤيـــــــة نابعـــــــة مـــــــن شـــــــاعرة امتلكـــــــت ناصـــــــّية التعبـــــــري األصـــــــيل، و ناقـــــــدة أحاطـــــــت و 

ـــــت تربيتهـــــا تلـــــك تظهـــــر بقواعـــــد الّلغـــــ ـــــة، إذ مـــــا فتئ ـــــة و الذوقّي ـــــق تربيتهـــــا الّلغوّي ة و أصـــــوهلا عـــــن طري
ــــة  مــــن خــــالل آرائهــــا عــــن لغــــة الشــــعر احلــــديث، خاصــــة عنــــدما رافقــــت حركــــة احلداثــــة الشــــعريّة العربّي
أصـــــوات اســـــتهانت بالّلغـــــة و أصـــــوهلا و قواعـــــدها، هنـــــا انتفضـــــت نـــــازك املالئكـــــة ثـــــائرة رافضـــــة تلـــــك 

ـــــك 3الـــــدعوات، علـــــى ، قائلـــــة: " إنّنـــــا ال نـــــدعو إىل التمّس

يهبهــــــا حيــــــاة جديــــــدة، أو يــــــدعو إىل االســــــتغناء عــــــن بعــــــض شــــــكليات النحــــــو الباليّــــــة الــــــيت مل نعــــــد 

08نازك المالئكة، دیوان: " شظایا ورماد"، المقدمة، ص: - 1 ، 2012: 01ط -عمان- سامر فاضل عبد الكاظم األسدي، مفاھیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین، دار الرضوان للنشر و التوزیع - 2
231ص: 235د الكاظم األسدي، المرجع نفسھ، ص:ینظر سامر فاضل عب- 3
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ا نـــــؤمن أعمـــــق إميـــــان بالتجديـــــد املبـــــدع، و نعتقـــــد أن هـــــذا التجديـــــد ال يـــــتّم نســـــتعملها، ال بـــــل إنّنـــــ
.1على أيدي الشعراء و النّقاد املثقفني املوهوبني"إالّ 

، ألنّـــــه املالحـــــظ مـــــن قـــــول الشـــــاعرة أّن مفهـــــوم التجديـــــد يف لغـــــة الشـــــعر لـــــديها منـــــوط بالشـــــاعر
ـــــد القـــــادر علـــــى أن " يصـــــنع  حنـــــوّي و لغـــــوّي جمتمعـــــني، ذلـــــك أّن لّلغـــــة مـــــا ال يصـــــنعه ألـــــف باالوحي

الشـــــاعر بإحساســــــه املرهــــــف، و مسعـــــه الّلغــــــوي الــــــدقيق ميـــــدُّ لأللفــــــاظ معــــــاين جديـــــدة مل تكــــــن هلــــــا، 
ــــــه الفـــــــين ــــــا يوقــــــد خيــــــرق قاعــــــدة مــــــدفوعا حبّس ها إىل األمـــــــام"، فــــــال يســــــيء إىل الّلغــــــة، و إّمن ، 2شــــــّد

املالئكــــة مهمــــة التجديــــد و التطــــوير إىل فالّلغــــة إن مل تتغــــريّ مــــع تغــــريّ احليــــاة متــــوت، لــــذلك أوكلــــت 

تكن هلا من قبل.

ــــازك  ــــتو لعــــّل مــــا جيــــب اإلشــــارة إليــــه هــــو أّن حداثــــة ن ،يف الّلفظــــةعلــــى املســــتوى الّلغــــوي جتّل
ـــــ ـــــى القـــــاموس الّلفظـــــّي املســـــتعمل يف فقـــــد دعـــــت الشـــــاعر احلـــــديث إىل أن حيـــــدث تغي ـــــا عل ريا جوهرّي

، و تضـــــرب 3أدب عصـــــره، و يـــــرتك طائفـــــة مـــــن األلفـــــاظ الـــــيت كانـــــت مســـــتعملة يف القـــــرون املنصـــــرمة

، فمثـــــل 4عــــود...)-لؤلـــــؤ-نــــرجس-هـــــالل-فأصــــبح الشـــــاعر املعاصــــر ينفـــــر منهــــا كلفظـــــة (عمــــرب
.هذه األلفاظ يف نظر املالئكة مل تعد رقيقة حتمل من الشعريّة ما كانت حتمله يف املاضي

ن قــــــوانني القيــــــاس و معــــــاين الصــــــيغ فنــــــازك املالئكــــــة تــــــؤمن بــــــأّن " لغتنــــــا العربيّــــــة مبــــــا فيهــــــا مــــــ
ــــــر بالعطــــــاء هاأســــــلوب ترتيــــــب العبــــــارة، مازالــــــت أرضــــــا بكــــــرا مليئــــــة بــــــالكنوز و يف وســــــعو  أن تتفّج
ــــــون و و  الصــــــور بــــــني يــــــدّي الشــــــاعر املعاصــــــر علــــــى صــــــورة مل يكــــــن الشــــــاعر العــــــرّيب القــــــدمي حيلــــــم الّل

295نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: - 1 10- 09نازك المالئكة، دیوان: " شظایا و رماد"، المقدمة ، ص: - 2 11ینظر: المصدر نفسھ، ص:  - 3 11ینظر: المصدر نفسھ، ص: - 4
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. فهـــــي تعتقـــــد أّن الشـــــاعر املرهـــــف هـــــو مـــــن يســـــتطيع أن ميـــــّد األلفـــــاظ باملعـــــاين اجلديـــــدة الـــــيت 1ـــــا"
منـــــــاطق الّلغـــــــة " ، فالقـــــــدماء مـــــــن الشـــــــعراء و الكتّـــــــاب مل يصـــــــلوا إىل كـــــــل 2مل تكـــــــن هلـــــــا مـــــــن قبـــــــل

فاأللفـــــاظ الـــــيت اســـــتعملها القـــــدماء يف الّلغـــــة العربّيـــــة مل تســـــتنفذ، ألّن الّلغـــــة بطبعهـــــا كـــــالبحر، مهمـــــا 
اســــــتقينا منــــــه فهــــــو ال يــــــنقص، و الّلغــــــة كــــــذلك عطــــــاء ال ينفــــــذ، و يف وســــــعها أن تعطــــــّي جديــــــدا 

.3للعصور كّلها"

ــــة لفــــاظ ال تنكشــــف إالّ مــــن خــــالل بــــأّن املعــــاين يف األتقــــول نــــازك هــــذا و هــــي علــــى درايــــة تاّم
، و " الشــــــاعر املبــــــدع ال يعــــــرتف بــــــأّي كيــــــان لأللفــــــاظ 4تســــــييقها، أي وضــــــعها يف ســــــياقات خمتلفــــــة

فالّلفظة ال تكون هلا روح و معىن خارج إطار القصيدة.،5خارج قصائده"

ــــــــدى الشــــــــاعرة ألزمهــــــــا بفكــــــــرة جتــــــــاوز  ــــــــوعي الشــــــــعرّي و النقــــــــدّي احلــــــــداثّي ل ل ال مثّ إّن تشــــــــّك
ــــــزة حتــــــوي معــــــاين كثــــــرية قــــــادرة علــــــى اإلحيــــــاء، فهــــــي  األلفــــــاظ املعجميّــــــة إىل أخــــــرى مضــــــغوطة و مرّك
ــــــة قــــــد " أثقلهــــــا أســــــالفنا يف عصــــــور الظــــــالم بإقرتانــــــات مل نعــــــد نطيقهــــــا  تــــــرى أّن األلفــــــاظ يف العربّي

، علــــى أّننــــا لــــو " أدخلنــــا هــــذه األلفــــاظ يف 6"اليــــوم مثــــل ( جــــوى، بــــدر، هــــالل، صــــبا، صــــدغ...)
هــــــــذه الســــــــتعادت7ت و اســــــــتعارات و تشــــــــبيهات معاصــــــــرة تنتمــــــــي إىل حياتنــــــــا الواقعيّــــــــة"ســــــــياقا

األلفاظ حيويتها و بريقها من جديد، و لبدت أمجل ممّا كانت عليه يف السابق.
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يالحـــــــظ القـــــــارئ أن الناقـــــــدة نـــــــازك املالئكـــــــة تعاملـــــــت مـــــــع التحديثّيـــــــة،اتهـــــــو يف خضـــــــم حرك
ّـــــة جديـــــدة ميكـــــن  الّلفظـــــة (املعجـــــم) بأســـــلوبني خمتلفـــــني، " فقـــــد ابتـــــدعت الناقـــــدة مصـــــطلحات نقدي

:1هيالتالّيةاوراحملتصنيفها إىل 

دةـمصطلحات بناء القصيحمور .1
حمور مصطلحات العروض و القافّية.2

لت حداثـــــــة و علــــــى أســــــاس هــــــذه احملـــــــاور ســــــيتم احلــــــديث عــــــن املفـــــــاهيم اجلماليّــــــة الــــــيت  شــــــّك
.البناء الشعرّي لدى الشاعرة

:محور مصطلحات بناء القصيدة
ــــــدة علــــــى مســــــتوى هيكــــــل  صــــــاغت الناقــــــدة نــــــازك املالئكــــــة جمموعــــــة مــــــن املصــــــطلحات اجلدي

ليــــــــدخل بــــــــه احلركــــــــة يف " األســــــــلوب الــــــــذي خيتــــــــاره الشــــــــاعر بأنّــــــــهالقصــــــــيدة الــــــــذي عرّفتــــــــه قائلــــــــة 
مات عاّمة هي:2"قصيدته ، مث فرضت يف كّل هيكل جّيد توافر أربع مقّو
التماسك
الصالبة
الكفاءة
التعادل

فهـــــذه املصــــــطلحات أنتجتهــــــا الناقــــــدة هليكــــــل القصـــــيدة املعاصــــــرة قائلــــــة: " هــــــذه اصــــــطالحات 
حنــــن أردنــــا أن نبــــين أسســــا ثابتــــة لنقــــد عــــرّيب حــــديث يرتكـــــز وضــــعتها أنــــا، و البــــّد مــــن الوضــــع إذا 
.3إىل إنتاجنا و حياتنا الفكريّة املعاصرة"

، نازك المالئكة الناقدة، ص: - 1 92عبد الرضا عليّ 224نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص:  - 2 204)، ص: 1المرجع نفسھ، الھامش رقم (- 3
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م شــــــــروحات هلــــــــا و  و مل تكتفــــــــي الناقــــــــدة بابتــــــــداع املصــــــــلحات فحســــــــب، بــــــــل راحــــــــت تقــــــــّد
تضرب لكّل منها مناذج من الشعر املعاصر.

