
  

 مفهوم احلداثة وإشكاليته: دراسة وصفية
 

 1د. فهد بن عبد احلميد مر عمر
 2يعقوب بن حسن
 3د. خالد بن لودين

 
 ملخص البحث

يسعى هذا البحث إىل كشف تساؤالت حول حقيقة مفهوم احلداثة من حيث 
التسمية والنشأة، كونه مصطلحاً أصبح يف وقتنا احلاضر واحداً من أكثر املصطلحات 
النقدية املعاصرة إشكالية وإاثرة للبس والغموض، ويهدف إىل توضيح آراء النقاد 
حول إشكالية ذلك املفهوم، فضاًل عن ذلك تسليط الضوء على احلداثة الشعرية اليت 
تتآلف وتتماشى مع هذا العصر؛ كوهنا حركة إبداع متاشي احلياة، ويتناول كذلك هذا 

هلذه احلركة، ولتحقيق هذا الغرض سيعتمد البحث البحث بيان مراحل تطورية خمتلفة 
املنهج الوصفي يف بيان ما يتعلق هذه احلركة من مقارابت بني النقاد، وخمتتمًا أبهم 
النتائج اليت توصل إليها البحث، منها: أن احلداثة ليست ظاهرة عربية ابألصل، إذ 

 صأصلت تدريجياً يف اجال تسربت ككافة التيارات الفكرية واألدبية من العامل املصنع، مث
األدب ومؤلفات عربية، وأن حركة احلداثة يف الشعر العريب حررت الشاعر من 
أساليب الشعر التقليدي، فالشعر ليس هو الكالم املوزون املقفى عند أصحاب تلك 

 احلركة.
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 احلداثة: مفهوم وإشكالية
 مفهوم احلداثة:أواًل: 

الوقت احلاضر واحدًا من أكثر املصطلحات النقدية  يبدو أن مصطلح احلداثة قد أصبح يف
احلداثة يف أصلها ونشأهتا مذهب فكري غريب، ولد ونشأ ف املعاصرة أشكالية وإاثرة للبس والغموض،

، وال شك أن احلداثيني العرب حاولوا بشىت الطرق يف الغرب، مث انتقل منه إىل بالد املسلمني
يف التأريخ اإلسالمي، لكن الواقع أن كل ما يقوله احلداثيون ليس والوسائل، أن يجدوا حلداثهم جذوراً 

إال تكراراً ملا قاله حداثيو أورواب، ورغم صياحهم ابإلبداع والتجاوز للسائد والنمطي، إال أنه ال يطبق 
حبرية أمام داللة هذا فالشاعر أدونيس الذي بدأ ينظر ملفهوم احلداثة  4،إال على اإلسالم وتراثه

ن يزعم أبن حتديد ماهية احلداثة أمر سهل، فاحلداثة يف اجملتمع العريب أأبنه ال ميكن  يعرتف املصطلح
 5.إشكالية معقدة ال من حيث عالقاته ابلغرب وحسب، بل من حيث صأرخيه اخلاص أيضاً 

ويف  6 : اجلديد من األشياء.هو جاء يف كتاب العني للفظ "احلداثة" أن "احلديث"فقد 
 مادة "حدث" جاء كالتايل: لسان العرب حتت

 ،حدث: احلديث نقض القدمي، واحلدوث نقيض القدمة
 ،واحلدوث: كون الشيء مل يكن ،حدث الشيء: حيدث، حدواثً وحداثة
 ،وأحدثه فهو حمدث، وكذلك استحدثه

 وحمداثت األمور: ما ابتدعه أهل األهواء من األشياء اليت كان السلف الصاحل على غريها.
 7 األمر املبتدع.احملدث: و 

 نقيض َقد م،أي كر يف املعجم الوسيط: حدث الشيء حدواثً وحداثًة: وذ  
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، 1، )القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واالعالن، طن اإلسالماحلداثة يف ميزاعوض بن دمحم القرين، انظر:   

 .11(، ص1811
 
5
( الشعر ومتغريات املرحلة: حول احلداثة وحوار 1، سلسلة )جدل احلداثة يف الشعرفاضل اثمر، انظر:  

 .16(، ص1811األشكال الشعرية اجلديدة، )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 
6

، حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، )بغداد: وزارة كتاب العنياخلليل بن امحد الفراهيدي، انظر:  
 (، مادة )حدث(.1811، 3االعالم،ج

 ، ) بريوت: دار صادر، د.ت.(، مادة )حدث(.لسان العربابن منظور، انظر:   7



  

 سن الشباب، ويقال: أخذ األمر حبداثته، أي أبوله وابتدائه،احلداثة: و 
 8 واحمْلَدث: مامل يكن معروفاً يف كتاب وال سنة وال إمجاع.

