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  "اللفظ، والوزن، والمعنى والقافية وهذا هو حد الشعر: قوم بعد النيّة من أربعة أشياءالشعر يإّن "  -1

  .119، ص10، ج1963، تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد، مصر، محاسن الشعر وآدابه في العمدة، القيرواني ابن رشيق

 ف بأساليب توليدهااعر هو كل عارعة توليد العواطف، بواسطة الكالم، والشصناهو الشعر "  -2
في نفس القارئ، ما يقوم بخاطره، اي  بهذه الواسطة، يستخدم األلفاظ والقوالب التي تبعث تواً 

 "الشاعر من الصورة الذهنية
 .65، ص1950القاهرة، ، مكتبة النهضة المصرية، يشعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضعباس محمود العقاد، 

  
وَد الشعر المعروف، البحتري أعرابيُّ الشعر، مطبوع، وعلى مذهب األوائل، وما فارق عمُ ألّن  " -3

تمام شديد التكلّف، وصاحُب  وألّن أبا...  ووحشيَّ الكالمومستكره األلفاظ، وكان يتجنب التعقيد 
األوائل، وال على طريقتهم، لما فيه من شعار ال يُشبه أَ األلفاظ والمعاني، وشعرهُ  صنعٍة، ويستكرهُ 

  "االستعارات البعيدة، والمعاني المولّدة 

  .423، ص1ج، 2006أحمد صقر، مصر، : ، تحقيق5مدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، طاآل

البا نثر، وبالنظر إلى ذلك يبدوا س، بل هو نقيض الآخر ضاف إليه شيئاالشعر ليس نثرا ي إنّ "  -4
  "اللغة العادية إال ليعيد بناءها، وهذه مرحلة ثانيّة ، في حين أّن الشعر ال يحطمتماما

  10، ص2014، دار توبقال للنشر، المغرب، 2دمحم الولى ودمحم العمري، ط: ، ترجمةبنية اللغة الشعريةجون كوهن، 

  

  

  ضرورة إحضار هذه النصوص مطبوعة في الحصة التطبيقية :مالحظة

  

 



  )محاضرة(قضايا النقد الحديث : المقياس

  1ماستر : السنة

  نقد حديث ومعاصر: التخصص

 عبد الدايم عبد الرحمان :األستاذ

 المصطلحات التأسيسية في النقد الحديث

:الشعر-1  

  :الشعر في التراث النقديمفهوم  1-1

ه، فابن سالم الجمحي يرى لجأ القدماء إلى وصف الشعر بإدراك أهميّته، أو وصف بعض مميزات
، 1"عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون وعليه يصيرون أّن الشعر كان في الجاهلية

وللشعر : " ، أّما قوله2"كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه" عمر بن الخطاب ومنه نقل قول 
منها ما تثقفه العين، ومنا ما تثقفه : صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات

  .3"األذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان

صنوع الشعر ومفتعله وموضوعه الذي ال خير فيه، وهو كثير أهل العلم هم الذين يعرفون مف
كانت العامة تتداوله وتتناقله على كثرة خطأه أو خطأ نسبته وغير ذلك، ليحاول ابن سالم الجمحي بعد 

صحيح وقديم ويفّرق في هذا المقام بين قديم  ،ذلك التحدث عن العرب والعربية، وأّول من ذكر مع الشعر
  :4ما قبل في عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف، كقول العنبر بن عمرو بن تميممهلهل، فاألّول 

   فقد رابني من َدْلِوَي اضطرابها                 والنأيُّ عن بهراء واغترابها

  5أّما الثاني فمضطرب ال يعرف نسبه أو مدى صحته

فاستخرج من ...، من فراهيدوهو رجل من األزد: ثم كان الخليل بن أحمد: " وفي شكل الشعر يقول
  6"العروض، واستنبط منه ومن علله ما لم يستخرج أحد، ولم يسبق إلى مثله سابق من العلماء كلهم

بقيمة الشعر وميزته في الوزن والموسيقى فيأتي الفرق بين الشعر وغيره من اهتّم بن سالم فا
وعيوبها، وكذلك الزحاف والّسناد واإلقواء  هاتين الجهتين، أّما عيوبه في اتجاه العروض فيأتي من القافية
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، ويركز ابن سالّم على القافية ويكشف بعض تلك العيوب كتكرارها بلفظها أكثر من 1واإليطاء واإلكفاء
  .2مرتين أو الزحاف الزائد

سّجل يحفظ لألّمة أحداثها وأيامها، له قواعد ال يعرفها إال أهل العلم، عند القدماء لشعر يكون اف
هذا يقصد الشعر القديم، وليس على ما يسير أو ينظم في زمانه، وعلى المبدع أن يعرف تلك وهو ب

  .القواعد وال سيما ضوابطه الخارجية التي تميّزه عن غيره، ويقصد العروض

وضع حد للشعر، سوى أنّه متفاوت في الحسن كتفاوت الجارية كما لم يحاول ابن سالم طبقات 
تفسير الصناعة في الشعر على أّنها حاجة الشاعر والناقد إلى المعارف ة في أوصافها، مع إمكانيّ 
ونذكر من ذلك معرفة أيام العرب وأساليبها في القول وحفظ أشعارها كي يمتلك الضرورية لكل منهما، 

   .الشاعر قاعدته األولى ثّم ليصير متخصصا في عروض الشعر

  :الشعر في النقد الحديثمفهوم  1-2

ومن  بتعريف محدد، ولكن تعددت المفاهيم التي تحدثوا عنها بتعدد جوانبه،لم يُضبط الشعر 
تعبيره وإصرارهم الشديد على أّن تعبير يرتبط " بالشعر عند جماعة الديوان بأنّه المفاهيم التي ارتبطت 

هم بالعالم الداخلي للشاعر، هذا هو جوهر مفهوم الشعر عند أعضاء جماعة الديوان ويتضح ذلك من كتابات
وقد حمل تعريف الشعر عندهم من هذه الناحية بيتا ، 3"الكثيرة المتفرقة بل وإنتاجهم الشعري كذلكالنقدية 