ـــــــا التماســـــــك فقصـــــــدت بـــــــه " التـــــــوازي و التناســـــــق بـــــــني القـــــــيم الع اطفيّـــــــة و الفكريّـــــــة، فـــــــال أّم
يتنـــــاول الشـــــاعر لفتـــــة يف اإلطـــــار و يفصـــــلها تفصـــــيال جيعـــــل التالّيـــــة تبـــــدو ضـــــئيلة القيمـــــة أو خارجـــــة 

.1عن نطاق اإلطار"
يف حــــــني قصــــــدت بالصــــــالبة " أن يكــــــون هيكــــــل القصــــــيدة العــــــام متميّــــــزا مــــــن التفاصــــــيل الــــــيت 

، و  العواطــــــف و يتضــــــمن هــــــذا أّن الصــــــوريســــــتعملها الشــــــاعر للتلــــــوين العــــــاطفّي و التمثيــــــل الفكــــــرّي
ـــــا حيتـــــاج إليـــــه اهليكـــــل.. ألّن الزيـــــادة املعرقلـــــة تفقـــــد القصـــــيدة كثـــــريا مـــــن قيمتهـــــا  ينبغـــــي أال تزيـــــد عّم

.2اجلمالّية"
ــــا الكفــــاءة عنــــدها هــــي أّن " حيتــــوي اهليكــــل علــــى كــــّل مــــا حيتــــاج إليــــه لتكــــوين وحــــدة كاملــــة  أّم

ن يف داخلهــــــــا تفاصــــــــيلها الضــــــــروريّة مجيعــــــــا  دون أن حيتــــــــاج قارئهــــــــا إىل معلومــــــــات خارجّيــــــــة تتضــــــــّم
.3تساعده على الفهم"

يف حــــــني قصــــــدت بالتعــــــادل " حصــــــول التــــــوازن بــــــني خمتلــــــف جهــــــات اهليكــــــل، و قيــــــام نســــــبة 
ــــــا حيصــــــل التعــــــادل علــــــى أســــــاس خامتــــــة  ــــــة، و إّمن ــــــة بــــــني النقطــــــة العليــــــا فيــــــه و النقطــــــة اخلتامّي منطقّي

.4بينهما و بني سائر سياق القصيدة"القصيدة، حيت يقوم توازن خفّي ثابت 
ــــــازك امل ــــــى نباهــــــة الناقــــــدة و مــــــن خــــــالل هــــــذا، نســــــتنتج أّن مــــــا جــــــاءت بــــــه ن الئكــــــة يــــــدلّ عل

فطنتهــــــــا يف صــــــــياغة املصــــــــطلحات النقديّــــــــة، و " لعــــــــّل يف النقــــــــاط اآلتيّــــــــة مــــــــا يــــــــدلّ عــــــــن هــــــــذا و 
:5االرتكاز يف حماوالت الشاعرة ابتداع مصطلحات نقديّة جديدة

042نازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: - 1 المصدر نفسھ، ص ن- 2 205المصدر نفسھ، ص: - 3 206المصدر نفسھ، ص: - 4 ، نازك المالئكة الناقدة، ص: - 5 92-91عبد الرضا عليّ



المفاهيم الجمالّية و حداثة البناء الشعرّي لدى نازك المالئكةالفصل الثالث

116

املصـــــــطلح اجلديـــــــد لـــــــن يتـــــــأّتى إالّ ملـــــــن يعـــــــايش اهلـــــــّم النقـــــــدّي معايشـــــــة جـــــــاّدة، أّن ابتـــــــداع .1
تؤرّقـــــــه أزمـــــــة مصـــــــطلحاته، و تتلّبســـــــه معانـــــــاة البحـــــــث فيـــــــه، و صـــــــوال إىل إجيـــــــاد األســـــــس املمكنـــــــة 
متــــه نــــازك مــــن جهــــد نقــــدّي علــــى مــــدى ربــــع قــــرن  ّــــا، و لعــــّل فيمــــا قّد لصــــياغة مــــا يبحــــث عنــــه نظري

ات.ما يثبت ذلك التعايش خري إثب
ـــــــاة الفكريّـــــــة املعاصـــــــرة قـــــــد اســـــــتحدثت اجتاهـــــــات شـــــــعريّة حديثـــــــة مل يألفهـــــــا النقـــــــد .2 أّن احلي

القدمي، و بالتاّيل فانّه خلو من املصطلح املناسب الذي يعاجلها.
را يف .3 ـــــا كانـــــت عليـــــه قـــــدميا، ممّـــــا يوجـــــب تطـــــّو أّن بعـــــض األســـــاليب البالغيّـــــة قـــــد تطـــــّورت عّم

، إثـــــراء لـــــه، لتحقيـــــق اإلضـــــافة املطلوبـــــة، و لـــــن تكـــــون اإلضـــــافة إالّ علـــــى يـــــدي  املصـــــطلح البالغـــــّي
مُه و أحبَُّه، و عايش اجلديد و أسهم فيه و امتحنه".    ربِّ القدمي و فِه من ُخ

ا حــــــظ فيمــــــا جــــــاء مــــــن مالحظــــــات، فقــــــد شــــــهدت و عايشــــــت أحــــــداث و لعــــــّل ناقــــــدتنا هلــــــ

مطالبــــة و فــــتح أمــــام قلمهــــا اإلبــــداعّي أفقــــا رحبــــا لنيــــل شــــرف التميّــــز و اإلبــــداع يف إحــــداث اجلديــــد
ّــــــة املطلقــــــة يف التغيــــــري بقواعــــــد الّلغــــــة الشــــــعراء بــــــه، لكــــــن دون أن يبيحــــــوا ألنفســــــ الفصــــــيحة هم احلري

أمثــــــال ميخائيــــــل نعيمــــــة، إحــــــالل حمّلهــــــا العاميّــــــة، كمــــــا وجــــــدت ذلــــــك عنــــــد طائفــــــة مــــــن الشــــــعراءو 
راحـــــــوا يـــــــدخلون الكثـــــــري مـــــــن األلفـــــــاظ العامّيـــــــة يف ممـــــــنمســـــــيح القاســـــــم، و نـــــــزار قبّـــــــاين...وغريهمو 

ســـــــات هـــــــؤالء الشـــــــعراء ا القـــــــاطع مـــــــن ممار ، فجـــــــاء رفضـــــــه1شـــــــعرهم بـــــــدال مـــــــن األلفـــــــاظ الفصـــــــيحة
:2و هيألسبابذلكاعرتضت علىو 
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إىل احلياة املتخّلفةأّن العامّي ُمنـَفِّر للنفس العربّية ألنه ينقلها
ــــــح أّن العاميّــــــة لغــــــة تعكــــــس العواطــــــف البدائيّــــــة و ضــــــحالة الفكــــــر و مــــــن األمثلــــــة الــــــيت توّض

:1لإلنسانّية)، تقول الشاعرةقصيدة (عيد الفكرة ما جاء يف 
اءِ يَ قِ شْ وَع األَ مُ دُ تْ نَّ غَ نْ ا مَ نَ ..أَ 

اءِ يَ رِ ارُها لألبْ عَ شْ تْ أَ كَ بَ وَ 
ُه ثَـ ريٍع قَ صَ مْ كَ  اءِ تَ ُج الشِ لْ بُر
ُه شُ يٍم مَ يتِ وَ  اءِ رَ وكُ العَ هُد
َعتْ ا  ايَ بَ صَ وَ  َر اءِ ضَ مَّ القَ سُ َك
فَ ن أَ لَ بْ قَـ  اءِ نَ هَ نْ ا مِ أسً كَ ترَتشِ

نَ  م َلحْ انـَُه اءِ قَ شَ ُصغتُ أحَز
.ي.ائِ فَ وَ ّبِي وَ حُ اِني وَ زَ حْ و أَ هُ 

يف هـــــــذه األبيـــــــات نلـــــــتمس إدراك الشـــــــاعرة للفـــــــروق اجلوهريّـــــــة يف معـــــــاين الكلمـــــــات املرتادفـــــــة، 
مـــــن خـــــالل توظيفهـــــا للفعلـــــني (كرعـــــت) و (رشـــــفت)، فكـــــال الفعلـــــني يســـــتخدمان للشـــــرب إالّ أن 

ــــــة كبــــــرية مــــــن اإلنــــــاء مباشــــــرة دون اســــــتعمال الفــــــرق بينهمــــــا واضــــــح، (فــــــالكرع) هــــــو الشــــــرب بكمّي
ـــــة ـــــة قليل ـــــبطء و بكمّي ـــــا الفعـــــل (رشـــــف/ الرشـــــف) يعـــــين امتصـــــاص املـــــاء بالشـــــفتني، ب ـــــدين، أّم ، 2الي

و بالتــــــايل فقــــــد أفــــــادت الشــــــاعرة مــــــن توظيفهــــــا هلــــــاذين الفعلــــــني فيمــــــا أرادت التعبــــــري عنــــــه مــــــن أّن 
الّ بالشـــــيء القليــــــل، حــــــني بــــــاغتهم القضــــــاء بكــــــرع األمل هـــــؤالء األطفــــــال مل ينعمــــــوا جبمــــــال احليــــــاة إ

و اآلهات. 
"ولتوضــــــــيح الفكــــــــرة تضــــــــرب لنــــــــا الشــــــــاعرة أّن العاميّــــــــة تســــــــقط الــــــــرتابط يف الّلغــــــــة العربيّــــــــة ،

)، فالواضـــــح علـــــى هـــــذه األفعـــــال )رســـــفَ أمثلـــــة علـــــى ذلـــــك نـــــذكر منهـــــا األفعـــــال التاليّـــــة: ( ، (رســـــبَ
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األخـــــري، و مـــــع ذلـــــك يبقـــــى الفـــــرق بينهـــــا يف املعـــــىن أن مـــــوطن االخـــــتالف فيهـــــا حاصـــــل يف احلـــــرف 
ال: و احلركـــــة هنـــــا تقـــــع فـــــوق و يف مكـــــان  ): حتـــــّرك مـــــتملِم ـــــفَ َس خيتلـــــف اختالفـــــا كليّـــــا، فمعـــــىن: (َر
): يعــــــين احلركــــــة أيضــــــا، لكــــــن إىل أســــــفل، و هــــــذه احلركــــــة يتبعهــــــا  ــــــبَ َس ــــــا الفعــــــل (َر مكشــــــوف، أّم

.1استقرار يف القعر و يف مكان غري مكشوف
ـــــه ت ـــــة يف نظـــــر الشـــــاعرة و علي ن هـــــذه التوضـــــيحات أّن الّلفظـــــة الواحـــــدة مـــــن ألفـــــاظ العربّي تضـــــّم

ن مــــــــن  نــــــــازك املالئكــــــــة متلــــــــك أســــــــرارا عجيبــــــــة جيــــــــب علــــــــى املتعامــــــــل معهــــــــا أن يكتشــــــــفها ليــــــــتمّك
استخدام األوجه اليت مل تكتشف بعد.

لـــــــبعض الشـــــــاعرة قـــــــد تفـــــــّردت يف بناءهـــــــا للغتهـــــــا الشـــــــعريّة يف جتاوزهـــــــاهـــــــذا و جنـــــــد أيضـــــــا أنّ 
احلـــــــواجز النمطيّـــــــة و كســـــــرها لـــــــبعض األعـــــــراف الّلغويّـــــــة، و مـــــــن ذلـــــــك إدخاهلـــــــا (ال النافيّـــــــة) علـــــــى 

2:
يانِ مَ ى األَ وَ ُتطْ ى وَ وَ جْ النَ اتُ مَ لِ كَ ىحَ مْ تُ اُء وَ ندَ ي الِ وِ طَ نْ ا يَـ مَ دَ نْ عِ 

انِ ـــــــيَ سْ ِع النِ ـــــابِ صَ ي أَ فِ تْ دَ رَ ـــــَ بو ُتحسُّ القلوبُ أّن قلوبا 
نياِ وُن لفَّ األغَ كُ السُ ا      ُعشَُّه وَ يهَ موِد شبَّكَ فِ وتُ الجُ بُ كَ نْ عَ 

ـــ    و ُغباُر السِ  لَ نيِن جرَّ على األْش تَر الالّ كَ وِن وَ واقِ سِ .انِ يَ الالّ
، نالحـــــــظ يف القصـــــــيدة أّن و دائمــــــا يف ســـــــياق رفـــــــض  نــــــازك املالئكـــــــة لســـــــيادة الواقــــــع الّلغـــــــوّي

ر، يف حــــــني أّن الكلمــــــة وردت يف القــــــرآن الكــــــرمي بصــــــفة  الشــــــاعرة أوردت لفظــــــة (العنكبــــــوت) مــــــذّك
"...التأنيـث كمـا يف قولـه تعــاىل يف سـورة العنكبـوت: 
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يف حــني وردت لفظــة (العنكبــوت) يف أشــعار نــازك املالئكــة بصــفة ، 1.."
:2التذكري، ومن ذلك قوهلا