والرتمجة العربية  ، Modernity))،  (Modernism)ويف اإلجنليزية جند أن هناك لفظان للحداثة :
 يف فالدكتور دمحم مصطفي هدارة يفرق ،ختتلف من حداثة إىل عصرية إىل معاصرة لفظنيهلذين ال

  :الرتمجة بينهما على النحو التايل
وجتديد يف إحداث تغيري " :املعاصرة يف تعريفه أو تعبريهو : تعين املعاصرة والعصرية، Modernity))إن لفظ 

 ."اجتماعي أو فكري أحدثه اختالف الزمن املفاهيم السائدة واملرتاكمة عرب األجيال نتيجة تغيري
ال  اليت هي عنده مذهب أديب أو نظرية فكرية "احلداثة"  تعين فحسب ترمجته: (Modernism)لفظ أما و 

واالنقالب على القدمي املوروث د على الواقع، تدعو إىل التمر   تستهدف احلركة اإلبداعية وحدها، بل
 9.واجاالته بكل جوانبه

لقد و ..ل يف مقالته يف اجلة الفصول: ".أما د.كمال أبو ديب فيختلف عن ذلك حني يقو 
ابحلداثية، ألنه حركة مميزة، بل مذهب أو  (Modernism)اقرتحت يف عمل سابق ترمجة املصطلح 

استخداماً عاماً بوصفه إشارة إىل مسات حضارية معينة، فإين سأستخدمه  Modernity)مدرسة...، أما )
  10".ويبدو يل أن "احلداثة" هي املصطلح األقرب إىل حتديد مفهومها

املعجمية السابقة للمصطلح وجذره اللغوي االقرتان بني داللة  تاليتضح من خالل الدالإذاً 
حمدودة من الظالل الداللية والنقدية  وتظل اجموعة غري اللغوية وفكرة املغايرة واجلدة ونقض القدامة،

وإذا جتاوزان الداللة اللغوية واكتفينا  واملفهومية هلذا املصطلح كما يطرحها النقد واملمارسة الشعرية.
بتحديد داللته النقدية يف النقد احلديث ويف اتريخ املمارسة الشعرية، لوجدان أمام وضع دقيق، 
فاملصطلح يشتبك مع اجموعة كبرية من املصطلحات النقدية القدمية واحلديثة املقاربة، ومنها 
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اللغة العربية، )القاهرة:مكتبة الشروق الدولية، ، حتقيق اجمع املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، انظر:   

 (، مادة )حدث(. 4004، 4ط
9
( 1884 ،1، طدار النحوي للنشر والتوزيع ، )الرايض: احلداثة نظرية تقومي ،عدانن علي رضا النحويانظر:   

 .103، ص1818(، 10(، السنة )11: العدد )عن اجلة احلرس الوطين نقالً  ، 41ص
10
 .14، ص 1814(، السنة 4(، اجمللد )3نقاًل عن اجلة فصول: العدد )نفسه، انظر:  



  

احلديث والطليعة، وما سيصطلح على تسميته لتحديث واحملدث و مصطلحات التجديد واملعاصرة وا
  Modernism."11  ابحلدااثنية كمقابل للمصطلح الغريب"املودرنزم

 
 اثنياً: تعريف احلداثة يف االصطالح

اصطالحًا جند هناك كم هائل من التعريفات، ومنها يرى د. جابر  عند تعريف احلداثة
)احلداثة مصطلح ابلغ العراقة  حيث يقول: الرتاث،ن احلداثة كمعىن إبداعي قائمة يف صدر عصفور أ

إىل الصراع بني "القدماء" و "احملدثني"، ذلك  -تراثياً  -واجلدة يف الوقت نفسه؛ ذلك ألنه يشري
الصراع الذي يفرض إعادة النظر يف املوروث من التصورات األدبية واالجتماعية والدينية. وكان ذلك 

تحول من انحية، وعلى أساس من حوار مع ثراث آخر، يعاد  بواقع معلى أساس من وعي متغري  
إنتاجه لصاحل هذا الوعي املتغري من انحية اثنية. وابلقدر نفسه يشري املصطلح إىل صراع جديد، 
معاصر، بني "قدماء" و "حمدثني" حول التغريات اجلذرية اليت وقعت يف القصيدة العربية املعاصرة، منذ 

 -يرى أن مصطلح "احلداثة" يزدوج يف استخدامه، فيشري بذلكو  12،ثانية(أعقاب احلرب العاملية ال
 -إىل التغري اجلذري الذي ينطوي عليه "الشعر احلر" أو "الشعر العريب املعاصر"، ويشري -من انحية

 13.إىل "املودرنزم" األوروبية اليت كانت مثااًل حيتذى يف غري حالة -من انحية اثنية
انحية "املودرنزم" األوروبية فيقول: "إن احلداثة ليست ظاهرة ويؤكد أنطون مقدسي على 

عربية ابألصل، فهي أتتنا ككافة التيارات الفكرية واأليديولوجية واألدبية والفنية وغريها من العامل 
املصنع، مث صأصلت تدريجيًا وأنتجت على اخلصوص يف اجال األدب مؤلفات عربية خالصة أو تكاد 

