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المحاضرة الخامسة :الحداثة الشعرية 01
يعترب مصطلح احلداثة بصفة عامة واحلداثة الشعرية بصفة خاصة من أكثر ادلفاىيم اليت القت تساؤالت كثَتة
وزلاوالت عديدة قصد ضبط ماىيتها وربديدىا؛ وذلك لزئبقية ادلصطلح وحركيتو اليت ذبعلو يتغَت بتغَت النقاد واذباىاهتم
ومذاىبهم الفكرية وىو ما أحدث جدال عند العامل برمتو وبشقيو العريب والغريب ،ويف ىذه احملاضرة سنحاول التطرق إىل
مصطلح احلداثة ومفهومها ،مث التطرق إىل حدود ادلصطلح يف البيئة الغربية والعربية وأىم األعالم الذين أشاروا إليو .لتكون
احملاضرة الالحقة حديثا عن احلداثة الشعرية وأىم ما قيل فيها وأىم مرتكزاهتا.
 -1في مفهوم الحداثة:
إن مصطلح احلداثة ىو من أكثر ادلصطلحات خلقا لالختالف؛ وذلك راجع إىل عد ربدد معناه بدقة فكما يقول
محمد خضر عريف يف معرض حديثو عن ىذه القضية « ىناك خلط بُت مصطلح احلداثة ()modernism
وادلعاصرة ( )modernityوالتحديث ( ،)modernizationوصبيع تلك ادلصطلحات كثَتا ما تًتجم إىل احلداثة
على الرغم من اختالفها شكال ومضمونا وفلسفة »  ،وعليو يكون االستقبال العريب فيو نوع من اللبس ألن كل مصطلح
حييل إىل اذباه سلتلف عن اآلخر؛ فادلصطلح األول  modernismال يرتبط باذباه أديب حبت وال يرتبط باجلانب
اإلبداعي ،وإمنا يدعو إىل شق عصا الطاعة والتمرد على الواقع جبوانبو ادلختلفة .أما ادلصطلحُت اآلخرين فهما أقرب إىل
معٌت ادلعاصرة والتجديد إذا ما صبعا مع بعضهما البعض.
يعترب مصطلح احلداثة وإن صعب ربديد دبفهومو بدقة ،الضوء ادلسلط على كل ما ىو جديد ومستحدث إذ ديثل
يف النهاية « ثورة على التقليد ورىانا على التجريد والتجريب والتجديد »؛ ألجل التحرر من قيود كل ما ىو منطي والسَت
قدما ضلو رؤية فلسفية وثقافية جديدة .ولعل الشيء األكيد ىو أن مصطلح احلداثة حىت وإن تغَت بتغَت االذباه الذي
ينتمي إليو دعاتو ،يبقى الثابت فيو ىو الثورة على الواقع بكل حدوده سواء السياسية أو الدينية العقائدية واالجتماعية،
وطبعا اجلانب األديب والفٍت؛ ذلك أن احلداثة تعد وتعترب طريقة يف التفكَت وىو األمر الذي جعلها تنفي فكرة االحتكار
واالنتماء جملال دون اآلخر وىو ما ذىب إليو جان بودريار حُت اعترب احلداثة تنفي عن نفسها أن تكون « مفهوما
سوسيولوجيا أو مفهوما سياسيا أو مفهوما تارخييا حيصر ادلعٌت ،وإمنا ىي صيغة شليزة للحضارة تعارض صيغة التقليد»
وت تعدى ىذا وذاك إىل زبصصات أخرى .وبذلك يكون ىم احلداثة التغيَت والتجديد واالستمرار الذي جيعلها تتحرر من
كل ما حيصرىا ويقيدىا ضمن إطار زلدد.
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يتفق أغلب ادلهتمُت باحلداثة على أن كلمة  modernitéظهرت ألول مرة يف القرن  11ولكن يبقى
االختالف حول أول من استعملها ،ويقال بأن بلزاك ىو أول مستخدم ذلا سنة 1223م ،بينما كانت ىناك آراء أخرى
تقول بأن فرانسوا شاتوبريان أول من استخدم ادلصطلح وأول من استعمل كلمة احلداثة عام 1241م ،ولكن االتفاق
العام أكد على أن الشاعر الفرنسي شارل بودلير صاحب ديوان أزىار الشر ىو أول من صاغ مفهوما للحداثة حُت قال
« ما أعنيو باحلداثة ىو العابر واذلارب والعرضي ،إهنا نصف الفن الذي يكون نصفو اآلخر ىو األبدي الثابت » ،فنظرة
بودلَت مل تكن ضيقة زلددة اجملال بل كانت تشمل كل رلاالت احلياة باستخالص كل ما ىو أزيل من أي شيء عابر،
وثنائية احلاضر واألزل ثنائية لفهم احلداثة عنده؛ فهو يؤكد على ضرورة االرتباط بروح العصر والتعبَت عنو وأن « الفن
جيب أن يكون أص يال وحقيقيا يف تعبَته عن الطابع احمللي ،وليست أصالة الفن يف زلاكاة الفن اليوناين أو الروماين إمنا يف
نقل ادلشاعر احلقيقية ،احلزينة والعميقة ،ادلفرحة والكئيبة » فاحلداثة تسعى إىل تأسيس ذاهتا من خالل البحث عن كل ما
ىو جديد وغَت متوقع وقطع الصلة بادلاضي والتطلع ضلو ادلستقبل.
مل يكن بودلَت وحده من نادى بالقطيعة الزمنية مع ادلاضي يف ربديد ماىية احلداثة ،بل وافقو يف ذلك الروائي
الفرنسي فلوبير بقولو « :احلداثة ىي التعصب للحاضر ضد ادلاضي دبعٌت أن الوعي احلداثي ليس تشبعا لسلطة ماضوية
وحنينا إىل األصل وحقبة ذىنية بل ىو سبجيد للحاضر وانفتاح على اآليت » ،ولردبا سبثل ىذه اجلزئية –القطيعة مع
ادلاضي -أىم مسات احلداثة وذلك لرغبة الكثَتين يف البحث عن كل ما ىو جديد وغَت مألوف.
ومن الذين خاضوا يف حبر احلداثة باحثُت عن ادلعاين ربيل على ادلصطلح ،صلد روالن بارت الذي شبهها
باالنفجار العظيم الذي تصعب السيطرة عليو فيقول « :يف احلداثة تنفجر الطاقات الكامنة ،وتتحرر شهوات اإلبداع يف
الثورة ادلعرفية مولدة يف سرعة مذىلة وكثافة مدىشة أفكارا جديدة وأشكاال غَت مألوفة وتكوينات غريبة وأقنعة عجيبة،
فيقف بعض الناس منبهرا هبا ،ويقف بعضهم اآلخر خائفا منها ،وىذا الطوفان ادلعريف يولد خصوبة ال مثيل ذلا ،ولكنو
يغرق أيضا » وعليو تكون احلداثة بالنسبة لبارت قائمة على فكرة التغيَت والتجاوز ،ولكنها كذلك تشابو السالح ذو
احلدين.
مل يكن الغموض والتباين الذي أصاب مصطلح احلداثة مقتصرا فقط على العامل الغريب ،بل وصل إىل البيئة
العربية كذلك فلم حيدث اتفاق نبُت على تعريف موحد وشامل ودقيق للحداثة ،ولكن كان ىناك اصباع على أن احلداثة
تتعارض مع كل ما ىو تقليدي لو صلة بادلاضي والًتاث واألصالة ،وىي عبارة عن سعي ضلو التغيَت والتجديد .ومن

