
 نازك المالئكة وعز الدين إسماعيل: عند الشعر العربي المعاصر اياقض
 

تعرض كل من عز الدين إسماعيل ونازك المالئكة إلى التشكيل الموسيقي لمقصيدة  
المعاصرة. وىما يشتركان في عرض أىم العناصر اإليقاعية التي تدخل في تشكيل التجربة 

 الشعرية الجديدة.
إن إرىاصات ىذا التشكيل ] التشكيل الموسيقي [ بدأ مع أبي » يقول عز الدين إسماعيل: 

نواس في العصر العباسي عندما رفض المقدمة الطممية وكذا في محاولة المتنبي لما رفض 
النسيب في كل األغراض الشعرية وتحولت التجربة عد ىؤالء إلى المدرسة الشرقية التي 

صياغية وآلية التغيير، وبعدىا المدرسة الديوانية التي حرصت عمى حرصت عمى الميارة ال
احترام المتمقي وبروز معنى اإلنسان في الحياة، و بكل ىذه المحاوالت نصل إلى القول بأنيم 
لم يخرجوا عن روح القصيدة القديمة ولكن التغيير حدث عمى مستوى التخفيف من حدة الوزن 

وفي نفس الفترة وعند ىؤالء ظير أيضا " الشعر المرسل " الذي الشعري وكذا رتابة القوافي "، 
يعتبر مثل التجديد عمى مستوى القافية، والذي يعتبره عز الدين إسماعيل خداعا لمقارئ، 
وخصوصا بعدما أعاد توزيع أبيات قصيدة " نعمة الحاج " بطريقة أخرى ووجدىا عمى شكل 

ن " الشعر الجديد لم يمغ الوزن وال القافية، موشحة، عمى العموم بمكن حسب رأيو اعتبار أ
ولكنو أباح لنفسو أن يدخل تعديال جوىريا عمييما لكي يحقق بيما الشعر من نفسو في نياية 
السطر يأتي قيدا أمام الحرية التي نادت بيا نازك المالئكة، ألن الشاعر قد يستعمل فقط 

راد ) فاعمن ( مجبرا كما يقول: " تفعيمة واحدة في سطر واحد، فيو إذ ذاك مضطر إلى إي
وفي ظني أن التزام ىذا الشكل لم يفرضو إال تصور الشاعر أنو مازال يتحرك في نطاق 
الصورة التقميدية لموزن العروضي "، وىذا الكالم جاء في مقابل ما قالتو الناقدة نازك المالئكة 

الشطر السريع لم يصح لمشاعر " إذا كانت التفعيمة منفردة في الشطر، كما في ) فاعمن ( في 
أن يخرج عمييا، فالبد لو أن يوردىا في مكانيا، أي في ختام كل شطر من قصيدتو الحرة 

نما حدود حريتو أن يزيد عدد التفعيمة ) مستفعمن ( ... أو ينقميا "  ذات البحر السريع، وا 
، ينتيي : " وينبغي لمشاعر أن يتذكر دائما أن أي شطر في مثل ىذه القصيدةوتقول

بتفعيمة غير ) فاعمن ( إنما ىو شطر ناشز مخموط فيين يخرج عمى قانون األذن العربية 
 خروجا منفرا "



 يستعرض الناقد في كتابو مراحل تطور الموسيقى الشعرية:
: ولو جمالياتو الموسيقية المتمثمة في النظام و" النظام عنصر أساسي مرحمة البيت  -1

ف أنواعيا..... وقد تحدد النظام في األعمال الفنية عمى التزام في األعمال الفنية عمى اختال
 بعض القواعد الشكمية الضابطة لألوزان والقوافي"

: ويقوم عمى تفعيمة واحدة " التفعيمة ذاتيا بنية موسيقية منظمة مرحمة السطر الشعري  -2
 ..." وانو عمى نظام التفعيمة يحد من عدد التفعيالت اليائل في الشعر العمودي

