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أعمال موجهة 

 1/3/4: األفواج: السنة الثانٌة

تخصص أدب عربً 

.  صفحات إلٌك المقال التالً،حاول أن تلخصه فً عشر

لم ٌكن من الممكن لرّواد النهضة األوربٌة فً القرن الخامس عشر المٌالدي أن ٌكسروا قٌود الجهل   " 

بٌن الملوك والكنٌسة، ومن هنا  (غٌر المقدس)والتخلف، ما لم ٌقضوا بشكل حاسم ونهابً على الحلف 

 .(اشنقوا آخر الملوك بأمعاء آخر القساوسة)كان تسجٌل التارٌخ لذلك الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسٌة 

وكان من أول نتابج هذه الثورة إقصاء الدٌن عن الحٌاة نهابٌاً فً الغرب كله، وحذف مفاهٌمه وقٌمه من 

تباشٌر النور، وانزٌاح جٌوش - بشكل واضح - القلوب والعقول، وخاصة عندما بدأت تظهر للوجود 

 .الظالم المتمثل بالجهل والتخلف والتعصب الذي كانت ترعاه الكنٌسة فً الغرب

إن فصل الدٌن عن الدولة والمجتمع فً الغرب، أدى إلى إحالل الرابطة القومٌة محل الرابطة الدٌنٌة، 

لصالح المجتمع من طرف، - فٌما بعد - وإلى تفكٌك الروابط األسرٌة، وروابط القربى والنسب والدم 

من طرف آخر، وإلى انحسار سلطة - فٌما سمً بالحرٌة - ولصالح النزعة الفردٌة والمصلحة الشخصٌة 

الكنٌسة على العلم والفكر، وفتح الطرٌق لنقد الفكر القدٌم القابم على المثالٌة واإلٌمان، والسعً لتشكٌل 

 ..ذلك المنهج الذي انتهى إلى المادٌة الحالٌة.. منهج جدٌد قابم على الحس والعقل

نحن ال نرٌد أن نبرر لرجال النهضة األوربٌٌن نبذهم للدٌن بسبب تصرفات ومواقف الكنٌسة، لكننا ال 

عن األصفاد واألغالل الثقٌلة التً كانت الكنٌسة تغل بها العلم والعقل باسم - فً المقابل - ٌمكن أن نغفل 

الدٌن، تلك القٌود التً اعتبرت الكابوس البشع الذي كان جاثماً على صدر الفكر والعقل، مما دفع إلى 
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التمّرد وإعالن النفٌر ضد كل المفاهٌم والقٌم الدٌنٌة التً نشرتها الكنٌسة، كما ال نرٌد أن نبخس الجهود 

فً التنوٌر وإقامة المنهج العقلً فً الغرب، واحترام الفكر اإلنسانً ودفع العلم - بعد ذلك - التً بذلت 

 .إلى أقصى مدٌاته المتاحة

إنما نرٌد أن نسجل هنا الفارق الكبٌر بٌن موقف الكنٌسة الغربٌة وموقف علماء اإلسالم من العقل والعلم، 

كل خطوات األوربٌٌن فً نبذ - دون روٌة - وأن نوجه اللوم إلى مثقفٌنا ورجال الفكر لدٌنا الذٌن اتبعوا 

الدٌن وقٌمه وإقصابه عن الحٌاة وفصله عن المجتمع والدولة، رغم تباٌن مواقف الدٌنٌن من العلم 

والعقل، غٌر مترددٌن وال غافلٌن عن أن نسجل هنا كذلك أن بعض المتظاهرٌن بزي رجال الدٌن فً 

ٌشكلون مع السالطٌن حلفاً ٌشابه فً بعض جوانبه حلف الملوك - فعالً وواقعاً - العالم اإلسالمً كانوا 

والكنٌسة فً الغرب، وقد بدأ هذا الحلف باالنحراف عن اإلسالم فً موقفه من العلم والعقل، متأولٌن 

بعض النصوص الدٌنٌة فٌما ٌخدم أهدافهم ومصالحهم، لكن ذلك لم ٌشكل الظاهرة العامة والدابمة التً 

تبرر لمثقفٌنا ورجال الفكر لدٌنا السعً إلى اإلطاحة باإلسالم وقٌمه ومفاهٌمه السامٌة كما حصل فً 

 .الغرب

 الحداثة في الفكر واألدب

إنها سنة . فً الحقٌقة والواقع، ٌكاد ٌكون لكل قدٌم حدٌي، بحٌي أن كل حدٌي سٌصبح فً ٌوم ما قدٌماً 

إلهٌة فً الكون ال تتخلف، فكل مرحلة الحقة من مراحل البشرٌة تعتبر حدٌثة بالنسبة إلى مرحلة سابقة، 

وإن مرحلتنا الٌوم ستصبح قدٌمة فً ٌوم من األٌام، عندما ٌطرأ على الحٌاة االجتماعٌة للبشرٌة تحول 

 .مهم جدٌد، ذلك أن كل مرحلة ُسلّم للتً تلٌها

الحداثة هً المشاركة والمساهمة فً التحول الكبٌر الذي تشهده )وفً ضوء هذه الحقٌقة نفهم أن 

 .بٌن كل مرحلتٌن متتابعتٌن (1)(اإلنسانٌة
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على التحوالت الفكرٌة التً حصلت فً العصر الذي تال النهضة - فً عصرنا - وقد أطلقت الحداثة 

 .األوربٌة بعد الثورة الفرنسٌة، وسمً بالعصر الحدٌي

فالحداثة إذن لٌست مذهباً أدبٌاً فقط، ٌنحصر فً الكتابة والقصة والشعر خصوصاً، أو فً الفن عموماً، 

وإنما هً مدرسة عرٌضة تشمل كل مجاالت الحٌاة، فكراً وعقٌدة، وثقافة وأدباً وفناً، وسلوكاً وسٌرة، 

 .وقٌماً ومفاهٌم

والدة وحضانة - الشابع لدٌنا - ولٌس فً وسع أحد أن ٌماري فً المنشأ الغربً لمذهب الحداثة 

وتصدٌراً، بحٌي لم ٌكن لمفكرٌنا ومثقفٌنا وفنانٌنا وأدبابنا من دور، سوى التلقً والقبول، والتبنً 

 .والتروٌج، األمر الذي ٌعترف به الحداثوٌون العرب أنفسهم

ٌؤكد محمد برادة أن الحداثة مفهوم مرتبط أساساً بالحضارة الغربٌة وبسٌاقاتها التارٌخٌة، وما أفرزته )

تجاربها فً مجاالت مختلفة، وٌصل فً النهاٌة إلى أن الحدٌي عن حداثة عربٌة مشروط تارٌخٌاً بوجود 

 .(2)(سابق للحداثة الغربٌة، وبامتداد قنوات التواصل بٌن الثقافتٌن

 :الحداثة في الفكر العربي

ولٌدة ثورة الغرب على الدٌن عموماً بسبب تصرفات الكنٌسة الغربٌة - كالتنوٌر - إذن؛ الحداثة 

 .خصوصاً، وتمحورت نظرٌتها حول رفض الدٌن، واعتماد العقل وحده طرٌقاً للمعرفة

فالحداثة على هذا نظرٌة فكرٌة وثقافٌة، تستند إلى خلفٌة سٌاسٌة، نجمت عن الجمود الفكري للكنٌسة 