ـــــــِة هل منُه مهرٌب أو مالُذ....ذلك العنكبوتُ ذو األرجلِ الفظـَّـــ         
.. بيَن الكؤوُس ْتُه للراِه َس ..ذلك العنكبوتُ كم عاَد وجهاً             عَك

ت نــــــــازك املالئكــــــــة يف صــــــــفتها، لفظــــــــة (الكــــــــأس)، الــــــــيت وظّفتهــــــــا و مــــــــن األلفــــــــاظ الــــــــيت غــــــــريّ
ر، كما جاء يف قصيدة (لنكن أصد :3قاء)بصيغة التأنيث مثّ عادت لتوظّفها بصيغة املذّك

َعتْ في انتَعاشْ  ..و القلوبُ التي سِم
ِئينْ  ِقي صدى الظاِم وبُ لَِتسْ ستُذ
.. ِنينْ نْ ُمِلَئتْ بالَح ًة، و ْلَتُك كأَس

:4مث تعود فتوظفها بصيغة األصل فتقول
ماِن َدفـَنَّا الــــــــــ ..كأساــوِئاْم           و َلْم نـُْبقِ  ـ..َو ها نحُن ُمخَتِص الً للــَغراْم َه نـْ و ال َم

يبْ  ِه نحُن ضيَّعَنا طريَق الَغِد في الّليلِ الَر
سِ الَقريبْ  ْلبَّيِن في األْم َة الَق َنا رَاَح يـْ و َنَس
نوبْ  سُ الــــــــــــــــُذ ْم وى َه ، لْم يـَْبَق سِ ِغ َأْص

هيبْ  ، في الّليلِ الــــــَر ِن وْ في ُسكوِن الَك
ِذ  ْئتَ و مزِّقْ َما تـَبـََقى..الكأسَ َفُخ إذا شِ

لتجديـــــد علـــــى مســـــتوى األلفـــــاظ الـــــيت ماتـــــت لكثـــــرة م الـــــدعوة إىل منـــــاداة الشـــــاعرة لو يف خضـــــ
) الكثــــــري اســـــتعماهلا، جنـــــدها يف الكثــــــري مـــــن أشــــــعارها تنتشـــــل مـــــن معــــــني معجمهـــــا القــــــدمي (الرت  اثـــــّي
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ـــــا جتــــــاوزت الركـــــب احلضـــــاريّ لّ مـــــن األلفـــــاظ الــــــيت أقـــــ ّأ ا  ـ نهــــ ـل ع ا قـيــــ ـ ــــــس مــــ ، و هــــــي يف هـــــذا تأّس
:1معجمها الشعرّي على ثالث  مرتكزات أساسّية و هيّ 

اختيار األلفاظ املستخدمة من طرف الشاعرة
ترتيبها هلذه األلفاظ
التأثري الناتج عن عملّية االختيار و الرتتيب.

ّــــة بالغــــةكــــزات، أولــــت الناقــــدة مــــن منطلــــق هــــذه املرت ــــة، الــــيت راحــــت عناي ــــة الرتاثّي للفظــــة، خاّص
مثّ إّن القــــــارئ لشــــــعر نــــــازك املالئكــــــة يالحــــــظ نوعــــــا مــــــن ، توظّفهــــــا وفــــــق ســــــياقات لغويّــــــة جديــــــدة 

االزدواجيــــــة يف تعامــــــل الشــــــاعرة مــــــع األلفــــــاظ، فتــــــارة جنــــــدها مندفعــــــة حنــــــو إضــــــفاء مســــــحة حداثيّــــــة 
علـــــى الّلفظـــــة، و يف أحـــــايني أخـــــرى جنـــــدها تعـــــود للـــــرتاث فتســـــتوحي منـــــه بعـــــض األلفـــــاظ الـــــيت جتـــــرب 

ــــــالعودة إىل املعجــــــم لفهــــــم معانيهــــــا، و مــــــن ــــــك قارئهــــــا ب ــــــاعلأللفــــــاظاســــــتخدامهاذل ــــــة: ارتي -التالّي
:2و اليت وردت يف بعض قصائدها كما يأيتتؤوب..، -صلدا-واجفة-اهلشيم

ــــــشْ أَ اهَ ابِ دَ هْ أَ اءَ رَ وَ يونٌ عُ وَ 
ــــارٍ سَ كِ انْ َو ةٍ رَ يْـ ي حَ فِ سٍ أْ يَ احَ ــــــبَ 

ااعً يَ تِ ارْ الَم الظَ لَّ وَ الظِ رُ ثُـ ؤْ تُـ 
اِر..رَ سْ األَ وُح بِ بُ اٍء يَـ يَ ضِ نْ مِ 

:3تقولالقصيدةو يف ذات
اءْ يَ ضُ رِ يْ فِ يَ ادً لْ صَ ا اعً نَ ي قِ ــــــــهِ ـــــ     جْ وَ نْ ُلُق مِ خْ اُة تَ يَ الحَ لُّ ظَ تَ وَ 

.اءْ يَ ـــــــــرِ بْ ميتُه كِ سَ يءٍ ضَ شَ عْ بَـ يفِ ُيخْ ا وُ صَ ا أَ دً ارِ ا بَ دً امِ جَ 

206- 205، ص: 2008: 01ینظر: ابراھیم محمد عبد الرحمن، بناء القصیدة عند علي الجارم، دار الیقین للنشر و التوزیع، المنصورة، ط - 1 32- 31نازك المالئكة، دیوان: " شظایا و رماد"، قصیدة: " كبریاء"، ص: - 2 36المصدر نفسھ، ص: - 3



المفاهيم الجمالّية و حداثة البناء الشعرّي لدى نازك المالئكةالفصل الثالث

121

:1أبيات أخرى هلا تقولو يف 
َلهْ  احِ َمُن الَم ِئيٌب   تُردُِّدُه الْد ٌس َك ْم َعُد في اللَّْيلِ َه ..و َيْص

ابَِلهْ تـَُغلُِّفُه   ا الَذ ارَُه َج زٌَّة َأْح ِكْبرِيَاُء الطُُلولِ               و ِع
َلهْ  احِ َبى الَق لِ تِْلكَ الُر ْطِو الَقواِفلِ في     رَْم ُع َخ ُلُه رَْج َو يـُْثِق
اِفَلهْ  َنا و تـَْنطَِلُق الَق اُن تـَُعوُد الحياُة              إلَيـْ .مَتى يا زََم

يداالرتاث الّلغوي لدى الشاعرة يفو تّتضح أكثر هيمنة  يف تقولاليت لألطالل العربّية ةأغنيقص
:2مطلعها

طِ سِ ْلبِ قَـ نْ مِ زْعِ الجَ نَ مِ  ىاللِّوَ ْق
دْ بُرقةِ وَ ارِ مَ ي الغِ ادِ وَ وَ  َم ثْه

ِم عَ رَْبعِ نْ مِ وَ  ْتُه الرِ نـُْع احْ يَ َف
دْ دَّ بَ تَـ وَ هِ لِ أهْ نْ رَّ مِ فَ أقْـ وَ 

في الجزيرة أقوىَ طََللٍ و من 
طٍر و  دْ و ما زالَ منَبَع ِع َج ...َعسْ

تافاتُ ماضٍ عريقٍ  تعالتْ ُه
دْ يشُ عِ يَ  َه ٍن ُمسْ ْف لوَد ِبَج الُخ

راِبُع حيثُ  َباءُ و تلكَ الَم الِظ
َن قَ  ْح َر ا وَ دِ َس الطُلولْ كَ لْ تِ يًم

جُ  ودمناِزلُ يـَْعُربَ يَفَنى الُو
نهَ يَ وَ  ى الَ لَبثُ ِم ًذ ولْ زُ يَـ ا َش

عُر  بيِّ الَقواِفي رَ َندٍّ عَ و شِ
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ُم مثَل الفُ  ولْ صُ يَظلُّ يـُبـَرِْع
تْ إذَ  َنةٌ ا َدَرَس ْم ئِ رِ هبّْ ألفُ امْ ِد

بُ هَ نْـ َفُع عَ دْ سِ يَ يْ القَ  ْ ا الُذ ول
اٌل  تـَُناديكَ يا َعربيُّ رَِم

مْ  َد ُمَعطَّرٌة بأريجِ الِق
ْتهااُر الُعروبَِة مَ يَ دِ  ا الَمَس

ى قـُُبالتِ دِ قَ  َو ا سِ َيمْ يًم ...الِد
اــــا بألفــــاظ الظــــاهر علــــى مســــتوى بنيّــــة عت أبي ـ ـــ رّص ـة  ئكـــ ملال ا ازك  ـ اعرة نـــ ـ لشـــ ّ ا أن ـو  يدة، هـــ ـ قصـــ ل ا

رّي الذي يبدو بناؤه كالسيكّيا.نربة تقليديّة هيمنت على النص الشع

:1و من ذلك قوهلا، النبيذالكأس، اخلمر،الثملالعربّية القدمية، فنجد هلا ألفاظ منها: 
اءقَ دِ صْ أَ نْ كُ نَ لِ 
ونْ رُ ائِ الحَ وَ نُ حْ نَ 

ِ زَّ العُ وَ نُ حْ نَ  ونْ بُ عَ تْـ المُ ل
ونْ مُ رِ جْ مُ مْ هُ ل لَ اُ قَ يُـ ينَ و الذِ 
اءْ يَ قِ شْ األَ وَ نُ حْ نَ 

اءْ خَ الرَ رِ مْ خَ بِ ونَ لُ مِ الثَ وَ نُ حْ نَ 
...اءْ مَ السَ تَ حْ تَ رِ فْ ي القَ فِ ونَ امُ نَ يَـ ينَ الذِ وَ 
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:1وتقول أيضا
يقْ رِ َنا بَ يْـ تَـ لَ ي ُمقْ فِ امَ ادَ مَ اآلنَ قْ رْ تَـ فْ نَـ لِ 

..يقْ حِ الرَ ضَ عْ بَـ كَ سِ أْ كَ ي وَ سِ أْ كَ رِ عْ ي قُـ فِ امَ ا دَ مَ 

:2شاهد آخر تقول فيه
م يَ ..وَ  ـــــحْ النَ بَ رَ شْ تَ نْ ُقتوَن أَ مْ ُه

احْ بَ صَ لَّ كُ ارِ هَ زْ َد األَ هْ شَ ةَ ـــــلَ 
هِ رْ ي شَ روِد فِ يُق الوُ حِ رَ فَـ  ــــــمْ ِع ْم َخ

.احْ وَ رْ ي األَ وَم فِ ـــٌر تُريُق الُسمُ 

بـــــالغرق 
ن  ــــــا اكتفــــــت فقــــــط مــــــن توظيفهــــــا هلــــــذه األلفــــــاظ باملنــــــاخ العــــــام الــــــذي يتضــــــّم يف حبــــــر الطلــــــل، و إّمن

الّلذة و املتعة يف تشكيل رؤيتها الفنّية.
نســــــتنتجهــــــذه الشــــــواهدخــــــاللمــــــنو 

ـــــى خصوصـــــّية تلـــــك  ـــــدة، مـــــع حمافظتهـــــا عل ـــــة شـــــعريّة جدي ـــــة، وفـــــق ســـــياقات ذات بنّي األلفـــــاظ الرتاثّي
ل الّلبنـــــــة األساســـــــّية يف بنـــــــاء صـــــــرح حـــــــداثتها  األلفـــــــاظ، هلـــــــو دليـــــــل علـــــــى أّن الـــــــرتاث لـــــــديها يشـــــــّك