و في ىذا المضمار ال يجد عز الدين إسماعيل مبررا لتنوع وذبذبات مشاعره وأعصابو ما 
لم يكن اإلطار القديم يسعف عمى تحقيقو "، وبيذا الشكل يقف الناقد عند أىم نقطة مثمت 

بذبذبات المشاعر واألعصاب  –عمى حد قولو  –تحوالت لمفيوم الشعر الذي يرتبط 
 ر وكيانو الشعوري الخالص.والمقصود وجدان الشاع

إن التشكيل الموسيقي بالنسبة لمناقد ىو فن زماني واليدف منو " ىو إعطاء صورة إيقاعية 
لمحالة الشعورية "، إذ انطمق الشعراء في محاولة جعميم القصيدة " بنية إيقاعية ذات أثر 

البيت ويخمقوا نسقا في  وداللة، دون أن يمغوا الوزن والقافية "واستطاعوا بذلك أن يحطموا وحدة
القصيدة الجديدة، تؤسسو مجموعة من الحركات، مرتبطة ببعضيا ارتباطا نغميا تحكمو الحالة 
الشعورية لمشاعر، وىذا المفيوم تفسح القصيدة الجديدة بنية متكاممة وكال ال يتحقق إال بوجود 

قوم عمى أساس كون العناصر التي تحقق االنسجام بين المفردات، و الذي يحقق موسيقية ت
 القصيدة المعاصرة " بنية إيقاعية خاصة ترتبط حالة شعورية معينة لشاعر بذاتو ".

يتفق عز الدين إسماعيل مع نازك المالئكة فيما يخص مسألة التعب البيولوجي في التنفس 
بالنسبة لظاىرة التدفق الشعري عندىا وظاىرة " الجممة الشعرية" عنده، ويرى أنو من 

ري" أن تتخمل ىذه الجممة حين تمتد في عدة أسطر وقفات يستطيع اإلنسان عندىا إن الضرو 
 يمتقط نفسا جديدا ".

يتعارض الناقدان أيضا في ظاىرة التدفق الشعري التي اعتبرتيا نازك المالئكة من مزالق 
الشعر الحر، في حين أن عز الدين إسماعيل يعتبرىا " جممة شعرية " من أجمل ظواىر 

يدة الحرة وخصوصا أنيا تتحقق عن طريق الدفقة الشعورية التي ميزة القصيدة الجديدة القص
ن ظمت محتفظة بكل خصائصو،  يقول: " إن الجممة الشعرية بنية موسيقية أكبر من السطر وا 
فالجممة تشغل أكثر من سطر، وقد تمتد أحيانا إلى أكثر من خمسة أسطر ". وبيذا الشكل 



طي أىمية كبيرة لمدفقة الشعورية ويرى أن الشاعر وحده ىو الذي يدرك أن نستنتج أن الناقد يع
ىذه الدفقة ليا من الطول ما ال يقمو البيت التقميدي المحدود الطول والمغمق بالقافية، " فإذا 
كنا بسبيل دفقة شعورية ممتدة فينبغي أن تكون الصورة الموسيقية ممتدة ومعبرة عن ىذا 

وج إلى السطر الشعري وسيمة ناجحة إلحداث ىذا النوع من التساوق التدفق، وقد كان الخر 
الجمالي بين الشعور وصورة التعبير"، ويجعل بذلك ليذه الدفقة نتيجة حتمية ىي الجممة 
الشعرية، مشيرا بذلك إلى أن فكرة السطر الشعري قد حمت مشكمة الدفقة الشعرية أو القصيدة، 

تدة إال جزئيا، وكان البد عندئذ من تطويع الشكل التعبيري ولكنيا لم تحل مشكمة الدفقة المم
لمشعور، ميما امتدت دفقة ىذا الشعور ومن ىنا كان البد من الخروج إلى ما سميناه بالجممة 
الشعرية ".وبذلك تجتمع في النص الشعري عناصر ميمة ومتجانسة، تؤدي وظيفة واحدة 