الغربٌة من طرف، وتحالف رجال الكنٌسة مع رجال السلطة السٌاسٌة فً المجتمعات الغربٌة ضد شرابح 

 .الشعب األخرى من طرف آخر

إلى المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة هو - كما هً - إن نقل نظرٌة الحداثة الغربٌة : ومالحظتنا األولى

 :تعسف كبٌر لسببٌن



4 
 

ألن اإلسالم لٌس غٌبٌاً محضاً كاألدٌان األخرى، وال ٌقوم على أسس نظرٌة وخٌالٌة ومثالٌة، إنما : األول

هو دٌن عقلً واقعً ٌتسم بتشرٌعات عملٌة تشمل كل مجاالت الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة والروحٌة 

 .واالقتصادٌة بتوازن وانسجام وواقعٌة

لم ٌكونوا - كما شاع القول مؤخراً - ألن علماء اإلسالم، أو إن شبت فقل رجال الدٌن اإلسالمً : الثانً

فً الماضً، ولٌسوا اآلن، وال ٌمكن أن ٌكونوا فً المستقبل فً حلف مع السلطة السٌاسٌة فً المجتمع 

إذا انحرفت عن مفاهٌم اإلسالم وتشرٌعاته العملٌة، وأقول ذلك غٌر غافل عن انحراف البعض، 

 .ومحاوالتهم ألن ٌكونوا كذلك

إن للعقل فً اإلسالم دوراً فرٌداً فً المحور األساسً للدٌن، وهو التعرف على هللا الخالق وتوحٌده، 

وكذلك الداللة على ضرورة اللطف اإللهً فً إرسال األنبٌاء وبعي الرسل، لٌكونوا األدالء على توحٌد 

 .هللا سبحانه، والوسطاء لتلقً المنهج الفطري والعقلً والواقعً لطرٌق السعادة اإلنسانٌة

هو دٌن العقل، كما هو دٌن الفطرة وكما هو دٌن - كما هو واضح ومعروف - وبالتالً فإن اإلسالم 

 .الوحً

ال محل لها فً المجتمعات اإلسالمٌة، وإن كانت حاضرة - بمفهومها الغربً - ولذلك فإن نظرٌة الحداثة 

على الدوام بمفهوم إسالمً بحت، لم ٌغب عن الساحة اإلسالمٌة، أال وهو التجدٌد، الذي هو مضمون 

 :- فً بعض الرواٌات - (ص)قول الرسول األعظم

 .(ٌبعي هللا لهذه األمة، على رأس كل قرن، من ٌجدد لها أمور دٌنها)

التً استمر عطاؤها  (ع)هو أحد أهم وظابف اإلمامة لدى مدرسة أهل البٌت- التجدٌد - وهذا المفهوم 

 .(ع)المتواصل أثناء غٌبة اإلمام
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فالتجدٌد أمر مستمر مدى العصور، ال ٌختص بعصر دون آخر، ولٌس له مدى زمنً ٌتوقف عنده، ما 

 .دامت األحكام ٌمكن أن تتغٌر بتغٌر الزمان والمكان، ضمن ما سمً بالثابت والمتغٌر فً األحكام

تحدٌي؛ لكنه مضبوط بموازٌن شرعٌة قررتها األحكام الثابتة - بمعنى من المعانً - والتجدٌد هو 

 .ورعاتها من األبمة والفقهاء

أن مشروع التحدٌي بالمفهوم الغربً طرح سلطوي ترّوج له السلطة السٌاسٌة، وقد : والمالحظة الثانٌة

فشل تماماً فً كل المجاالت التً طرح فٌها، رغم الوسابل الضخمة التً وضعت تحت تصرفه، والجهاز 

وٌعود سبب فشل هذا .. الذي تهٌأ لحمله، واألموال الطابلة التً رصدت له- من المثقفٌن - الكبٌر 

 :المشروع فً العالمٌن العربً واإلسالمً إلى عاملٌن

 .ارتباطه بالمشروع االستعماري: األول

 .تناقضه مع المشروع اإلسالمً للتجدٌد واإلحٌاء: الثانً

والشعوب اإلسالمٌة عامة تتعاطف وتتجاوب مع المشروع اإلسالمً، وتنفر من المشروع االستعماري 

 .وتعارضه وال تتجاوب معه

لقد انصبت جهود مثقفً الحداثة الغربٌة على الهجوم على الدٌن، وتفكٌك العادات واألواصر االجتماعٌة، 

وقد ذهبت كل هذه الجهود أدراج الرٌاح، - السلبٌة منها واإلٌجابٌة على السواء - وكسر الرموز التراثٌة 

وإن خلفت بعض الغبار المتراكم فً كثٌر من الزواٌا والمناحً، وأفسدت كثٌراً من العقول والقلوب 

 .والنفوس

فقد فشلت الدعوة إلى الكتابة بالخط الالتٌنً، وتبخرت جهود الداعٌن إلى كتابة األحرف العربٌة كما 

تلفظ، خرقاً لقواعد اللغة العربٌة فً النحو واإلمالء والخط، وانتكست كل محاوالت إعادة صٌاغة قواعد 

النحو والصرف، وإلباس األلفاظ معانً جدٌدة غٌر معهودة فً اللغة، وارتكست كل محاوالت الهجوم 
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على القرآن الكرٌم واعتباره بشرٌاً من صٌاغة الرسول، وانهزمت كل محاوالت قراءته قراءات عصرٌة 

إن كل هذه المحاوالت لم تلق صدًى ٌذكر فً عقول وقلوب الجماهٌر . مبنٌة على مفاهٌم الحداثة الغربٌة

المسلمة، وإن كانت قد خلفت بعض الغٌوم القاتمة فً أجواء بعض المثقفٌن الماضٌن على خطى الحداثة 

 .الغربٌة

أما المجاالت البسٌطة التً تبدى للمثقفٌن الحداثوٌٌن أن الحداثة الغربٌة قد نجحت بها، فإن الفضل فً 

ذلك ال ٌعود للحداثة وال للحداثوٌٌن، وإنما هً من طبابع األمور فً المجاالت المرنة التً تقبل التطور 

والتقولب وفق المقتضٌات الحٌاتٌة المتسارعة التً ال تتوقف، ووفق المعارف والعلوم والتقنٌات التً 

 .تتالحق وتتكشف ٌوماً بعد ٌوم

واإلسالم دٌن العلم والمعرفة، ودٌن التقنٌة والحضارة والمدنٌة، ال ٌعادٌها وال ٌجافٌها وال ٌقف فً 

 .طرٌقها، بل ٌحي علٌها وٌعاضدها وٌساندها إلى آخر مدى

قد استنفذت أغراضها وفقدت كل - التً ٌعتضدها حداثوٌونا - أن الحداثة الغربٌة : المالحظة الثالثة

مبررات وجودها، حتى أن الغرب نفسه قد ملّها وسبمها، وبدأ ٌتحرك للثورة علٌها بعد أن اكتشف 

ما بعد )عوارها ومقتلها، وأحس بالنفق المظلم الذي أدخلته فٌه، فراح ٌتلمس طرٌقه إلى ما سمً بـ

 .(الحداثة

وما بعد الحداثة هذا، لٌس تطوٌراً للحداثة وال تجدٌداً لها وال منبثقاً عنها، وإنما هو نقٌضها وضدها، 

 .المناضل لوأدها والتخلص منها ومن آثارها الفاسدة

- فً الغرب - ثورة ضد تفرد العقل والعلم، ومحاولة للعودة إلى اإلٌمان، فلقد انهار  (ما بعد الحداثة)

