
منذاصقصيدةاجوهـ!انتابالذيالتجديدبهونعنيالتجديد،إنهنقول

الحديث.الشعربحركةأسموهوالذي،عديدةسنوات

تدعيأنتستطيعدراسةمنما،حداثتهفيالشعرهذانقدوفي

السكليةالمناهجطرحتهاالتيالمشاكلاستنفادعلىالقدرةلنفسها

جديدمهجالىتطمحالتيالدراسةوأعني،الحديثالنقدفيوالتاريخية

جدا،حتىمعقدةحركةسأبيناأم-شئناهيالتيالحركةنقدفيومقبول

وذاكهذاوبين.البدجهياتمنأصبحتفدأنهانظنالتيالنعطفاتفي

التيللاسبابمعرفتناكضرورة،سلملمنهجعنالبحثضرورةتأتي

هذءبأهمولنبدأ،تكاملهفيالمنهجهذاعنالبحثمناتستلزم

:الأسباب

التركيب:نحوالحديثةالقصيدةمسارا-

نأفبعد،تطوراتهااخرفيالحديثةالقصيدةملامحأهممنوالتبركيبية

بسيرطويلبدأللمصيدةالقديمبالمفهومصلتهمعظمالشاعرالحديثقطع

تاذبالتركيبيةنتهاعوا...والدراسيةالقصصيةثملغنائيةابالقصيدةاءبتد

لنماوكل،المتعددةوالمستوياتالمتداخلةوالأصواتاًلكثيفالبناء

القصيدةكانتأنفبعد.للتجربةالجديدةالروافديستوعبأنشأنه

الشعريةوالصورالعذبةالنغميةالاستطراداتمنمجموعةالجديدة

الأدواتمنكبيرةصكهمجم!يستخدممعقداتركيبيابناعصبحتأ،الشفيفة

،الجديدةالقصيدةفيالشعريةمسارالحركةتصوغالتىالبنائيةوالوسائل

المفارقاتعلىيستندالذيالتتابعمننوععلىتعتمدحركةوهي

الصفاتبينالستمرالمتواليوالجدلوالتضادالتماثلوعلاقات

تاريخمنالاولىالمرحلةبعكسوذلك،المختلفةالنوعيةوالخصائص
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اساسعلىتقومللقصيدةاخليةالدلحركةاكانتحيث،لحديثةالقصيدةا