ية المختمفة لتتحقق الجممة الشعرية التي تتميز حينما تجتمع الدفقة الشعورية بالوقفات الشعر 
 بيا القصيدة العربية المعاصرة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحداثة في الشعر العربي المعاصرقضية 
 

 ودورها في تأسيس الحداثة العربية: "شعر "مجمة 
إن التراث العربي فرض نفسو عمى مجمة " شعر" ألن موضوع الحداثة عندىا ىو الشعر 

كانت تجيد نفسيا في إيجاد مفيوم جديد وكانت تؤسس لمشروع الحداثة الشعرية وىذا " الذي 
ولكي ، التأسيس ال يأتي إال عبر ىدم ما ىو قائم، وما ىو قائم ىو التراث الشعري العربي

يتحقق ذلك لجأ أدونيس إلى إعطاء مفيوم خاص لمتراث العربي وىو كالتالي: " ىو التراث 
التراث الذي تكون عمى األرض العربية منذ القدم وتفاعل عبر المتوسط مع  اإلنساني كمو، إنو

 .التراثات التي تشكل بجممة الحضارة الحديثة"
بين التراث العربي والتراث اإلنساني، وقامت " شعر" العالقة وبيذا الشكل ألغى أدونيس 

لعرب وتجاوز بتذويب التراث العربي في إطار إنساني عام، ليدف تبريرىا األخذ من ا
 الحساسيات العربية ".

يقول يوسف الخال: " عمى أساس ىذا المفيوم الجديد، نشأت حركة شعرية ثورية في 
الشعر العربي لحقت بالشعر المعاصر في آداب الشعوب األخرى، وأعطت نتاجا لممرة األولى 

 عالمي الصفة، بل عالمي المستوى أيضا ".
اثة ىي تجاوز وتخطي لمعصور الماضية وكل ما ويؤكد أعضاء مجمة " شعر" أن الحد

يخص الدراسات التراثية النقدية أو اإلبداعات التي كانت ممزمة بنظام تقميدي خاص بزمن 
مضى، وحان الوقت أن يعاد قراءة ىذا التراث بمنيج حداثي يساير العصر الحالي، والعصور 

 الموالية.
 الحداثة، المصطمح والمفهوم:

  Modernityإن الحداثة مصطمح جديد في النقد العربي، يقابل مصطمحا أجنبيا ىو
يشير مدلولو إلى ثورة إبداعية " يزدوج مصطمح الحداثة عمى نحو الفت في  Modernismeو

استخدامو، فيشير من ناحية، إلى التغيير الجذري الذي ينطوي عميو " الشعر الحر"... ويشير 
 المودارنيزم"  األوربية "من ناحية ثانية إلى " 

والحداثة قرينة " اإلحداث بالشعر العصر، وذلك عكس " المعاصرة " التي تنصرف إلى 
مجرد الوجود في العصر دون أن تقتنص داللة فعل الخرق الذي يقوم بو الشعر، وداللة فعل 



ديث "، االبتداء الذي يمكن أن يعدل بو الشعر مسار العصر أو يعيد خمقو باإلحداث والتح
ىناك من النقاد من يربط مصطمح الحداثة بالخروج عن الوزن والقافية في مجال الشعر، لكن 
البعض اآلخر يرى أن الحداثة العربية أعم من ذلك، إذ إن " حداثة القصيدة العربية ال تكمن 
ة فقط في خروج الشاعر العربي عن الوزن والقافية، بل تتمثل حقا في انعطافتو الكبرى لبمور 

رؤيا خاصة بو، وما ترتب عمى ذلك من بحث عن رموز وأساطير وأقنعة يجسد فييا، ومن 
 خالليا رؤيا ويمنحيا شكال حيا ممموسا "

والحداثة في الشعر ليست تغييرا في العناصر الشكمية أو المضمونية، بل ىي تغيرات 
"إحداثا " شامال  شاممة تتجاوز بعضية العناصر إلى كمية العالقات التي تحتوييا، فتصبح

ينطوي عمى رؤيا معينة، وتقوم الحداثة عمى االختيار الواعي المتجاوز عمى عكس المعاصرة 
 التي تعتبر وجودا زمنيا، ال تتحقق عن طريق ىذا االختيار بالضرورة. 