االعتقاد بسٌادة العقل وحده، وخاب أمل الغربٌٌن بالوعد األولً للحداثة، المتمثل بتحرٌر البشر من 

ولقد ذهب بعض .. الطبٌعة، وبإنهاء االستغالل والسٌطرة، وبنقل البشرٌة إلى جنة أرضٌة موعودة
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إننا فً سعٌنا للتحكم بالطبٌعة إنما نقوم بتدمٌرها ): الغربٌٌن بعٌداً فً هذا المجال، حتى قال البٌبٌون

 .(3)(وتدمٌر مستقبلنا كجنس بشري فً الوقت نفسه

أن ٌتحكم - فً التحلٌل األخٌر - ٌنذر بأن العقل ال ٌستطٌع - فً الغرب - إن تٌار ما بعد الحداثة )

قوة أخرى أقوى من - فً النهاٌة - بالطبٌعة، بل إن الطبٌعة هً التً تنتقم منا، وٌعنً ذلك أن هناك 

 .!، ألٌس هذا بالضبط ما كان ٌقوله الدٌن على الدوام؟(4)(العقل البشري

إن البرجوازٌة والرأسمالٌة المسٌطرتٌن فً الغرب، دفعتا الجنس البشري إلى األمام لٌحرر نفسه من )

سالسل الطبٌعة، ولقد رافق ذلك استبدال اإلٌمان بقوة عظمى باالحتماالت غٌر المحددة الناتجة من 

المخٌلة اإلنسانٌة، واآلن وبعد إدراك حدود القدرة اإلنسانٌة على التحكم بالطبٌعة، استعاد اإلٌمان بقوة 

 .، وقد توازى ذلك مع انهٌار اإلٌمان بقدرة اإلنسان على حل المشاكل االجتماعٌة(5)(عظمى زخمه

كاستجابة لفشل التحول الكبٌر فً - بوجه ربٌسً - ٌجب فهم ما بعد الحداثة ): ٌقول ألٌكس كالٌنٌكوس

م فً الوفاء بالوعود الثورٌة التً أطلقها، فما الذي ٌمكن أن ٌكون أكثر 1976 - 1968الفترة ما بٌن 

تطمٌناً لجٌل انجذب نحو الماركسٌة، ثم ابتعد عنها بفعل ما شهده العقدان الماضٌان من صعود وهبوط 

 .(6)(سٌاسٌٌن

لقد ترافق صعود الحداثة مع تحول أبستٌمولوجً من المٌتافٌزٌقا إلى الوضعٌة، ): وٌقول ستٌفن سٌرمان

وحل محل اإلٌمان بوجود حقٌقة مطلقة ال ٌستطٌع اإلنسان استٌعابها، البحي عن المعرفة الجزبٌة التً 

ٌمكن تجمٌعها والتأكد من صحتها بوساطة األسالٌب العلمٌة، وكان ذلك عبارة عن تحول من اإلٌمان 

بالحقٌقة المطلقة التً تتحكم بالحٌاة البشرٌة، إلى اإلٌمان بحقابق علمٌة جزبٌة ٌستطٌع اإلنسان استخدامها 

للسٌطرة على الطبٌعة، وهكذا بات الهدف النهابً للعقالنٌة العلمٌة اكتشاف سر الكون والحصول على 

المعرفة الشمولٌة الكبرى، إال أن الدٌن ٌنكر إمكان إنجاز مثل هذه المهمة العتقاده بوجود حقٌقة مطلقة ال 

ٌمكن اكتشافها، وهذا ما تقول به نظرٌة ما بعد الحداثة، وإن عبر طرٌق مختلف، فهً ترفض السعً 
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لألنساق الفكرٌة المغلقة، وتنكر إمكان اكتساب المعرفة التامة عبر الطرابق العلمٌة، إذ ترى أن العقل 

لٌس مصدراً موثوقاً به للمعرفة، فهو نفسه جزء من مشروع الهٌمنة، والحقٌقة المطلقة ال ٌمكن التوصل 

إلٌها، ألن لكل فرد حقٌقته الخاصة، وفً غٌاب الحقٌقة المعروفة موضوعٌاً، ال ٌبقى سوى المعتقدات 

 .(7)(الذاتٌة، وهذا ما ٌعود بنا إلى اإلٌمان

إذا كان هذا هو ما آلت إلٌه الحداثة فً الغرب، فهل لحداثوٌٌنا المعاصرٌن أن ٌفٌبوا إلى هذه الحقٌقة ولو 

 .!من باب التقلٌد للغرب أٌضاً؟

 الحداثة في األدب العربي

إن الحداثة فً األدب ما هً إال فرع عن الحداثة فً الفكر، وهً مثلها مستمدة من الغرب والدة 

 .وحضانة وتصدٌراً 

أحد أهم قنوات التحدٌي ووسابله، من حٌي  (الخ.. المسرحٌة- الرواٌة - القصة - الشعر )ٌعتبر األدب 

هو وسٌلة التواصل بٌن األفراد والمجتمعات للتعبٌر عن األفكار والهواجس والدوافع والرغابب والمطامع 

 .والمطامح، وكل ما ٌدور فً خلد اإلنسان وفكره

وبكسر طوق الكنٌسة فً الغرب، والتحرر من المفاهٌم والقٌم الدٌنٌة، برزت كثٌر من النظرٌات الفلسفٌة 

 .المرتكزة على المادٌة واإللحاد

وفً هذا الجو الفكري تتابعت المذاهب األدبٌة الغربٌة من كالسٌكٌة ورومانسٌة وواقعٌة، أفضت إلى 

الرمزٌة ومنها إلى ما سمً بالحداثة، ثم نقلت إلى العالم العربً دون أي تغٌٌر أو تبدٌل، فسادت فً أدبنا 

العربً الحدٌي المصطلحات الغربٌة وأسالٌب الكتابة الغربٌة، ومناهج النقد األدبً الغربٌة، وحتى 

 .الكلمات وهً تكتب بالحرف العربً لم تعد ذات مضامٌن ومعاٍن عربٌة
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إن التوجهات ): (المالمح الفكرٌة للحداثة)تقول الكاتبة الحداثوٌة خالدة سعٌد فً بحي لها عنوانه 

األساسٌة لمفكري العشرٌنات تقدم خطوطاً عرٌضة تسمح بالقول إن البداٌة الحقٌقٌة للحداثة من حٌي هً 

حركة فكرٌة شاملة قد انطلقت ٌومذاك، فقد مثل فكر الرواد األوابل قطٌعة مع المرجعٌة الدٌنٌة والتراثٌة 

العقل والواقع التارٌخً، وكالهما إنسانً ومن َثّم : كمعٌار ومصدر وحٌد للحقٌقة، وأقام مرجعٌن بدٌلٌن

فالحقٌقة عند رابد كجبران أو طه حسٌن ال تلتمس بالنقل، بل تلتمس بالتأمل واالستبصار عند . تطوري

 .(8)(جبران، وبالبحي المنهجً العقالنً عند طه حسٌن

وحتى ال ٌلتبس األمر على أحد فٌظن أن ذلك النهج إنما ٌنطبق على الدٌن كما صورته الكنٌسة فقط، أنقل 

 :فقرة أخرى للباحثة نفسها تقول فٌها

بإسقاط صفة  (اإلسالم)عندما كان طه حسٌن وعلً عبد الرازق ٌخوضان معركة زعزعة النموذج )