  14".الكثري من األصالة تكون خالصة، أي هلا
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 .11، صجدل احلداثة يف الشعرفاضل اثمر، انظر:   

12
: الكتاب األول، )طرابلس: احلداثة يف الشعر العريب املعاصر بني التنظري والتطبيقعبد احلميد جيدة، انظر:   

، نقاًل عن اجلة "فصول" املصرية، لـجابر عصفور، 1، ص(1811، 1دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، ط
حتت عنوان "معىن احلداثة يف الشعر املعاصر"، مهرجان القاهرة األول حول موضوع )احلداثة يف اللغة واألدب(، 

 .36، ص1814)اجمللد الرابع، العدد الثالث، سنة 
13
 .10نفسه، صانظر:  
14

، نقاًل عن مقال بعنوان 10، ص املعاصر بني التنظري والتطبيقاحلداثة يف الشعر العريب جيدة،  انظر:   
 . 3، ص36"مقارابت من احلداثة، ألنطون مقدسي، اجلة مواقف، عدد 



  

ويذكر دمحم برادة مفهوم احلداثة صأرخيياً على مستوى النظري، كمفهوم مرتبط أساساً ابحلضارة 
الغربية، وبسياقها التأرخيية وما أفرزته جتارهبا يف اجاالت خمتلفة. ويقول: "صأخر ظهور مفهوم احلداثة 

ممهداهتا يف أورواب منذ القرن السادس عشر، إىل منتصف القرن التاسع عشر، مع أن العصرية بدأت 
أي منذ ظهور بنيات صأرخيية إلحداث التغيري االقتصادي واالجتماعي، واجاوزة األمة النامجة عن عجز 

  15بنيات القرون الوسطى وفكرها".
على السلفية، والرغبة  : "الصراع بني النظام القائمفيذهب إىل أهنا أدونيس احلداثة عندأما 

الصراع يف أثناء العهدين األموي والعباسي، حيث نرى  وقد صأسس هذا ة لتغيري هذا النظامالعامل
 ين للحداثة:تيارَ 

 ، يتمثل من جهة يف احلركات الثورية ضد النظام القائم، بدءاً منفكريسياسي  األول -
من جهة  املتطرفة، ويتمثل اخلوارج وانتهاًء بثورة الزنج مرورًا ابلقرامطة، واحلركات الثورية

وتلتقي هذه احلركات  .صالصوفية على األخ اثنية يف االعتزال والعقالنية اإلحلادية يف
الثورية الفكرية حول هدف أساسي هو الوحدة بني احلاكم واحملكوم يف نظام يساوي 

وسياسياً، وال يفرق بني الواحد واآلخر على أساس من جنس أو  بني الناس اقتصادايً 
  لون.

وإىل ابحلياة اليومية كما عند أيب نواس،  ، وهو يهدف إىل االرتباطففينلثاين أما التيار ا -
  16".وكل موروث عند أيب متام قليداخللق ال على مثال خارج الت

-احلداثة مبفهوم أدونيس على صعيد السياسة، بني احلاكم واحملكوم، وحترر ت توحدبذلك و 
وتولدت احلداثة صأرخييًا من  ،ونظرايته وأطره املثبتةالشعر من قيوده ومن تعريفاته  -على صعيد الفن

التفاعل أو التصادم بني موفقني أو عقليتني، يف مناخ من تغري احلياة، ونشأة ظروف وأوضاع 
 17.جديدة
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 .11، نقالً عن اجلة "فصول"، اجمللد الرابع، العدد الثالث، ص 168نفسه، ص املرجع  انظر:  
16

، 6ت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط، )بريو الثابت واملتحول: صدمة احلداثةأدونيس، انظر:   
 .10-8(، ص1811
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 .8: الكتاب األول، ص احلداثة يف الشعر العريب املعاصر بني التنظري والتطبيقجيدة،  انظر:  



  

" ... هي وعي الزمن بوصفه حركة تغيري..،  :ف احلداثة أبهنافيعر   أما كمال أبو ديب
س ومع العامل، وطرح األسئلة القلقة اليت ال تطمح إىل احلصول واحلداثة اخرتاق هلذا السالم مع النف

على اإلجاابت هنائية، بقدر ما يفتنها قلق التساؤل ومحى البحث، احلداثة جرثومة االكتناه الدائب 
 18".القلق املتوتر، إهنا محى االنفتاح

دب فإن د. إبراهيم مدكور يركز على دور األديب أما على صعيد احلداثة والتجديد يف األو 
يف اخللق واإلبداع عندما يقول: "إن األديب احلق مبدع ومبتكر، بقدر ماهو مقلد وحماك، يبتكر 
ألفاظًا وأساليب، كما يبتكر أفكارًا وأخيلة..، وأعز شيء لدى األديب حريته، فيحرص على أن 

ه كما تبدو له، حرًا يف تعبريه، يصوغ معانيه على يكون حرًا يف تفكريه، يرسل أحاسيسه ومشاعر 
ن خيرج أحيااًن على بعض قيود النحو واللغة.. ورمبا فتح خروجه ابابً أالنحو الذي يروقه، وال يضريه 

يرى د.مدكور أن األدب حياة اللغة اليت به تتطور وتنمو وخترج أحياانً  وبذلك 19،لنحو ولغة جديدة"
 على بعض قيود النحو.