شعريّا ينتسب إلى عبد الرحمان شكري، وهو من بين األسباب التي جعلت عبد الرحمان شكري رائدا في 
يا طائر الفردوس إّن الشعر  أال: " جماعة الديوان رغم عدم مشاركته في إنتاج الكتاب، والبيت يقول

  .4"وجدان

دمت أّول قاعدة تبناها زعماء حركة اإلحياء وهي التقليد وضبط الشعر بالقوالب هُ  وبذلك
والنماذج القديمة، إذ ال يبرحها، وانتقل التركيز عندهم من الوزن والقافية والشكل إلى محور أكثر أهميّة، 

ي، حيث تتجلى الموهبة والشعرية بمعزل عن كل تصوير يرجع ويتمثل في الوجدان أو عالم الشاعر الداخل
قول الشعر إلى تلك القدرة على الحفظ وبعدها النسج على مثال، فيكون صدق المشاعر والعواطف هو 
دعوى قول الشعر وليس االعتماد على المحاكاة والتقليد، ومرجعهم في ذلك التيار الرومانسي الذي يركز 

إيمانهم بضرورة العقل إلى أهميّة الذات والوجدان، واألهميّة وجدان، فانتقلوا من على الذات والشعور وال
تكمن عند جماعة الديوان في إيصال الفكرة والعاطفة للمتلقي كما هو في نفس الشاعر وهي شروط 

  .الصدق والفنّية في تصورهم

" تجربة عامة والصدق هنا ينقل تجربة الشعر من كونها تجربة شخصيّة فردية إلى كونها 
فالشعر في نظرهما تعبير مباشر عن نفس الشاعر، والشاعر باعتباره إنسانا يعيش في المجتمع ويشعر 
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بقومه ويتجاوب مع ما في وطنه من أحداث، فإنّه إذا عبّر تعبيرا صادقا عن نفسه فهو يعبر بطريقة غير 
، ولكن شكري يزيد على قول هذا ما يراه 1"مباشرة عن جنسه وعن مجتمعه وعن بيئته وعن عصره

" مالئما للشعر، إذ يربطه بالخيال، فليس الوجدان والمحيط لدى الشاعر إال ذلك الظالم غير المحدود 
فالقصيدة عند عبد الرحمان شكري ال شخصيته، فهي ال ترتبط بحياة قائلها وال بحياة شيء محدد خارجها 

لي مستقل بذاته، الشاعر فيها يستفيد من الواقع، وأخذ منه ولكنّه يتطّور ارتباطا مباشرا، وإنّما هي خلق خيا
به ويضيف إليه من نفسه وما يقتضيه الفن، ويعدل فيه ويبتعد عنه ليلقي عليه الضوء الساطع فيكشف عن 

  .2"حقيقته وال ينقله كما هو بأيّة حال من األحوال

مفهوم الشعر عند الجماعة، ويكون  فيكون الخيال هو المسافة التي يزيد فيها شكري عن
التنفيس وكشف الحقيقة هو الهدف المنتظر من الشعر، وقد أصّر العقاد والمازني على بعض المقاييس 

وآية الصدق عندهما أن تكون نماذج الشعر تترجم " النقدية المتعلقة بالشعر  وهي ما تعلق بمقياس الصدق 
من آثار تلك الحياة الباطنة والظاهرة، والشاعر إذا بلغ التوافق الشاعرة وأثر  لكل خالجة من خوالج النفس

، وهي 3"بين خالئقه وبشعره هذا المبلغ فتلك آية التعبير الصادق أو تلك آية الشاعرية أو الملكة الفنّية
واألمر هنا يتعلق ) شعر الشخصيّة(دعوة إلى ترك الصنعة والقول بالطبع، إلى جانب الصدق نذكر قضيّة 

  .ان الشاعر ومكامن الذاتية في قول الشعر، إذ يتحرى الشاعر التعبير عن المشاعر الداخلية الخاصةبوجد

فالشعر هو " شكري أّن الشعر يخضع لثالثة عناصر هي العواطف والخيال والذوق ويرى
ه كلمات العواطف والخيال والذوق السليم، فأصوله ثالثة متراوحة فمن كان ضئيال في الخيال، أتى شعر

ضئيل الشأن، ومن كان ضعيف العواطف أتى شعره ميّتا ال حياة له، فإّن حياة الشعر في اإلبانة عن 
حركات تلك العواطف، وقّوـه مستخرجة من قوتها، وجالله من جاللها، ومن كان ينقصه الذوق أتى شعره 

ت كأنما الشعر عنده كالجنين ناقص الخلقة، غير أّن بعض الناس يحسب أّن سالمة الذوق في رصف الكلما
جلبة وقمقمة بال طائل معنى، أو كأنّما هو طنين الذباب، وال يكون الشعر سائرا إال إذا كان غير الشاعر 

  .4"مقدرة على التأليف بين اللفظ والمعنى

اإليقاع الشعري  باإلضافة إلى هذه األصول الثالثة للشعر أضاف جماعة الديوان عنصرين هما
فالشعر مهما اختلفت أبوابه وتباينت أغراضه " ما أكدوا على قيمة العاطفة في الشعر والوحدة الفنّية، ك

إذا " ، كما أكدوا على قيمة الخيال، فورد بشأنه 5"يحتوى دائما على العاطفة وال يوجد شعر من دونها
التعبير، وأنّه ذهبنا نبحث عن فهم جماعة الديوان للخيال، نجد أنّهم ينظرون إليه على أنه وسيلة من وسائل 

ليس غاية في ذاته، كما أنّهم يفهمونه على أنّه البعد عن المبالغات واألكاذيب ومهاجمة االتجاه الحسي في 
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الوصف وتحري الصحة والصدق الشعوري قدر اإلمكان، وهذا يتماشى مع مفهوم الشعر عندهم الذي 
  .1"وإثارة الشعور وإظهار المتعةهدفه إظهار الحقيقة،  ينص على  أّن الشعر تعبير عن الوجدان 

وفي مقابل تأكيدهم على أهميّة هذه الشروط التي تنزل اللغة في تصّورهم عن صدارة قول 
فالشعر في نظر العقاد والمازني ملكة إنسانيّة وليس مكلة لسانية، هو الخواطر واألحاسيس " الشعر 