األصلٌة فٌه، ورّده إلى حدود الموروي التارٌخً، فٌؤكدان أن اإلنسان ٌملك موروثه وال ٌملكه هذا 

الموروي، وٌملك أن ٌحٌله إلى موضوع للبحي العلمً والنظر، كما ٌملك حق إعادة النظر فٌما اكتسب 

 .(9)(صفة القداسة، وحق نزع األسطورة من المقدس، وحق طرح األسبلة والبحي عن األجوبة

 :سمات الحداثة الغربية

 :رواد الحداثة األدبية في الغرب (أ

من رموز المدرسة الرمزٌة التً تمخضت عنها الحداثة فً جانبها - األمرٌكً - كان إدغار آالن بو )

األدبً على األقل، وقد تأثر به كثٌر من الرموز التارٌخٌة للحداثة مثل ماالرمٌه وفالٌري وموبوسان، 

 .وكان المؤثر األول فً فكر وشعر بودلٌر أستاذ الحداثٌٌن فً كل مكان

 .(10)(وقد نادى إدغار بأن ٌكون األدب كاشفاً عن الجمال، وال عالقة له بالحق واألخالق
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إدغار هذا؛ كانت حٌاته وسلوكه مجافٌٌن للحق واألخالق والجمال على السواء، وكذلك كان شعره وأدبه 

لقد كان سلوكه مشٌناً جداً، وكانت حٌاته موزعة بٌن الفشل الدراسً والقمار والخمور والعالقات )

 .(11)(الفاسدة، وتّوجت بمحاولة االنتحار باألفٌون

أستاذ الحداثٌٌن فً كل مكان، والذي كان عمٌد الرمزٌة بعد إدغار، والخطوة األولى للحداثة - أما بودلٌر 

فقد نادى بالفوضى فً الحس والفكر واألخالق كما ٌقول إحسان عباس - من الناحٌة األدبٌة على األقل 

 .(12)وغالً شكري

لقد قام المذهب الرمزي الذي أراده بودلٌر، على تغٌٌر وظٌفة اللغة الوضعٌة بإٌجاد عالقات لغوٌة )

جدٌدة، تشٌر إلى مواضٌع لم تعهدها من قبل، وكان ٌطمح أٌضاً إلى تغٌٌر وظٌفة الحواس عن طرٌق 

اللغة الشعرٌة، ولذا ال ٌستطٌع القارئ أو السامع أن ٌجد المعنى الواضح المعهود فً الشعر 

 .(13)(الرمزي

ومن الطبٌعً جداً أن ٌسلك هذا المسلك فً األدب والشعر من كانت مراحل حٌاته منذ الطفولة نموذجاً 

للضٌاع والشذوذ، وقضى شطراً من شبابه فً الحً الالتٌنً ببارٌس، حٌي الفسوق واالنحالل والتبذل 

 .والعالقات الشاذة ثم الذ فً المرحلة األخٌرة من عمره بالمخدرات والشراب

هكذا كان بودلٌر، وكان إلى ذلك مصاباً بانفصام الشخصٌة وبالنرجسٌة، فكان ٌحب تعذٌب اآلخرٌن 

ومصطفى السحرتً مقدم هذه  (أزهار الشر)وٌتلذذ به كما ٌقول إبراهٌم ناجً مترجم دٌوان بودلٌر 

 .الترجمة

حتى فرنسا على ما فٌها من انحالل ومٌوعة ومجون وفساد منعت نشر بعض )على أن الطرٌف أنه 

إن بودلٌر شٌطان من )م، وٌقول عنه كاتب أوربً 1957قصابده، عندما طبع دٌوانه فً بارٌس سنة 

إنك ال تشم فً شعره رابحة األدب والفن، وإنما تشم رابحة )وٌقول عنه آخر  (طراز خاص

 .(14()(األفٌون
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دعا إلى هدم عقالنً لكل الحواس، وإلى أن ٌكون الشعر رؤٌة ما )وعلى خطى بودلٌر مشى رامبو الذي 

ال ٌرى، وسماع ما ال ٌسمع، وفً رأٌه أن الشاعر البد أن ٌتمرد على التراي وعلى الماضً، وٌقطع أي 

وتمٌز شعره فنٌاً بغموضه وتغٌٌره لبنٌة التركٌب والصٌاغة اللغوٌة .. صلة مع المبادئ األخالقٌة والدٌنٌة

 .(15)(عما وضعت له، وتمٌز أٌضاً بالصور المتباعدة المتناقضة الممزقة

وعلى آثار بودلٌر ورامبو جاء ماالرمٌه وبول فالٌري وغٌرهما ووصلت الحداثة فً الغرب إلى شكلها 

 .النهابً على ٌد األمرٌكً الٌهودي عازرا باوند واإلنكلٌزي توماس إلٌوت

السٌاب ونازك المالبكة والبٌاتً : وبهؤالء جمٌعاً تأثرت الموجات األولى من الحداثٌٌن العرب مثل

إللٌوت معلقة الحداثٌٌن ( األرض الخراب)، وتعتبر قصٌدة (16)وغٌرهم.. وخلٌل حاوي وأدونٌس

بما حوته من غموض ورمزٌة، حولت األدب إلى كٌان مغلق، تتبدى فً ثناٌاه الرموز )العرب 

واألساطٌر واللغة الركٌكة العامٌة إلى آخر ما نراه الٌوم من مظاهر األدب الٌومً للحداثٌٌن 

 .(17)(العرب

وقد ٌدافع الغامدي عن المنشأ الغربً للحداثة العربٌة مبررا ذلك بالشمول اإلنسانً والصٌاغة العالمٌة 

ومهما ٌقال أن تلك المصطلحات منقولة من الغرب، حٌي كانت صدى لما كان علٌه القرن ): فٌقول

التاسع عشر، إال أن لها شمولها اإلنسانً وصٌاغتها العالمٌة التً تناسب كل لغة، ومن هذه المصطلحات 

التً تعتبر كشفاً لتطور بعض جوانب الكابن اإلنسانً، وكذلك  (الداروٌنٌة)على سبٌل المثال 

التً تعد كشفاً ألصول العقابد، وهذه المصطلحات فً جملتها تفصح عن منهج جدٌد  (المٌثولوجٌة)

 .(18)(ومحدد ٌستلهم العقل والتجربة فً ربط المقدمات بالنتابج والعلة بالمعلول

ونحن بالطبع نوافق بل ندعو إلى استلهام العقل والتجربة وإلى ربط المقدمات بالنتابج والعلة بالمعلول 

ٌُّدعى  باعتباره المنهج العقلً لالستنباط، لكن ما نرفضه هو النتابج المبتسرة والمفتعلة أو المتسرعة التً 
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انتماؤها لذلك المنهج، تلك النتابج التً سقطت فً الغرب نفسه بعدما أفسدت فكر وسلوك أجٌال بكاملها 

 .فً الغرب والشرق بنسب متفاوتة

أما بعض منظري الحداثة فً األدب العربً فقد نحوا منحى آخر حٌن مضوا ٌبحثون عن طرٌق ٌمنحهم 

انعطافة نحو حداثة عربٌة الجذور، فرجعوا إلى العصر الجاهلً ومنه إلى العصرٌن األموي والعباسً، 

ٌفتشون هنا وهناك عن بعض النماذج وٌلبسونها ثوب الحداثة، فأبرزوا أمرؤ القٌس وبشار بن برد وأبا 