إن التمييز بين الحداثة والمعاصرة تمييز ضروري، يساعد عمى فض الوىم الشكمي الذي 
الكتابة بالشطرين إلى الشطر الواحد شاعرا معاصرا، وفض الوىم النظري يجعل كل من ترك 

 الذي قد يشد الحداثة إلى لون جديد من المحاكاة، ينقل روح العصر بدل إعادة صياغتو ". 
يعتقد كثير من النقاد أن التحديث الشعري عمى مستوى القصيدة ىو الخروج عن  

النظام الخميمي أي أن الحداثة تتجمى فقط في شكل النص، لكن " حداثة القصيدة العربية ال 
رى بتكمن فقط في خروج الشاعر العربي عمى الوزن والقافية، بل تتمثل حقا في انعطافتو الك

وما ترتب عمى ذلك من بحث عن رموز وأقنعة يجسد فييا، ومن  لبمورة رؤيا خاصة بو،
خالليا رؤيا ويمنحيا شكال حيا ممموسا "، بل واستطاعة أيضا القصيدة الحديثة أن تقضي 
عمى رتابة البحور السابقة وكذلك ضيق النير الموسيقي الذي أثر في حركتيا اإليقاعية، وقام 

عيد ليا من خالل نماذجيم الشعرية ، إال أنو  شعراء الحداثة بإحداث صدمة إيقاعية ال
الممفت االنتباه في النقد العربي الحديث وجود مفارقة طريفة ىي أن " القصيدة العربية رغم 
ضيقيا اإليقاعي، كانت أكثر غنى في تنوعيا العروضي من القصيدة الحديثة، التي استبعدت 

 عمميا معظم البحور الشعرية ".
" مستقبل  ـب عنونيوم حداثة النص الشعري من خالل بيانو المأسس يوسف الخال لمف

 ، ووضع مبادئ لنظريتو الشعرية وىي كالتالي:"الشعر في لبنان
 المغة الشعرية لغة متعدية. 1  



يقاع. 2    الشعر صور ومعجم وا 
 القصيدة بناء يعتمد الوحدة. 3  
 أسبقية المعنى عمى المبنى . 4  
 الشعر معرفة. 5  
 نص مشروط بالتداخل النصي.ال 6  

من خالل ىذه المبادئ إلى أمن الحداثة في الشعر عند يوسف الخال تتناول الشعر " من 
أمكنة متباينة ومتكاممة في آن حيث الرؤية إلى الواقع العربي، وفي عصر الحديث تتفاعل مع 

ايا التعبير موقع اإلنسان في العالم، ولغة القصيدة تتفتح في قضاياىا وأسئمتيا عمى قض
 والذات والبناء النصي".

الحداثة في الشعر" أن " حركة الشعر العربي » يقول يوسف الخال من خالل كتابو 
الحديث... حركة ثورية تطورية تنبع من داخل تراث األدب العربي ال من خارجو... فالحركة 

ع المألوف بين نيضة ىدفيا رفع النفس العربية إلى مستوى الحداثة، وال صمة ليا بالصرا
 القديم والجديد ".

ويقول: " إن الحداثة في الشعر ال تعتبر مذىبا كغيره من المذاىب، بل ىي حركة إبداع 
يظير جميا من خالل . تماشي الحياة في تغيرىا الدائم، وال تكون وقفا عمى زمن دون آخر"

ا يشبو إلى حد ما ىذه النظرة لمصطمح الحداثة أن التحديث الشعري مرتبط بالحياة وىذا م
نظرة الرومانسيين وبنائيم لمنص الشعري عمى صور تعكس الحياة والتعبير عنيا كجبران 

 والشابي وخميل مطران.
والحقيقة أن الحداثة الحقيقية تتجمى في اإلبداع واالبتكار والخمق لكل ما يؤسس النص من 
يقاع وىذا األخير الذي يعتبر العنصر المميز لمقصيدة الحداثية، ....  لغة وداللة وصور وا 
طريقو استطاع الشاعر أن يفرق الموسيقى الداخمية ويوافقيا عن الموسيقى الخارجية، وأن ىذه 