ّن اللغة في نظرهم أداة للتعبير عن هذه األشياء، والعواطف، أو هو حقائق الحياة أوال ثّم اللغة ثانيّا، أل
، 2"األحاسيس والحقائق، فهي وسيلة وليست غايةفاالهتمام بها ال يأتي إال من أجل االهتمام بالتعبير عن 

جماعة الديوان بالوضوح في التعبير عن المعنى واستنكروا تعمد الغموض أو كما طالب " المعاني  وحول
طالبوا أيضا بعمق المعنى وصدقه، فالفنان في نظرهم ال يطالب بأن يكون  لتصنع،اإلبهام أو التكلف وا

سهال لكل إنسان وال يقيد بالمعاني والخوالج التي يتساوى في التفطن إليها جميع الناس، ألّن السهولة ليست 
الشاعر أساس البالغة ومحورها إال على فرض واحد وهو أن يؤدي بها الشاعر المعاني التي يؤدي بها 

  .3"المعاني التي يؤديها غيره بمشقة واعتساف

:الشعرية -2  

:الشعرية في التراث النقدي 2-1  

ألصحابها، رغم أّن التسميّة متجذّرة في القدم  الشعرية بتعدد المنطلقات الفكريّة تعددت مفاهيم
محاكاة تتسم بوسائل ثالث، قد تجتمع وتنفرد : " ، حين يقول عن الشعر"فن الشعر"عند أرسطو في كتابه 

، فالشعر عند أرسطو هو محاكاة، والمحاكاة األرسيطة ال تعني 4"اإليقاع، واالنسجام، واللغة: وهي
  .عني تقيد الشاعر باألحداث كما جاءت، ولكن عليه أن يقّدم رؤية جماليةتصوير الواقع بحذافيره، وال ت

، وقد ركّز على جانبي "صناعة الشعر" آخر للشعرية هو كما أّن أرسطو استخدم مصطلح 
الشعر صناعة فنيّة، وأّن فن الشاعر يتجلّى في صياغته وتنظيمه للعمل " الشكل والمضمون، وجعل 
، فالشاعر الحقيقي 5"لشعرية، مستندا إلى المحاكاة كعنصر جوهري في الشعرالشعري حتى يكسبه الصفة ا

عند أرسطو هو يتوفّر على آلية التنبؤ بالمستقبل واالستشراف له، متجاوزا ما هو موجود في الواقع إلى ما 
  .6"إنّا متكلمون اآلن في صناعة الشعر وأنواعها: " يمكن أن يوجد في الخيال وذلك ما جّسده قوله
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أّما في التراث النقدي العربي، فقد ارتبط مصطلح الشعرية بنظم الكالم وعمود الشعر الذّي  
  :1حدده المرزوقي في سبعة مبادئ، كان قد عّدها اآلمدي ووضحها القاضي الجرجاني من قبل وهي

  .شرف المعنى وصحته-1

  .جزالة اللفظ واستقامته-2

  .اإلصابة في الوصف-3

  .التشبيهالمقاربة في -4

  :وزاد عليها

  .والتآمها على تخيير من لذيذ الوزنالنظم التحام أجزاء -5

  .مناسبة المستعار منه للمستعارله-6

  . مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى ال منافرة بينها-7

ابة فهذه المبادئ التي سطرها المرزوقي، والمعايير المتنوعة المنسوبة إلى كل مبدأ هي بمث
  .الخطوط الحمراء التي ال يمكن تجاوزها، ألنها تمثل سقوف سحر وجمال القصيدة العربية

أسرار " التي تناولها في كتابيه  النظمنظرية ب ند عبد القاهر الجرجانيعكما ارتبطت الشعرية 
  .2"توخي معاني النحو في معاني الكلم"  ، والنظم عنده هو"دالئل اإلعجاز"و" البالغة

عن شعرية الشعر " منهاج البلغاء وسراج األدباء" أّما حازم القرطاجني فقد تحدث في كتابه 
" والقول الشعري، ولم يكن المقصود بها الشعر وال النظم، وإنّما نلمس في حديثه شيئا من معاني كلمة 

الشعر، وإنّما فحديثه لم يختص بقول عن النظم و. 3حين ربط بين صفة الشعرية وبين التخييل" الشعرية
إنهاض النفوس إلى " هو " ومفهوم الشعر في تصّور حازم القرطاجنّي  كان عن كافّة األقاويل األدبيّة،

  .4"، أو التخلّي عن فعله، أو طلبه أو اعتقادهفعل شيء أو طلبه أو اعتقاده

صر وقد اقترب القرطاجني من مفهوم الشعرية حين لّمح إلى إمكانية اشتمال النثر على عنا
الشعرية لتوافر عنصري التخييل والمحاكاة فيه، ولكي يكون خليقا بهذه التسمية، عليه أن يثير إغرابا 

 .5ويحدث تعجيبا عند الّسامع
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  :الشعرية في النقد الحديث والمعاصر 2-1

  :في النقد الغربيالشعرية  2-1-1

، وهو في طليعة النقاد الذين )T.Todorov( اقترن مصطلح الشعرية بالناقد الغربي تودوروف
اهتموا بشكل خاص بالتنظير والتأصيل لها في النقد الحديث منذ الستينات وحتى الوقت الحاضر، إذ ال تجد 
مؤلفا من مؤلفاته إال وّظف فيه مصطلح الشعرية، كما هو الشأن في كتابه المترجم إلى العربية والموسوم 

، وتناول تودوروف في كتابه األّول شعرية أرسطو باعتبارها "ثرشعرية الن" ، وفي كتابه " الشعرية"بـ 
إّن مؤلف أرسطو في الشعرية الذي تقادم بنحو ألف وخمسمائة سنة، هو أّول كتاب : " اللبنة األولى، فيقول

فهي تشبه إنسانا خرج من بطن أمه بشوارب يتخلّلها : " دب، وقد شبّهها في قولهخّصص بكامله لنظرية األ
  .، فتودروف يشير إلى اكتمال الشعرية األرسطية1" المشيب

العمل األدبي في حّد ذاته هو موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو " ويؤكد تودوروف على أّن 
   2"خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب األدبي