األعالم العرب الذين سعوا إىل اجياد وتقدمي معٌت للحداثة صلد أدونيس الذي عرفها بقولو « :احلداثة رؤيا جديدة وىي
جوىريا رؤيا تساؤل واحتجاج ،تساؤل حول ادلمكن واحتجاج على السائد ،فلحظة احلداثة ىي حلظة التوتر أي التناقض
والتصادم بُت البٌت السائدة يف اجملتمع ،وما تتطلبو حركتو العميقة التغيَتية من البٌت اليت تستجيب ذلا وتتالءم معها»
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فاحلداثة عند أدونيس ىي زلاولة جاىدة للخروج عن الثابت والنمطي ألجل خلق شيء جديد مغاير سلتلف عما تعودنا
عليو.
ترتبط احلداثة عند عبد السالم مسدي بالرؤية الزمنية اليت تركز على إلغاء فكرة العصرنة – أي ارتباط احلداثة
بعصر دون آخر -فاحلداثة عنده ىي « رؤية واعية إلقامة عالقات دائمة التجدد بُت الظرف اإلنساين وبُت اجلوىري
ادلوروث ،وذلك من أجل استمرار العالقة االبداعية لإلنسان مع لغتو اليت سيكون صانعا ذلا من خالل ما يضيفو إليها
بديال من ادلتغَتات ادلنقرضة ،كما أن اللغة صانعة لو من خالل ىيمنتها عليو بواسطة الثوابت اجلوىرية » فاحلداثة بالنسبة
للمسدي تعمل على صقل ادلوروث ألجل تعزيز اجلوىري.
ويرى كمال أبو ديب بأن احلداثة « انقطاع معريف ذلك أن مصادرىا ادلعرفية ال تكم يف ادلصادر ادلعرفية للًتاث،
يف كتب ابن خلدون األربعة أو يف اللغة ادلؤسساتية والفكر الديٍت ،كون اللغة مركز الوجود ،وكون السلطة السياسية مدار
النشاط الفٍت ،كون الفن زلاكاة للعامل اخلارجي ،واحلداثة انقطاع ألن مصادرىا ادلعرفية ىي اللغة البكر والفكر العلماين،
وكون االنسان مركز الوجود ،وكون الشعب اخلاضع للسلطة مدار النشاط الفٍت ،وكون مصدر ادلعرفة اليقينية ،إذا كان شبة
معرفة يقينية وكون الفن خلقا لواقع جديد » .وبالنسبة لغالي شكري فإن احلداثة كانت سبثل مواكبة احلضارة يف صورىا
ادلتعددة إذ يقول « :احلداثة عند شعرائنا اجلدد مفهوم حضاري ،وىو تصور جديد للكون واإلنسان واجملتمع ،والتصور
احلديث وليد ثورة العامل احلديث يف كافة مستوياهتا االجتماعية والتكنولوجية والفنية ».
ورلمل القول أن مفهوم احلداثة قد تنوع واختلف باختالف مشارب النقاد الذين ربدثوا عنو ،ولكن الثابت يف كل
ما سبق يشَت إىل أن احلداثة سبثل توجها فلسفيا وفكريا مبنيا على العقل يهدف إىل التغيَت يف أي رلال.
 -2الحداثة عند الغرب:
كما قلنا سابقا إن احلداثة عند الغرب كانت إرىاصاهتا األوىل مع الشاعر الفرنسي بودلَت ،وقد كان لظهورىا
عوامل وأسباب لعل أمهها كثرة ادلذاىب والتيارات الفكرية واالذباىات الفكرية اليت كانت البالد الغربية زلضنا ذلا ،مث
دخول ىذه األخَتة يف مرحلة مسيت بعصر النهضة أو العصر اجلديد عصر االنفجار الفكري « فاحلداثة يف الغرب مل
تكن طفرة ،ومل تكن قفزة يف اذلواء ،ومل تكن مولودا لقيطا  ...وإمنا كانت تطورا طبيعيا ومنطقيا لسَتورة الفكر الغريب،
والفلسفة الغربية ،والقيم الغربية ،والدارس للفلسفة الغربية سيكتشف بسهولة مدى ارتباط ادلدارس السياسية واالقتصادية
والفنية واألدبية والنقدية الغربية بتلك الفلسفة ،وسيكتشف كيف أن مصطلحات تلك الفلسفة قد رحلت ،لتستخدم يف
اخلطاب النقدي واألديب واالقتصادي »  ،وعليو تكون احلداثة الغربية كما قلنا نتاجا لعديد من ادلذاىب والفلسفات
