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طافا يب يف السابق انعرشهد الشعر الع    
فاكن ٔان  كبريا عصف ببنيته التقليدية،

لنعمل ٔان ت ت\ البنية انفجارا هز كيانه و انفجر 
من قبيل هذا التحول اaي يعتربه الكثريون 

 دوافعه املنطقية الصدفة ٕامنا i ٔاسـبابه و 
ٔاكرث النقاد العرب اهmما " ٔادونيس " رب ويعت

" صدمة احلداثة " هبذه القضية فقد ٔاثبت يف 
ٔان الشعر قد احتضن مجيع ت\ إالشاكالت 
ليصبح مسـتقر ذ{ الرصاع فتأيت حتوالته 
تعبريا عنيفا عن ت\ الهزات الثقافية وصوال 

  . للقصيدة احلداثية ٔاو احلداثة معوما 
 
 
 
 
  

: Résumé 

La poésie arabe a connu 

un bouleversement dans sa 

structure traditionnelle. 

Contrairement à ce que 

pensent beaucoup de gens, 

cette transformation 

structurale est la résultante 

d’une somme de facteurs 

qu’Adonis avait 

développés dans son 

œuvre « le choc de la 

modernité ». En effet, cet 

auteur affirme que la 

poésie a été profondément 

marquée par différents 

conflits, et par conséquent 

la traduit dans la remise en 

question de sa structure.
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و ٔاقدر الظواهر الفنية والثقافية، عىل التطور والتغري، وهو يف معظم الشعر ه

، واملعيار النفيس عىل عافية هذه ا�متعات واختاللها  التقدم، صوت احلداثة و ا�متعات
كيد عىل أ ، وٕامنا هو تاكر دور �نعاكس يف نظرية أالدبدون ٔان يعين هذا ٕاغفال ٔاو ٕان

ٕان احلداثة الشعرية يف ا�متع العريب "شعرية وتفسري للمالحظة القائ� ا�ور الفعال للرؤ� ال 
  ."احلداثة الشعرية الغربيةتاكد تصارع يف بعض وجوهها 

رمغ ٔان التطور والتحول من قوانني احلياة وسنهنا ٕاال ٔان الكثريين رفضوا هذه القوانني 
، وكرست من القرن املايضاخر أالربعينيات والسنن عندما ظهرت القصيدة اجلديدة يف ٔاو 

، ومن الواحض ريقانون امجلود والثبات الشعريني واكنت ٕايذا© رصحيا بسقوط الثبات الشع
ٔان أالنواع أالدبية اجلديدة اكملرسح والرواية والقصة مل يكن لها وجود فعيل سابق يف 

، أالدبية نسـبة لتطوير هذه أالنواع:ل  اً املوروث العريب فيشلك ذ{ الوجود السابق عائق
لكن الشعر اaي مي\ مورو¹ خضام وحضورا ٔاساسـيا يف اaاكرة العربية جيعل ٔادىن حماو³ 

، مما اسـتدعى ¼اد بعض رجاالت عده املألوفة مثار غضب وجمال قلقللخروج عن قوا
لقصيدة العربية احلديثة اaي محل عىل عاتقه مسؤولية الهنوض : –ٔادونيس  –النقد ٔامثال 

ٕاذ اكنت i اليد الطوىل يف ترسـيخ مفاهمي النقاد احملدثني حول الرتاث واحلداثة  ،وتطويرها
  .امل معهاموالتع

، فقد ارتأينا حتقيقا للمنفعة العامة ٔان نعرض مهية الكبرية لهذا التوجه النقديونظرا لالٔ 
ة راكدنه جحر ريم يف املياه الإ "ا الشاعر واملنظر اaي قيل عنه لهذا املرشوع احلدايث لهذ
  ."حلياتنا الثقافية واملعارصة 

أالخري من كتابه الثابت  وهو اجلزء) صدمة احلداثة(سنشـتغل عىل كتابه وعليه 
صدمة  –تأصيل أالصول –أالصول (يف إالتباع وإالبداع عند العرب ، حبث والتحول
:جلامعة اليسوعية  1973، وهو مرشوع حبث ©ل به درجة دكتوراه دو³ سـنة )احلداثة

، ولعÙ من املفيد )بولس يو: اليسوعي( اف ا�كتور ببريوت حتت ٕارش " القديس يوسف"
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ع اaي يبدو انه ٔان نورد يف هذا املقام نص تعليقه اaي يعترب خالصة تقيميه لهذا املرشو
  : اقتنع  به  لكيا