 .نواس وعمر بن أبً ربٌعة وغٌرهم ممن سار من الشعراء القدامى على هذا الدرب

على سبٌل - وٌوضح أدونٌس سبب إعجاب الحداثٌٌن العرب بشعر أبً نواس وعمر بن أبً ربٌعة 

 .(19)(إن االنتهاك هو ما ٌجذبنا فً شعرهما): فٌقول- المثال 

عند - كما ٌدعون - بل كانت فرحتهم أشد عندما ظفروا ببغٌتهم فً إٌجاد جذور تارٌخٌة عربٌة للحداثة 

بعض المتصوفة كالّنفري والحالج وذا النون المصري وابن عربً وغٌرهم، ولم ٌتم لهم ذلك إال بالفهم 

الخاص والمنحرف لنصوص أمثال هؤالء الصوفٌٌن الكبار، فاعتبروا أن الرافد الصوفً ٌصب فً دابرة 

وهكذا راحوا ٌّدعون أن الشعر العربً الجدٌد ٌستمد من .. الشعر العربً المعاصر وٌلّونه بلونه الخاص

 .التراي الصوفً

الرافد الصوفً صب فً دابرة الشعر العربً المعاصر ولونه بلونه الخاص، إن ): ٌقول عبد الحمٌد جٌدة

الّنفري والحالج وذا النون المصري وابن عربً وغٌرهم أثروا فً أدونٌس والسٌاب ونازك والبٌاتً 

وصالح عبد الصبور ومحمد عفٌفً مطر، لذلك فإن القٌم التً ٌضٌفها الشعر العربً الجدٌد إنما ٌستمدها 

 .(20)(من التراي الصوفً

: لكن هذا لم ٌكن سوى مجرد اّدعاء ال مصداق له، ٌنفٌه الحداثوٌون العرب أنفسهم، ٌقول غالً شكري

أتمثل كبار شعراء الحركة الحدٌثة من أمثال .. وعندما أقول الشعراء الجدد، وأذكر مفهوم الحداثة عندهم)

عند هؤالء سوف .. أدونٌس وبدر شاكر السٌاب وصالح عبد الصبور وعبد الوهاب البٌاتً وخلٌل حاوي



13 
 

نعثر على إلٌوت وعاٌزرا باوند، وربما على رواسب من رامبو وفالٌري، وربما على مالمح من أحدي 

 .(21)(شعراء العصر فً أوربا وأمرٌكا، ولكنا لن نعثر على التراي العربً

.. نحن جمٌعاً متورطون فً الحداثة، وقد أصبحت أثراً من آثار جسدنا): وٌقول الشاعر محمد بنٌس

وحتى ال نتوه فً المفارقات والمطابقات نثبت فً الحداثة حداثات والمشترك بٌنها هو أرضٌة الغرب 

 .(22)(تقنٌة وفكراً وإبداعاً 

حركة الشعر الجدٌد متصلة بحركة الفن الحدٌي ): (الرحلة الثامنة)وٌقول جبرا إبراهٌم جبرا فً كتابه 

 .(23)(فً أوربا، ومن العبي أن نستشهد بالقدامى

إن محاولة تبرٌر الشعر الحدٌي بمٌراثنا التارٌخً من حركات التجدٌد فً الشعر ): وٌقول غالً شكري

 .(24)(العربً هً محاولة غٌر مجدٌة، بل أصبحت ضارة إلى حٍد ما

وهكذا كان الحداثوٌون العرب صدى للحداثة الغربٌة والمرآة التً نقلتها كما هً إلى مجتمعاتنا العربٌة، 

 .واألوعٌة التً حملتها بكل تنّوعاتها وتناقضاتها

 :تذبذبات الحداثة (ب

ال أرٌد أن أدخل لجة التأرٌخ ألدب الحداثة، وإنما أرٌد أن أؤكد أن الحداثة فً األدب األوربً لم تستقر 

.. فكثٌر من الحركات األدبٌة كالطبٌعٌة واالنطباعٌة والرمزٌة والتصوٌرٌة والمستقبلٌة)على مفهوم معٌن 

. الخ متداخلة ومترابطة مع بعضها، وكل واحدة منها هً نتاج حركات أخرى، ولٌست حركة قابمة بذاتها

وإذا أخذنا الحداثة كحركة من هذه الحركات، أو حركة تضم كل هذه الحركات فهً ال تختلف عنها من 

 .(25)(حٌي كونها تتضمن معانً مضطربة

 (ما بعد الحداثة)تدرجت الحداثة من حداثة مبكرة أولت الشكل اهتماماً كبٌراً وانتهت بحداثة جدٌدة 

وخالل هذه الرحلة الطوٌلة مرت بفن الالفن، إلى فن الصدفة، إلى أدب .. ضربت بالشكل عرض الحابط
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الصمت الذي ٌقوم على الالمعقول والالتخطٌط، وعلى المحاكاة الهزلٌة، وعزفت عن الفن التقلٌدي إلى 

إلى مسمٌات ال تنتهً ألنها تسٌر إلى ال هدف، ولو سارت إلى هدف محدد .. الفن التجرٌدي والتجرٌبً و

لم تأت ): وقد عبر أرفنك هاو عن هذا الواقع حٌنما قال. النتهت هذه األسماء، وانتهت معها الحداثة

 .(26)(الحداثة بأسلوبها الخاص المؤثر، وإذا أتت بذلك تكون قد انتهت كحداثة

كان هناك دابماً شًء من التذبذب والتأرجح فً األسلوب، بٌن المستقبلٌة والعدمٌة، بٌن المحافظة 

والثورٌة، بٌن الطبٌعٌة والرمزٌة والرومانسٌة وحتى الكالسٌكٌة، وكان هناك دابماً نوع من المد والجزر 

 .بٌن العقالنٌة والالعقالنٌة، وبٌن الوعً والالوعً، وبٌن الذاتٌة والموضوعٌة

ما أغرب ما كانت تمزج الحداثة بٌن الترحٌب بالتكنولوجٌا وبٌن استهجانها، وتتأرجح بٌن اإلٌمان بصدق 

 .أشكال التعبٌر الجدٌدة عن الزمن وبٌن اعتبارها هروباً من التارٌخ ومن وطأة الزمن

هذا الخلط بٌن المتناقضات كان السمة األساسٌة للحداثة، هذه السمة التً نسفت كل أنظمة الفكر، وقلبت 

القواعد التقلٌدٌة للغة والفن، وأفسدت العالقة بٌن الكلمات واألشٌاء، وفتحت الباب على مصراعٌه أمام 

االنتقال المفاجا وغٌر المنطقً من موضوع آلخر، واعتماد الصور المبهمة الضبابٌة التً تجمع بٌن 

 .النظام والفوضى، الخلق والتدمٌر، البناء والهدم، الظالم والنور، الموت والحٌاة

 :أسلوب المغايرة (ج

وهو القاسم المشترك بٌن  (أسلوب المغاٌرة)لعل أهم ما تشربته الحداثة األدبٌة من الحداثة الفكرٌة هو 

 .الفكر واألدب الحداثوٌٌن

لكن الفارق أن المغاٌرة فً الفكر كانت تسٌر إلى هدف محدد سلفاً هو االنخالع عن الماضً برمته بما 