ادلتناقضة من جهة ،ومن جهة أخرى نتاج لتمرد صارخ عن النظام اإلقطاعي.
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إننا إذا أردنا ربديدا زمنيا ثابتا للفًتة ظهور ادلصطلح ،سنجد أنفسنا أمام آراء سلتلفة متعددة ولكننا سنحاول
األخذ بالرأي األقرب إىل ادلنطقية ،والذي يقول بأن ادلهاد األول لفكرة احلداثة كان مع بودلَت الفرنسي عام 1230م
بباريس ،فالكثَت من النقاد ذىبوا إىل القول بأن فًتة احلداثة انطلقت من « رحم الثورة الفرنسية اليت ركزت بالرغم من
فًتهتا اليعقوبية الدموية على سيادة العقل والتعقل والعقالنية ،وىي مقوالت انتشرت يف عصر األنوار األورويب » كان ذلا
أثر كبَت يف زبليص أوروبا من ظالمها ،ودخوذلا لعصر جديد مسي بعصر احلداثة.
مل تكن مسَتة احلداثة الغربية سهلة ذلك أن مرت بثالث أزمات كان ذلا وقعها يف ربديد مسارىا ،فكانت « األزمة
األوىل قد برزت يف أواخر القرن الثامن عشر مع الثورة الفرنسية اليت جسدت ادلثل احلديثة يف رلال السياسة ،أما األزمة
الثانية فإهنا ظهرت يف أواخر القرن التاسع عشر حيث مت اإلعالن عن بداية اهنيار مثل التقدم والعقالنية والليربالية ،يف
حُت األزمة الثالثة تفجرت يف أواخر الستينيات من ىذا القرن وما زالت مل تنتو عالماهتا وتعبَتاهتا بعد » ،فاحلداثة نشأت
وامتدت يف األقطار األوروبية لتخرج عنها بعد ذلك إىل الواليات ادلتحدة والبالد العربية.
 -3الحداثة عند العرب:
إن البحث عن جذور احلداثة يف البيئة العربية جيعلنا نغوص يف عمق ادلنتج األديب العريب القدمي ،إذ تتبُت مالمح
احلداثة من خالل شعراء العصر العباسي الذين ضبلوا لواء التجديد والتمرد عرب شق عصا الطاعة عن ادلوروث الشعري
القدمي ،وكان على رأسهم بشار بن برد ،وأبو نواس الذي وقف أمام الطلل وعيناه تفيضان ازدراء ذلذا الذي سيجو
التقليد بقدسية عرب القرون ،ونفسو شلتلئة بروح البيئة اجلديدة .وكذلك فعل أبو تمام فرفض القدمي وسعى ضلو ما ىو
جديد على مستوى اللغة الشعرية فازبذت احلداثة عنده « بعدا آخر ىو ما ديكن أن نسميو بعد اخللق ال على مثال فهو
مل يهدف إىل ادلطابقة بُت احلياة والشعر بل ىدف إىل خلق عامل آخر يتجاوز العامل الواقعي » .بعد ذلك امتدت احلداثة
يف العصر احلديث إىل طو حسُت الذي ذىب إىل أن سبل التفوق والتغيَت ال تكون إال عرب السَت على النهج الذي رمسو
الغرب للوصول إىل التطور واالستقالل العقلي والنفسي الذي « ال يكون إال باالستقالل العلمي واألديب والفٍت » ،مث
امتدت احلداثة لتصيب كال من صباعة الديوان ،وأبولو وادلهجر.
إن تلقي احلداثة عند العرب كان من منطق االنبهار دبا توصلت إليو احلضارة الغربية بفعل احلداثة؛ وىو ما ذىب
إليو طه حسين عندما قال بضرورة التعلم كما تعلم األورويب ألجل الوصول إىل حياة يراىا مثالية يف كل جوانبها ،ويؤكد
أنطوان مقدسي غربية احلداثة فيقول  « :إن احلداثة ليست ظاىرة عربية باألصل ،فهي أتتنا ككافة التيارات الفكرية
واإليديولوجية واألدبية والفنية وغَتىا من العامل ادلصنع ،مث تأصلت تدرجييا وأنتجت على اخلصوص يف رلال األدب
مؤلفات عربية خالصة أو تكاد تكون خالصة ،أي ذلا الكثَت من األصالة ».
4