إلىالمقدماتفيهتؤديالذيالسببيوالتسلسلالمنطقيمن.التتابع

تلخأحينفي،والتعددالتنوعمحورفيحتىمنطقيتتابعوفيالنتائج

بنملااخليةالدالحركةنوعمنالىالأخيرةمرحلتهافيالحديثةالقصيدة

والتعقيد،التشابكسديدلديالكتيكطبقاولكن،الصوريللمنطقوفقا

ويتلقى،الشعريللعملالمتنوعةالجزئياتبينعميقحوارجدليفيهيتم

بذلكفاقدا،الاستطراديالطابعذاتتوقعاتهيعاكسماالمتلقيفيه

هناومن،للمشاركةمضطرانفسهيجدلذلك.النهائيالاشباعخاصية

كيفيعلمهأن،المشاركةهذهيعلمهأنالنقدمنالمتلقيهذايطلب

الحديث.الشعرعالمولوجلهتسفلالتيالمفاتيحيستخدموكيف،يقرأ

الحديثة،القصيدةفيتفاعلهاتأخذوالتجربة،الزمنمنحقبةانها

وان،النضحطريقفيهامةمرحلةالقصيدةتقطعأنالطبيعيمنفكان

،عسيرةمنعطفاتفيتعرجبل،مستقيمخطفيلليهاالطريقتقطعلم

تكتبوتعقيداوتراكبأجدةالحديعةالقصيدةأشكالأكثرنجدجعلتنا

منهنماكلوتجد.نفسهالوقتفيوغنائيةوسذاجةبساطةأسكالهاأكثرمع

والحساسية،الثقافةمتفاوتيقراءلدىحقيقيةأصداء

شكل"لأنالرحلةهذهالحديثةالقصيدةتقطعأنالطبيعيمنكانأقول

تتغيرباستمراركماتتغيرحساسيتنالان،لأزمنةاباختلافيختلفناةلمعاا

كتابةعننتوقفلايجعناالذىالسببهووهذا،)1(حولنا"منالدنحا

التطور.عنيتوقفلاشعرنايجعلوالذيالشعر،

الأنجلومكتبة-الزياتلطيفةترجمةللشعر(الاجتماعية)المهمةاليوتس.ت:)1(

.القاهرة-مصرية



عليينطويوالذيومبناها،القصيدةشكلفيالمستمرالتبدلىهذا

فيجديداأسلوبااستلزمالذيهوومعناهاالقصيدةرؤىفيتبدلى

ظدراكانألذيالنثقدلىفالمنهج،تناولمافيجديدةنظووجهة،معالجتها

علىقادرايعدلىالغنائيةمرحلتها!االحديثةالقصيدةاستمعابعلى

مشكا،تها.كافةاستيعابأو،التركبية!!حلتئهاقيأستيعابها

الحديثة:للقصيدةالمتلقيالجمهور2-

سرعهاوأ،حساسيةلفنيةالشكالأاأكثرإذنفهو،لنبوءةوالريادةهوالشعرا

اصطداماالفنيةالأشكالأكثربالتاليوهو،الفنيهدلتغيراتاستجابة

عليه،واستقرالجمهورعلحهاعتادماومع،والمتلقيالساثدةبالذهنية

الجمهور.عندحظوةالأدبيةالفنونأقليكونأنغريبافليس

يستجيبالذيهوالشعرأعنيهالذيالشعربأنالتنويهمنليبدولا

لسائدةالذهنيةاتلكباستجابتهيصدموهوالذي،دوماالمتغيرةللحساسية

لهذهواستحقاقااستجابةالشعرأنواعحثرأهوالنوعوهذا؟لمتلقىاعد

جمهورايكتسبالأياممعولكنه،آنيتهفيحظوةأقلهاوهو،الكلمة

مواكبةلىإعرمضطرل!نماوا،مستمرلتغييراأنهيلمشكلةانأغير،ايدمتزا

يعيدحنى،دائردجمهورءاتساعحظوةمجددايفقدوبالتالي،التغييرهذا

وهكذا....جديدمنليفقدهاالداثرةاتساع

المتبدلةللحساسيةالمستجيبةالتركيبيةالقصيدةبأنأثبتتاًلتجربةإن

علىقادرهالغنائيةالقصيدةلاتزالبينما،الجمهورعندحظوةأقلهـي

فينقم!طاًهذهل.الحديثالشعرجمهورمنكميةأكبروجذرراستيعاب

لأن،الصحيحةالظاص!ةهيبل...لا!؟الحديثةالقصيدةتطوراتآخر

فينايثيرالناسمنابرجمهورافائثقةبسرعة"مولهيجممالذيالشاعر

منسابقاعلحهاعتادماالجمهورأعطىقديكونأنلابدفهو،التشكك

!إن:نقولوبالمثال.اءال!!السابتتةالأجيال!تلقاهماأى،شعر

أوكنيرقليافيينقص!أويديلا،حديثشعرمننينزارالقبويعطيهأعطاه

الحؤص!واح!-..وغيرهصبردبر!وب!ارربيعةأبيبنعمرأعطاهعما

هذاداترةضاقتمهماالحقجمهورهللشاعريكونأنوالصحيح

تذ"قعلىقادرةأنروادمندأئرةدائماتوجدأناًلحقومن،الجمهور

وفي،يدلجدالتذووأدستعدبتتمتعأونهارما،تسبقتنلرأامستقلة،لشعرا

فوصول،القمةإلىيصاأنمثثقفشخصركلص!لانطلبالمجالهذا

.يتقدملمأحداأنيعنيالقمةإلىالجميع

جيلإلىبالتد!يحستنتئاالحقجمهورهاأعاالتيالجدلدةالتجربةإن

عندل!ا5،اصلغةاشيالتد!ججيأق!هابذلكوت!ك،شعبيةأكثرالكتاب!