خالدة سعيد أن احلداثة "ثورة فكرية وليست اجرد مسألة تتصل ابلوزن والقافية، أو  تبني  و 
بقصيدة النثر، أو نظام السرد، أو البطل، أو إطار احلدث، أو تثوير الشكل املسرحي؛ ألن هذه 

مبعىن أن احلداثة ال تنحصر  20،اجلوانب تكتسب داللتها من املوقف العام، وهي جتسيد هلذا املوقف"
–وترى  ،يف شكل واحد للكتابة، وإن عرب هذا الشكل عن موقف حداثي يف وقت من األوقات

أن احلداثة وضعية فكرية ال تنفصل عن ظهور األفكار والنزعات التارخيية التطورية، وإهنا  -خالدة
 21كون.تتبلور يف اجتاه تعريف جديد لإلنسان عرب حتديد جديد لعالقته ابل

 22:مها أدونيسوللحداثة أنواع كما يقس  
: وتعين إعادة النظر املستمرة يف معرفة الطبيعة للسيطرة عليها، وتعميق هذه احلداثة العلمية ( أ

 املعرفة وحتسنها ابطراد.
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 .36، نقاًل عن اجلة "فصول"، اجمللد الرابع، العدد الثالث، ص  31املرجع نفسه، صانظر:   
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 .60نفسه، صانظر:   
20

 .116نفسه، ص: انظر  
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 .116، صاحلداثة يف الشعر العريب املعاصر بني التنظري والتطبيقانظر: جيدة،   
22

 .110املرجع نفسه، صانظر:   



  

السياسية: فاحلداثة الثورية تعين نشوء  -االجتماعية -االقتصادية -الثورية حداثة التغريات  ( ب
البىن التقليدية  ؤسسات وأنظمة جديدة تؤدي إىل زوالحركات ونظرايت وأفكار جديدة، وم
 القدمية يف اجملتمع، وقيام بىن جديدة.

وافتتاح آفاق  ويستقصيها، ؤاًل جذراًي يستكشف اللغة الشعرية: وهي تسااحلداثة الفنيةج( 
جتريبية جديدة يف املمارسة الكتابية وابتكار طرق للتعبري تكون يف مستوى هذا التساؤل، وشرط 

 هذا كله الصدور عن نظرة شخصية فريدة لإلنسان والكون.
  
 احلداثة الشعريةاثلثاً: 

وم ث له، أي  عرب  عن قيم اجملتمعالثقافة العربية، وهو الفن الذي ييعترب األدب العريب من وجوه 
الوجود الفكري والروحي هلذا اجملتمع، وملا كان عصران هذا عصر املنافذ الفكرية املتعددة، عصر إلغاء 

بصفة  ن يتأثر املفكر العريبأهياً ياملسافات واحلواجز والسدود، أايً كان شكلها وحجمها، فقد كان بد
ن اإلنسان يف كل ألعية السائدة فيه؛ عامة، والشعر بصفة خاصة، بثقافة العصر، واملذاهب االجتما

  23. تـَع د هذه القضااي منفصلة يف الزمان واملكانن ارتبط بقضااي أخيه اإلنسان، إذ ملمكا
الشعر العريب املعاصر بدأ بعودة يوسف اخلال من الوالايت املتحدة إىل  ةالتنظري حلداثف

ألدبية القادرة على اإلسهام يف ابتصاالت عديدة مع العناصر ا (م6591)بريوت، الذي قام عام 
 شعر"، وهي اجلةوقد مت التجمع وأعلن عن صأسيس اجلة فصلية بعنوان " ،خلق حركة شعرية حديثة

بصورة حصرية خلدمة قضية الشعر والدفاع عنها. ويرفض بيان يوسف اخلال طبيعة معظم  موجهة
الشعر العريب احلديث، فال يراه حديثًا إال ابملعىن الزمين للكلمة، فهو متخلف ومتأخر ابلقياس إىل 

حلاضر الشعر األورويب، ومقلد ابلقياس إىل الرتاث الشعري العريب، حيث يقول: "إن الشعر اللبناين ا
شعر عريب تقليدي، وهو شعر متخلف عن هذا العصر، إن الشعر ال خيتلف يف خصائصه اجلوهرية 
عن الشعر العريب التقليدي، فعمود الشعر هو هو، وحدة البيت ال القصيدة هي هي، الوزن والقافية مل 