الشعريّة.
:محور مصطلحات العروض و القافّية

ـــــــة العروضـــــــّية للشـــــــعر العـــــــرّيب حمـــــــاوالت جتديـــــــد كثـــــــرية تعـــــــود أغلبهـــــــا إىل العصـــــــر شـــــــه دت البنّي
، لكّنهـــــــــا كانـــــــــت حمتشـــــــــمة إذا مـــــــــا قارنّاهـــــــــا بتجديـــــــــدات القـــــــــرن العشـــــــــرين، فاحملـــــــــاوالت  العباســـــــــّي
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ل يف موســــــيقى  ــــــا القــــــرن العشــــــرين فقــــــد شــــــهد أهــــــّم حتــــــّو التجديديّــــــة األوىل كانــــــت قليلــــــة متفرّقــــــة، أّم
ل حماولـــــة جـــــادة لتجديــــــد موســـــيقى الشــــــعر الشـــــعر العـــــريبّ  علــــــى يـــــد الشـــــاعرة نــــــازك املالئكـــــة، كــــــأّو

ل يف البنيّـــــة العروضــــّية للشـــــعر العـــــرّيب  نــــت الشـــــاعرة مــــن التأســـــيس لنــــوع مـــــن التحــــّو العــــرّيب، فقـــــد متّك
. املعاصر، و إن مل خترج كلّيا عن اإلطار العروضّي الذي أّسسه اخلليل بن أمحد الفراهيدّي

زك املالئكـــــة هـــــذا التجديـــــد و باركتـــــه نتيجـــــة للتحـــــّوالت الـــــيت عرفهـــــا العـــــامل و تأثريهـــــا وقـــــد تبنّـــــت نـــــا

ــــدين إمساعيــــل يقــــول:" أّن  ــــال الــــدكتور عــــز ال ــــاد، فنجــــد علــــى ســــبيل املث جماييلهــــا مــــن الشــــعراء و النّق
ل تعـــــديال جوهريّـــــا عليهمـــــا الشـــــعر  ُـــــدخِ اجلديـــــد مل يُلـــــِغ الـــــوزن و ال القافّيـــــة، لكّنـــــه أبـــــاح لنفســـــه أن ي

اإلطـــــار القـــــدمي 
ـــــى حتقيقـــــه" ـــــدة 1يســـــعف عل قـــــه الشـــــعر احلـــــر مـــــن تأســـــيس إليقاعـــــات جدي ، و هـــــو بالفعـــــل مـــــا حّق

، و تتجاوب مع إيقاعات الواقع املعاصر.تناسب إيقاع  ر التارخيّي التطّو

، إذ تع ـت ــــــا مشــــــروعها احلــــــداثّي تحـــــ انتفاضــــــة و إحيــــــاء يف الــــــوطن تــــــرب هــــــذه القصــــــيدة مشــــــروعافت
القصـــــــيدة كانـــــــت تســـــــعى لكســـــــر العمـــــــود العـــــــرّيب آنـــــــذاك، فنـــــــازك املالئكـــــــة حـــــــني تأسيســـــــها هلـــــــذه 

النسق الذي التزمت به القصيدة العربّية من خالل وحدّيت الوزن و القافّية.و 
ها من العروض العرّيب قائلة: 

"مـــــا لطريقـــــة اخلليـــــل...؟ أمل تصـــــدأ لطـــــول مـــــا ملســـــتها األقـــــالم و الشـــــفاه منـــــذ ســـــنني و ســـــنني؟، أمل 
.2تألفها أمساعنا، و ترّددها شفاهنا، و تعلكها أقالمنا حىت ّجمتها"
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ــــة فجــــاء صــــارما، فهــــي تــــرى بــــأّن هــــذه اإلهلــــة املغــــرورة قــــد أضــــفت  ــــا موقفهــــا مــــن القافّي علــــى أّم
.1القصيدة لونا رتيبا ميّله السامع نتيجة شعوره بأّن الشاعر يتكّلف يف نسج القافّية

ـــــــدة قـــــــد خنقـــــــت أحاســـــــيس كثـــــــرية، و وأدت معـــــــاين ال  : "القافيّـــــــة املوّح مثّ تـــــــردف قائلـــــــة بـــــــأّن
يف صـــــدور شـــــعراء أخلصـــــوا هلـــــا.. وهـــــذه القافيّـــــة قـــــد كانـــــت دائمـــــا هـــــي العـــــائق الـــــذي حصـــــر هلـــــا

، فبمجـــــــــّرد أن حيـــــــــاول 2"الفـــــــــورة األوىل مـــــــــن األحاســـــــــيس يف صـــــــــدر الشـــــــــاعريتســـــــــّبب يف إمخـــــــــاد
ل الشــــــــاعر أن يعــــــــربّ عــــــــن أحاسيســــــــه األوىل حــــــــىت يبــــــــدأ يف التفكــــــــري يف رصــــــــف القــــــــوايف مــــــــا جيعــــــــ

ها.األحاسيس تضيع لديه و ختمد فو 
هـــــذه النـــــربة احلـــــادة يف موقـــــف نـــــازك املالئكـــــة مـــــن الـــــوزن و القافّيـــــة جعـــــل الـــــبعض يّتخـــــذ منهـــــا 

موقفــــا

العـــــروض القـــــدمي و اســـــتعانت بـــــبعض تفاصـــــيله يف إحـــــداث جتديـــــد يســـــاعد الشـــــاعر املعاصـــــر علـــــى 
ّـــــــة الت ـــــــة العبـــــــارة و تقصـــــــريها حبســـــــب مقتضـــــــى احلـــــــال، و مل تصـــــــدر حركتهـــــــا عـــــــن حري عبـــــــري و إطال

ـــــــا صـــــــدرت عـــــــن عنايـــــــة بالغـــــــة3إمهـــــــال للعـــــــروض كمـــــــا يـــــــزعم الـــــــبعض" لثمانيّـــــــة حبـــــــور قابلـــــــة ، و إّمن
ــــــــادة و  ــــــــتقّلص و التكــــــــرار، عــــــــرب ال"للزي د و ال تصــــــــّرف بالتفعيلــــــــة الواحــــــــدة زيــــــــادة النقصــــــــان، التمــــــــّد

4نقصــــا"و 

اللّــــون اجلديــــد مــــن الشــــعر، إذ تقــــول جيــــوز نظــــم الشــــعر احلــــر مــــن البحــــور الســــتة عشــــر الــــيت وردت 
يف العـــــــــروض العـــــــــرّيب، هـــــــــي البحـــــــــور الصـــــــــافّية، و البحـــــــــور املمزوجـــــــــة، يف حيـــــــــت تبقـــــــــى البحـــــــــور 
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ــــــا يصــــــّح الشــــــعر األخــــــرى غــــــري صــــــاحلة ل عــــــة ال تكــــــرار فيهــــــا، و إّمن يالــــــا متنّو تفع  ّ ـر، ألن احلـــــ ـعر  لشـــــ
1.

:2و إثباتا ملا جاء قوله منّثل بقصيدة للشاعرة بعنوان (إىل العام اجلديد) تقول فيها
انَ نَـ اكِ سَ مَ بْ رَ قْ تَـ الَ امُ ا عَ يَ 

رْ شَ ا البَ نَ رُ كُ نْ يَـ احِ بَ شْ األَ مِ الَ عَ نْ مِ يوفٌ ا طُ نَ هُ نُ حْ نَ فَـ 
رْ دَ ا القَ نَ لُ هَ جْ يَ ي، وَ اضِ المَ ُل  وَ يْ ا اللَّ نَّ مِ رُّ فِ يَ وَ 

وفُ طُ ا تَ احً بَ شْ أَ شُ يْ عِ نَ وَ 
انَ ى لَ رَ كْ ذِ الَ رُ يْـ سِ نَ ينَ الذِ نُ حْ نَ 
ىنَ مُ ، الَ قُ رِ شْ تُ اقَ وَ شْ أَ ُلَم الَ حُ الَ 

اءُ مَ ا دِ نَ نِ يُ عْ أَ اقُ آفَ 
هْ تَ امِ الصَ وهِ جُ ي الوُ فِ دُ واكِ الرَ اتُ رَ يْـ حَ البُ كَ لْ تِ 

هْ نَ اكِ السَ اهُ بَ ا الجِ نَ لَ وَ 
ادْ قَ اتـِّ ا الَ يهَ فِ ضَ بْ نَـ الَ 

هْ تَ اهِ ه البَ اِ فَ و الشِ وُ ذَ ورِ عُ الشُ نَ اُة مِ رَ العُ نُ حْ نَ 
مْ دَ إلى العَ انِ مَ الزَ نَ مِ ونَ بُ ارِ الهَ 

.مْ دَ ى النَ سَ أَ ونَ لُ اهِ الجَ 
وهـــــــذه األســـــــطر املقتطفـــــــة مـــــــن القصـــــــيدة مـــــــن البحـــــــر الكامـــــــل، و هـــــــي يف حقيقتهـــــــا ثـــــــالث 
ـــــارت  ـــــة واحـــــدة هـــــي (متفـــــاعلن)، فالقصـــــيدة األوىل اخت ـــــة واحـــــدة، ذات تفعيل ـــــة تركيبّي قصـــــائد يف بني

هلا الشاعرة تفاعيل من جمزوء الكامل، و هي على النحو التاّيل:
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وفٌ يُ ا طُ نَ هُ نُ حْ نَ ا فَـ نَ نَـ ا     كِ سَ مَ بْ رَ قْ تَـ الَ امُ ا عَ يَ 
ي الـــــ       وَ لُ يْ ا اللَّ نَّ مِ رُّ فِ يَ  رْ دَ ا القَ نَ لُ هَ جْ يَ وَ َماِض
هْ تَ امِ الصَ وهِ جُ ي الوُ فِ دُ ا      كِ وَ الرَ اتُ رَ يْـ حَ البُ كَ لْ تِ 
هْ تَ اهِ ه البَ اِ فَ و الشِ وُ ذَ ــــ     رِ عُ الشُ نَ مِ اةُ رَ العُ نُ حْ نَ 

تفاعيلها على النحو التايل:و قد جاءت 
متفاعلن متفاعلن    متفاعلن متفاعالن

ا الرتكيب الثاين فهو من املشطور، و جاء على النحو التاّيل:أّم
اى لنَ كرَ ذِ الَ يرُ سِ نَ ينَ الذِ نُ حْ نَ 
ىنَ مُ الَ قُ رِ شْ تُ اقَ وَ شْ أَ ، الَ مَ لُ حُ الَ 
رْ شَ ا البَ نَ رُ كُ نْ يَـ احِ األشبَ مِ الَ عَ نْ مِ 

مْ دَ إلى العَ انِ مَ الزَ نَ مِ ونَ بُ ارِ الهَ 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن
ســــــــبق و أشــــــــرنا إىل أن القصــــــــيدة مــــــــن البحــــــــر الكامــــــــل، و بالتــــــــايل فالشــــــــاعرة  مل ختــــــــرج عــــــــن 

ــــــة جــــــاّدة  ــــــع يف اســــــتعماالت البحــــــر، وهــــــي حماول ــــــا عمــــــدت إىل التنوي ــــــد البحــــــور اخلليليّــــــة، و إّمن تؤّك
نــــــة مــــــن علــــــم العــــــروض العــــــرّيب، فهــــــي منــــــذ البدايــــــة رأت بــــــأّن "  حقيقــــــة مفادهــــــا أّن الشــــــاعرة متمّك
ّـــــــة أعلـــــــى مبنحـــــــه الفرصـــــــة إلطالـــــــة العبـــــــارة و تقصـــــــريها  الشـــــــعر احلـــــــر أســـــــلوب يتـــــــيح للشـــــــاعر تعبريي

، و هـــــو علــــى مـــــا يبــــدو فهـــــم خــــاص لبنيّـــــة القصــــيدة الداخليّـــــة املرتبطـــــة 1حبســــب مقتضـــــيات املعــــىن"
الــــــة الشــــــعوريّة للشــــــاعر "أي ذلــــــك اإليقــــــاع الناشــــــئ عــــــن تســــــاوق احلركــــــات و الســــــكنات مــــــع باحل
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ــــة الشــــعوريّة لــــدى الشــــاعر" ، و هلــــذا فــــإّن موســــيقى الشــــعر احلــــر مغــــايرة إىل حــــّد مــــا موســــيقى 1احلال
الشعر القدمي، فهي نابعة من إيقاعات عصر موسيقّي جديد.