)2(الأماءاإلىجديدةبخطوةمطالبو!فنحنهذهالتطوراتدعائمتثبت

وتطورها.حركتهافيالحياةلاستيعابالدائم-جنوحهالفنبهابواصل

ذلك؟!.فيمهمتهماالجديد،منهجهفيالنقدوالنقد،

المصدر،نثسى:)2(

واستقلالمرهفةبحساسيةتتمتعالتيالنخبةهذهايجادهيمهمتهإن

علىالجمهورمنالدائرةهذهبدونلانهللجديد،وتذوق،الرايفي

الاتي،واستشرافطالريادةفيدورهيمارسأنالشاعريستطيعلنضيقها

-الجمهورمنالدائرةللذهعاطاليوتس.تإلحاجكانأيضاهناومن

الشاعرمسيرةلاستمرارالأولالضمانلانهارقعتها،ضاقتمهما

تلكالطليعيالجمهوردائرةيراقبأز(النقدواجبومنمعا،والشعر

نأواجبهومن،والاسفافالابتذالطريقإلىتحولهادونيحولوأن

النقلاتتواكبويجعلهاباستمرار،ينميهاوأن،الداثرةهذهعلييحافظ

حركتناواقعفيالدالرةهذهمساحةبأننقردمناوماللشاعر،الجديدة

عنبحثنابأهميةبذلكنقرفإننا،العدمإلىيتحوليكادالجديدةالسعرية

يقولسكمالأنهوالتطور،ذلكالوجودالدالرةلهذهيكفلنقديمنهج

أهميةتزدادالجمهوروذوقالأدببينالهوةاتسعتكلما-هايسنستانلي

والقارىء.الغامضالأثربينالموصاطالجسركونهفيالناقد

الحديعة:القصيدةغموضس3

بميةومثل،الخاصةطبيعتهلهبنيانالأخرىالفنونكبقيةالشعر

الثابتة،وموروثاتهالماضيقيودمنينفلتأنيحاوأطأيضاالأخرىالفنون

نأدون،الأخرىالفنونخلفتهاالتيالانجازاتمنيستفيدأنمحاولا

جميعا.فوقهاالعصرطابعينسى

جمعإلىوشوقها،الكمالنحوالمستمرالحديثةالقصيدةواتجاه

لمعاصروخلقاالعالماتتعقيدولوجوإلى،صواتوالأىالرؤكافةوضم

التركيبيالمنهجإلىيدفعهاهوالذيالعالملعقيداتتماثلشعريةقوانين

،الأخرىالفنودنمنالمستعارةالبنائيةالوسائلمنالكثيراستخداموإلى

المناجاةواستخدام،الواحدةبالنغمةواللعبوالحواروالمزجكالقطع

دون،الخ...،اًلشفهيةالشعبيةالموروثاتالىوالعودة،الذاتية

القصيدةإنقلبل،للقصيدةوالداخليالشكليالتعقيدعنالتخلي

لاشتىلشهـات،ش!الم!الانجا!اتبهذهتغا!الحديثة

لتبدلاذلكاقتناصطفيورغبتهاالشك!طمبماًئمةالدالقصيدةمغا!رةإن

التركيبصوبتدفعهاالتيهي،عنهوالتعبيرالحساسيةفيالمتواصل

حضارةظلفيالشاعر"عالى:اليوتيقوأ!الصددهذاوفي،والتعقيد

تنوعآلتضمتتسعفحضارتنا،والصعوبةللتعقيديميلأدكحضارتنا

إذاماومعقدةمتنوعةي!هـهـنتائجأنولابدوالتركيبالتنوعوهذا،وتركيبا

وأكثر،يحساءواشمولاأكشيصبح!أللش!ىبدولا،رقيقةسيةحسابهثرتتأ

ولو.بالمعنىاللغةصطالش."م!!يتم!طحتىالمباشرةمعدإلىميلا

،)3(إطارأتها"تعييرأوات!اعأالمعانيأنتزاعإلىذلكسبيلفياضطر

قدنفسهيجدحساسيتهالتعب!هـبلغةيحاولعندماالشاعرفانهذأوعلى

كلالتياذلغة،ئيةاالبد(اللغةشسوءرايسميها)جو!كا!والتياللغةاستخدم

الايحاععلىقادرةيجعلهاماهذاو()4كاملاشيئاأوحدثايعنيفيهاشيء

وت.(.--حسانمكتبة-الحديثالنقدفيالمذارقة)مفهوءالزياتلطيفة)3(.

مشوهـاتا-جباووابساجمةقى(بدائيةكلغة)الفىصورانسومصن:)4(

.بيروتمنيمنةمكتبه
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الصوريبعدهااللغةإلىيعيدأنأجلىالشاعرمنومحاولة.معأوالشمول

معا؟وتجريدياستدلاليجمنطقالنثرياستعمالهاطولمندذقدتهالذي

هوالذيالسائدللمنطقكبيرحدإلىمغايراستعاريبمنطقمعهاوتعامله

للمتلقيبالنسبةلاسيما،الغموضمننوعإلىالحديثةبالقصيدةيجنح

.ذاكالصوريبعدهامناللغةتجريدفييوميايس!اهمالذي

اللغةهذهمنبشدةيتضايقون-المعاني-علمالسيمانتياتعلماءإن

بالوصتوليرغبلانه،أيضابهايصطدمالشاعر،والقاريءيستعملهاالتي

فىتضعهحينتصدمهإنها،الكلماتأساسهعمللأينهائيتفسيرإلى

،"الجستالت"النفسطعلمفيالصورةلمدرسةالأفكارمنواحدةمواجهة

علىالأمربل،الصرفالصورةبوجودالمدرسةهذهلاتعترفحيث

تنبيهعمليةأثناعفيإلاالشيءصورةعلىيستحوذلافالانسان4العكس

التيالطريقةهيهذهولعل،عليهاطاغيةسطحيةلصفةأوتنبيه،لهاكلية

تعتبرالتىالطريقةأنها"إلااللامباشرةطريقةإنهاالنتعر،يستخدمها

فهن!"نتحسبنافما،()أإيتههاحيوىوروعتهافياأصدأأ-جحالادهـأكالوحي!ة

علينا،جديدايزالماأوجديداإياهفيريناالشعريأتيوكاملةحقةمعرفة

جريئةيمغامرةفيويواكبنا،للأشياءالأخيرةبالتفسيراتنرتابويجعلنا

الايحاءعليوقدرتهابكارتهاللأشياعيعيدإذنقهو،جديدةتفسيرات

إياهاأفقدتناالتيالطفولةودهشتها،الطفولةلليناويعيدالتجدد،

الحديثة.الحضارة

لجمالاويكشف،لوجوداعنيمنعنالذياالشعريمحوستارالتآلفإن

نرهالمنناوكألمعتادةالأمورانرىويجعلنا،لكوناجزئياتكلفيالكامن

.الاطلاقعلىفبلمن

استخراجهيالشعروظيفةأنالزمنمنقرنقبلبودليراًعلنلقد

الذيهوالحقيقي.الشعروأنكالفضاء!ويروينايغمرناالذيالمدهش

هذهتحقيقأجلمنالمغامرةيواصلؤالشعر،الملحميةالحياةمنلنزعنا

مكانللشعرالجديدلفهمااهذحلإلإأجلمنالشعراعويجاهد،المهمة

.الاخرىالمفاهيم

ايحائيأ-يكونأنبلئيأروالولاوصفيأيكونلاانالشعرمننريدنحن

عنبالتلميحيكتفيأنيعنيكشاعرالمرءيتكلموأن،-مالارميهيقولكما

الفكرةموطنإلىيدهمنيقودالقارىعأن،لامامقولةتجسدالتيالأشياء

تدركلاعلامةتقودهحيثلفكرةايجدأنلقارىءمن!لمطيلوب،واوجوهرها

الحالةهذهفيالقارىء،يناسبهوكمايعتقدبهمايراهاوهناكمكانها،إلى

الشعرىالعملازاءالمقولةهذهطرحوما61(،ال!موسيقىامامكالمستاير

،الشعريالعملمنذاتهالشاعرموقفانتابتالتيللتغيراتنتيجةللا

جاهدليرسخالشاعرقدداموما،والاجتماعيةالفنيةلوظيفتهالجديدوفهمه

ناايضاالقارىءعلىفإنللشعر،الجديدالمفهومهذاابداعهعمليةفي

العالممنقسنماكونهفيليستالشعروظيفةأنيدركأدطأج!لمنيجاهد

.بيروتشعرمجلةمنشوراتالجذور(عن)البحثسعيد:خللدة)5(

.القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة(العربعندالمنهجي)النقدمندور)6(:محمد