  24".ضرةيجر عليهما أي تعديل، األغراض الشعرية القدمية ما تزال هي األغراض الشعرية احلا
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وعلى هذا الرفض يبين يوسف اخلال احلداثة الشعرية اليت تتآلف وتتماشى مع هذا العصر، 
فحداثة يوسف اخلال  ومن هنا يربط التقدم الشعري ابلتقدم العلمي،مع الروح العلمية هلذا العصر، 

ئمة تدعو إىل تفجري الشكل الشعري التقليدي، وتوجيه البحث صوب أشكال إبداعية جديدة، قا
الشعراء إىل اإلفادة من التجارب الشعرية اليت  ويدعو اخلال ،ر العريب القدميعلى انقاض عمود الشع

حققها شعراء العامل، وإىل عدم الوقوع يف االنطوائية واالنكماشية، ويدعو إىل حترير الشاعر من أي 
ى ضوء املضامني ، ابإلضافة إىل تطوير اإليقاع الشعري العريب وصقله علرق ثقايف واجتماعي

  25.اجلديدة، فليس لألوزان التقليدية أية قداسة
ذا يعترب اخلال حركة احلداثة يف الشعر العريب املعاصر مرحلة فاصلة بني مرحلتني: قدمية هبو 

وحديثة حررت الشاعر من أساليب املرحلة القدمية، وأفهمته أن الشعر يكتب بقوة اإلهلام يف حرية 
الفنية املوروثة، فالشعر عنده ليس هو الكالم املوزون املقفى، بل هو التعبري الذايت ال بقوة القواعد اتمة 

الفريد عن رؤاي الشاعر جتاه الكون واحلياة، والكشف عن أسرار احلياة وإظهار االنسجام بني ما يف 
 احلياة من تناقضات، والنفاذ إىل ما وراء واقع احلياة لرؤية مالمح األمل واخلالص.

يرى اخلال أن العمل األديب مكباًل بصعوابت راجعة إىل فقدان "احلداثة" عن ذلك فضاًل و 
يقول: ".. فنحن نفكر بلغة، ونتكلم بلغة، ونكتب إذ  ،اللغةيف العامل العريب، ومن تلك الصعوابت 

يكتب "بلغة الشعب". أي أن اخلال يدعو إىل  ويتوصل اخلال إىل رفض األدب املوجود ألنه ال  ،بلغة"
 .دب ابللغة العامية؛ ألهنا يف رأيه الوسيلة للتعبري عن أحاسيس واملشاعرابة األكت

ويعرف اخلال ملستقبل احلداثة الشعرية يف العامل العريب بقوله: "احلداثة يف الشعر إبداع وخروج 
وأن ، به على ما سلف، وهي ال ترتبط بزمن، فما نعتربه اليوم حديثًا يصبح يف يوم من األايم قدمياً 

احلداثة يف الشعر ال تعترب مذهبًا من املذاهب، بل هي حركة إبداع متاشي احلياة يف تغريها الدائم اليت 
   26".حنياها..

مقارابت أدونيس فقد كانت أكثر نضجًا ومرونة، فإنه شاعر ميتلك خميلة إبداعية، وهو  اأم
فاهيم واآلراء اليت وإن بدت شخصية إال منظ ِّر وانقد عميق الغور إال أنه هو اآلخر حيمل الكثري من امل
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أهنا كررت، ولكن بكلمات أخرى آراء يوسف اخلال، وقد تبلور مفهوم احلداثة لدى أدونيس يف 
 27:مرحلتني متداخلتني

  املرحلة األوىل: متثل كتاابته اليت نشرها أثناء ارتباطه جبماعة اجلة )شعر(، حيث كان موقفه
 يوسف اخلال.يتماثل إىل حد كبري مع آراء 

  املرحلة الثانية: فقد بدأت منذ انفصاله عن اجلة )شعر( واصداره اجلة )مواقف(، وقد
نضجت خالل هذه املرحلة مقارابته النظرية، واتسعت وحتررت من بعض األحكام واآلراء 
السابقة، إال أنه ظل يف اجلوهر ميتلك ذلك النزوع اجلمايل الشكالين؛ وذلك التوق الصويف، 

 نه كان يتمظهر أحياانً مبظاهر اجتماعية وفكرية خمتلفة.رغم أ
يعترب النص النقدي ألدونيس الذي نشره يف اجلة "شعر" هو أول حماولة نظرية لتحديد و 

مفهوم احلداثة الشعرية، على الرغم من أن الشاعر مل يستخدم مصطلح "احلداثة" لفظاً، بل كان أكثر 
املفهوم على ر اجلديد"، وقد حاول يف هذا النص االتكاء مياًل الستخدام مصطلح آخر وهو "الشع

أن  سالغريب للحداثة، وبشكل خاص على األمنوذج الفرنسي للحداثة والرمزية الفرنسية. ويرى أودني
  28.احلداثة ال تتمثل يف كم من التغريات واإلضافات الشكلية، وإمنا تعرب أساساً عن رؤاي