ـــــا خبصـــــوص مـــــا أبدعتـــــه الشـــــاعرة/ الناقـــــدة مـــــن  حبـــــور، فهـــــو مـــــا جـــــاءت بـــــه يف املخلّـــــع املزيـــــد أّم
الذي يأيت وزن الشطر فيه على الشكل التايل:

مستفعلن فاعلن فعولن          مستفعلن فاعلن فعولن

) يف 02غري أّن نازك املالئكة رأت أنّه من املمكن تقسيم تفعيالت هذا البحر إىل تفعيلتني (
:2يف كل شطر، حبيث يصبح بالشكل األيت) تفعيالت03الشطر الواحد بدل ثالث (

نْ التُ عِ فْ تَـ سْ مُ نْ التُ عِ فْ تَـ سْ مُ نْ التُ عِ فْ تَـ سْ مُ نْ التُ عِ فْ تَـ سْ مُ 

ـــــع البســـــيط بزيـــــادة حـــــرف واحـــــد علـــــى وزنـــــه األصـــــلّي علـــــى النحـــــو  وقـــــد اقتصـــــر تغيريهـــــا يف خمّل
التايل:

ِعُلنْ  ْف تـَ نْ ولُ عُ فَـ نْ لُ عِ ـــــــــا    فَ ُمسْ

و هي تقسيمات مساويّة من حيث احلركات و السكنات لـــــــــــ:

نْ التُ اعِ فَ مُ نْ التُ عِ فْ تَـ سْ مُ 
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و بإضافة حرف الزيادة تصبح:

نْ التُ اعِ فَ مُ نْ التُ عِ فْ تَـ سْ مُ 

اا (زنابق صوفّية)و متثيال نو يدة ع قص ل نظمها  نذكر  :1ملا جاء 

هْ قَ رْ زُ رُ حْ ، البَ بٍ حُ نِ حْ لَ اءَ مَ إغْ رُ حْ البَ 

رِ عْ الشِّ لُ سِ رْ تَـ سْ مُ لٌ فْ طِ حرُ البَ 

ةٌ ارَ سَ كِ إنْ هِ يْ تَـ لَ قْ مُ قَ وْ ى فَـ حَ للضُ 

ةٌ فَّ رَ 

.هْ قَ هْ شَ وَ 

وكتابته عروضيّا تأّيت على النحو التاّيل:

رَقهُ  ْ          البحُر ُز ِ ْبنب البحر إغما   ُء حلِن ُح

مستفعالتن    مفاعالتن            مستفعالتن

ُل  تـَرْسِ نْ البحُر طفلْن ُمْس َلتـَْيِه ى فو   َق ُمْق ُضَح ْع       ِر لْض شِ ْش

مستفعالتن   مستفعالتن           مفاعالتن مفاعالتن

هْ  ْ   َو َش ُ ارُتْن  َرفْ  فـَنت هْ ِكَس َق

مفاعالتن          مفاعالتن
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وعن هذا الصنيع تقول نازك املالئكة بأّن هناك " سؤال سيتبادر إىل ذهن القارئ الذي ال حيسن 
ض أو يفهمه، هو ملاذا مل ينتبه اخلليل بن أمحد إىل هذا الوزن، و ملاذا مل يكتبه على مستفعالتن العرو 

مستفعالتن؟، مث تعّقب عن السؤال قائلة بأّن التفعيالت العشر اليت جعلها اخلليل أساسا لعروضه ال 
ن الزيادة و النقصان، فقد وضع تفعيلة (مستفعلن) ثابتة غري قابلة للزياد ة أو النقصان، فإذا تتضّم

حصلت زيادة سبب خفيف (تن) فإّن اخلليل مسح هلذه الزيادة أن تتموضع يف عروض البيت و ضربه 
فتأيت على النحو التاّيل: 

مستفعالتن مستفعلنأن تكون:   وال يصحّ مستفعلن مستفعالتن    

ى بالشعر احلرينتج مث ترى أّن تكرار (مستفعالتن) أكثر من مرّة يف الشطر الواحد ما يسّم
مثل:

مستفعالتن مستفعالتن

مستفعالتن مستفعالتن مستفعالتن

مستفعالتن

.1"مستفعالتن مستفعالتن

و يف األخــــــري تقــــــول نــــــازك املالئكــــــة  و مــــــا كــــــدت أهتــــــدي إىل هــــــذا حــــــىت اعــــــرتاين فــــــرح غــــــامر 
ــــــع آفــــــاق الشــــــعر و  مينحهــــــا أبعــــــادا ألّن إضــــــافة وزن جديــــــد إىل أوزان الشــــــعر احلــــــر بإمكانــــــه أن يوّس

.2جديدة
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ـــــازك املالئكـــــة  ـــــا القـــــول أّن ن ـــــايل ميكنن ـــــى اشـــــتغلتو بالت القصـــــرية املســـــتقّلة بنفســـــها،األوزانعل
و 

ّـــــة بـــــني الـــــوزن و العاطفـــــة، فالشـــــ اعر أثنـــــاء نظمـــــه للشـــــعر علـــــى هـــــذه األوزان راجـــــع إىل العالقـــــة القوي
فســـــــــّية يف الفـــــــــرح غريهـــــــــا يف احلـــــــــزن يكـــــــــون خاضـــــــــعا لإلنفعـــــــــاالت النفســـــــــّية " فحالـــــــــة الشـــــــــاعر الن

اليــــأس، و نبضــــات قلبــــه حــــني يتمّلكــــه الســــرور ســــريعة يكثــــر عــــددها يف الدقيقــــة، و لكّنهــــا بطيئــــة و 
، و يف هــــــذه احلالــــــة يلجــــــأ الشــــــاعر إىل األوزان الطويلــــــة كثــــــرية 1حــــــني يســــــتويل عليــــــه اهلــــــّم و اجلــــــزع"

ـــــايل خيتـــــار مـــــن األوزان مـــــا  ، و بالت ـــــاتج عـــــن االنفعـــــال النفســـــّي املقـــــاطع لكـــــي يـــــنّفس عـــــن حزنـــــه الن
ــــيت  ــــازك املالئكــــة يف نظمهــــا لقصــــيدة يــــتالءم مــــع ســــرعة نبضــــات قلبــــه، و هــــي الفكــــرة ال انتهجتهــــا ن

:2(الكولريا)، إذ تقول

لُ يْ اللَّ نَ كَ سَ 

اتْ نَّ ى األَ دَ صَ عِ قْ إلى وَ غِ صْ أَ 

اتْ وَ مْ ى األَ لَ ، عَ تِ مْ الصَ تَ حْ ، تَ ةِ مَ لْ الظُ قِ مْ ي عُ فِ 

بْ رِ طَ و َتضْ لُ عْ تَـ اتٌ خَ رَ صَ 

بْ هِ تَ لْ يَـ قُ فَّ دَ تَ يَـ نٌ زْ حُ 

اتْ ى اآلهَ دَ يه صَ فِ رُ ثـَّ عَ تَـ يَـ 

انُ يَ لَ غَ ادٍ ؤَ فُـ لِّ ي كُ فِ 

انُ زَ ِن أحْ اكِ السَ وخِ ي الكُ فِ 

، ط - 1 173، ص: 1952: 02إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مطبعة لجنة البیان العربيّ 138ص: نازك المالئكة، دیوان "شظایا و رماد"، - 2
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اتْ لمَ ي الظُ فِ خُ صرُ تَ وحٌ ، رُ انٍ كَ مَ لِّ ي كُ فِ 

تْ وْ ي صَ كِ بْ يَـ نٍ اكَ مَ لِّ ي كُ فِ 

وتالمَ هُ قَ زَّ مَ دْ ا قَ ا مَ ذَ هَ 

وتوت المَ وت المَ المَ 

.وتالمَ لَ عَ ا فَـ مَّ مِ خِ ارِ الصَ لِ يْ النِ نَ زْ ا حُ يَ 

ّ بأنّه و بعد انتشار وباء الكولريا يف مصر، كانت نازك  املالئكة حتصي وعن هذه القصيدة، تبني
ا عدد املوتى الذي يفوق األلف يف اليوم الواحد، و هو الوضع الذي جعلها تنفعل انفعاال شعوريّ 

شعريّا شديدا، دفعهاو 
من مرّة يف كتابتها على طريقة الشطرين، إذ تقول "فرحتُ أكتب و أنا أحتّسس صوت أقدام اخليل.. 

.1ت يل عجز الشطرين عن التعبري عن مأساة الكولريا"أن ثب

له أفضلّية على أسلوب اخلليل، 
لتوضيح الفكرة نستعني باملثال التاّيل:و 

)األسلوب الجديد (الشعر الحر) األسلوب القديم ( الشعر العمودّي
اكَ  ومِ َيَد سِ الُنُج لَِلْم

َو َنسْجِ الغُُيومِ 
 ِ ِع الِظالل ْم اكَ ِلَج َيَد

 ِ يّيِد َيوُتوبَيا في الرَِمال َو َتشْ

َيداكَ لَِلمسِ الُنجوِم الِوَضاءِ 
. اِء َم لَء الَس َو َنسْجِ الَغماِئِم ِم

11- 10نازك المالئكة، دیوان " یغیّر ألوانھ البحر"، ص: - 1
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ّ مزيّة األسلوب اجلديد و سهولته يف التعبري دون تقيم نازك املالئكة مقارنة بني األسلوبني لتبني
ر أربع (تكّلف، فاألبيات من حبر املتقارب الذي يرتكز إىل تفعلية ) 04واحدة هي (فعولن)، تتكّر

فعول فعولن فعول

فعولن فعول

فعول فعولن فعول

فعولفعولن فعولن فعولن 

أّما األسلوب القدمي فتشكيالته جاءت على النحو التاّيل:

.اءِ مَ السَ ءَ لْ مِ مِ ائِ مَ الغَ جِ سْ نَ وَ اءِ ضَ الوِ ومِ جُ النُ سِ مْ لَ لِ اكَ دَ يَ 

.فعول فعولن فعولن فعولن            فعولن فعول فعولن فعولن

-علــــــــى حــــــــد قوهلــــــــا-و إذا ال حظنــــــــا األســــــــلوب القــــــــدمي و جــــــــدنا بــــــــأّن الشــــــــاعرة اضــــــــطرت
ـــــا صـــــورة  ّأ رى ب ـ ـي تــــ ان، و هــــ ـطر ـه شــــ ا لــــ ـ ّل بيتــــ ـك تشــــ اء) ل ـم لســــ ـلء ا اء) و (مــــ ـ وضــــ ل ـظ (ا لفــــ ال  ـ دخــــ إل
جــــىن عليهــــا نظــــام الشــــطرين جنايــــة كبــــرية، إذ جــــاءت لفظــــة (الوضــــاء) تابعــــة للنجــــوم دومنــــا حاجــــة 

ـــــا إىل ذلـــــك، يف حـــــني أّن لفظـــــة (الغيـــــوم) انقلبـــــت إىل (غمـــــائم) الـــــيت تبـــــدو أتقـــــل مـــــن مرادفتهـــــا ، أّم
ءت ّرد إمتام البيت تها جا إضاف ات،  از عكّ ل ثل ا اعرة م لش بدو ل لسماء) فت ملء ا فظة ( .1ل