!8

بكيانه.مستقلبذاتهقائمعالمهوبل،اط!قيقي

الحديثة،القصيدةغموضأمامنحنسابقاذكرتهاالتيالأسبابلهذه

فيهاينطرانالقارىءاعتادالتيالزاويةهوأهمسبباهناكانأضف

خاطئة.نظرةوهي،للقصيدة

الشعرلنثتدجديدمننهرتص!اطبحثالتاليةالضرورةتأتيكلمةذلكمن

يتركهثمها،الصحيحالمدخلمأماالقارىءيضعمنهج،الحديث

المنهجهذاإن.وثثتافتهقدداتهتالأئمالتيبالطريقةللتأثيراتيستجيب

أاًصقتبالقصيدةالتيالغموضطىدعهإسئتاطفيالمشاركةيعني

الحديثة.

والنقد:الشعرنتاجاتفيالتراكمس4

منهجعنللبحثالرابعةورةالفرتأليففيتشاركظوأهرثلاثثمة

هي:الحديثشعرنالنقدجديد

بعرخا،للشعريةالحركةالمسارهذهضحلواالتطوريالخطاا-غياب

اختلافايختلفشاعرلكلالأولىالديوانأنولنلاحظ.عمرهامنقرن

الوهابعبدبةتتنمثلاخذ.سنواتعدةبعدصدراخرلهديوانعنجذريا

0591عام(وشياطين)ملائكةمنذوتنميتهاالشعريةتجربتهفيالبياتي

7191.عام(السبعالعالمبواباتعلىحب)قصائدحتى

تكادالتيوالشعريةالنقديةالمممطلحاتمنمجموعةاكتمال-ب

نوعمنوجمودجديدةسلفيةإلىتشدها،التجديدحركةعلىقيداتصبح

دائرتهافيالنمديةوالمراجعاتالقصائدمنبالكثيروتدورجديد،

عليهاوالالحاحتكرارهالكثرهتكادشعريةمصطلحاتوتبلور،المكررة

الممجوجة.الكليشهاتمنعددإلىتتحول

الشعريةالحركةهذهحصادتناولتالتيالنقكديةالدراساتوفرة-ج

السريعةالمراجعةبينالدراساتهذهوتتجاوز،وأساليبهامناهجهاوتعدد

.والجادةالكاشفةالعميقةالدراسةوبينما،شاعرلديوان

النقديةساتلدرااووفرة،جهةمنلزمانامنربعقي-نانقضاعأاكثرمنان

الكمازاءالتريثمناتتطلبأخرىجهةمنمنهاالاقترابحاولتالي

علىتساقطوأيها،للتجربةثبتأيهالنعرف،النتاجاتفيالكبير

التيالمنهجيةالأرضمنصغيرةرفعةالثوابتهذهمنولنشكل،طريقها

شعرنالنقدمنهجعنللبحثجادةمحاولةفوقهامنتنطلقانيمكن

الحديث.