رة ال تممك إال جزءا يسيرا من النغمة الشعرية، وأصبح الشاعر الحديث يؤمن أيضا بأن " األخي
المغة ىي كائن حي متطور تدخميا في كل فترة زمنية كثير من اإلضافات والتولدات الجديدة". 
وىذا بالضبط ما تتأسس عميو حداثة أدونيس في الشعر، إذ يركز عمى مجموعة من العناصر 

 مييا القصيدة المعاصرة ومنيا المغة.التي تنبني ع
 



  مصطمحات الحداثة عند أدونيس:
أسس أدونيس مشروعو الحداثي اعتمادا عمى الثقافة الغربية والفكر الصوفي العربي، وقد 

" أحب ىنا أن أعترف بأنني كنت بين من أخذوا بثقافة الغرب،  أكد ذلك أدونيس في قولو:
الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسمحوا بوعي غير أنني كنت، كذلك بين األوائل 

ومفيومات تمكنيم من أن يعيدوا قراءة موروثيم بنظرة جديدة، وأن يحققوا استقالليم الثقافي 
الذاتي، وفي ىذا اإلطار، أحب أن أعترف أيضا أنني لم أتعرف عمى الحداثة الشعرية 

أجيزتو المعرفية، فقراءة بودلير ىي التي العربية، من داخل النظام الثقافي العربي السائد، و 
 غيرت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن شعريتو وحداثتو".

يظير جميا من خالل ما أكده أدونيس، في ىذه الفقرة، أن ثقافتو الحداثية تتأسس وفق 
موردين، المورد الغربي والمورد العربي. ذلك ما يؤكده أيضا حين يقول" في ىذا األفق من 

قة بين الذات واآلخر دخمت إلى عالم الشعر العربي، وبخاصة الفرنسي...ولم يكن تأثرا العال
نما كان تأثرا بمشكمية اإلبداع الشعري وما  بالقول الشعري من حيث ىو" رؤيا لمعالم"، وا 

 تطرحو من قضايا وتساؤالت". 
بالشعرية العربية ويظير كانت الصدمة المعرفية اإلبداعية الغربية دافعا ألن يفكر أدونيس 

 ذلك في مظيرين:
األول ىو المجيود الذي بذلو ألجل أن يدخل إلى الشعرية العربية مصطمحات حداثية  -

 لم تعرفيا من قبل كقصيدة النثر.
" فقد نظرت لما سميتو بقول المجيول،  والثاني يظير من خالل اعترافو بما يمي: -

ىذا ما أتاح تفجير كثير من الحدود في النظرة مقابل التقميدية التي تنظر لممعموم، وفي 
الموروثة إلى األنا والجسد والمغة، وأتاح الدخول إلى عالم المكبوت العربي، وىو عالم شاسع 
ىائل قمما يجرؤ العربي عمى الخوض فيو، وفي ىذا كمو أكدت عمى أن الشعرية العربية تقوم 

عمى أن الخصوصية اإلبداعية ىي، تبعا في جانبيا الطميعي اليوم عمى التجريب المنفتح و 
لذلك، خصوصية الذات الشاعرة، ال خصوصية" الجماعة" أو" التراث"، وعمى أن الشعر سير 
في فضاء الحرية، وتأسيس لو في آن، أي أنو تحرك دائم في اتجاه ما ال ينتيي". وىنا يؤكد 

موم إلى واقع آخر أوسع ىو أدونيس عمى دوره الميم في إخراج األمة العربية من واقعيا المع
الواقع المجيول الذي يحمل خصوصية الشاعر لعالم القصيدة ضمن التجريب المنفتح عمى 



الخصوصية اإلبداعية عموما. وىذا ما يطرح أىم المصطمحات التي تؤسس الحداثة عند 
 أدونيس وىي:

 اإلبداع:   -
و يركز عمى بنية النص ال يؤمن أدونيس بفكرة الزمن في حداثة المبدع من قدمو، بل ى

وعمى العالقات التي خمقيا المبدع داخل نصو، وىو يناقض تماما من يقول أن ما يبدع اآلن 
ىو حداثي ألن ىذا الرأي، في نظر أدونيس، يؤكد عمى" المحظة الزمنية ال عمى النص بذاتو، 
وعمى حضور شخص الشاعر، ال عمى حضور قولو، ومن ىنا تؤكد عمى السطح ال عمى 

 العمق".
" ىذه نظرة آلية تقوم عمى  يرد أدونيس عمى الذين يرون أن اإلبداع مخالفة لمقديم في قولو:

فكرة إنتاج النقيض، وىي شأن النظرة السابقة التي تحيل اإلبداع إلى لعبة في التضاد، تمك 
تضاد الزمن بالزمن وىذه تضاد النص بالنص".فاإلبداع بيذا الشكل ال يمغي بعضو بعضا، 

 واإلبداع الحداثي ما ىو إال امتداد لإلبداع القديم.
إن اإلبداع نقد لمماضي الذي حاول الشاعر الحداثي تخطيو بالتطمع إلى الحاضر 
والمستقبل، والمبدع الفذ ىو الذي يضفي عمى اإلبداع شخصيتو الحقيقية مبتعدا عمى تمك 

ه. فاإلبداع عمى مستوى الزخارف وبذلك يحمل اإلبداع في طياتو تخطي الماضي وتغيير 
ويستغربو من جية، وعما يجذبو ويستفزه  القارئالقصيدة، بيذا الشكل، ىو البحث عما يدىش 

لكشفو من جية أخرى. وفي ىذا الشأن يرفض أدونيس اإلبداع المغمق، المنتيي، ويرفض 
ىنا  أيضا أن تخضع القصيدة لبنية العقل والمنطق وكل ما يتعمق بالمسائل الفكرية. ومن

نستشف وجوب التحرر من النماذج اإلبداعية التي تعتمد أحادية الرؤية والداللة، والخوض في 
التركيز عمى عمق اإلبداع المنفتح عمى عدة إمكانيات تفجر الرؤى وتنحو إلى المستقبل و 
المجيول. ومن ضروريات اإلبداع، عند أدونيس، الخوض في الالشعور ألنو العنصر 

 جمع بين المبدع والقارئ والذي يكشف عن الرغبات المكبوتة لكمييما.األساسي الذي ي
 التجاوز:         

إن التجاوز عند أدونيس ىو تخط لمماضي، أي تعدي المفاىيم التقميدية وطرق التعبير 
القديمة ألنيا غير مناسبة ألفكار الشاعر الحداثي، لكن من الضروري أال يسير ىذا األخير 

نما ينبغي لو أن يقيم روابط الحوار والتفاعل معو، فيأخذ من في اتجاه معاكس  لمماضي، وا 



الماضي ما يناسبو فقط. والتقميد بالنسبة إليو يجعل الشاعر حبيس أفكاره القديمة المنغمقة عمى 
الماضي، بينما الشاعر الحديث يحرر أفكاره نحو المستقبل ويثير في المتمقي الدىشة التي 

التخطي لألفكار الساذجة البسيطة إلى أفكار عميقة تثير القارئ تعمل عمى التجاوز و 
 .باإلبداعات والرؤى المختمفة والالمتناىية

  التجريب:
يتمثل في أىم المبادئ التي يقوم عمييا التجاوز، ويتضمن الممارسة اإلبداعية المستمرة 

قة بالماضي والسعي والتي بدورىا تحقق الجمالية الفنية، التي ترفض الراىن وكل ما لو عال
قدما إلى تشكيل رؤى حداثية عن طريق خمق الجديد غير المألوف. فالتجريب إذن ىو عالمة 
الحياة والحركة في مجال اإلبداع الشعري، وىو رمز الحداثة والتجديد والتغيير وبذلك يحرر 