ٌعنٌه من دٌن وقٌم وأخالق، بٌنما المغاٌرة فً األدب لم تتخذ لها هدفاً محدداً سوى المغاٌرة فً األسلوب، 

 .وإن لم ٌحمل أي فكر على اإلطالق
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كل ما أرٌد أن أفعله هو أن أنتج كتاباً جمٌالً حول ال شًء، وغٌر مترابط إال مع ): هكذا نفهم قول فلوبٌر

 .(27)(نفسه

كان البد من االنخالع عن الماضً أوالً، ثم عن  (التماٌز)أو  (التغاٌر)ولكً ٌحقق األوربٌون هذا الهدف 

 .للمستقبل (نهجاً )دون أن ٌقدموا - عندما ٌصبح ماضٌاً - الحاضر بعد ذلك 

إن التغٌٌر بحد ذاته هو الهدف وهو المنهج، وهكذا انسلخ األدباء الحداثٌون األوربٌون لٌس عن الماضً 

فقط وإنما عن الحاضر أٌضاً، بل ولٌس عن الواقع فقط وإنما عن الحٌاة كذلك، وعاشوا فً عالم من 

خٌال ٌسبحون فٌه بال جهة محددة، تتقاذفهم رٌاحه الهوجاء وأمواجه العاتٌة حٌي تشاء، إنه عالم الضٌاع 

فً النزوات والشهوات والتٌه فً األهواء والنوازع المفرطة فً الذاتٌة، عالم العبثٌة والفوضى، وهو 

 .عالم ال ٌلٌق باإلنسان العاقل

لم ٌؤطر كل األدباء الحداثٌٌن األوربٌٌن، فإن  (التغاٌر الالهدفً)أو  (الالمنهج)والبد أن نستدرك بأن هذا 

كثٌراً منهم قد وضعوا نصب أعٌنهم هدفاً محدداً ال ٌبتعد كثٌراً عن هدف الحداثة فً الفكر، كإشاعة أدب 

.. االنحالل أو الجنس أو فوضى العالقات عموماً، أو أدب التحرر من الدٌن والتحلل من القٌم واألخالق

لكن أسلوب التغٌٌر نحو ال هدف معٌن بقً هو السمة الغالبة على األدب األوربً الحدٌي، .. أو.. أو

 .وخاصة منه الشعر

إن أهم ما هدفت إلٌه الحداثة فً األدب أن ٌأتً أسلوبها على غٌر مثال سبق، لٌستحقوا بذلك أن ٌكونوا 

 .إبداعٌٌن حقاً 

وحتى األدباء والشعراء الذٌن اتخذوا من الهجوم على الدٌن واألخالق والقٌم محوراً ألدبهم، فألنهم ربما 

أن الدٌن واألخالق والقٌم كانت هً الواقع المعاش، وان الحداثة كان البد أن - فً ذلك الحٌن - وجدوا 

تكون فً مواجهة هذا الواقع، وأن مركب أسلوب المغاٌرة كان البد أن ٌجري هذا المجرى، وأن ٌخوض 
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نابعاً من النوازع واألهواء والسلوك الشخصً - هذا البحر، وربما القى ذلك عند كثٌر منهم هوًى نفسٌاً 

 .إضافة إلى الضرورة اإلبداعٌة األدبٌة- المنحرف 

ٌُغطى جوره وظلمه - فً ذلك الحٌن - ومن اإلنصاف أن نشٌر إلى أن ذلك الواقع المعاش فً أوربا  كان 

إلى - وخنقه لحرٌة اإلنسان، بقشرة هشة رقٌقة من الدٌن المسٌحً واألخالق، مما ٌجعلنا نعطً مصداقٌة 

: قول نٌتشه- على سبٌل المثال - لبعض األدباء الحداثٌٌن فً الغرب، وضمن هذا اإلطار نفهم - حٍد ما 

 .(28)(على الفنان أن ال ٌحابً الواقع)

إن أسلوب المغاٌرة جعل الحداثة فً األدب تتسم بمفهوم غابم وغامض على عكس الحداثة فً الفكر، 

، لقٌت صدًى قوٌاً فً الغرب وفً (من الضروري أن نكون محدثٌن بصورة مطلقة): وإن مقولة رامبو

الشرق على السواء، رغم التأوٌالت المختلفة التً رافقتها، ورغم تضارب اآلراء حول تفاصٌل مصطلح 

من جملة المشاكل التً تواجهنا عند ): الحداثة وطبٌعته وتطور مفهومه بتطور الزمن، ٌقول لٌونٌل ترلنك

 (الحداثة)دراسة العصر الحدٌي هً أنه ال توجد كلمة واحدة تحدد سمات هذا العصر، لقد استعملت كلمة 

من حٌن آلخر مرادفة للرومانسٌة، واستعملت كذلك فً وصف األجواء العامة لألدب األوربً فً القرن 

العشرٌن بوجه عام، أما النقاد الماركسٌون فٌعدونها نوعاً من البرجوازٌة الجمالٌة المتأخرة النابعة من 

الواقعٌة، لقد استخدم هذا المصطلح لٌغطً مجموعة من الحركات التً جاءت لتحطٌم الواقعٌة أو 

الرومانسٌة، وكان دٌدنها التجرٌد، حركات مثل االنطباعٌة، ما بعد االنطباعٌة، التعبٌرٌة، التكعٌبٌة، 

المستقبلٌة، الرمزٌة، التصوٌرٌة، الدوامٌة، الدادابٌة والسرٌالٌة، مع ذلك لٌس هناك ما ٌوحد هذه 

 .(29)(الحركات، بل إن بعضها جاء ثورة كاسحة على البعض اآلخر

وهذا طبعاً بسبب أسلوب التغاٌر الالهدفً أو التماٌز الذي انتهجته الحداثة التً وصفها الناقد سً سً 

ال أتصور أن هناك عصراً سالفاً أتى بأعمال محٌرة ): م فقال1955لوس فً إحدى محاضراته عام 

 .(30)(ومدمرة كاألعمال التً جاءت بها الدادابٌة السرٌالٌة، وأعتقد جازماً بأن هذا ٌنطبق على الشعر
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شهدت األزمان السالفة كثٌراً من الثورات الفنٌة، فكل جٌل جدٌد جاء بثورة فنٌة ): وٌقول هربرت رٌد

أما ما ٌسمٌه بعضهم بالثورة الفنٌة المعاصرة، فال .. جدٌدة، إننا نجد أن لكل القرون ثوراتها المتعاقبة

 .(31)(أعتقد أن لفظة ثورة مناسبة لهذا السٌاق، إنها تحطٌم، بل انحالل مأساوي

هنالك من ٌّدعً أن االنتقال فً النص الشعري مما هو منطوق ومسموع إلى ما هو : الغموض والرمز (د

مقروء، قد أحدي تغٌٌراً كلٌاً فً األدب عموماً وفً الشعر خصوصاً، فلم ٌعد الصوت اإلنسانً أساساً 

وشرطاً لكل اآلداب، بعدما أتٌح للعٌن النهمة أن تقرأ بحرٌة ما ٌكتب على الصفحات، األمر الذي سمح 

 .باالنتقال من اإلٌقاع المتسلسل إلى المعنى الذي تفرضه اللحظة اآلنٌة- والشعر ضمناً - للنص األدبً 

إن غٌاب اتجاه العبارة الشخصً المتحمس، مّهد الطرٌق لظهور فن ٌدٌن بالفضل الكبٌر ): ٌقول ماالرمٌه