واستشرافها!الجديدةالافاقرؤبا

هذهفإن،وفنيةتاريخيةضرورا!يحملسابقاذكرتهمابعضكانإذا

عنللنحثالحضاريةالضرورةإن.أيضاوحضاريةسياسيةالضرورات

استيعابهاوفي،التركيبنحوالقصيدةجنوجفيعليناتطلجديدمنهج

بالتوقنشعرنحنلذلك.وتغيرهالتفتتهاوملاحمتهاالجديدةللحساسية

برسوخالمتبرمالضيقوذلك،الجديدةالآفاق.استشرافإلىاًلدائم



تلكمطامحبقيودهاتكبلوهيالسلفيةىالرؤ،وزحفالقديمةالاوضاع

ناوالمى،شاكرالسياببدريرىكماوتيديلهتفسيرالعالمتوداليلمغامرةا

لممجهولعالمعنتكشفأنأومدركاالعقليالادراكمنيفلتماكعل

فاقذممجوجمهذرسيءللى-فتحيلها)6(،أدونيسيرىكمابعد*رث

العربي.عالمنافيالأسياعأغلبهيكمالهـلفعالية

دورايقدمالذيالحلم،""الحلم،دائموبشكل،أيضاهناكوكان

ارليادإلىالحنينهناكوكانللشعر،جديداوفهماللشاعر،جديدا

المطلق

الرغبةايضأهناكوكانت.الخلقسرمعوالتوحدالحقيقةعنوالبحث

أدقعنللتعبيرالمجهولةالبقاعفيوالمغامرةالكشففيالعارمة

والطريقهالذاتلاكتشافتشوفهفيالعربيالوجدانتذبذبات

المجتمعاتمنلمجتمعالنوعيةالصفات،إن:سارتربولجانيقول

للترجمة"قابلةوغير،معينةبلغةالخاصةالتراكيببعضمعبدقةتتطابق

مجردالجديدةفاقلاااستشرافيكنلمليناإوبالنسبة،شعرانسميهالت!ئيوا

فيالعربيةالأمةعاشتهاالتيالحضاريةللطروفطبيعيوليدولكنه،ترف

مناجزءنكالجديدةافاقلآااستشرافإلىالشعرتشوفولان،الستينات

اولا،حزيراننكمصةانجبالذيالواقعتجاوزإلىالجماعيالتشوف

ثانيا.واقعنافيالأنعدامتعويضوإلى

اراءعنبعيداومفاهيمهآراءهطرحالكتابمنجديدةجياىظهرلقد

ومجلة،القاهرةفي)68(مجلةفكانت،ومفاهيمهالسابقالجيلوحماية

فيالأدبيوالموقف،العراقفياالأدبيةوالطليعةوالكلمة)الشعر(

جديدامفهوماهناكأنعلييدلفإنماشيءعلىدلإنوهذا...سوريا

المفهومهذا،القديمةالمفاهيمتربةتحستيتخلقبدأقدوالحياة.للادب

لتناولبحاجةفنحنوبالتالي،ياورؤونبوءةوثورةتمرداالأدبفييرى

لىوإيدةلجدافاقلآااستشرافلىإعرلشااحنينفييرىلا،يدجدنقدي

وأالواقعمنالهروبمننوعاللواقعالممجوجةالتبعيةمنالفىتتخليص

فيلالوأقعاالهذنلفنااىرؤطبيعةلىإخا،اسهمنينفذولكنه،عليهلتعاليا

الداثمة.وحركتهصيرورتهفيولكنالراهنةالسكونيةلحظته

عنبحثناتستلزمالتيالضروراتعلىهذاالسريعمرورينهايةفي

هذهمنضروراتكلأنإلىأشيرا!أحب،احديثالشعرلنقدم!ث

معكاملتشابكفيولكن،الأخرىعنبمعزلتعمللاالضرورات

.الضروراتمنغيرها

الجديدللمنهجالتراثيةالجذور

استوعبتنأبعدانطلقتقدالحا-يثةالقصيدةأنيختلفاناثنانيعدلم

أفضلبينوجف!امغامرةفيانطلقتثم،ومضموناشكلالقديمةالقصيدةا

هذاوعلى.الحديثةالقصيدةفيماوأرقى،الع!!بيةالقديمةالقصيدةفيما

أفضلبينتزاوجاالآخرهويعقدأنالجديدالمنهجعلىيكونالمبدأ

ماتلاؤالأوروبيالنقدأكثرمفاهجوبينالقديمأدنجافيا!شعرانقدأساليب

الحديمة.العربيةالقص!دةطبيعةمع

الناقديفيدقدماال!تديمالنقديتراثنافيهل:الالسوهذاويأتي

الباكرالعربيالعقلى!سئعوفأإلىيسيرفالتراث،بنعموالجواب؟الحديث

كماالمنهجيللتاريخالعربعندسابقالأدبيفالنقد،النقدميدانفي

نأقبلللنقدالباكرالفنيالمنحىيؤكدالسبقوهذامحمدمندور)7؟.يؤكد

فيألفتالتيالكتبأولىفينلمسلذلك.التأريخيةالنزعةعليهتسيطر

القيممنمجموعة،سلاملابنالشعراء()طبقاتوهو،العربىالنقد

عتبارهاايمكنلتياالعامةةالمبادندمنمجموعةتتبلوررفيه،الهامةلنقديةا

فيالنقديةالقيمتلكأخذتوفدالشعر.ذلكفيكاملانقديأمنهجأ

كتابهفيقتيبةابنلدىذلكبعدوالتجددوالعمقالنضجنحوالاتجا.