كما يرى تودوروف أّن الشعرية ال تهتم وال تعنى باألدب الحقيقي، بل باألدب الممكن أو 
ال يقتصر على ما هو موجود بالفعل، وإنّما يتجاوزه ذلك إلى إقامة تصّور لما " المتوقع، ومجالها عنده 

   3" يمكن مجيئه

الجهد الستنطاق  تكرس" فالشعرية ال تختص بتدارس الخطاب األدبي في حّد ذاته وإنّما 
خصائص الخطاب األدبي بوصفه تجليّا لبنية عامة ال يشكل الخطاب فيها هذا الخطاب إال ممكنا من 

  .4"كلها ممكناتها، ولهذا ال نبحث عن الشعرية في هذا الممكن فحسب، وإنّما الممكنات األخرى

دا عن الخطابات وبذلك، فإّن الشعرية عند تودوروف هي بحث في أدبيّة الخطاب األدبي بعي
العالقة بين الشعرية والعلوم األخرى التي هي لها أن " ذلك أّن  رى ذات الطابع الفلسفي والتاريخي،األخ

تتحدد على أساس اشتغالها " ، كما أّن شعرية تودوروف  5"تتخذ العمل االدبي موضوعا، هي عالقة تنافر
  .6"على خصائص الخطاب األدبي

بقضيّة الشعرية، وأّول ما يطالعنا في  (Roman Jackobson)  كما أهتم رومان جاكبسون
، والقضيّة األساسية في "وعن مفهوم الشعر" وظيفة الشعريةال" و" قضايا الشعرية"هذا الشأن هو كتابه 

شعريّة رومان جاكبسون هي قضيّة األدبية، بمعنى آخر ما  الذي يجعل من رسالة كالمية عمل فنّي، وقد 
  :في نظرية االتصال ستة نقاط محورية تجعل الخطاب تاماشخّص  جاكبسون 
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، ولكي يكون ذلك عمليّا، فإنّه )مرسل إليه(إلى ) رسالة(، يرسل )مرسل(فالقول يحدث من 
  :يحتاج إلى ثالثة أشياء

  .يحال إليه المتلقي كي يتمكن من إدراك مادة القول ويكون لفظيّاوهو المرجع الذي  :السياق-1

الخصوصية األسلوبية لنص  الرسالة، ال بد لهذه الشفرة أن تكون متفارقة بين وهي  :الشفرة-2
  .المرسل والمرسل إليه

حسيّة أو نفسيّة للربط بين الباعث والمتلقي لتمكنها من الدخول والبقاء في :وسيلة اتصال-3
  :1االتصال، والمخطط اآلتي يوضح ذلك

  سياق

  رسالة

  مرسل إليه............................ مرسل 

  وسيلة

  شفرة

التي تبلورت عن عوامل االتصال " الوظائف اللغوية" وهذا المخطط هو ما أسماه جاكبسون بـ 
  :2وهي

 Experssiveالوظيفة التعبيرية -1

   Conative فهاميةالوظيفة اال-2

   Référentiel الوظيفة المرجعية-3

   Phatique الوظيفة االنتباهية-4

   Métalinguistique اللغويةالوظيفة الماوراء -5

   Poétiqueالوظيفة الشعرية-6

وعليه أولى جاكبسون عناية خاصة بالوظيفة الشعرية كونها تمثل أرقى حساسيات األدبية التي 
يصل إليها األثر األدبي الذي يرفع القول األدبي من مرجعيته العادية إلى سياق جمالي يتجّسد فيه تحول 
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لة إلى نص، وال يقتصر هدف نقل األفكار أو المعاني وحدها من المرسل إلى هذا القول اللغوي من رسا
 . المرسل إليه، ولكن الغاية تصبح نفسها في الخطاب األدبي

بوصفها الدراسة اللسانية " والشعرية بالنسبة لجاكبسون علم قائم بذاته في حقل اللسانيات 
، كما وقف جاكبسون 1"الشعر على وجه الخصوص للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظيّة عموما في

إضافة إلى الصورة الشعرية التي ...عل مالمح الشعرية بحصره لها في القافية والسجع والجناس والمقابلة
إضافة إلى اهتمامه بالتصوير الشعري . ترتكز على الجانب الشكلي الذي أثر محسوسا في ذهنيّة المتلقي

  .والرموز والغموض وكلها تحتكم إلى جانب موسيقي وصوتي يؤطرهاالذي جّسده في التشبيهات 

علم " الشعرية بنظرة خاّصة، حيث عّرفها بأّنها ) Jean Cohen(بدوره تناول جون كوهن 
الوزن، : ، وفي تحديده للشعرية  استخلص السمات التي تحقق للنص فرادته مثل2"موضوعه الشعر

ما يجب أن : " والنظم واالستعارة وغيرها، فالشعرية عنده هيوالقافية، واإلسناد اللغوي المخصوص، 
  . 3"نبحث عنه في علم األسلوب الشعري

، فهو 4"علم االنزياحات اللغوية" إلى قضيّة اإلنزياح في الشعر الذي عّده " نكوه" تطّرق كما 
االنحراف عن القاعدة، يرى أّن االنزياح ذو طابع تعميمي يمّس كل مكونات القصيدة لتتحول بذلك إلى 

وكون االنحراف أكثر ظهورا في اللغة الشعرية، الشيء الذي يضفي على النص صفة الشاعرية، مما 
" ، كما يرى أّن للشعر دور فعّال فهو 5"اللغة العليا"يجعلها لغة متراحة تتسم بالغموض وينعتها كوهن بـ 

  .6"قّوة ثانية للغة وطاقة وسحر وافتنان

هو عدولها عن المعاني القاموسية، فهي " نكوه" يميّز اللغة الشعرية عند  أّن ما ،ويمكن القول
على حد قوله، هي لغة مبهمة ترهق " اللغة المتزاحة" بعدولها تضفي على القصيدة صفة الشاعرية، و

لغة الشعر المتلقي قبل الوصول إلى داللتها، وما يميّز لغة الشعر هو أّن لغة النثر هي لغة الطبيعة، أّما 
 .فهي لغة الشعر فهي لغة فن