د البحــــور فقــــد رفضـــــت الشــــاعرة ذلــــك يف القصــــيدة الواحــــدة إالّ للضــــرورة، وهـــــي  ــــا عــــن تعــــّد أّم
د البحــــور  ، و قــــد اعتمــــدت نــــازك املالئكــــة تقنيّــــة تعــــّد يف هــــذا تراعــــي املــــوقفني الفكــــرّي و الشــــعورّي

14ینظر: نازك المالئكة، مقدّمة "شظایا و رماد"، ص: - 1
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ــــــــــــة)، حيــــــــــــث يف القصــــــــــــائد ذات املقــــــــــــاطع املنفصــــــــــــلة كمــــــــــــا يف قصــــــــــــيدة (ثــــــــــــالث أغنيــــــــــــات عربّي
، فـــــاملقطع األول جـــــاءت بـــــه مـــــن حبـــــر الرمـــــل (فـــــاعالتن  ّ 06اســـــتخدمت يف كـــــّل مقطـــــع حبـــــر معـــــني

:1مرات)

يارِ حَ ا ُسمُر الصَ هَ لَ تْ زَّ تَـ و اهْ ةُ اعَ السَ تِ قَّ دَ 

طَ يْ بِ تْ وَ تَـ ارْ وَ  ارٍ جَ فِ ، النْ جٍ الَ بِ اٌش النْ ٌد ِع

ارِ ظَ تِ ي انْ فِ ورٍ صُ عُ ذُ نْ مُ لْ زَ تَـ مْ اٌل لَ مَ رِ وَ 

.ارِ وت باإلسَ لْ أَ ى وَ طشَ ا العَ هَ عَ رُ أذْ تْ حَ تَ فَـ 

:2و يف املقطع الثاّين تقول فيه مستخدمة حبر الرمل أيضا

إثنتا عشرة من دقّاتها هّزت رُبانَا

.أيقظتْ تاريخنا القومّي في قعر دمانا

ة يف تفعيالتهأّما يف املقطع  :3الثالث و األخري تستخدم حبر (السريع)، مغريّ

نا الشَ  ُر ينِ ثَ نْ يَـ نْ ُخ لَ امِ و َنسْ

دِ وصَ المً نِ مَ الزَ ابِ بَ امَ مَ أَ 

ا فِ غَ  اهَ لُّ ا كُ نَ لَ سطينُ لِ ًد

.دِ وجَ تُ يل لمْ ائِ إسرَ نَّ أَ كَ 

492نازك المالئكة، دیوان: "شجرة القمر"، ص: - 1 493المصدر نفسھ، ص: - 2 498المصدر نفسھ، ص: - 3
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الســـــياق الشـــــعورّي ولعـــــّل ســـــبب تنويـــــع الشـــــاعرة يف البحـــــور مـــــن مقطـــــع إىل آخـــــر، مـــــرّده تغـــــريّ 
ة فهـــــــي يف مثـــــــل هـــــــذه احلـــــــاالت ال متـــــــانع مـــــــن تنويـــــــع البحـــــــور خدمـــــــة  الـــــــذي فـــــــرض نفســـــــه بقـــــــّو

. للسياقني الفكرّي و الشعورّي

و يف مقابـــــل هـــــذا تـــــنظم الشـــــاعرة وفقـــــا لألســـــلوب القـــــائم علـــــى البحـــــر الواحـــــد، مســـــتفيدة مـــــن 
فتقـــــــــول يف يدة اجلاهليّـــــــــةاملـــــــــوروث الثقـــــــــاّيف و الّلغـــــــــوّي القـــــــــدمي، مســـــــــتلهمة اجلـــــــــو الشـــــــــعرّي للقصـــــــــ

يدا ( :1لألطالل العربّية)أغنيةقص

ىوَ اللِّ طِ قْ سِ لبِ من الجزع من قَ 

دِ مَ هْ ثَـ ةِ قَ رْ بُـ وَ ارِ مَ ي الغِ ادِ وَ وَ 

احُ الريَ َعنهُ تْ فَ نعم عَ بعِ رَ نْ و مِ 

دِ دَّ بَ تَـ ه وَ هلِ أَ نْ مِ رَ فَ قْـ أَ و 

ىة أقوَ يرَ زِ في الجَ لٍ لَ و من طَ 

دْ جَ سْ عَ وَ رٍ طْ عِ عَ بَ نْ مَ الَ ازَ مَ وَ 

ريقٍ عَ اضٍ مَ اتُ افَ تَ الت هُ عَ تَـ 

دْ هَ سْ مُ فنٍ جَ بِ لودَ الخُ يشُ عِ يَ 

اءُ بَ الظِ المرابع حيثُ و تلك

لولُ الطُ لكَ ا و تِ ديمً قَ حنَ سرَ 

466- 465ص: نازك المالئكة، دیوان: " شجرة القمر"، - 1
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ودى الوجُ فنَ ب يَ عرُ يَ لَ زِ انَ مَ 

ْ زُ يَـ ى الَ ذَ ا شَ هَ نْـ مِ ثُ لبَ يَ وَ  .ول

ـــــة يف األربعـــــة أبيـــــات األوىل،  ّ مـــــن خـــــالل هـــــذه القصـــــيدة أّن نـــــازك املالئكـــــة التزمـــــت القافّي يتـــــنب

(املتقــــــــــارب)، فجــــــــــاءت القصــــــــــيدة اســــــــــتلهاما للــــــــــرتاث و استحضــــــــــارا لــــــــــه عــــــــــرب بنائهــــــــــا الفكــــــــــرّي 
، املســــــــتفيد مــــــــن املخــــــــزون الرتاثــــــــّي األصــــــــيل، فالشــــــــاعرة يف هــــــــذه القصــــــــيدة و والشــــــــعورّي  الّلغــــــــوّي

با مـــــــــع املوقـــــــــف الـــــــــذي حيـــــــــاكي أجمـــــــــاد اختـــــــــارت األوزان الطويلـــــــــة كثـــــــــرية املقـــــــــاطع، وذلـــــــــك تناســـــــــ
و 

النفس الطويل.

ــــــا قــــــد أشــــــرنا فيمــــــا ســــــبق إىل أّن  و باحلــــــديث عــــــن النغمــــــة الــــــيت تصــــــحب أواخــــــر األبيــــــات، كّن

ــــــــى غــــــــرار اآلداب ســــــــببا مــــــــن ا ــــــــت دون وجــــــــود امللحمــــــــة يف األدب العــــــــرّيب عل ــــــــيت حال ألســــــــباب ال

ــــــة قــــــد خنقــــــت  ــــــف الشــــــاعر، وانتهــــــت إىل أّن القافّي ــــــا تثــــــريه يف نفــــــس الســــــامع مــــــن شــــــعور بتكّل عّم
.1عاين ال حصر هلا يف صدور شعراء اخلصوا هلا أحاسيس كثرية، و وأدت م

الشـــــــعريّة القدميـــــــة، غـــــــري أّن نـــــــازك املالئكـــــــة الشـــــــاعرة مل تســـــــتطع علـــــــى مـــــــا يبـــــــدو أن تتخلـــــــى عـــــــن 
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ثورــــــا منعرجــــــا ذت  ـ أخـــــ ا  ـ ّـــــ إمن ا، و  ـعر ـب شـــــ تكـتــــ ـي  ـة وهـــــ لقافيّـــــ آخــــــر يــــــوحي بتنويــــــع القــــــوايف يف بنــــــاء ا
القصيدة اجلديدة، خالفا لنظام التقفّية الذي كانت القصيدة القدمية تقوم عليه.

ن مـــــن االســـــتغناء عـــــن القافيّـــــة، بـــــل أبـــــدعت يف تنويـــــع قوافيهـــــا كإبـــــداعها يف  فشـــــاعرتنا مل تـــــتمّك
ـــــت أيضـــــا تنويـــــع عـــــدد تفعـــــيالت الشـــــعر احلـــــر، فكمـــــا كانـــــت تتالعـــــب يف رصـــــف التفاعيـــــل، ت العب

1:

يبرِ ي الغَ وحِ رُ اسَ إحسَ مُ رسُ أَ ي وَ اتِ يَ حَ سُّ حِ ا تُ مَّ عَ رُ بـِّ أعَ 

بيْ هِ الرَ يِّ دِ ا األبَ هَ رِ جَ نْ خِ بِ فأبكي إذا صدمتني السنين         

ا قضاه الزمان           عَ  يبجِ العَ ميِّ اآلدَ لِ يكَ لى الهَ و أضحك مّم

...يبهِ اللَّ انِ رَ وَ فَـ نْ مِ رُ خَ سْ يُ وَ و أغضب حين يداس الشعور      

ونكُ ى السُ وَ هْ تَـ ي وَ اجِ يَ الدَ يقولون: عاشقة للظالم تحب         

يونلعُ ا لِ هَ المَ حْ أَ مُ رسُ تَ وَ و تنشد أشعارها للجبال            

ِ خَ ا بِ هَ رُ كِّ عَ تُـ ا                هَ كنـِّ لَ وَ ياةَ الحَ بُ حِ تُ  وننُ المَ يال

.ونمُ لهَ المُ هِ امِ آثَ بِ يقُ ضِ ا                   يَ كً الِ ا حَ بً هَ يْـ ا غَ هَ وَّ ى جَ رَ تَـ 

، الذي مل أبيات األوىل، مث جاء التغيريّ يف األبيات الثانّية للقصيدة شامال  للقافّية و حروف الروّي
.يسلم هو اآلخر من التغيريات
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1:

هْ دَ اهِ ا السَ نَ تِ يرَ زِ جَ وقَ ا فَ عً ي مَ شِ مْ نَ سَ 

هْ دَ ارِ ا الشَ نَ امِ دَ أقْ آثارُ لِ مْ لى الرَ ي عَ قِ بِ نُ وَ 

هْ دَ ارِ ه البَ انِ آذَ ي بِ لقِ يُ فَـ احُ بَ ي الصَ تِ أْ يَ وَ 

..هْ دَ احِ وَ ةً دَ رْ ا وَ نَ مْ لُ حَ يثُ تُ حَ بِ نْ يُـ وَ 

ـــــري  ـــــة واحـــــدة ختتلـــــف عـــــن األربعـــــة الـــــيت تليهـــــا مـــــع التغي نالحـــــظ أّن األشـــــطر األربعـــــة علـــــى قافّي
. يف حرف الروّي

ْ التِ وقَ فَ نِ ييّْ بِ ا صَ نَ لْ حَ تَ ا اسْ نَّ أَ مُ لُ حْ نَ سَ  الل

الْ مَ ى الجَ عَ رْ نَـ وَ ورِ خُ الصُ وقَ فَ ضُ كُ رْ نَـ نِ يْ يئَـ رِ بَ 

الْ يَ الخَ وخِ كُ يرَ ، غَ لٌ زِ نْ ا مَ نَ لَ سَ يْ لَ نِ يْ يدَ رِ شَ 

ْ مَ ي الرِ ا فِ نَ امِ سَ جْ أَ غُ رِّ مَ نُ امُ نَ نَـ ينَ حِ وَ  ال

ّ لنا أّن هذه األشكال الشعريّة تشبه إىل حد ما الشكل النمطّي للقصيدة  من خالل ما جاء يتبني
القدمية، 

عا و قبوال لدى املتلقي. وأكثر تنّو

:2ذ تقولإ، منحى آخر
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وب؟رُ الدُ تُ لْ لَ ي مَ شِ مْ أَ نَ يْ أَ 

وجرُ المُ تُ مْ ئِ سَ وَ 

وججُ ّي اللَّ فِ الخَ وُّ دُ و العَ 

ْ زَ يَـ مْ لَ  وب؟رُ الهُ أينَ ي، فَ اتِ وَ طُ ي خُ فِ تَ قْ يَـ ل

ل و الرابـــــــع، وقافيّـــــــة أخـــــــرى  ـــــــدة بـــــــني الشـــــــطر األّو نالحـــــــظ يف هـــــــذه القصـــــــيدة أّن القافيّـــــــة موّح
دة بني الشطرين الثاين و الثالث .موّح

فيهـــــا يومــــــا تافهـــــا وهـــــي مــــــن البحـــــر البســـــيط، جــــــاءت فيهـــــا القافيّــــــة 
:1على النحو التايل

ياتِ يَ حَ نْ ا مِ ومً يَ انَ كَ 

ابِ رَ طِ إضْ ونَ دُ هُ تُ يْ لفَ ا أَ عً ائِ ضَ 

يابِ بَ ء شَ الَ شْ أَ قَ وْ فَـ 

اتِ يَ رَ كْ الذِ لِّ تَ دَ نْ عِ 

ل و الثالـــــــث،  ـــــــدة بـــــــني الســـــــطرين األّو و قافيّـــــــة أخـــــــرى القافيّـــــــة يف هـــــــذه األســـــــطر جـــــــاءت موّح
مجعت السطرين الثاّين و الرابع.