فيالمعتزابنلدىالحقةللمنهجيةتميلبدأتئموالشعراء()الشعر

الشعح.)نقدكتابهفيقدامةولدى)البديع(

يأإلىواوضح،النقديةالكتبهذهاستعرضكيهناالمجالوليس

القصيدةتناولفيمنهجهاستنباطإلىالقديمالعربيالشعرنقدجنحمدى

الكتبفهذه،للشعرالخاصةبالنوعيةإحساسهومننفسهالهيامعايشتهمن

كاملة.مؤلفاتإلىيحتاجعنهاوالحديثيشاء،لمنمطروحة

عنالقدامىالفلاسفةأحاديثأيضاالنقدفيالترائمةجدورنامن

فيالمعنويةلمدركاتواالجسيةالمدركاتعنسينابناكحديث،لسعرا

سيكلوجية!لمعاصربالمصطلحنسميهأنيمكنلماوتحليله،القصيدة

لماوهيللتهصيدةالفنيالخلقعمليةعنالهامةملاحظاتهخلال،الابداع

البيئةعلاقةعنخلدونابنوحديث،الشاعرنفسفيغامضأكياناتزل

فيالبيئةهدهفعاليةوعمقمعينزمنفيالأدبفيهايتبدىالتيبالصورة

الفلاسفةمنغيرهماحديثأو،خاصطابعذاتأدبيةصورصياغة

ذقدنافيأننق!يجعلنامما..)8(وغيرهموالقشيريرسدوابنكالفارابى

عننبحثونحنإليهانلتفتانلابدالتيالبناءةالقيمالكثيرمنالعربب

بشكلعنهانأخذانناإليهاالتفاتنايعنيولاجديد.نقديمنهج

أ!ربيةاا!ئتححسيد!أبصبيع!لصيتاكانمامنهانأخذأنيعنينابل،عشوائي

يفقدأندونعصرنامعيتلاءمحتىالعصريةمعارفناعبرنمررهوأن

هذهبينالتزاوجخلالمننحنلقأننستطيعحتى،بالماضيصلته

منهجاعصرنافيالنقديةالمنهجيةوالمحاولاتتراثنافيالأصيلةالنظرات

حاضرهافيالجديدةالشعريةالتجربةأبعاديستسرفأنجديدأيستطيع

معا.وصيرورتها

فييغرقلايانقدىمنطلقاتمنحناأنعلىالقادرةهيوحدهاالمزاوجةفهذه

عنالمعاصرةالجديدةالمنطلقاتسياسةتمنعهولاالقديمةالمنطلقاتسكلية

اإذبدولا،يدلفرابعهوصااحيويتهلهعضويكمخلوقيةلشعرابةلتجراتناول

الصحيحالطريقالعثورعلىفيأنفسنانتعبأنخقيقةعليهنتعرفأنأردنا

أبوابهحركتهاأماءتلينأنيمكن.التيالمفاتيحوعلى،إليهسيفضيالذي

-خلدونابندار-بدويمصطفىمحمدنرجمة(ال!دبيالنقدء)مبادكبريتشاردز:)7(

.بيروت

.بيروت-الآدابداش-جورجطرابيشيترجمةالأسو!أورفيوسملرصر::)8(
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ألتالية-النقاطفيسنحاولهماهذانستطيم؟ترانافهل...المغلقة