يعد أدونيس ادلنظر األول وأبرز من دعى إىل احلداثة يف العامل العريب ،ويرى بأهنا « الصراع بُت النظام القائم على
السلفية ،والرغبة العاملة لتغيَت ىذا النظام وقد تأسس ىذا الصراع يف أثناء العهدين األموي والعباسي ،حيث نرى تيارين
للحداثة:
 األول سياسي فكري ،يتمثل يف جهة يف احلركات الثورية ضد النظام القائم ،بدءا من اخلوارج وانتهاء بثورة الزنجمرورا بالقرامطة واحلركات الثورية ادلتطرفة ،ويتمثل من جهة ثانية يف االعتزال والعقالنية واإلحلادية يف الصوفية على
األخص ()...
 أما التيار الثاين ففٍت ،وىو يهدف إىل االرتباط باحلياة اليومية كما عند أيب نواس ،وإىل اخللق ال على مثال خارجالتقليد وكل موروث عند أيب سبام ».
ويلخص أدونيس حديثو عن احلداثة من جانب النقد والتنظَت يف ست نقاط جاءت على النحو اآليت:
 أوال :ليست احلداثة يف ذاهتا قيمة إجيابية ،فقد تكون احلداثة اضلطاطا ورداءة.
 ثانيا :احلداثة رلرد مسة.
 ثالثا :مشكلة احلداثة كما حبثتها أنا شخصيا ،عدت إىل تارخييتها يف النقد العريب القدمي واستفدت طبعا من
تارخييتها يف النقد العريب.
 رابعا :تًتكز أمهية احلداثة يف كوهنا حساسية حادة باحلاضر وانقطاع عن التقليدي.
 خامسا :احلداثة عالقات مغايرة بُت ادلفردة وادلفردة ،على مستوى اللغة ،بُت اللغة والعامل ،وبُت الشاعر والعامل.
 سادسا :إذا قومنا النتاج الشعري العريب الراىن استنادا إىل ما تقدم ،فإن ىذا الشعر ال يزال بعيدا عن الدخول
يف احلداثة ،خصوصا أن احلداثة انفتاح على رلهول ما ،حييل دائما من رلهول ،إىل رلهول آخر ال ينتهي،
والشعر العريب ادلسمى حديثا اليوم ىو يف معظمو ال حييل إال إىل ادلعلوم ،وهبذا ادلعٌت ال يزال بعيدا عن احلداثة.
بعض المراجع المعتمدة في المحاضرة:
-1