 الشعر من الركود والثبات، ويدفع بو إلى التحول والدىشة واإلثارة.
 : الالعقالنية

يتجاوز المبدع الكثير من المبادئ والقيم القديمة إلى عالم خيالي يغيب العقل فيو، ويبقى 
اإلبداع وتتحقق الالعقالنية التي تعني الثورة عمى قوانين المعرفة العقمية، وعمى المنطق وعمى 
الشريعة من حيث ىي أحكام تقميدية تعنى بالظاىر". وفي ىذا إشارة إلى تجاوز العقل 

منطق الذي تحكمو قوانين ثابتة وساكنة، واالىتمام بالشعور والوجدان الذي يتصف بالحركة وال
 والتحول واالبتكار.

 االختالف في االئتالف:
يعتبر أدونيس أن الحداثة ىي االختالف مع الماضي وليس االئتالف معو، وتتأسس 

ا ثانيا مع الخروج عن بتخريب المفاىيم اإلبداعية القديمة أوال، ثم العمل عمى استحداثي
الموقف اإليديولوجي لدى المبدع. وبيذا الشكل فالحداثة عند أدونيس ىي" االختالف في 
االئتالف، االختالف من أجل القدرة عمى التكيف وفقا لمتغيرات الحضارية ووفقا لمتقدم 

 واالئتالف من أجل التأصل والمقاومة والخصوصية".
لمصطمحين، فاالختالف عن الماضي أمر حتمي فكل وىنا إشارة وتأكيد عمى اختالف ا

زمن يختمف عن الزمن الموالي باعتبار التغيرات الحضارية والثقافية لممجتمع. أما االئتالف 
فيو المحافظة عمى األصالة في خضم ىذا االختالف، وىو العودة إلى الماضي الممتد الذي 

يو اليشاشة، عالم تمتد جذوره إلى يساعد عمى االنطالق من جديد إلى عالم متين ال تعتر 



الماضي الذي يحمل الحقيقة الثابتة التي تحافظ عمى التوازن وعل البقاء حين الخوض في 
 اكتشاف عالم جديد.  

 الرؤية المبتكرة:
دعا أدونيس إلى إنتاج شعر حداثي يتوافق مع مجموعة من الخصائص الرؤية والموقف 

نما عميو  الحداثيان، فيو يقول: " ال يكفي أن يتحدث الشاعر عن ضرورة الثورة عمى التقميد وا 
أن يتبنى الحداثة، وليست الحداثة أن يكتب قصيدة ذات شكل مستحدث، شكل لم يعرفو 

 الماضي، بل الحداثة موقف وعقمية، إنيا طريقة نظر وطريقة فيم".
وبعد نظر ال تأتي الحداثة عند أصحابيا اعتباطيا، بل الحداثة مشروع مؤسس وفق وعي 

متميزين، وحين يكتب الشاعر قصيدة فيو ال يكتبيا منافية لمماضي لتأخذ صفة الحداثة، إنما 
يكتب قصيدة اكتشاف لممجيول، قصيدة تأمل وبعث لمحياة. وبيذا الشكل تكون" الحداثة 

 موقف ونظرة قبل أن تكون نتاجا".
 التساؤل الدائم:  

الحياة، فال يكتفي الشاعر المبدع باالستقرار إن التساؤل الدائم ىو عالمة من عالمات 
نما عميو أن يبحث ويسأل ليكتشف ما ىو مجيول عن عالمو وعن  وتقبل ما ىو كائن، وا 
ثقافتو وعن مجتمعو. وفي ىذه الحالة يكون الشاعر أمام مرحمة تتصف بالحداثة التي تتميزب" 

أبعاد جديدة تتيح استمرار  قبول المجيول، أي في طرح األسئمة الجديدة دائما، وفي خمق
األسئمة". فثمة إذن عدة مفاىيم لمخمق واالبتكار في الموروث القديم يجب أن تتحول عند 

 الشاعر الحداثي إلى تساؤالت دائمة يولج بيا إلى عالم الحداثة.
 طريقة التعبير: 