  :يالعرب الشعرية في النقد -2

يختلف النقّاد العرب في تحديد مصطلح جامع للشعرية، مما جعله ينعكس على المفهوم ويرجع 
" يوسف وغليسي هذا االضطراب في المفهوم واالصطالح إلى عدم التنسيق بين الباحثين الذين واجهوها 
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روح التنسيق االصطالحي على مستوى الحدود التي تنعكس حتما على مستوى بجهود فردية تعزوها 
  1"المفاهيم

في الدراسات الحديثة، نبدأ بترجمة المصطلح إلى ) poetics( للتعرف على مصطلح الشعريةو

علم مصطلح : إلى الشاعرية ويعطيها المدلوالت التالية) poetics(سعيد علوش  هترجمالعربية، فقد 
درس يتكفل " والشاعرية عند سعيد علوش  ."نظرية األدب/علم : " لـدروف كشبه مرادف استعمله تو

بأنّها نظرية عامة لألعمال  فردية الحدث، كما تعرف الشاعرية باكتشاف الملكة الفريدة التي تصنع
  .2"األدبيّة

مصطلحا جامعا يصف اللغة األدبيّة في :" على هذه الترجمة عبد هللا الغذامي، فيراه وقد وافقه
، ومن الواضح لي  أّن لفظة 3"في نفس الغربي) poetics(النثر والشعر، ويقوم في نفس العربي مقام 

غذامي الشاعرية مشتقة من الشاعر، وبالتالي فهي الصدق بالشعر، وبهذا ينتفي االستثناء الذي اتخذه ال
  .على لفظة الشعرية ليصبحا على حد سواء لصيقتين بالشعر دون النثر) الشاعرية(ذريعة في تفضيل لفظة 

وُعربت بويتيك، وترجمت أيضا إلى نظرية  إلى االنشائية والبويطيقا ) poetics(كما ترجمت 

هي ) poetics(خيرة لـ ، والترجمة األ4الشعر، أو فن الشعر وفن النظم أو الفن اإلبداعي وإلى علم األدب
دمحم الولي ودمحم العمري في ترجمتهما : الشعرية، وقد تبنى هذه الترجمة كثير من المهتمين بقضاياها ومنهم

" الشعرية" وشكري المبخوت ورجاء بن سالمة في ترجمتهما كتاب تودوروف " بنية اللغة الشعرية" 
نشائية والشعرية، كما تبنى هذه الترجمة أحمد وعبد السالم المسدي الذي يراوح بين ترجمتين هما اال

  " الشعرية" مطلوب في بحثه 

ويمكن القول أّن مصطلح الشعرية هو المصطلح األكثر تداوال بالقياس إلى المصطلحات 
تمتاز " األدبيّة األخرى كاألدبيّة، اإلنشائية، الشاعرية وغيرها، وهذا ما أكده يوسف وغليسي حين قال 

لمصطلحات المتراكمة بقدر وافر من الكفاءة الداللية والشيوع التداولي، جعلها تهيمن على الشعرية بين ا
  . 5"ما سواها

" Poétique"وقد دعا حسن ناظم إلى ضرورة توحيد المصطلح ألّن مصطلح الشعرية يقابل 
لمترجمة قد شاعت وأثبتت صالحيتها في كثير من كتب النقد فضال عن الكتب ا:" وما يؤكد دعوته قوله 

 .  6"إلى اللغة العربيّة
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 الرومانسية ومفهوم الخيال

  :دبي للرومانسيةالمهاد األ-1

  :عند الغربالرومانسيّة  1-1

تعد فرنسا المهاد األّول للرومانسية فقد كان لألحوال السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي 
النفسية، والتمزق العضلي والتغني باآلالم الفردية التي هي عاشتها فرنسا أثر كبير في تكّوين تلك الحالة 

من ميزات  الرومانسية، ولعّل من عوامل نشوء الرومانسية في فرنسا ما كان من هجرة بعض كبار 
، وتأثرهم بآداب تلك البالد ومعطياتها 1789ُكتّابها إلى انجلترا وألمانيا إثر قيام الثورة الفرنسية سنة 

الحماسة التي أظهرها : فية، مما جعلهم يصدرون عن وحيها بكل حماسة وإعجاب، من مثلالفكرية والثقا
) الفردوس المفقود(شاتوبريان عندما عاد من مهجره في انجلترا ، وتسنى له أن يترجم إلى الفرنسية 

  .لجون ملتون

ألسلوب بهذا ا) ألمانيا(وكذلك اإلعجاب الذي أبدته مدام دي ستايل عندما عادت من منفاها 
، وكتبت مدام دي 1)شعر الشمال اكثر مالءمة من شعر الجنوب لعقليّة أمة حرةّ : (الجديد السائد، بقولها

  .ستايل عن ألمانيا كتابا فريدا، أشادت فيه بالروح األلمانية، وعّرفت الفرنسيين بروائع األدب األلماني

ربا، إذ مهدت لظهور الرومانسية، كما أثرت آراء الفالسفة في الحياة العقلية واألدبية في أرو
فقد دعا روسو إلى العودة إلى الطبيعة والحياة الفطرية، وأّما فولتير فقد كان ناقدا اجتماعيّا في نقده، ساعد 

  .على نشر أدب متحرر من النظام اإلغريقي

الفيلسوف : كذلك أخذ بعض الفالسفة يمهدون لهذا المذهب ويبشرون بعالم أفضل، من مثل
سي ديدرو، والفيلسوف األلماني كانت، وال شك في أّن هؤالء الفالسفة تأثروا في األدب ونقده عندما الفرن

  .وغيرهم من الفالسفة) الُمثل(خالفوا أفالطون في نظريته المشهورة 

وقد انصرف هؤالء الفالسفة في أبحاثهم الفلسفية إلى سبر طبيعة الجمال وحقيقته، والفرق بين 
واستطاعوا أن يحددوا نظرياتهم وآرائهم نحو الجمال، ثّم آتى الفالسفة بدأوا من حيث أتى  الجميل والنافع،

  .أولئك، وفي مقدمتهم الفيلسوف األلماني نيتشه، والفيلسوف األلماني شوبنهور، الذي زرع فلسفة التشاؤم

تي غدت إّن هذه األسباب لم تصنع بين عشيّة وضحاها الظروف التي نبتت فيها الرومانسية ال
مذهبا أدبيّا قائما بذاته، كما أّن تلك المؤثرات االنجليزية واأللمانية، ال تستطيع وحدها تشييد صرح 
الرومانسية لو لم تتضافر ظروف الحياة في فرنسا لتهيئة الحالة النفسية التي منها الرومانسية، وال شك 

  .األحداث وكانوا االنطالقة للرومانسية ُوجد في فرنسا عدد من األدباء الناشئين، استجابوا لنداء هذه

                                                           
1 - De La Littératture, chapters 11and12, vol.1 pp92. 