صلوى علي غريب :الحداثة بين دعاتها وخصومها.

-2

زلمد الشيكر :هايدغر وسؤال الحداثة.

-3

عبد الغٍت بارة :إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر.

-4

زعربان علي رضا النحوي :تقويم نظرية الحداثة.

-5

نور الدين أفاية :الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة.

-6

أدونيس :الثابت والمتحول (بحث في اإلتباع واإلبداع عند العرب) صدمة الحداثة.
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المحاضرة السادسة :الحداثة الشعرية 02
الحداثة الشعرية:
لقد استخدمت احلداثة يف األد ب كفرع وجزء من احلداثة يف الفكر ،وقد مت استعارة ىذا ادلصطلح ليشَت إىل نزوع
جذري لتجديد بنية النص الفٍت واألديب ذبديدا شامال على مستوى الرؤيا والتقنية  ،وقد كان لتأثر الشعراء العرب
بنظرائهم الغرب انعكاس كبَت أدى مثال إىل « ظهور الشعر ادلرسل عند عبد الرضبن شكري ،والتجديد اللغوي عند جربان
خليل جربان وغَتمها ،مث جاء شعر التفعيلة على يد كل من نازك ادلالئكة وبدر شاكر السياب ليدشن بداية من الشكل
العمودي أخَتا ظهور قصيدة النثر على يد يوسف اخلال وأدونيس وغَتمها » ،وبذلك تكون احلداثة الشعرية بيانا لنضال
ادلبدعُت وسعيهم خللق بداية ربول يف القصيدة العربية عرب خلق أشكال وطرائق جديدة يف التعبَت من خالل الًتكيز على
فكرة ادلغايرة واالختالف عن السائد وادلوروث.
الحداثة الشعرية الغربية:
إنو وكما أشرنا سابقا يعترب بودلير ىو أول من تطرق إىل مصطلح احلداثة ،أما مفهومو للحداثة الشعرية فينطلق من
فكرة البحث عن كل ما ىو جديد من خالل قطع الصالت مع ادلاضي العتيق فهو كان يؤكد على « ضرورة التعبَت عن
روح العصر ،ومل يهرب مطلقا من نثرية احلياة ادلعاصرة وليم يتقوقع يف برجو العاجي كغوتييو بل على العكس سبكن من
استيعاب ىذه النثرية دبنتهى تواترىا وبكل ملكتو اإلبداعية » ،فسعى إىل البحث عن اجلمال ادلوجود يف عصره والتعبَت
عنو من خالل التخلص من األساليب التقليدية؛ ألن الفن « جيب أن يكون أصيال وحقيقيا يف تعبَته عن الطابع احمللي،
وليست أصالة الفن يف زلاكاة الفن اليوناين أو الروماين  ،إمنا يف نقل ادلشاعر احلقيقية احلزينة والعميقة ،ادلفرحة والكئيبة »
فاحلداثة تسعى إىل تأسيس ذاهتا من خالل البحث عن كل ما ىو جديد وغَت متوقع وقطع الصلة بادلاضي.
أما احلداثة الشعرية عند رامبو فتقوم على ابتكار األساليب اجلديدة وفصل الذات الشخصية عن الذات الشعرية
واإلديان ادلطلق باإلبداع واخللق الفٍت ،ويؤكد ذلك بقولو « من الضروري أن نكون زلديثن قطعا » والباحث يف ماضي
رامبو يعرف بأنو كان منذ صغره متمردا على كل ما ىو مألوف ،عاشقا لكل ما ىو خارق للعادة ،ولقد كان اسهامو يف
تأسيس احلداثة الشعرية من خالل مبدأ الغموض واخليال والرؤيا واحللم للسمو إىل ما فوق الواقع ،ليتجاوز اإلحساس
العميق بالعجز الذي أصابو يف التعبَت الواقع.
بعد كل من بودلَت ورامبو يطالعنا ماالرميه الذي يرى بأن أساس احلداثة الشعرية ىو االبتكار واإلحياء « فالشعر
ال ينبغي أن يتشكل من الكلمات ولكن من األحاسيس ،والشاعر احلداثي يكتب بأحاسيسو وشعوره ،وبأشكال لغوية
تعيد بناء أىرامات الشعور واألحاسيس يف تأججها عن طريق اللغة يف شكليتها » ،ومثلما نادى كل من بودلَت ورامبو
بالغموض يف الشعر ،نادى ىو اآلخر بادلبدأ نفسو « فإذا كانت احلداثة تفكَتا يف الالمفكر فيو ،فإهنا شعريا حبث عما مل
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حيدث » ؛ ألن الشعرية ىي شعرية األحاسيس الباطنية واالنفعاالت ادلتأججة ال شعرية القوالب اجلاىزة ،وىي ابتكار