وملامحسمات..الجديد.النقديالمنهج

القصيدةميل،داستدعتالتيالأسبابأهمعننبفميماتحدثت

لهذهالمميزالطابعلشكيلفيساعدتقدالأسبابهذهكان!ولمن.الجدبدة

منهجعنالتفتيشتستدعيالتيالحاجاتفإن،صفاتهاوبلورت،لقصيدةا

الزاويةهذهومن.وملامحهالمنهجاهذصنثاتصنعفيتساهمالتىهيجديد

عندوقوفإلاهوماوقوفنالان،الحاجاتهذهعندالطوبلوقوفنامهماكان

سدلايكوننقديمنهجتحدبدبأنباعترافنامحتفظين،ذاتهالمنهجهذا

والاضافة)بالحذفوالط!يرللتعديلقابلتصؤرهودلممل،السهولة

هذاأنلحقوا،ئيانهاليسلقصيدةتطوراامدمانهائيمنهجمنفماع(والمناقثه

قادرايحونوأن،الشعربةالتجربةانفتاجقدرمنفتحابكونأنيجبالمنهج

بينمستمرفالتفاعل.المستمرةتهاوطموحالقصيدةامغامراتاستيعابعلى

إلىبدفعناهوالذيالتفاعا!وهذا،النقديالمنهجوب!!الشعريةالتجربة

لتفكيراأساليبتنوعبقدرالنقديلتناولاأساليبتتنوعأنلابدبأنهلقولا

منهجاالناقدعلىيطرحالتفكيرالشعريفيمتميزأسلوبكلفإن،الشعري

تناوله.فيمتميزا

دوامةفيأنفسنانجدقدأنفاالتعددهذابعنيألا:مجدداالسؤاليأتي

خاصا؟!.نقديامنهجاقصيدةلكلوكأننتعاملتجعلنامنهجية

للتفكيرمعينأسلوبداخلالقصائدتعددلأن،بالنفيونجيب

تعددلا،واحدمنهجيأسلوبداخلالتطبيقاتتعددبمابلهالشعري

منمجموعةنوجدأنالضروريمنانهنقولىيجعلناوهذا.النقدبةالمناهج

الذيالشعريالتفكيرأسلوبدوامطوالتدومالمنهجيةالتحديدات

علىبنطوينقديمنهجكللأن،معايثتهخلالمنوتخلقترافقته

الشعرفينسميهماهوللفنالمعينالتصوروهذا،للفنمعينتصور

علىبدورهينطويالتفكيرأسلوبلأن،الشعريالتفكيربأسلوب

التجربةصياغةفيالمشاركةوللعواملولدورهالشعرلوظيفةتصور

أسلوبفإنولذلك،الخ...وتراكيبوصورألفاظمنالشعرية

ولأن4الشعربةللمدرسهمرادفابكونالمعنىبهذاالشعريالتفكير

،ثورةالىيحتاجالشعريالتفكيرأسلوبفيأساسيتغييرإحداث

.نادرةالأدبعالمفيالحقيقيةوالثورات

بشكلالعربيالأدبعالمفيحقيقيةثورةالحديثالشعرحركةكانتلقد

الشعريللتفكيرأسلوباطرحتلانها،خاصبشكلالعربيةلقصيدةواعام

أفكارعدةوطرحت،القديمةالقصيدةفيالسائدالأسلوبعنيختلف

ومحاسبته،لثاعردوراأهمها،البتةبهاتعترفلقديمةالقصيدةاتكنلمجديدة

دونالسياسيةالقبيلةلهمومالسكونيالصوتبكونأنفيتوفيقهمدىعلى

.الأخرىالوظائف

فإنهاالجديدةالقصيدةمراحلأحدثهيالتركيبيةالقصيدةكانتوإذا

لمستقبلاعنهايسفرلمجديدةلاشكااهناكأنبدفا،،خيرةلأامرحلتهاليست

البصربةالقصيدةسمميلماالجديدةالتجربةفيملامحهارأيناولكن،بعد

03

مستعدايكونأنالمخهجهذاعلىفإنلذلك،...الألكترونيةوالقصيدة

وأسلوبها.القصيدةشكلفيالجدبدةالتغيراتلتقبل

ولذذك،التركيبنحوتتجهالقصيدةرحلةبأنواعترفنالاحظنالقد

منهجمنلابدإذن،نحوالتحليلنفسهبالقدرالنقديالمنهجيتجهأنيجب

سيماولاالقديمةالنقدانجازاتمنوشمتفيد،نحوالمعياريةيميلتحليلينقدي

معياريطابعاضفاءومحاولتها،للقصيدةاللغويالتحليلعاىتركيزهافي

دورإلىخاصةعنايةالجديدالمنهجيوجهأنلابدلذلك،التحليلهذاعلى

وأكرمزالكلمةمعبتعامللاالحدبثفالشاعر.الشعريالعملفيالكلمة

كجرسالكلمةمعبتعاملولكنهما،شيءعلىالدلالةبهايرادإشارة

تحتحيأسمإنها،للتعاملقابلفيهعضوكل،كاملكجسم،كامل

خياتهامحدودبةمنالكلمةيمتزعالشاعر،أىإنه-،حياةتتفجربدبه

بكارتهابعضالمغامرة!ماتردحتىجدبدةبقاعفيبهاويغامر،القاموسية

يخدم)الشاعر:القائلةسارتركلمةتصدقهناومن،وسحرهاوبدائيتها

9(.يسمخدمئها(إأنقبلالكذمات

لتعرفبالشعريةاللتجربةتناولهعندببادرأنأبضالجديداالمنهجاهذعلى

التزامتهاناتمنالكلمةتخليصحدودمنالشاعراقترابمدىعلى

المحببةالكلماتوبدراسةللكلماتالشعريبالاستخداموذلك،اليومية

يأ...الكلماتهذهمنهااستمدالتيالمصادريتتغثمللشاعر،

العملفيتالكل!سةدراأنمقرا،كبيرةأهميةالكلمةيعظيأنبالاختصار

وايقاعاترؤىمنالشعرعالمفيماكلإلىالطربقهيالشعري

لناويصوغتجربتهالثاعرببنيوحدهافبالكلمات...وأحاسيس

)01(.عالمه

مدىعنسبقماكلىإل!بالاضافةيبحثأنالجديدالمنهجهذاوعلي

ظلالتكونأنبدفلا،ككلالقصيدةوطبيعةالكلمةطبيعةبينمالتواؤ

لذتجربة،العامالمناحجوهرم!!القربشديدةاتهاوايحاءصواتهاوأالمفردات

مربما،للتجربةالعامبالمعنىالالتصاقضرورةالتقاربهذايعنيولا

التجربةمناخمنالاقترابلتحقيتيمناسبةوسيلةوالتعارصالتنافربكون

وهي،مزدوجابناعنثسمهامبنجة"فالكلماتالمملةالاستطراداتمنأكثر

بإحدىاستعمالهالاتستطيعوأنتأصواتا،تعتبرللمعايئرموزأيضا

المزدوجةالطبيعةوهذه"،الثانيةبالصفةتستعملهاأندونالصفتين

قدكأصواتالكلماتلأن،الصعوبةمندرجةعلىالأمرتجعلللكلمات

للمعانيموزنفسهاكرلكلماتاهذهأنحينفيبةلتجرامناخمنباقترااتحقق

معهامعانيهاتتطابقالتيالأصواتأنذلك،المناخهذامعتتنافرقد