ولم تتقيّد الرومانسية نفسها بمبادئ فنّية، كما حدث في الكالسيكية، إال أنّها قد بلورت بطريقة 
  . عفويّة تلقائية بعض االتجاهات التي أصبحت من مميّزاتها

  :نسية عند العرباالروم 2-1

ور كبيرا، وقد أسهمت عدة عوامل في ظهتأثر األدب العربي بالرومانسية الغربيّة تأثرا 
  :ة في الشعر العربي الحديث، ومن أبرزهايسالرومان

، 1تأثر البعثات التي كانت تقصد أوروبا للتزود بالعلوم الجديدة، وعادت تحمل هذا التأثير-1
فوصل إلى المثقفين ما توّصل إليه الغرب من أسرار الصياغة الشعرية ووسائل التصوير، وكثرت 

، وهدتهم يقافتهم الواسعة إلى 2الترجمات والمطالعات المباشرة في كتب الغربيين، وتأثر بها األدباء والنقاد
أّن هناك أغوار في النفس اإلنسانيّة وأسرار في الطبيعة، وبهذا أثّرت هذه التيّارات الفكرية والشعورية في 

  . 3تطّور الشعر العربي الحديث

  : 4سس وأركان محددة، ومنهاظهور تجمعات أدبية لها أ-2

مثلت هذه الحلقات فئة األدباء الذين تأثر شعرهم بالرومانسية الغربية، : حلقات اسكندر العازار-
سليمان البستاني، وشبلي الميالط، ووديع عثل، وأمين تقي الدين، ونقوال فياض، وإلياس : من وأبرزهم

  .وغيرهم  ...فياض

من أبرز رواد هذه الجماعة العقاد والمازني، والمنهج الذي اختارته هذه  :مدرس الديوان-
، وهي مجموعة تضم أفضل ما كتبه )الكنز الذهبي(جامع المدرسة ودعت إليه هو المنهج الذي صدر 
وقد الحظ النقاد أّن كثيرا من المعاني التي الشعرية التي  .الشعراء االنجليز من شعر غنائي ووجداني

  .5جماعة الديوان كانت موجودة في هذه المجموعة تخللت شعر

تنزع إلى تكوين  منظمة أدبيةكانت الرابطة القلميّة أّول مدرسة  :الرابطة القلميّة في المهجر-
جماعة ذات طابع خاص في التفكير والتعبير، ويُعّد ُ جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة من أبرز أعالم 

الرابطة القلميّة اآلخرين الفضل في تحرير الشعر من القيود التي فُرضت  هذه الرابطة، كما كان ألعضاء
  .عليه
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لقد كانت مدرسة أبولو في مصر تعبيرا عن مالمح التطلع نحو الغرب  :مدرسة أبولو-
وموازنة آدابه بآداب الشرق، وانتظم فيها معظم الشعراء الرومانسيين الذين تبلور على أيديهم هذا 

 .على دمحم طه، وأبو القاسم الشابي:أعالم هذه المدرسة المذهب، ومن أبرز

، ومن أبرز أعالم هذه )م1959- 1898(أُسست هذه العصبة في لبنان  :عصبة العشرة-
ين، وفؤاد حبيش، وميشال أبو شهال، وهي عصبة قامت إلياس أبو شبكة، والشيخ خليل تقي الد: الجماعة

  .الغربيّون من آراء المدرسة الفرنسيةأسسها في أغلب األحيان على ما تبناه 

ظهور بعض المجالت والصحف التي أسهمت في الحركة التجديدية الحديثة، وحملت -3
مجلة  صفحاتها األعمال األدبيّة التطبيقية لهذا التجديد، فقد أصدر إيليا أبو ماضي في المهجر الشمالي

م، ثّم راح ينشر إنتاج 1913ون في عام عبد المسيح حداد مجلّة الفن وأسسم ، 1929السمير في عام
  .الرابطة القلميّة في مجلة السائح، كما أنشأ ميشال معلوف مجلة العصبة األندلسية في المهجر الجنوبي

وظهرت في مصر مجلة أبولو تحمل قصائد مختلفة لجميع االتجاهات، تتجلى فيها مسحة 
م، وصدرت مجلة الحديث 1933في عام  التجديد، وأنشأ أحمد شاكر كرمي في مصر مجلّة الميزان

، وكانت تحمل رسالة التجديد في محاولة لمجارات التيارات الفكرية التي تبناها زعماء )1927-1959(
  . التجديد، وكتبت عصبة العشرة بلبنان في جريدة المعرض، لتعبّر المفاهيم الحديثة في عالم األدب

  :الرومانسية والنقد األدبي -2

إّن أبرز مظهر لتجلي الرومانسية في النقد األدبي هو ظهور ما يعرف بالنقد الرومانسي 
ثار الرومانسيون ضد القيود التي وضعها  فقد .وهو أخصب أنواع النقد وأبعدها أثراالخالّق، 

الكالسيكيون متأثرين بأرسطوا وهوراس ثم ببوالو في تقسيم األدب إلى أجناس ينفصل بعضها عن 
هذه القيود التي تحّد من حرية الكاتب وتمحو بعض، فكل جنس قواعد معيّنة يجب أن يخضع لها الفنان، 

ومؤمنين بموهبة الفرد، الكالسيكيّة،  محّطمين القواعد شخصيّته، ففسحوا أمامهم مجال الخلق األدبيّ 
ونادوا كذلك ببحث العبقريّة الفرديّة في وجه كل ما يحّد منها، وهذا هو السبب في ضيق جميع أنواع 
الرومانسيين بكل أنواع النقد إالّ النقد الخالّق الذي يدعو إليه الكاتب ليفسر إنتاجه، فصار الرومانسيون 