وتشكيل وتوليد معان جديدة يسودىا الغموض.
إضافة إىل ىؤالء األعالم صلد الشاعر الربيطاين الذي كان ألفكاره بالغ األثر يف ادلنتج الشعري العريب وىو توماس
إليوت الذي كان معارضا لفكرة االلتزام بالوزن والقافية ،فكان جوىر اإلبداع عنده « دعوتو إىل ادلعادل ادلوضوعي،
وتوظيف الًتاث ،ولغة احلديث اليومي ،واالستناد إىل األسطورة ،فضال عن إديانو بوحدة احلضارة اإلنسانية ،وبتداخل
ادلاضي يف احلاضر ».
الحداثة الشعرية العربية:
لقد دخل مصطلح احلداثة احلياة األدبية العربية نتيجة ادلثاقفة مع الغرب وصار متداوال عند فئة من الكتاب العريب
الذين اتصلوا باألدب الغريب ،ويعترب يوسف الخال من أول ادلتحدثُت يف ىذا اجملال حيث قام بتأسيس رللة فصلية
بعنوان "شعر" عام 1156م ،اىتمت ىذه اجمللة خبدمة قضية الشعر والدفاع عنها.
وبالنسبة للحداثة الشعرية يقول « :احلداثة يف الشعر إبداع وخروج بو عما سلف ،وىي ال ترتبط بزمن ،فما نعتربه اليوم
حديثا يصبح يف يوم من األيام قدديا ،وأن احلداثة يف الشعر ال تعترب مذىبا من ادلذاىب ،بل ىي حركة إبداع سباشي احلياة
يف تغَتىا الدائم اليت ضلياىا »،تبدو احلداثة موقفا من احلياة ادلعاصرة يهتم جبواىر
األشياء أو كما يسميها يوسف الخال "العقلية" ،وىو حياول أن دييز بُت احلداثة والتحديث ،ويرى أن اإلنسان العريب
عليو أن يدرك أنو قادر بالعقل واالعتقاد أن يسيطر على الطبيعة .ومن األمور اليت أشار إليها اخلال على أساس أهنا عقبة
يف الوصول إىل فكرة احلداثة قضية اللغة؛ حيث أننا نفكر بلغة ،ونتكلم بلغة ،ونكتب بلغة ،ولذلك دعى إىل ضرورة
الكتابة بلغة الشعب واالعتماد على العامية باعتبارىا وسيلة إليصال ادلشاعر واألحاسيس.
لقد سعى الشاعر محمد بنيس للوصول إىل حقيقة احلداثة الشعرية وجوىرىا ،فجعل الزمن فيها كسياق حيكمها
يكون فيو ادلتجو ضلو ادلستقبل متفوقا على العائد ضلو ادلاضي ،والفكرة يف ذلك ىي التقدم ضلو األفضل وهبذه « الرؤية إىل
الزمن سيكون تأويل الرومانسية العربية والشعر ادلعاصر متعارضا مع التقليدية ألنو ينطلق من ادلستقبل ال من ادلاضي يف
ربديد اذباه التقدم ،كما ينطلق من اجملهول ال من ادلعلوم ،من ادلفاجئ ال من ادلألوف ».
أما إلياس خوري فقد ربط احلداثة األدبية بالسياسية؛ ألن األدب ىو صورة فتوغرافية عن الواقع بكل تناقضاتو
ومهومو يقول يف ذلك «:الشعر –اللغة ،ىو األرض اليت سبت فيها اخللخلة الكاملة يف الوعي التارخيي العريب .والشعر –
اإلبداع ،كان اإلطار الذي انفجرت يف داخلو تناقضات إشكالية احلداثة العربية ،فقدمت صوتا حيمل نربة تراجيدية ،أمام
العامل مزج الصوفية بالواقعية اجلارحة ،وقدم أكثر اإلشارات داللة يف مسار احلداثة العربية ،متحديا قدرهتا على التشكل
داخل ومن ضمن تطوير ادلبٌت اللغوي العريب ،ووضع احلساسية العربية أمام ضرورة كسر أشكاذلا التقليدية»
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وإذا عدنا إىل أدونيس فإننا صلده حيدد معامل احلداثة يف القصيدة العربية بعدة أمور وىي « الوحدة العضوية،
والتنوع ،والتجربة ادلتميزة ،واللغة الشخصية ،والفرادة ،وجدة الرؤيا ،وأما على صعيد ادلوسيقى ،فإهنا تقوم على اإليقاع
الناب ع من الداخل ،وىا اإليقاع النابع من الداخل مل يكن واحدا يف الشعر احلديث كما ىو احلال يف القصيدة العربية
القددية اليت سبتاز بشكل واحد يف القصائد كلها ،إنو يتغَت مع كل شكل من أشكال الشعر احلديث؛ ألن لكل قصيدة
حديثة شكل خاص ».