إلى األشكال ولٌس إلى المشاعر، إن الشكل ٌضاعف المعنى وٌحول القصٌدة إلى مجموعة من التعابٌر 

 .(32)(الموحدة الشاملة

وهذا ٌفسر طرٌقة ماالرمٌه الغرٌبة فً تركٌب الجمل، بحٌي ال تتضمن فكرة مركزٌة واحدة، بل تقوم 

شعلة ): على تحدي قواعد النحو، وتشتمل على مجموعة من األسماء الغرٌبة الشاذة، كعبارته مثالً 

 .(لٌٌل، ٌأٌس، وأحجار كرٌمة: )أو عبارته األخرى (الشهرة، رغوة دم، ذهب، عاصفة

الخ من تراجع .. إن ما أتاحه تقدم الطباعة، والكم الهابل من الكتب والمجالت والدورٌات: بمعنى آخر

- شكل )وتقدم التلقً عن طرٌق الكتابة والقراءة  (أذن- صوت )التلقً عن طرٌق اإللقاء واالستماع 

، قد أدى إلى غٌاب التعبٌر الشخصً المتحمس لصالح التعبٌر الشكلً الفنً، مما ٌسمح باالعتماد (عٌن

 .على الرمز

: بعضاً من الخصابص األسلوبٌة فً اللغة الرمزٌة فٌذكر (بٌان الحركة الرمزٌة)وٌعدد جان مورا فً )

حذف غامض، االنتقال من تركٌب نحوي معٌن إلى تركٌب آخر ٌحقق الجرأة .. حشٌو مهم.. كلمات نقٌة

 .(33)(المتطرفة
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وسواء صح هذا التحلٌل أم ال، فإن ما ٌهمنا هنا هو ما وصل إلٌه الرمز عند هؤالء الحداثٌٌن الذٌن 

ٌعتبرون أن الرمز ٌتكون من الموضوع والفكرة، من الحضور والغٌاب، من الكلمة المكتوبة والكلمة 

الممحوة، من الشكل والفراغ، وٌنظرون إلى البٌاض الذي ٌكتنف النص على أنه صمت مفعم بالمعنى، ال 

إلى آخر هذه العبارات التً ال .. ٌقل روعة عن النص الشعري نفسه، وكذلك استعمال اللغة غٌر الكاملة

 .تقدم وال تؤخر

ولعّل شاعراً ٌفاجبنا ذات ٌوم بقصٌدة عصماء على صفحة ناصعة بٌضاء، بال كالم وال عنوان؛ إنه 

المهم ما تثٌره بعض كلماته الشاذة الغرٌبة . الرمز، وهً حداثة الغموض، ال ٌهم ما تفهمه من النص

الغامضة من إٌحاءات لدٌك، واألهم أن تثٌر لدى كل قارئ إٌحاءات خاصة به، واألفضل أن ال تتوحد 

اإلٌحاءات وأن ال تلتقً المعانً واألفكار، وأجمل قصٌدة حداثوٌة على اإلطالق هً التً ال تتضمن أٌة 

 .!!فكرة، وال تحمل أي معنى، بشرط أن تثٌر إٌحاءات متناقضة غٌر متناغمة وال منسجمة لدى القراء

ومن هنا أصبح من الصعب علٌنا أن نتفهم القصٌدة الجدٌدة بعد أن تخلت عن أن ): ٌقول سعٌد السرٌحً

ٌكون لها غرض ما، وأصبحت اللغة فٌها ال تشٌر أو تحٌل إلى معنى محدد، وإنما هً توحً بالمعنى 

إٌحاء بحٌي ال تنتهً القصٌدة عند انتهاء الشاعر من كتابتها، وإنما تظل تنمو فً نفس كل قارئ من 

 .(34)(قرابها حتى ٌوشك أن ٌصبح لها من المعانً بعدد ما لها من القراء

إن عباءة الغموض، ودثار الضباب والسحب هو السمة البارزة للحداثة العربٌة، فأنت إذا أصخت بسمعك 

أو رنوت بعٌنك إلى قصٌدة الشاعر الحداثوي، ال تستطٌع مهما ركزت السمع أو البصر بفكر حاضر 

وقلب مقبل وعقل ٌقظ مفتوح ال تستطٌع أن تخرج بمفهوم واحد واضح، بل تجد نفسك تتأرجح بٌن اللٌل 

والنهار بٌن العتمة والنور، بٌن الٌأس واألمل، بٌن الرجاء والخوف، بٌن الحٌاة والموت، بٌن الكالم 

والصمت، ولعله الكالم الصامت، والصمت المتكلم، واللٌل المنٌر، والنهار المظلم، والموت المفعم بالحٌاة 

كالم طاعن ).. وحٌاة الموت، واالرتفاع بحبل الٌأس القاتل، والسقوط فً مهاوي الرجاء واألمل
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وامرأة تسلبنً كسرة موتً أو تمنحنً قبر حٌاتً، تحمل تارٌخ .. بالصمت، واحتماالت فناء تنعش الحٌاة

 .(35)(الهجرة صوب الضلع السابب، وأنا ال أملك إال صمتاً أسحبه من فمك فٌصٌر فراشة

الرمز قٌمة فنٌة وجمالٌة ال تنكر، وال ٌمكن االعتراض علٌه، وإن درجة اإلحساس بالجمال التً ٌمنحنا 

إٌاها الرمز ال ٌمنحنا إٌاها التعبٌر الواضح الصرٌح، وفً القرآن الكرٌم أمثلة كثٌرة جداً ال مجال لذكرها 

 .اآلن

لكن هذا ال ٌسوغ بحال من األحوال اإلفراط فً الرمز وصوالً به إلى درجة اإلبهام والغموض بحٌي ال 

 .ٌفك معانٌه ودالالته وغوامضه المثقف بل وال حتى الشاعر نفسه فً كثٌر من القصابد

 .الفن عامة، حالة ثقافٌة عامة لإلنسان، ال حالة خاصة تهم النخبة أو نخبة النخبة فقط.. الشعر.. األدب

إن الغموض المفرط ٌدخل الشعر فً ظالم الطالسم، وٌحشره فً زمرة األحاجً واأللغاز، وٌحرفه عن 

لغة األمة والمجتمع إلى لغة الكهنة والسحرة، لغة المشعوذٌن والدجالٌن أعداء اإلنسانٌة والمتربصٌن شراً 

باإلنسان، وإضافة إلى أنه ال ٌلبً طموح الشاعر فً التعبٌر عن مشاعره، فإنه ال ٌوصل هذه المشاعر 

 .إلى السامع أو القارئ

وعودة إلى بٌان جان مورا عن الحركة الرمزٌة، الذي أشرنا إلٌه قبل قلٌل لنذكر بطرٌقة صنع الغموض، 

وأقول صنع الغموض، ألنه لٌس غموضا بدٌهٌاً، بل هو غموض مصنوع منحوت، مؤلف من كلمات 

نقٌة مع حشو مبهم وحذف غامض، إنه الثالوي الحداثوي المقدس، وهو أعقد قلٌالً من قصة الورقة 

للحصول على نص أدبً - كٌفما اتفق - المكتوبة التً تطوى وتقص بعناٌة ثم ٌعاد جمعها من جدٌد 

طرٌف أو لوحة فنٌة باهرة، إنه هنا حشو بطرٌقة فنٌة وحذف بطرٌقة انتقابٌة، وقصد مسبق لصنع نص 