املفهومات السائدة،  ة عنى أنه رؤاي، والرؤاي قفزة خارجإذن يعرف أدونيس الشعر اجلديد عل 
مبعىن أهنا تغيري يف نظام األشياء وتركيبها، ويف نظام النظر إليها. فالشعر اجلديد هو الكشف عن معامل 

يتخلى عن الرؤية األفقية، حيث تبدو فيه العالقة بني اإلنسان يظل يف حاجة إىل الكشف، وأنه 
والعامل عالقة شكلية، ويقول أدونيس يف الشكل: "ليس الشكل اجرد "وزن"، وإمنا نوع من البناء، 
قاباًل للتجدد والتغري، وال تنبع املوسيقى يف الشعر اجلديد من تناغم بني أجزاء خارجية وأقيسة 

اغم داخلي حركي، هو أكثر من أن يكون اجرد قياس، وراء التناغم الشكلى شكلية، بل تنبع من تن
 29".احلسايب، تناغم حركي داخلي هو سر املوسيقى يف الشعر

قائاًل: "تكتفي  أدونيس بني اللغة يف الشعر العريب التقليدي واللغة يف الشعر اجلديد،ق ويفر   
عامل أبن متسها مسًا عابرًا رفيقاً، فهي لغة وصف اللغة يف شعران العريب التقليدي، من الواقع ومن ال
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وتعبري، ويطمح الشعر اجلديد إىل أن يؤسس لغة التساؤل والتغري، إن لغة الشعر هي اللغة اإلشارة، يف 
يدعو إىل أن يكون الشعر العريب اجلديد ثورايً مبعىن مث  30"،حني أن اللغة العادية هي اللغة اإليضاح..

 عتمد يف ذلك على:التجاوز والتخطي، وي
  هذه البنية وجتاوزها.تفكيك البنية الثقافية العربية القدمية اليت تتعارض مع الثورة وهدم 
 تح آفاق جديدة تتيح نشوء البنية الثقافية الثورية اجلديدة.ف 

وهي: الوحدة العضوية،  عدةوكذلك حيدد أدونيس حداثة القصيدة العربية املعاصرة ابألمور 
، فإهنا املوسيقىأما على صعيد و  ،دة الرؤايجوالتنوع، والتجربة املتميزة، واللغة الشخصية، والفرادة، و 

تقوم على اإليقاع النابع من الداخل، وهذا اإليقاع النابع من الداخل مل يكن واحداً يف الشعر احلديث  
يت متتاز بشكل واحد يف القصائد كلها، إنه يتغري مع كل كما هو احلال يف القصيدة العربية القدمية ال

 31".شكل من أشكال الشعر احلديث؛ ألن كل قصيدة حديثة شكل خاص
وحيدث احلداثة بتأصيلها  يربط أدونيس حركة احلداثة الشعرية بروح الثورة والتمرد، على هذاو 

وجعلها حركة ثورية حية تتغلغل إىل األعماق وتعاجل موضوعات روحية عميقة تتصل ابلغور اإلنساين 
ينطلق الشاعر العريب احلديث من نظرة إىل الشعر تغاير النظرة القدمية، ومن هنا تشكل و  املطلق،

ذا النوع من االنقطاع يظهره بشكل ظاهر التجرية الشعرية احلديثة نوعًا من االنقطاع عن القدمي، ه
فاحلداثة الشعرية عند أدونيس تقوم على التجربة،  طرق التعبري اجلديدة اليت تغاير القدمية السائدة.

 32.يعين على احملاولة الدائمة للخروج من طرق التعبري املستقرة، أي إعطاء الواقع طابعاً إبداعياً حركياً 
لشعرية عنصرًا تراثيًا أصياًل وهو "الشعر صناعة"، وكل صناعة ويضيف أدونيس إىل احلداثة ا

حباجة إىل علم وثقافة. ولقد أدرك أدونيس بعمق طبيعة التجربة الشعرية بصورة عامة عندما قال يف 
ثقافة"، فالتجديد يف الشعر ال ميكن أن يتم إال بعمل، ومبعرفة، وبعلم، وبثقافة، -الشعر إنه: "صناعة

. وهكذا تدخل احلداثة الشعرية العربية يف الرتاث وخترج منه، وتتصل به، وتنفصل وإبرادة وتصميم
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يس ترفض يداً، واحلداثة الشعرية عند أدونعنه، وهبذه الطريقة تكون احلداثة الشعرية عماًل إبداعيًا جد
  33.رفض النموذج كنموذج إبداعيتتقليد النموذج، حيث يرى يف التقليد مجوداً وثبااتً، وال 

وذكر أدونيس يف صدمة احلداثة أن هناك موقفًا نقداًي ولد اللقاء مع الغرب على الصعيد 
 34:األديب، ويتمثل يف أربعة مبادئ

 .ترك املوضوعات التقليدية املوروثة 
 .التحرر من القافية، واالنتقال إىل الشعر احلر الطليق 
 عناه"، بينما اجلديد يجب تعريف الشعر اجلديد، حيث يعرف القدمي أبن الشعر "بلفظه ال مب

 أن يعرف "مبعناه ال بلفظه".
 حبيث مل يعد الشاعر من يكتب القصيدة تلو األخرى، دون رؤاي للعامل، تغيري نظرة الشاعر ،

حبيث يجيء شعره اجموعة من االنفعاالت أو وصف األحداث دون رابط رؤايوي ومجايل 
 يربط فيما بينها.