وصلد إدوارد خراط يقول « :إذا كان ربطيم وثن التفعيلة ىو ادلميز األساسي لشعر احلداثة ،فادلسألة تتعلق باخلروج
عن الرتابة ادلوسيقية ،وقيودىا ادلدمرة ،الكاسبة ألنفاس الشعر احلق بكل حريتو ،بل اخلروج عن األوزان التفعيلية احملدثة اليت
أوشكت أن تصبح قالبا منطيا يف الشعر  ...إن ذلك يعٍت إمكانية وجود النثرية الكاملة يف قلب الًتكيب ادلوسيقي،
وإجياد التزاوج والتناغم ،والتضاد والتنافر بُت ىذه اإلمكانات».
آليات الحداثة:
 المفارقة:تقوم شعرية ادلفارقة بشكل أساسي على التضاد بُت ادلعٌت الظاىري والباطٍت .وكلما اشتد التضاد بينهما ،ازدادت
حدة ادلفارقة يف النص .وحس الشاعر بادلفارقة ال يقتصر على رؤية األضداد ووصفها يف إطار ادلفارقة ،بل يف قدرتو على
إعطائها صورة يف الذىن أوالً ،مث مطاردهتا يف احلياة والواقع .عندىا يستطيع أن يتفاعل مع ما حيدث يف الواقع ضمن
مفهوم ادلفارقة .ليس كل شاعر يستطيع أن يتلبس فلسفة ادلفارقة ،فهي ليست لباس خارجي ،بل فلسفة ونظرة جوىرية
للعامل وإذا مل يستغرق الشاعر فيها ،ويتشبع هبا ،ال جيد فكره وشعره الطريق ذلا .وحُت تصبح ادلفارقة عند الشاعر فلسفة
وسلوكاً وشعوراً يستطيع عندىا أن يلتقط أشتات ادلفارقة يف الواقع والكون وجيمعها يف منشور اللغة والشعر.
 الغموض:ترتبط خاصية الغموض بالشعر دلا حيملو من انفعاالت نفسية ،وقد ازدادت ارتباطا بو مع تصاعد ادلد احلداثي ،
فلم تعد الرؤيا الشعرية تقنع دبا ىو سطحي خارجي إمنا تضرب بأمدىا وسلطتها يف األعماق ،أعماق األشياء ،األحداث
واالنفعاالت ،وقد تكون كل ىذه صبيعا أو مفردة غامضة ،باطنية شلا جيعل الرؤيا الشعرية غامضة يصعب الوصول إليها .
وتشتد مع كل نص حَتة القارئ فيبدأ يف تشغيل طاقتو الذىنية ،وإعمال فكره وتوقع الدالالت احملتملة ،وزلاولة اصطياد
ما يتوارى عنو من خالل مؤشرات قد يطرحها النص باالستناد إىل ذاكرتو القرائية وخربتو ادلًتاكمة إال أن ىذا ال يعٍت أن
القارئ سيصل إليها ،وردبا قد يبلغ بو األمر حد كد الذىن دون طائل.
يرجع أدونيس الغموض إىل تغَت مفهوم الشعر يف العصر احلديث تبعاً لتغَت النظرة إىل العامل .إذ مل تعد القصيدة احلديثة
تقدم للقارئ أفكاراً ومعاين شأن القصيدة القددية وإمنا أصبحت تقدم حالة أو فضاء من األخيلة والصور ومن االنفعاالت
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وتداعياهتا ،ومل يعد ينطلق (الشاعر) من موقف عقلي أو فكري واضح وجاىز إممنا أخذ ينطلق من مناخ انفعايل نسميو
ذبربة أو رؤيا ،فا لغموض من ىنا قوام الشعر احلديث ولكن بشرط أال يتحول إىل تعميات وأحاج ،ذلك أن الشعر يعٍت
أكثر شلما يقول.
 التكرار:إن الرغبة القائمة على التغيَت وذباوز الشكل ادلوسيقي العمودي دفع إىل البحث بشكل أدق ،وبتفاصيل أكرب عن
آليات التجاوز ،ومل دينع األمر من النظر إىل الشكل السابق ادلتواضع عليو والبحث فيو عن مواد موسيقية  ،ديكن
استخدامها لبناء القصيدة بشكل مغاير وسلتلف فكان التكرار من ىذه العناصر اليت اتكأ عليها شعر احلداثي بل وأصبح
من أخطرىا لقدرهتا على االشتغال والعمل على ادلستوى الصويت كعملها على ادلستوى الداليل وقد اعتمد شعراء احلداثة
على ىذه البنية خبواصها اإليقاعية لتحقيق غايات شعرية ،إضافة إىل رفع مستوى إيقاعية النص و مساعدة ادلتلقي على
الفهم ويرتبط التكرار بإحلاح على جهة ىامة يف العبارة يعٌت هبا الشاعر أكثر من عنايتو بسواىا كما أن موقعو غَت زلدد
سلفا يف النص ،وال يفرض على الشاعر وال يسيطر عليو باعتباره زخرفا وزينة وحاشية .إمنا يكون ذلك حبسب انفعاالتو
وما تقتضيو حالتو أثناء الكتابة الشعرية شلا يكسبو وجها طبيعيا يف النص ال مصطنعا مفروضا عليو.