 .غامض
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إن ظاهرة الغموض التً من شأنها أن تعد ): وٌفسر السرٌحً سر الغموض فً القصٌدة الحداثوٌة فٌقول

السمة األولى للقصٌدة الجدٌدة، نتٌجة حتمٌة أفضت إلٌها سلسلة من التطورات التً طرأت على العالقة 

 .(36)(المتوترة بٌن الشاعر المبدع والقارئ المتلقً

إننا فً مجمل األحوال نسٌر فً اتجاه معاكس لما ): وٌكشف الحداثوي أحمد عابل فقٌه سر التوتر بقوله

 .(37)(إذاً كٌف ٌمكنك تحرٌر ما تحلم به، وما تود أن تقوله، علناً؟.. هو سابد ومكرس فً بنٌة المجتمع

 موقفنا من الحداثة في الفكر واألدب

لٌست مجتمعاتنا العربٌة بأقل حاجة إلى بعض معطٌات الحداثة من المجتمعات الغربٌة، لكننا نرفض أن 

عن الحداثة الغربٌة، ونطالب بالتحدٌي - بل ربما مشوهة - تكون الحداثة العربٌة نسخة طبق األصل 

والتجدٌد النابعٌن من ضرورة عربٌة خالصة، والمنطلقٌن على أساس متٌن من المنهج االستداللً العقلً 

 .فً الفكر واالستخدام السلٌم للغة العربٌة فً األدب

فالمجتمع العربً أٌضاً تثقل كواهله مجموعة كبٌرة من القٌود واألغالل التً تفرضها السلطات السٌاسٌة، 

 .مغطاة تارة بقشور من األخالق والعادات، ومبررة تارة أخرى بالتطور والتجدد والمعاصرة

ولذلك فنحن مع الحداثة فٌما ترمً إلٌه من تغٌٌر وتجدٌد، على أن ٌقوم هذا التجدٌد على أسس علمٌة 

سلٌمة، وأن ٌكون للتغٌٌر هدف مشروع مدروس بعناٌة، ولسنا معها فً هدم القٌم الدٌنٌة األصٌلة 

 .واألخالق اإلنسانٌة الراشدة

نحن معها فً إعادة صٌاغة الشكل وفق ضوابط سلٌمة، ولسنا معها فً أن تجر األدب إلى ظلمات الٌأس 

والفوضى والعبثٌة والسوداوٌة المغرقة أو الخٌال المفرط، أو الواقعٌة المؤذٌة التً تفسد الفرد والمجتمع 

 .اإلنسانً
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من الوعً المبدع، من الخٌال الخالق، من .. نحن نرٌد أن ٌستفٌد أدباؤنا وشعراؤنا من إٌجابٌات الحداثة

األبعاد الجمالٌة األخاذة، من الظالل الفنٌة الموحٌة، دون التورط فً العوالم المجهولة، والتلبس بالالهدفٌة 

والالجدوابٌة والفوضى الفكرٌة واللغوٌة، واالنبتات عن الجذور، والضٌاع فً بحر من ظلمات الطالسم 

 ...والغموض

2001آٌــار /1422صفــر -57العــدد -مقال منشور فً مجلـــة النبـــأ *  

................................... 
 :الهــوامـــش

(**) إبراهٌم محمد جواد كاتب وشاعر من سورٌا هذه الدراسة هً مختصر شدٌد اإلٌجاز لمحاضرتٌن ألقاهما المؤلف فً منتدى األربعاء الثقافً مما أدى 
 .إلى حذف الشواهد واألمثلة والنصوص

معن زٌادة. ، د67ص: معالم على طرٌق تحدٌي الفكر العربً (1) . 
 (فصول)منشور فً مجلة  (اعتبارات نظرٌة لتحدٌد مفهوم الحداثة) عوض محمد القرنً، ٌنقل عن مقال بعنوان 18ص: الحداثة فً مٌزان اإلسالم (2)

، ونكتفً هنا بهذا النص حٌي سنورد فٌما بعد نصوصاً أخرى تدل على المنشأ الغربً للحداثة11 ص3المجلد الرابع، العدد . 
273-272 ص4عدد (أبعاد)مجلة  (3) . 

 .المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (5)

 .(the end of sociological theory)  دراسة للباحي التركً خلدون جول ألب، والنص ٌنقله من كتاب272 ص4عدد: مجلة أبعاد (6)
 .المصدر السابق (7)

27 و26المجلد الرابع، العدد الثالي ص (فصول)مجلة  (8) . 
 .المصدر السابق (9)

بتصرف قلٌل) عوض القرنً 22-21ص: الحداثة فً مٌزان اإلسالم (10) ). 
 .المصدر السابق (11)

 . غالً شكري16ص (شعرنا الحدٌي إلى أٌن)، إحسان عباس و64ص (فن الشعر)انظر  (12)
، عبد الحمٌد جٌدة121ص: االتجاهات الجدٌدة فً الشعر العربً المعاصر (13) . 

23ص: الحداثة فً مٌزان اإلسالم (14) . 
148ص: االتجاهات الجدٌدة فً الشعر العربً المعاصر (15) . 

 . إحسان عباس72ص: فن الشعر (16)
24ص: الحداثة فً مٌزان اإلسالم (17) . 

الشعر الحدٌي كمصطلح)، مقال علً الغامدي 62 ص906عدد: مجلة الٌمامة (18) ). 
، أدونٌس216 ص1ج: الثابت والمتحول (19) . 

99 - 98ص: االتجاهات الجدٌدة فً الشعر العربً المعاصر (20) . 
19ص: الحداثة فً مٌزان اإلسالم (21) . 

م1984 لعام 12قبرص، العدد- ، عبد هللا أبو هٌط، ٌنقل نص الشاعر محمد بنٌس من مجلة الكرمل 15ص: األدب العربً وتحدٌات الحداثة (22) . 
 . مقال لصالح جواد17المجلد الرابع، العدد الرابع ص (فصول)مجلة  (23)

 . غالً شكري116ص: شعرنا الحدٌي إلى أٌن (24)
 . تألٌف عدد من الباحثٌن األمرٌكٌٌن واألوربٌٌن48ص: الحداثة (25)

م1967أرفنك هاو، طبعة  - 13ص: الحداثة األدبٌة (26) . 
25ص: الحداثة (27) . 
25ص: الحداثة (28) . 

م1966طبع لندن عام  (ما وراء الحضارة)، ٌنقل عن ترلنك فً كتابه 23ص: الحداثة (29) . 
20ص: المصدر السابق (30) . 

م1933لهربرت رٌد، المطبوع عام  (الفن اإللهً)، ٌنقل عن كتاب 20-19ص: المصدر السابق (31) . 
أزمة الشعر) عن كتاب ماالرمٌه 230 - 229ص: الحداثة (32) ). 

1886 أٌلول 18- األدبٌة (لوفٌجارو)لجان مورا، مقال منشور فً مجلة  (البٌان الرمزي)، 230ص: الحداثة (33) . 
31ص (الكتابة خارج األقواس)، نقلها عن كتاب السرٌحً 39ص: الحداثة فً مٌزان اإلسالم (34) . 

 .هذه مقاطع مقتطفة من قصابد حداثوٌة (35)
17ص (الكتابة خارج األقواس)، ٌنقل عن كتاب السرٌحً 39ص: الحداثة فً مٌزان اإلسالم (36) . 

10 ص72-71عدد : مجلة عكاظ (37) . 
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