ــــــا خبصــــــوص مــــــا أجنزتــــــه  ــــــة، أّم ــــــق مبوضــــــوع القافّي هــــــذه إذن بعــــــض اجنــــــازات الشــــــاعرة فيمــــــا يتعّل
ّـــــا، إذ جنـــــد نقـــــدها للقافّيـــــة ال يتوافـــــق كلّيـــــا مـــــع مـــــا   الناقـــــدة نـــــازك املالئكـــــة فيختلـــــف اختالفـــــا جوهري

دّي خطـــــــوات إىل الـــــــوراء لتعـــــــاود النظـــــــر يف كتبتـــــــه شـــــــعرا، و هـــــــو األمـــــــر الـــــــذي دفـــــــع بفكرهـــــــا النقـــــــ
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، إذ تناولـــــت 1القافيّـــــة)ســـــيكولوجيةقضـــــّية القافيّـــــة، فكـــــان أن خّصصـــــت هلـــــا حبثـــــا مســـــتقال بعنـــــوان (
:2الناقدة يف هذا الفصل جمموعة من العوامل الضروريّة اللتزام القافّية، نذكرها على التوايل

مبثابــــــة اجلــــــرس ألــــــا
.عانتهاء املقطالذي يدّق معلنا عن 

 ــــــدة تســــــاهم يف توحيــــــد اجلــــــّو العــــــام للقصــــــيدة، و ذلــــــك –جزئيّــــــا أو كليّــــــا -القــــــوايف املوّح
اكتشــــــاف الوحــــــدات 

 تســــــاهم القافيّــــــة يف حتديــــــد معــــــامل القصــــــيدة للقــــــارئ، عكــــــس بعــــــض القصــــــائد الــــــيت ختلــــــو
. من القافّية فتبدو مسرتسلة بال وقفات، غامضة ال وضوح فيها و ال حمطّة للتنفّس

يـــــ ، ّ وحي بتنســـــيق الفكـــــر و وجـــــود القافيّـــــة يف القصـــــائد يـــــنّم عـــــن التـــــزام الشـــــاعر لنظـــــام معـــــني
م يف بناء قصيدته. وضوح الرؤية لديه، كما جتعلنا حنّس بأّن الشاعر متحّك



وعـــــي، فتبـــــوح باملســـــكوت عنـــــه،  تســـــاهم يف التعبـــــري عـــــن األفكـــــار الداخلّيـــــة النابعـــــة مـــــن أعمـــــاق الالّ
يف ذلك يف فتح بعض مغاليق النفس اإلنسانّية.مساعدة


رة ليست سوى إحياءات تزيد من ميزة القصيد ة و مجاهلا.األصوات املكّر

حتـــــدث رنينــــــا و تثـــــري يف الــــــنفس أنغامــــــا و أصـــــداء، و هــــــي فـــــوق ذلــــــك فاصــــــلة قويّـــــة واضــــــحة بــــــني 
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ّـــــة  الشـــــطر و الشـــــطر، و الشـــــعر احلـــــر أحـــــوج مـــــا يكـــــون إىل الفواصـــــل خاصـــــة بعـــــد أن أغرقـــــوه بالنثري
.1الباردة"

هــــــذا هــــــو موقــــــف الناقــــــدة

، فكـــــان أن منحتهــــــا األحقيـــــة و أكــــــدت علـــــى ضــــــرورة عـــــدم التخلــــــّي عنهـــــا، كــــــل  موقفهـــــا النقــــــدّي
ــــرات إ اا ةقناعيــــذلــــك قامــــت بــــه الناقــــدة وفــــق مؤّش ـدر بقـــ ـوحي  يف اإلبداعيّــــة يف التطبيــــق النقــــدّي و تـــ

ــــــاد يف ممار  ــــــة الــــــيت واجهــــــت الشــــــعراء و النّق لت إحــــــدى أهــــــم املســــــائل احلداثّي ام النصــــــّية، شــــــّك ـ ســـــ
الّلغـــــــوّي نـــــــازك املالئكـــــــة بفكريهـــــــا النقـــــــدّي و الشـــــــعرّي مثّلـــــــت بـــــــؤرة التحـــــــّوالت علـــــــى الصـــــــعيدينو 
ـــــــرة شـــــــو  اده أن خيـــــــرج مـــــــن دائ ـــــــه رّو ـــــــذي أراد ل ـــــــاق العروضـــــــّي للشـــــــعر العـــــــرّيب ال ـــــــريّي إىل آف كله التعب

الرؤيا.الوجود و 
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:خاتمة البحث

متشّعب، و مهما ّن البحث يف جمال احلداثة واسع و عرضنا هذا، ال يسعنا إالّ أن نقول بأ
بفكرة االرتباط بالزمن و ثة مفهوم يرفض 

النموذج، ذلك أّن احلداثة وليدة تراكمات حضاريّة عديدة راودها هاجس التفكري يف التغيريّ و اإلتيان 
دائما بكّل ما هو مغاير ملا قبله.

وعليه ميكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:

 فرتات تارخيّية ماضويّة، أّن احلداثة يف الشعر و النقد، حّققت نقلة نوعّية أسدلت الستار على

 أّن ظهور احلداثة عند الغرب كان نتيجة سيطرة أفكار و مبادئ  معاصرة فرضتها جمموعة
تافيزيقّية فلسفّية و أخرى ميعندهم، و حرّكتها عوامل نفسّية و أوضاع مّست خمتلف جوانب احلياة 

لت شعارا لفكر اآلخر ّقق تلبّية لنداء سنوات كثرية شّك
الفكر الغرّيب أن حيّقق ذاته عن طريق استنفاذ أقصى طاقاته حاول من خالهلا،خالصة جهود عديدةو 

خّبط فيها اإلنسان الغرّيب و كاد و العبوديّة اليت كان يت،العقلّية اليت جنت عليها قوانني عصور الظالم
أن يفقد على إثرها معىن الذات اإلنسانّية.

 ّبأّن الشعر :أن يتجاوز بناء القصيدة القدمي القائلعند نازك املالئكةاستطاع الفكر احلداثي
م موزون مقفى..، فاستبدل نظام الشطرين بنظام السطر ، و مسح بتعدد القوايف و األوزان،  هو كال

بعدما رأى أّن ترتيبها على طريقة اخلليل 
ليس معيارا تبىن عليه مجيع القصائد، بل الّلغة هي األساس يف صناعة الشعر.

خلارجّية ات اليت مّست البنّية الداخلّية و أفرزت احلداثة حقيقة مؤّداها أّن التغّيريات و التجديدا
ات حداثة موازيّة للشعر يف الشعريّة، فنشأتللشعر ال بّد هلا من نقد حداثّي يتوافق مع تلك التغريّ

اال النقدّي أيضا.
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ر من قوال ب املوروث، و نادت إىل التجريب أّن الشاعرة نازك املالئكة سعت إىل التحّر
دين على مستوى إيقاع الشعر اخلروج على الشكل التقليدّي للقصيدة العربّية، فكانت مو  اّد ن 

. العرّيب املعاصر، دون أن تتخّلى عن أصول الوزن و القافّية بشكل كلّي


ا لّلغة العربّية و الذود عنها و احرتامه
نة ا بدعوى التجديد و التصدّي لكل من أرادو  تها مواكبة العصر.االس


. بشقيه النظرّي و التطبيقّي
كتابتها للكانت نازك املالئكة يف تبنيها حلركة الشعر احلر و

احلياة املعاصرة بكل تفاصيلها، قضاياه، و و 
.االجتماعيبني األمل املنشود و الواقع حماِولة بذلك التقليل من شساعة البون

القصيدة عند نازك املالئكة أضحت جتربة شعوريّة ، و ذلك اللتصاقها بالواقع املعاصر املتغريّ

 ل ما يشّد إنتباه القارئ لشعر نازك املالئكة هو ظاهرة احلزن و القلق و اخلوف الذي إّن أّو
َِْد عن سنن أبدعت يف التعبري عنه بفنيّات مجالّية و أنسا ق تعبرييّة مغايرة، و هي يف كل هذا مل حت

. ا ظّلت وفّية ألصالة هذا الّلسان و تراثه الّلغوّي الّلسان العرّيب، و إّمن
 إّن ما حققته نازك املالئكة من امتدادات حول منجزها الشعرّي و النقدّي كان سعّيا منها

إبداعّية مشرقة، كما كانت تسعى لتحقيق الوجود لتحقيق الذات األنثوية عن طريق تأسيسها لسرية 
غاير لواقع ُمينَّ باالنكسارات وذلك باهلجرة إىل الرتاث حبثا عن منفذ جديد م،الفعلّي للذات العربّية

تفقد األمل يف نيل شرف احلريّة و جعلتها ،اهلزائم السياسّية اليت عبثت بوجدان النفس العربّية و 
فقد بالقهر و االندحار و العدمّية، و ة بعدما سيطر عليها اإلحساس العدالة االجتماعية، خاصّ و 

التواصل و العجز عن تغيري الواقع.
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، و سرى يف إبداعها الشعرّي حىت وصل إىل هنا اشتعل فتيل يف رماد نازك املالئكة النقدّي
داخل أطٍر الذروة، فاستحال شظايا ثائرة على كّل أشكال احلصار املفروضة على الواقع العرّيب 

إيديولوجّية.
يديّة املغايرة لألطر القدمية، 

يف تعبريات األسى و احلزن و الرفض و التمّسك بعزّة الرتاث و استثارة الروح الوطنّية و القومّية.و 
اإليقاع و االنزياح، وهي تقنيات ظّلتمن أهم اآلليات اليت اشتغلت عليها نازك املالئكة ،

، دون الغوص يف األعماق، فنازك املالئكةبداع نازك املالئكةحتوم يف جمملها حول املستوى األفقي إل
تطبيقا، إال أّن نزوعها حنو التجريب فيما ا بالشعريّة و باحلداثة تنظريا و امتلكت وعيا فنّيا و نقديّ 

ل منعرجا حامسا يف مسارها اإلبداعّي و يف مسار القصيدة العربّية بشكل عام،  رغم على الالذي شّك
و بروز بعض الفجوات بني النظريّة و التطبيق فيما خيص تعثّر هذه التجربة يف بعض جوانبها من 

شعرها احلر.
ر بذاتني خمتلفتني، و هو فيما يبدو أمر طبيعيّ  خاّصة إذا علمنا بأّن نازك املالئكة كانت تفّك

.
جيدر بنا القول أّن جتربة نازك املالئكة اإلبداعّية حظيت مبتابعة نقديّة قويّةو يف األخري

أسهمت يف تغيريّ الذوق األدّيب العام و الرتويج ألمناط شعريّة جديدة و جتارب جديدة و لغة جديدة 
أيضا.
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1993.