ألدب على أنّه نتاج الفرد وعبقريّته، ال أنّه آراء وأفكار تصّب في قوالب مصنوعة، ينظرون إلى ا
تفسيرا علميّا على أنّه تجربة حيّة مدى اتّباع الكاتب للقواعد  اإلنتاجفأصبحت مهمة النقد تفسير ذلك 

  .1المفروضة عليه، وقياس براعته بمقدار خضوعه لها

انسيين، ال في دعوته إلى تقيد الطبيعة وخلط المأساة بالملهاة ويُعدُّ شليجل في طليعة النقاد الروم
، ووصفها )مناظر الجمال في الطبيعة(فحسب، بل في إدراكه للنقد ونظرته إلى الكتب األدبيّة نظرته إلى 
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ورسم الحقائق األدبية كما هي في أمهاتها من ) بعث عبقرية المؤلف(وصفا دقيقا، ومحاولته ما استطاع 
  .ألدبّي، لتفسيرها واإلعجاب بها أيضااإلنتاج ا

  :وكان هناك اتجاهان كبيران لهذا التفسير

دب في عالقته بالبيئة والمجتمع، ومن أبرز الداعين إليه مدام دي ينظر إلى األ االتجاه األّول
الدين ستال، وتين، فاألدب نتاج اجتماعي يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها، وبالنظم السياسية واالجتماعيّة، ف

، تقول مدام )األدب صورة للمجتمع(والقوانين يطبعان الشعب الذي يخضع لهما بطابعها، وبعبارة أوجز 
يكاد يرجع كّل التخالف أو التشابه الفكري بين األمم، وقد يرجع إلى البيئة كذلك إلى الشرائع : " دي ستال

المجتمع هي دائما وليدة النظم السياسيّة  شيء من هذا االختالف، ولكّن التربية العامة للطبقات األولى في
، وقد انصرفت مدام دي ستال في دراستها إلى ربط اآلداب بالمجتمعات ونظمها والديانة 1"القائمة

وطابعها، والبيئة وما توحي به، ويتّصل بهذا اتصاال وثيقا ما قام به تين في محاولة لتفسير اختالف 
الجنس والبيئة والميراث الثقافي لألّمة أو تأثير الماضي : ل ثالثةاآلداب، فأرجع هذا االختالف إلى عوام

في الحاضر، واتجه تين في تفسيره تجميعيّا ال أثر للتحليل فيه، مّما أودى بنظريته وجعلها غير ذات 
  . 2أهميّة في النقد فيما بعد

فينظر إلى األدب في عالقته بمؤلفه، ومن أبرز الداعين له من الرومانسيين  االتجاه الثانيأّما 
ال في التواريخ " سانت بيف، إذ له الفضل في سمّو النقد األدبي، وقد نادى ببناء على معرفة حياة المؤلف 

ليتحرك ولكن بالنفاذ في دقائق المؤلف وتقمّصه، وجالئه في مظاهره المختلفة، وبعثه ...الضئيلة الجافة
والمسائل الجوهرية ...دخيله لنفسه، وفي عاداته المعهودة في قدر المستطاع وتتبّعه في ذلك ....ويتكلم 

هي اإلحاطة باإلنسان وتحليله في اللحظة التي تضافرت فيها عبقريته وثقافته وظروفه األخرى كلّها، ..
إذا حللت هذه العقدة التي فيها يجتمع كّل فإذا فهمت الشاعر في هذه اللحظة، و. فجعلته ينتج كتابه القيّم

وإذا ودت مفتاح هذه الحلقة الغامضة التي تربط وجود الثاني الشاعر المتألق الجليل شيء في نفسه، 
بوجوده األّول الغامض المتروي المتراوي الذي قد يريد الشاعر محو ذكراه، آنذاك يمكن أن يقال إنّك 

، ويعتمد سانت بيف على حياة اإلنسان ليفسر إنتاجه، 3"به نفذت في جوانب شعرك وأنّك على علم
تنتمي إلى بعض ُمثل، " ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يقّرر إذا بحثت طبائع العقول المختلفة تبيّن أنّها 

وبعض أصول رئيسية، فمعرفة أحد كبار المعاصرين تشرح لك وتبعث أمامك طبقة من الموتى، بسبب 
ضح، ومن بعض خصائص لألسرة الفكرية التي ينتمون إليها، وهذا مطابق تماما لما ما بينهم من تشابه وا

 ...في علم النبات بالنسبة للنباتات، وما في علم الحيوان بالنسبة ألنواع الحيوانات، فهناك إذاً تاريخ طبيعي
  .4"ألسر الفكر الطبيعية
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فبجانب قّصة أتاال  ينصح سانت بيف بموازنة النص األدبي بنظائره، لتتضح خصائصه،و
لشاتوبريان تقرأ قّصة بول وفرجيني لبرناردين دي سان بيير، وقّصة ليسكو لبريفو وبذلك يتكّون الحكم 

اآلخرون –يعلّم : الناضج الناشيء عن الموازنة التي يتربّى الذوق األدبي الحّق، فالنقد على حّد تعبيره
نت مغلقة من قبله، ولهذه النظرات النافذة في عالم وبهذا فتح سانت بيف مجاالت للنقد كا. كيف يقرؤون

    . النقد يرجع الفضل في ميالد تاريخ األدب بمعناه الحديث

  :الرومانسية والخيال -3

يمكن القول أّن قضية الخيال كانت من أهم المحاور التي تناولها الرومانسيون في العصر 
نادوا بها، فارتبط الخيال بشخصيتين ووردزوورث الحديث لما لها من قدرة في تجسيد المبادئ التي 

أّن الخيال هو تلك القدرة على الكيمياوية التي " فيرى  Wordsworthووردزوورث   وكولريدج، فأّما
العناصر المتباعدة في أصلها والمختلفة كل االختالف كي تصير مجموعا متألفا  - معا–بها تمتزج 

األمر كذلك، فإّن قوى العقل ال  إال عن طريق الشعور، فإذا كانمنسجما، وهو يرى أّن الخيال ال يدرك 
تستطيع أن تضعف أو تنقص من الخيال شيئا، وعلى هذا األساس يكون الخيال ذا مكانة تفوق قوى العقل 