يرى أدونيس أن الحداثة ىي" التوكيد المطمق عمى أولية التعبير". والمقصود من ذلك أن 
الحداثة في كتابة النص الشعري مثال، تنبني عمى تقصي وتحديد آليات التعبير المغايرة لتمك 
الطرق المعروفة ألجل أن يكون ذلك اإلبداع  مميزا ومختمفا. ومن ىنا يمكن القول أن الشعر 

يمتو من الكيفية التي يعبر بيا عن مضمونو، وال يكتسبيا من أىمية الموضوع في يكتسب ق
 حد ذاتو.

 المعاناة الصادقة:



من مميزات النظرية الحداثية عند أدونيس تحقق معاناة الذات المبدعة ووجوب صدق ىذه 
المعاناة الذي يستشفو المتمقي حين يمج عالم القصيدة المشحون بعواطف معبرة عن مدى 
اليموم والمآسي التي يعاني منيا الشاعر. وتكون الحداثة بيذا الطرح" الكشف والمغامرة 

ال وجود لما ىو أكثر غموضا وبعثا لمحيرة والتأمل أكثر من الوجدان واحتضان المجيول". ف
 الذي يعاني.

 الرؤيا:
تنفتح الرؤيا عمى عالم مفتوح ال يمكن تحديده وال تصنيفو عبر آليات مادية تقننو، فيي 
أساس اإلبداع الحداثي الذي ينادي إليو أدونيس مؤكدا أنو كمما اكتشفت أشياء حداثية بقيت 

رى يعترييا ضباب قائم أعظم منيا، يستعين بيا الشاعر بيدف تغيير الواقع، ألن أشياء أخ
التغيير ىو الذي أكسبو الخمود ومن ثم فالتغيير ميزة من مميزات الرؤى، وبيذا الشكل 

نما ىي رؤيا.  فالقصيدة ليست مجرد إيقاع شعري يحدد الموسيقى، وا 
ر أدونيس إلى أنيا ترحل بالشاعر إلى إن الرؤيا خير معبر عن الشعر الحداثي، وقد أشا

عالم حداثي يشعر من خاللو بأن المستحيل يمكن تحقيقو حين يتم اختراق األفق إلى عالم 
 واسع ومجيول. 

 التخييل:
ىو عنصر ميم في تحقق الرؤيا عمى مستوى اإلبداع، وذلك حين يعتمده المبدع في 

نق الواقع ويحتضنو ألجل اختراقو إلى عالم البحث عما وراء الواقع والتنبؤ بو، فالتخييل يعا
 الالوجود والالمحدود وكذا الالنيائي. 

يرى أدونيس أن التخييل خرق لمعادة والسائد واكتشاف المجيول، فالحداثي ال يقيم بحسب 
الماضي المنتو، بل يقيم بمدى ارتباطو بحاضره ومستقبمو، ويمثل الباحث لذلك بشخصية 

طة بمقدرة الشاعر نفسو عمى التحكم في األلفاظ والغوص في معانييا الشاعر الحداثي المرتب
 لخمق معنى غير المعنى الحقيقي لمكممة. 

 الكشف:  
يستند أدونيس إلى نظرة تصوفية تعبر عن المعرفة الحاصمة في القمب، ىي كالبرق 

ن عاد فقد يثبت، وقد يكون مختطفا. فالمع رفة ىنا الخاطف ال يثبت ثم يعود، وقد يتأخر وا 
كشفية والكشف إدراك وجداني مباشر يتميز عن اإلدراك الحسي واالدراك العقمي المباشرين، 



فإن ما يدرك بالوجدان بصفة مباشرة مختمف عما يتم إدراكو مباشرة عن طريق الحواس أو 
 إعمال الفكر.  

ظياره عمنا ب كسر يتحدد مصطمح الكشف عند أدونيس بكونو محاولة إلضاءة المستور، وا 
 الحواجز لموصول إلى اليدف المقصود، فيو نظرة تخترق الواقع.

 