ويف القصيدة صلد تكرار البدايات ،تكرار النهايات ،تكرار الالزمة ،التكرار اذلرمي ،التكرار الدائري ،التكرار الًتاكمي.
 الرمز:إن التعبَت بالرمز من أىم األدوات احلداثية اليت عرفتها القصيدة العربية والغربية وجعلتها تنأى عن التقريرية وادلباشرة،
وتعلو هبا صوب اإلحياء والتكثيف والقدرة على اختزال مشاعر ادلبدع النفس خاصة وأن البشرية عرضة حلاالت فكرية
وعاطفية بالغة التعقيد ال ديكن أحيانا تبسيطها أو ربليلها وال يتأتى التعبَت عنها باألسلوب ادلألوف ،فال يعود أمام ادلبدع
عندىا إال سبيل الصورة الرمزية اليت تثَت يف نفسية ادلتلقي حاال مشاهبة عند تفاعلو مع تلك الصورة بشكل مناسب وىذا
ما دييز اخلطاب الشعري كونو حيتل مرتبة شليزة يف اإلغراء وادلخاتلة.
وىناك أنواع من الرموز ىي :الرمز الديٍت ،الرمز األسطوري ،الرمز التارخيي ،الرمز الشعري.
 التناص:إن الشاعر احلداثي يضع القارئ نصب عينيو حياول إقناعو ،أو باألحرى توجيو وعيو التأويلي باذباه ما يراه مشًتكا
بينهما ،من نصوص وقراءات تتأرجح بُت الًتاث ،وبُت النزوع الواعي إىل احلداثة وما يًتتب عليها من استثمار
للمرجعيات األدبية /الدينية /األسطورية /ال تارخيية ،قصد خلق نوع من االنفتاح والتداخل بُت عوامل ما كانت لتجتمع لوال
نظرة الشاعر احلداثي إىل ما حيدثو ىذا االلتقاء من تفاعل مثمر.
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 التشكيل البصري:لقد سعت احلداثة الشعرية العربية إىل تركيز االىتمام على اجلانب ادلكاين للنص ودلا حييط بو (األغلفة ،العناوين،
والتصديرات ،اإلىداءات واذلوامش ،واحلواشي وترقيمها وخطوطها وتأطَتىا) وما إىل ذلك ...من إشارات غَت لغوية حىت
أصبحت واقعا شعريا وجزء ال يتجزأ من التحديث الشعري.
إن الًتكيز على اجلانب البصري للنص بإيعاز حداثي يؤدي إىل االقتصاد اللغوي وإىل اختزال اخلطاب الشعري وتغليب
اجلانب الكتايب على جانب اإلنشاد والسماع  ،شلا يولد ثنائية ادلسموع وادلرئي ،فال يكتفي ادلتلقي دبا يسمعو بل دبا يراه
كذلك ومن شبة يصبح أمام لعبة بصرية.
 تقنية السرد:تفتح قصيدة احلداثة أفقها الشعري على احتماالت إبداعية تستقي وجودىا النصي ،من خالل التمازج والتماىي
مع األجناس األدبية األخرى  ،خصوصا يف سياق العبور النصي ،الذي يقصد بو تداخل األنواع األدبية .ومن مت
فاإلشكال ليس يف وجود ظالل شعرية يف نص نثري ،أو ظالل نثرية يف نص شعري وىكذا ،بل يف كيفية االستثمار أو
التوظيف األصلع ذلذا التزاوج  ،فما على الشاعر أو الناثر إال أن يسلك مسالك تعبَتية ،تشحن كل نوع أديب دبلح آخره
النصي ،وتزيده إبداعية بأبعاد صبالية وفنية؛ تعتمد على تصورات ورؤى يف الكتابة واإلبداع ،وىذا ما ربققو قصيدة احلداثة
لتطعم بنية النص الشعري دبقومات سردية؛ تكشف عن العمق يف زاوية النظر
اليت انفتحت على ىذا األفق األجناسي ،ن
للذات والعامل..
المراجع المعتمدة في المحاضرة:
-1

صلوى علي غريب :الحداثة بين دعاتها وخصومها.

-2

عبد الغٍت بارة :إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر

-3

زعربان علي رضا النحوي :تقويم نظرية الحداثة

-4

نور الدين أفاية :الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة،

-5

أدونيس :الثابت والمتحول (بحث في اإلتباع واإلبداع عند العرب) صدمة الحداثة

-6

عبد العزيز النعماين :فن الشعر بين التراث والحداثة.

-7

زلمد بنيس" :الشعر العربي الحديث بنياته وداللته.
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