 35:ة احلداثة الشعريةوهناك ثالث مراحل تطورية يف مسري 
: وهي املرحلة العقالنية للحداثة اليت دشنتها جترية الشعراء الرواد يف أواخر األربعينيات، املرحلة األوىل

 وقد حقق الشاعر العريب يف هذه املرحلة للحداثة الشعرية: وعمقتها جتربة شعراء اخلمسينيات.
  االستعالء على الدور  الواقع واجملتمع، وعدمتقدم موقف جديد جتاه الكون و

 االجتماعي للتجربة الشعرية وصلتها ابلواقع.
 متحجر يف املمارسة الشعرية، وإطالق قوى التجديد واالبتكار.مد و رفض ماهو جا 
 الشعرية، وجعلها قريبة من لغة احلياة والفكر، وهجر ما هو  ةإعادة خلق اللغ

 ي.معجمي من صياغات ومفردات كان حيفل هبا الشعر التقليد
  االفادة من منجزات الشعر العاملي، ومن آفاق اليت فتحتها حركة احلداثة الشعرية يف

 األدب العاملي.
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 .حتقيق حد معني من التجريب املربر املرتبط بطبيعة التجربة الشعرية ذاهتا 
فقد مت فيها  : وهي املرحلة الرؤيوية للحداثة اليت اتضحت بشكل خاص يف الستينيات.لة الثانيةاملرح

حتقيق هذا الوعي ابلذات مبعزل عن وعي ابجلماعة، أي كان وعياً ابلذات لذات الشاعر نفسه، وهذا 
هو ما فاد إىل أن يسم التجربة الستينية ببعض السمات الذاتية، والتحرر من النزعة العقالنية واالنفتاح 

 على املوقف الرؤيوية.
ؤيوية يف حركة احلداثة، ومتثلها ر ة بني النزعتني العقالنية وال: وهي املرحلة املصاحلاملرحلة الثالثة

 التجارب الشعرية يف فرتة ما بعد الستينيات وتستمر إىل الوقت احلاضر.
وأما ابلنسبة للموسيقى الشعرية، فينطلق د.النويهي من نقطتني يعتربمها األساس لتناول أية  

واملوسيقى، فإنه يرفض من الرؤية الفكرية للواقع  قضية نقدية يف اجال الشعر احلديث، ومها: اللغة
رفض من حيث املطلق يف  -والفن، املطلق يف الشكل والرتاث، ولكنه يقف أمام املطلق املوسيقى؛ لذا

أن تكون أوزان اخلليلي هي اجلامعة املانعة ملوسيقى الوجود، ومن مث اقرتح نظام )النرب(  -الشكل
ما من أليزي، على سبيل التجربة؛ من أجل اكتشاف شكل جديد. و الشعر اإلجناملوجود ببعض أمناط 

حيث املطلق يف الرتاث، فإنه يؤكد على أمهية لغة احلديث اليومي، سواء يف مستواها النظري واملعقد، 
أو يف مستواها التطبيقي البسيط. إال أنه يف املطلق املوسيقى، يرتدد كثريًا أمام ما يطلقون عليه 

وهو ال يقف يف رفضه مع النظرة السلفية للرتاث، ولكنه يقف إىل جانب كثري من  )قصيدة النثر(،
، وهذا االجتاه هو الذي غلب على نقاد الغرب، يف موقفهم الفين من هذه الظاهرة الشعرية اجلديدة
  36.شعر انزك املالئكة، وصالح عبد الصبور، وفدوى طوقان وغريهم

ويضيف الشاعر حسن طلب يف القضية نفسها، فيقول: " فرغم الضربة اليت قام هبا الرواد  
لعمود الشعر، إال أن هذا التحديد املوسيقى أضحى عبئاً، وابلتايل فإن الشعر احلقيقي يرفض أن يقع 

 حد كبري، أسري هذه األمناط أاًي كانت، حنن حنس أنه ال فرق بني القيود اخلليلية، وقيود التفعيلة إىل
رد فعل ضد هذا القيد املوسيقي  ليست سوى واحملاوالت اجلديدة لكتابة القصيدة النثرية جندها
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أما إدوارد اخلراط فيقول: "فإذا كان حتطيم )وثن التفعيلة( هو املميز األساسي للشعر احلداثة،  
ة، الكامتة ألنفاس الشعر احلق بكل حريته، فاملسألة تتعلق ابخلروج عن الراتبة املوسيقية، وقيودها املدمر 