ـــــات القـــــرن -37 ـــــيس): فاحتـــــة لنهاي ـــــي أمحـــــد ســـــعيد (أدون ـــــة جديـــــدة–عل ـــــات مـــــن أجـــــل ثقافـــــة عربّي دار -بيان
.1980: 01العودة، بريوت، ط 

.1978: 02ط -بريوت-علي أمحد سعيد: زمن الشعر، دار العودة-38
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.1972: 01بريوت، ط -علي أمحد سعيد: مقدمة للشعر العريب، دار العودة-39

: 01علـــــــي جعفـــــــر العــــــــالق: الشـــــــعر و التلقــــــــي، دراســـــــات نقديـــــــة، دار الشــــــــروق للنشـــــــر و التوزيــــــــع، ط -40
1997.

ــــــــاب العــــــــرب، -41 اد الشــــــــعر العــــــــرّيب احلــــــــر، منشــــــــورات إحتــــــــاد الكّت فــــــــاتح العــــــــّالق: مفهــــــــوم الشــــــــعر عنــــــــد رّو
.2005دمشق: 

ــــــة -42 ــــــامر: الّلغــــــة الثانّي ــــــة و امل–فاضــــــل ث صــــــطلح يف اخلطــــــاب النقــــــدّي العــــــرّيب يف إشــــــكالّية املــــــنهج و النظرّي
.1994: 01املركز الثقاّيف العرّيب، ط -احلديث

.1966دمشق، -ليلي الصباغ: من األدب النسائي املعاصر، منشورات وزارة الثقافة-43

ــــــــة يف الشــــــــعر العــــــــرّيب املعاصــــــــر-44 ــــــــا و مظاهرهــــــــا-حممــــــــد محــــــــود: احلداث ا ــــــــاب، -بي ــــــــة للكت الشــــــــركة العاملّي
.1996: 01ان، ط لبن-بريوت

ــــــاب -45 ــــــاد الكت اد، منشــــــورات إحتّ حممــــــد راضــــــي جعفــــــر: االغــــــرتاب يف الشــــــعر العــــــريب املعاصــــــر، مرحلــــــة الــــــرّو
.1999العرب، 

ــــــة -46 ــــــرتاث و احلداث : ال ــــــد اجلــــــابرّي ــــــة-دراســــــات و مناقشــــــات–حممــــــد عاب ــــــريوت-مركــــــز الوحــــــدة العربّي -ب
.1991: يوليو: 01لبنان، ط 

: 02غــــــــــذامي: تأنيــــــــــث القصــــــــــيدة و القــــــــــارئ املختلــــــــــف املركــــــــــز الثقــــــــــايف العــــــــــرّيب، ط حممــــــــــد عبــــــــــد اهللا ال-47
2005.

امي: تشـــــــريح الـــــــنص، مقاربـــــــة تشـــــــرحيّية لنصـــــــوص شـــــــعريّة معاصـــــــرة، املركـــــــز الثقـــــــايف -48 حممـــــــد عبـــــــد اهللا الغـــــــّذ
.2006: 02العرّيب، الدار البيضاء، املغرب، ط 

.1977ملعاصر، دار املعارف، مصر، ط حممد فتوح أمحد: الرمز و الرمزية يف الشعر ا-49

حممـــــــــد مصـــــــــطفى هــــــــــدارة: دراســـــــــات يف األدب العـــــــــريب احلــــــــــديث، دار العلـــــــــوم للطباعـــــــــة و النشــــــــــر، ط -50
01 :1990.
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املــــــدارس، الــــــدار البيضــــــاء، ط -حممــــــد مفتــــــاح: الــــــنص مــــــن القــــــراءة إىل التنظــــــري، شــــــركة النشــــــر و التوزيــــــع-51
01 :2000.

.01اجلديد، مؤسسات ع. بن عبد اهللا للنشر و التوزيع، تونس، ط حممد مندور: يف امليزان-52

، مــــــــــايو: 01ط –بــــــــــريوت --53
1974.

.1971، 02ط -بريوت-نازك املالئكة: الصومعة و الشرفة احلمراء، دار العلم للماليني -54

.1998كة: ديوان، يغريّ ألوانه البحر: اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، نازك املالئ-55

ــــــــــة لقصــــــــــور الثقافــــــــــة، ينــــــــــاير: -56 نـــــــــازك املالئكــــــــــة: ســــــــــيكولوجّية الشــــــــــعر و مقــــــــــاالت أخــــــــــرى، اهليئــــــــــة العاّم
2000.

الد: 02بريوت، ط -شجرة القمر، دار العودةديوان: نازك املالئكة: -57  ،02 ،1979.

الد: 02بريوت، ط -شظايا و رماد، دار العودةديوان:نازك املالئكة:-58  ،02 ،1979.

الد: 02بريوت، ط -قرارة املوجة، دار العودةديوان: نازك املالئكة: -59  ،02 ،1979.

.1962، 01نازك املالئكة: قضايا الشعر املعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط -60

.1978، 01لصالة و الثورة، دار العلم للماليني، بريوت، ط نازك املالئكة: ل-61

الــــــــــــــــد: ديــــــــــــــــوان: نــــــــــــــــازك املالئكــــــــــــــــة: -62 ان،  ـ نســـــــــــــــ لإل ـة  أغنيّـــــــــــــــ اة و  ـ احلـيــــــــــــــ اة  ـ أســـــــــــــــ -، دار العــــــــــــــــودة01م
.1997بريوت،

.2007: 01نبيل منصر: اخلطاب املوازي للقصيدة العربّية، دار توبقال للنشر، ط -63

ـــــــذير العظمـــــــة: مـــــــدخل إىل الشـــــــع-64 ـــــــادي األديب الثقـــــــايف، جـــــــدةن ـــــــة، الن -ر العـــــــريب احلـــــــديث، دراســـــــة نقدّي
.1988: 01السعودية، ط 
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نســـــــيب نشـــــــاوي: مـــــــدخل إىل دراســـــــة املـــــــدارس األدبيـــــــة يف الشـــــــعر العـــــــريب املعاصـــــــر، ديـــــــوان املطبوعـــــــات -65
.1984اجلامعية، 

66- ، ــــــــة، ترمجــــــــة، فاطمــــــــة اجليوشــــــــّي ــــــــورغن هابرمــــــــاس: القــــــــول الفلســــــــفّي للحداث ــــــــةي -منشــــــــورات وزارة الثقاف
.1995-دمشق

ـــــــــذ نشـــــــــأته حـــــــــىت عـــــــــام –يوســـــــــف الصـــــــــائغ: الشـــــــــعر احلـــــــــر يف العـــــــــراق -67 منشـــــــــورات احتـــــــــاد -1958من
.2006الكتاب العرب، دمشق:

ــــــــــار: بنـــــــــاء القصـــــــــيدة يف النقــــــــــد العـــــــــريب القـــــــــدمي، يف ضــــــــــوء النقـــــــــد احلــــــــــديث، دار -68 يوســـــــــف حســـــــــني بّك
.1982لبنان، -بريوتاألندلس للطباعة و النشر و التوزيع، 

:الرسائل الجامعّية

االلتـــــــــزام يف شـــــــــعر بـــــــــدر شـــــــــاكر الســـــــــياب، رســـــــــالة ماجســـــــــتري يف اآلداب و لغـــــــــات الشـــــــــرق أمـــــــــل ديبـــــــــو:-1
.1982لبنان: -األدىن، اجلامعة األمريكية يف بريوت

أدونــــــيس حبيــــــب بــــــوهرور: اخلطــــــاب الشــــــعري و املوقــــــف النقــــــدي يف كتابــــــات الشــــــعراء العــــــرب املعاصــــــرين، -2
قســـــــنطينة: -و نـــــــزار قبـــــــاين أمنوذجـــــــا، أطروحـــــــة دكتـــــــوراه يف العلـــــــوم و األدب العـــــــريب احلـــــــديث، جامعـــــــة منتـــــــوري

2006-2007.

اجلوانــــــب اإلنســــــانية و الظــــــواهر الفنيــــــة يف شــــــعر نــــــازك املالئكــــــة، رســــــالة ماجســــــتري ســــــامية صــــــادق ديــــــوب:-3
2007.

اخلطـــــاب النقـــــدي عنـــــد ابـــــن وكيـــــع التنيســـــي، أطروحـــــة دكتـــــوراه يف األدب العـــــريب، جامعـــــة بـــــن حيـــــي:عبـــــاس-4
.2004-2003اجلزائر: 

رســــــــــالة -دراســــــــــة مقارنــــــــــة-املــــــــــوت يف شــــــــــعر الســــــــــياب و نــــــــــازك املالئكــــــــــةعيســـــــــى ســــــــــلمان الــــــــــدرويش:-5
2003.
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ـــــدي:كـــــرمي عبـــــاس حســـــنيال-6 ـــــروادكرجيـــــي الزبي يف اخلطـــــاب النقـــــدي -القصـــــيدة احلـــــرة عنـــــد شـــــعراء العـــــراق ال
.2004-العراقي

:المجّالت و الجرائد

جـــــابر عصـــــفور، معـــــىن احلداثـــــة يف الشـــــعر العـــــريب املعاصـــــر، جملـــــة فصـــــول، اهليئـــــة املصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، -1
.1984، سبتمرب: 02، اجلزء: 04، العدد: 04لد: ا

ــــــة، جملــــــة فصــــــول،-2 ــــــة للحداث ــــــدة ســــــعيد، املالمــــــح الفكرّي ــــــاب،خال ــــــة املصــــــرية العامــــــة للكت ــــــد: اهليئ ، 04ال
.1984، 03العدد: 

ــــــة التفــــــاؤل و النبــــــوءة يف قصــــــيدة نــــــازك املالئكــــــة (للصــــــالة و الثــــــورة)، عبــــــور مــــــن -3 شــــــريف بشــــــري أمحــــــد، بني
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ملخص 

الشاعرة نازك یكمن السبب الرئیسي من وراء اختیاري لموضوع الرسالة ھو كون 
شكلت عالمة بارزة في تاریخ الثقافة العربّیة المعاصر، الرتباط منجزھا بالحداثة المالئكة

على مستوى تشكالت مراحل الشعر العربي الحدیث، وعلى مستوى حیاتھا كذات، شاكست 
البنیة االجتماعیة بإحداث خلخالت في البنى الثقافیة سمحت بالتخطي إلنجاز الحداثة كحاجة 

دراستھا في دار المعلین العالیة أعوامرحم عراق األربعینیات ، بدأت بوادرھا تتحرك في
خاصة في الدراسات ھذه الشاعرة حظیت بأھمیة".شظایا ورماد"وصدور دیوانھا الرائد 

منجزھا شعرا و تنظیرا بصعود قصیدة التفعیلة، التي كانت المالئكة أحد الرتباطالنقدّیة 
حور الشعریة لدى نازك المالئكة عبر من التجربة وعلیھ یروم ھذا البحث الحدیث ع.روادھا
ف عن نظریتھا النقدیة في صوغ إبداعھا شكم، و الذي ی1947نقدي الصادر سنة بیانھا ال

علما . الشعري القائم على التشكیل الفني، والحس القومي و التراث و أیضا الذات و الوجود
الدراسة المتواضعة ال تّدعي بأنھا الكلمة الفصل في نازك الناقدة، و في مدى حداثة أن ھذه

واسعة، سواء تكون قریبة منھا، ألن جھود نازكأنالبیانات الشعریة، و إنما طمحت إلى 
نھ ال أأي باحث ألدوات البحث إالامتلكري أو التطبیقي، و مھما ینظتكانت في الحقل ال

.في مجال العلوم اإلنسانیةباب خلف أي دراسةیغلق الأنیمكنھ 

: الكلمات المفتاحیة

؛التنظیر الشعري؛الشعریةالنظرّیة؛تراثال؛الحداثة؛البیانات الشعریة؛الشعر المعاصر
.التجدید؛ نازك المالئكة؛ نقد النقد؛الشاعر الناقد

2015فبرایر 10نوقشت یوم 
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