  .1"األخرى على شرط أن تكون الصور التي ينتجها منسقة متأزرة، تتألف على تصوير الحقيقة

فأّما الخيال األولي فهو " لكولريدج فمتعلق بالخيال األولى والخيال الثانوي أّما األمر بالنسبة 
الخيال الذي عن طريقه يستطيع األديب أن يلم بجميع أجزاء الصورة الشعرية وتفاصيلها الدقيقة، ولكي 
ا نوضح األمر نسوق مثاال على ذلك، لو كان أمامي وردة فإّن الخيال األولي يجمع أجزاء الصورة كلّه

ويقابل هذا عن كانت ما أسما بالخيال -إن صّح التعبير-هو إدراك علمي...من  أوراق وساق ورائحة
أشد خطرا من الخيال األولي، ألّن األديب أو الشاعر في هذه المرحلة " ، أّما الخيال الثانوي 2"اإلنتاجي

ذه الناحية من حيث أنّه يلجأ إلى اختيار الجزئيات التي يريدها فهو يشترك مع الخيال األولي في ه
يصطحب الوعي اإلرادي، ولكنّه يختلف عنه من حيث الدرجة وطريقة العمل، ألنّه يلجأ إلى اختيار 

ة ويقوم بتحليلها والتأليف بينها، ويصهرها في بوتقة نفسه ليخلق منها شيئا جديدا، إنه جزئيات من الصور
 3"يذيب ويالشي كي يخلق من جديد

أّن الخيال يكشف نوعا من الحقيقة، فعندما ينشط الخيال يرى أشياء يعمى الرومانسيون يرى و 
العقل العادي عن رؤيتها، وأنّه يتصل اتصاال وثيقا بالبصيرة أو الشعور أو الحدس، إّن الخيال والبصيرة 
ال ينفصالن في الواقع وإنّما يكونان موهبة واحدة في كل األغراض العلميّة، فالبصيرة توقظ الخيال 

نسيون على ايزيد حّدتها عندما ينشط، وهذا هو الغرض الذي كتب الشعراء الروم - وهو بدوره-لتعمل
أساسه، وهو يعني أنّه عندما تكون ملكاتهم اإلبداعية متضامنة، فإّن حاستهم تلهمهم شر األشياء فيسبرون 

العملية بالعسيرة  غورها ببصيرة خالصة، ثّم يصوغون كشوفهم في أشكال من صنع الخيال، وليست هذه
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شائقا يتطلب الحل، ثّم بعد -الفهم، فالغالبية منها تثيرها، فنحن إذ  نستخدم خيالنا نجد في أّول األمر لغزا
وكما . ذلك تمكننا تصوراتنا الخاّصة في عقولنا من رؤية الكثير من مّما كان يكمن وراء الظالم أو العقل

، وهذا ما يفعله الرومانسيون 1وضوح ما حيّرنا وأثار عجبنايأخذ تصورنا شكال محددا، نرى بمزيد من ال
فهم يربطون بين الخيال والحقيقة، ألّن مخلوقاتهم وليدة إلهام البصيرة الخاّصة وتحت قيادتها، ودق بيّن 

كانت وحدة الشعور العميق بالفكر الثاقب، :" كوليريدج هذه النقطة في حسم وهو يمتدح وردزورث
المادة المالحظة، وهي فوق ذلك –لحقيقة في المالحظة مع ملكة الخيال، في تشكيل والتوازن الدقيق ل

الهبة األصلية لنشر النغمة وتهيئة الجو، مصحوبا بالعمق واالرتفاع ألشكال العالم المثالي وحوادثه 
  .2"ومواقفه، تلك أطفأت شراراتها وجفّفت أنداءها في نظر الشاهد العادي

ل فيهيعدُّ الخيال استجابة م إلى  لّحة في نفس الرومانسي، ولكنه مصدر ألم وحزن، يقود التأمُّ
  .3النفس اإلنسانية جوانبآفاق فسيحة في 

 الفريقين إلى سلوك طرقومن الرومانسيون متفائلون ومنهم متشائمون، ويدفع الخيال بكال 
متباينة، ولكن يجمع بينهما أّن فيها جميعا هروبا من الواقع بضرب من أوهام القلب، وفيها جميعا تتمثل 
في أزمة من أزمات اإلحساس والفكر كأشد ما عرف اإلنسان من أزمات الفكر والشعور، فهذا الخيال 

  .الرومانسي هو الذي يجعلهم يشعرون بفراغ في وجودهم ال سبيل إلى ملئه

فع هذا الشعور بعض الرومانسيّين إلى االستعاضة عن قوى اإلنسان المحدود بتخيّل قوى وقد د
غير محدود ليمألوا بذلك ما يحّسون به من فراغ وما يشعرون به من رغبات ال تقنع بما في األرض من 

، )ردما نف(شخصيّة علم وقوى، ويُعّد بيرون أبرز مثال لهؤالء الرومانسيين حين يصف هذه الحال في 
 . 4الذي هرب من عالم لم ترَو فيه رغباته متخيال أّن السحر سّخر له عالم األرواح لتستجيب إليه

لقد كان خيال الرومانسي طموحا جموحا، يتطلب مثاال له أينما وجده في غير زمانه ومكانه، 
وال يتاح وترسمه له، ولكنّه ال يستوحيه إالّ من ذات نفسه، إذ فيها الشرارات األولى التي تهديه الطريق 

لهم فهم ما تجيش به عواطفه وآماله إالّ بالصور واألخيلة التي يضفيها على الحقائق، ولم تكن تلك األخيلة 
عند الرومانسيين إال مظهرا لظمأهم في تعّرفهم إلى مثلهم من خالل ما تجيش في نفوسهم من عواطف 

ف إل ى ذات أنفسهم بالغوص في أعماق النفس، وما توحي ومشاعر، وقد دفع ذلك كثيرا إلى محاولة التعرُّ
به الصورة الشعرية من صور الشعورية تتجلى في النوم واألحالم، وال بّد أن نتحدث عن هذا الجانب 

   . لتُرسم بذلك صورة للشخصيّة الرومانسية
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4- Lord Byron, Poetical Works, op, p 396397. 
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