ليست املسألة اجرد اخلروج عن نطاق األوزان اخلليلية فقط، بل اخلروج عن األوزان التفعيلية احملدثة 
...  وميكن أن يتكون اخللق الفين بوجود األوزان اخلليلية، اليت أوشكت أن تصبح قالباً منطياً يف الشعر

ر من الرتكيب والتفكيك. إن ذلك يعين إمكانية وجود النثرية الكاملة يف والتفعيالت املفرد، أبي قد
  38...".، والتضاد والتنافر بني هذه اإلمكاانتقلب الرتكيب املوسيقى، وإيجاد التزاوج والتناغم

الشيء الذي ال يستطيع أن ينكره دارسو األدب، أن مثة رابطة محيمة بني الشعر واإليقاع، ف 
وهذا بع عن نفس الشاعر، من حالة التكيف الفعلي لإلبداع فكرايً ونفسياً وجسدايً، هذا اإليقاع النا

ع يضبط خطوات إن اإليقا فمافيه من داللة ما ينبغي أن تتسم به النظرة إىل موسيقى الشعر. 
اكتشاف النص الشعري، وينظم طريقة التقدم يف قراءة القصيدة، كما أن املوسيقى تستطيع أن تصل 

الشعور اإلنساين تعجز الكلمات غري املموسقة عن الوصول إليها. وتنوع اإليقاع شدة  إىل مناطق
ورخاوة يتجاوز راتبة النغم اليت تكون داعيًا إىل امللل، إىل ماهو أعمق اتصااًل ابإلشباع احلسي لقوى 

أكثر،  اإلدراك؛ ألن التنوع يتعامل مع السلم األصوات، فيحرك ويعمل عددًا من اخلالاي السمعية
 ويتماشى الطبيعية مع األذن، وهذا كله حيقق لذة حسية حقيقية، وتتولد عن طريق السماع.

يرى النعماين أن التأثر ابلفكر العاملي ظاهرة صحية، وخاصة يف اجايل الفكر واحلضارة، إذا و 
ن نقف مبهورين مل ميسخ هذا التأثر أصالتنا ومحاسنا للرتاث واالمتداد به إىل التجديد واالبتكار. أما أ

ائرين منهزمني، فهذا ما ينتزعنا من جذوران العربية، وهنا ال يبقى لنا إال آهات االستحسان ح
فاالمتداد بشعر الرتاث وآدابه إىل  واإلعجاب، مبا أبدعه غريان، وهنا يكون الغزو الفكري اخلطري.

و الذي خيلق يف إبداع األجيال العصور التالية، تواصاًل حيًا ال يتوقف، وامتداد انبضًا ال يهدأ، ه
الالحقة معاين اثبتة، تؤكد وجودهم، وإسهامهم يف احلياة كلها؛ ألهنم أفراد يف أمة، وأمة يف منظومة 
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ليست ظاهرة عربية ابألصل، إذ تسربت ككافة احلداثة ويف هناية املطاف ميكن لنا القول أبن 
صنع، مث صأصلت تدريجياً يف اجال األدب ومؤلفات عربية، حيث التيارات الفكرية واألدبية من العامل امل

وأما تدعو إىل التمرد على الواقع، واالنقالب على القدمي، فهي حركة تغيري وانفتاح يف اجاالت شىت، 
حركة على صعيد احلداثة يف األدب، فتأيت احلر ية املطلقة يف مقدمة اإلبداع لدى األديب نفسه، ف

عند أصحاب الشعر شاعر من أساليب الشعر التقليدي، حيث إن العريب حررت الاحلداثة يف الشعر 
، بل هو التعبري الذايت عن رؤاي ، وال القصيدة املنثورةىليس هو الكالم املوزون املقف  تلك احلركة 

 لوسيلةأي أن احلداثة الشعرية ال تنحصر يف طريقة معينة للكتابة؛ ألهنا ا الشاعر جتاه الكون واحلياة،
للتعبري عن أحاسيس الشاعر، واخلروج الدائم من طرق التعبري املستقر ة، مبعىن إعطاء  احلياة أو الواقع 
طابعًا إبداعياً، فقد مرت هذه احلركة مبسريات خمتلفة، بدأت ابملسرية العقالنية، مث انتقلت إىل املسرية 

جلماعة يف الشعر، وختلصت املسرية الرؤيوية اليت تعتمد على الوعي الذايت وحتقيقه مبعزل عن وعي ا
 ابملصاحلة بني املسريتني، إذ تتمثل يف التجارب الشعرية. 

وهكذا من املسرية املليئة ابلصراع والتنوع تتضح صورة حركة احلداثة الشعرية العربية، وهي  
تبط حركة متفتحة ال ميكن هلا أن تنغلق على ذاهتا أو تصادر هويتها، فهي مشروع حضاري خطري ير 
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