الطبيعةهذهاعتبارهفييضعأنالشاعرعلىولكنكلماتها،قليلة

هذاإلىيلتفتأنالجديدالمنهجعلىكانوإذا،للكلماتالزدوجة

سعويداتدارمتوراتحكيما-أسعدق!جمة(الصافي)الشعرفاليريبول:)9(

.بيروت

الخضراءسلمىترجمة(والتجربة)الشعرأرشيبالدماكليش:)01(

دمشق.-العربيةاليقظةدارمنثورات-الجيوسي



حساالجزئيةالصورلتوازنبدايةأوالتوازنهوهذافلأن،التوازن

المناخطبيعةومع،للقصيدةالكليةالصورةمعوملامحوصوتاوشعورا

ككل)11(.الشعريةللتجربةالعام

نقطةوهي،الشعريةالصورةعنحديثناقبلهامةنقطةتستوقفنا

هيالنقطةهذه،للكلماتنظرتهحينسمنالجديدالمنهجبطبيعةترتبط

:جهاتأربعمنالتكراريتناولأنالجديدالمنهجوعلىالتكرار،

مجموعةويخلقموسيقيااأفىيحدثالتكرارأنترى:موسيقيةجهةاس

صعيدعلىدوراتبضعبهاوتدور،التجربةشكلمنتبدلمحاور

مأكلماتتكرارأكان-سواءالتكرارلهذايكونوقد.الموسيقيالايقاع

العكس.إلىيؤدىأنيمكنكما،التجربةبلورةفيالايجابياثره-أبيات

هذهمنوإخفاقهالشاعرتوفيقمدىيحددأنالجديدالمنهجوعلى

الناحية3

التجربةإنارةفيدورلهمعينةكلمات:فتكرارلفظيةجهةبس

لاتستطيعأشياعإلىالكلماتبعضعلىالالحاحيشيرإذوتعميقها،

المنهج-وعلى،التكرارهذادونبهاوالايحاءإليهاالاشارةالشعريةالتجربة

أيضا.الناحيةهذءصسظالشاعرفشلأونجاحمدىيحددأناجديد

التياسشاعرالدىالأثيرةاطوالأفعابالكلماتتهتم:قاموسيةجهةسظس

!فعنيكشفبذذكيهتمإذالجديدوالمنهج،لديهمميزاقاموساتكون

يته.ودؤالشاعر

الشع!فيالتكرارمنهجضمنالشاعرتكرارفيتبحث:منطلقيةجهةد-

مأ،بهخاصةهيأمشعريا؟مستعملةالتكراراتهذههل،الحديث

.؟!..أمالحديثالشعرلمدرسةإضافةهي

مندرجةعلىوالصورة!الصورةعنحديثناإلىجديدمننعود

فيمال،ذاتهالشعرهيالبعفريعتبرهاالذيالحدإلىالشعريسالأهمية

بلعةندعوهكاجوكحرهىألشعريةوالصورة،باالصورةتعبيرأشع!اان

.()12الحدس

أياهامعتبهـا،كبيرأاهتمامايوليهاأنالجديدالمنهجعلىلزاماكانلذا

التيالطرقفان،القصيدةعالمفيوالمعنىالبناعأمورإلىالحقيثتيالمدخل

جزئياتب!توالتضادالتماثلعلاقاتونوعية،الشاىهـصورهبهايبني

وتفبهيمهالثاعرأسلوبعنتثفكلها،جزئياتوبينالواحدهالصورة

.()13وهواقنمه

البناءهذا،كبيرةأهميةالحديثةالقصيدةلسللبناءيضعالجديدالمنهج

واستخدامهالتكثيفإلىوجنوحهالتراكيبإلىميدهلاحظناالذي

رالمكتذجا-أحانترجمةأصاقد(االناعر..)أليوتما-أسف-)11(.

.وتبر-العصرية

.بيروت-خلدونابندأرحديم-اسعدجمةقافى!()ضرورةتأرنست:()12

.أضاقد(اأحفاصاأجوت-)اماتس!!فط-:(1)3

يقول-كماالحديثةفالقصيدة...قليلقبلطريقتهاتناولناالتيالكلمات

إحساسأرهفالذيوهو،للتجربةنقلمجردوليستتجربةفروست!

القصيدةفشكل.ياوررسكمعنىولكنكشيءمجرد،لا:بالشكلالشاعر

للمعنىوعا!ليسفيهاالسكللأن،وموقفهايتهاوروسمعناهاموالحديثة

والكهنونة،التجسعدإلىجنوحهوفيالشعريتشكلهفىذاتهالمعنىولكنه

الجديدةالقصيدةقضايايسمتوعبأنيريدالذيالنقديالمنهجولأن

القصيدةعالملبلوغالطرقأوفقيراهفانه،المعنىبهذاالشكليفهم

معفتتسعاقطالبنيانتحليلإلىيعمدفانههناومنأسرارها،واكتثاف

يديه.بينالمعنىثمارالتحليلعملية

الأوزانباعتبارهليسبالايقاع،يهتمانعليهايضاالجديدالمنهج

..منمجردالأوزانشمولاالأكرسالنفسيالروحباعتبارهولكن،الموروثة

إحساس"وهوالسمعيالخيال!)ماتيسنيدعوءالذىالحيالمننوعإنه

الواعيين،والشعورالفكرمستوىوراءبعيدأيتغلغاوالايقاعبالمقطع

")"1(كلمةمنعشاكل

اليومعادتأنهامعكليا،إهمالاالقافيةالحديثشعرناأهمللقد

ناالقولىنستطيعلذلك1(،)الاوروبيالشعرفيجديدامكانالتحتل

الذيوهو،للقافيةإهمالهأمرفيالنظرفيعجديعودأنشعرناعلىالحق

الجانبهذايوليأنالجديدالمغهجعلىأنوالحق،منهاهائلاميراثايملك

الحديثةالقصيدةفيالقافيةفيدرس،واضحتينوعنايةأهميةالايقاعمن

التجربةضمنيأتينغمنوتسيبهاواستطراداتهاعفويتهاحيثمن

الخارجيةالتفصيةعنديتوقفأنالمنهجهذاعلىوليرظ،السعرية

التيالجديدةالتفضيةمنالأخرىبالأنواعيهتمأنعليهبلوحدها،

فتصبحوالكلماتالبينظداخلفيلتندمجالخارجيةالتفضيةتتجاوز

هذه،يدرسانالجديدالمنهجوعلى،داخليةوتفضيةموسيقى

موسيقىتزفيوهلافتعالها،اوتلقائيتهاومدىالجديدةالتفضيات

.؟!.ضروريةهيهل؟الشعريةالتجربة

وبعد:

الخطوطمنمجموعةأرسمأنالمتواضعالبحثهذافيحاولتلقد

أنأرجومحاولةولكنه..الشمولولاالاحاطةيدعيلانقديلمنهج

حالفها.قدالتوفيقيكون

رخم-السوريةالجبهة

الثوش،ابراميممحمدترجمة،ونتذوقهنفهمهكيف،)الشعردورزأليزابيت.(1)4

بيرولى.-منيمنةمكة

ف:أحر!ثمصادر

دمشق-الئقافة-وزارة-هاشمهيفاءترجمة-والرومانية)الكا،سيكةهيومت-أ

.بيروتعادر-دارنجم-يويحفمحمدترجمة(الأدبيالملنقد)ماهجديتثر-ديفيد
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