 ، وبينت ملاذا تغلبواملتحول يف الشعر حتليال دقيقا وحللت العالقة بني الثابت"... 
، وكيف ٔان العريب الثابت عن املتحول ٔاي ٔان فكرة وجود شعر مثايل اكمل برزت يف العامل

اجلاهيل وما سـيقرتب منه يف هذا الشعر املثايل الاكمل ٔاصبح الشعر القدمي ٔاي الشعر 
ترب سقوطا وابتعادا عن ، وكيف ٔان لك ابتعاد عن هذا املثال السابق الاكمل ٔاع الزمن
  ."الكامل

ان ما وجه "ٔاسـباب تأليفه لهذا الاكتب بأجزائه الثالثة يف قوi " ٔادونيس" وقد ٔاورد 
يعية البحث حدس ٔاويل مل يلبث ٔان تأكد يف جدلية القبول والرفض ويه اجلدلية االٔكرث طب 

  ."وواقعية يف احلياة العامة 
ٔايضا ٔان ما وجه حبثه منذ البدء ٕاضافة ٕاىل ما ذكره احلرص الشديد " ٔادونيس" ويذكر 

وتقليل  ،تتلكم عن ذاهتا التسلح :لرتاث يف دارسة هذا الرتاث ذاته وترك النصوص عىل
  *.�عmد عىل املسترشقني

اليت بىن علهيا كتابه ) املتحول/ الثابت ( نائية الضدية a{ سوف نركز عىل هذه الث 
 شعر احلديث واملعارص من عرب وغرب،املذكور اaي دار حوì iم كثري من نقاد ال 

لقد آثرت : "ي صدره :ملقدمة التاليةاa" صدمة احلداثة"وشلكت سؤ� حمور� يف مؤلف 
ٔاتناول الفكرة والثقافة ن أ تحول ٔان افرد للشعر جزءا خاصا و يف هذا الكتاب من الثابت وامل 

، وآثرت ٔان ال ادرس ٕاال الظواهر الشعرية اليت رٔايت ٔاهنا بشلك عام، يف جزء خاص الحقا
ضاءة ما اذهب ٕاليه يف مسا³ٔ احلداثة الشعرية، ؤاال اعرض من الظواهر النقدية تفيد© يف إ 

  ."ط ارتباطا وثيقا هبذه املسا³ٔوأالدبية والفكرية العامة ٕاال ما رٔايت انه يرتب
يف حوايل ثالمثائة وثالث " صدمة احلداثة"، جاء هذا الكتاب النقدي والتنظرييلقد 

سوف  – قسام جاعال لك قسم مسـتقل بذاته صفحة مقسمة ٕاىل سـتة عرش) 313( عرش
يف ٔاقسام  ملا لها من حضور قوي) املتحول/ الثبات ( نأيت علهيا بعد ٔان نقف عند ثنائية 

  .هذا الكتاب وتنظريا ته
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انطالقا من هذه املاهية الواحضة  هو �نتقال من حال  ٕاىل حال: وعليه فالتحول
من حال ٕاىل  ات ضد التحول فهو قار ال ينتقلالثب: اõترصة نسـتطيع ٔان نقول ارجتاالو 

، وإالبداع هو املتحول ٔاي الثابت ٔاي الشعر القدمي اجلاهيل ، فيصبح إالتباع هوحال
ٔادونيس   ميزي: "اaي يقول" محمد بنيس"وما بعده استنادا لرٔاي ا�كتور الشعر العبايس 

اهيل لالحقة بني الشعر اجل، كام يف تنظرياته احته اجلامعية يف الثابت واملتحوليف ٔاطرو
  . "واملتحول مث اخلطابة والكتابة ، :سـتعامل مصطلحني رصحيني هام الثابت والشعر العبايس

والشاعر املعارصين من مناقشـهتا ٔاهنا قضية عىل ٔامهية كبرية ال بد للناقد " ٔادونيس " ويرى 
بعامة يه يف فهم  ٕان القضية أالساسـية يف دراسة الثقافة العربية ويف الرتاث العريب"

منحىن إالتباع ومنحى ، ٔاو طبيعة الرصاع بني قة بني رؤ� الثبات ورؤ� التحولالعال
  ."�بتداع 

ول يك تضمن التواصل ٔان خيلق ثقافة جديدة تأخذ بأسـباب التح" ٔادونيس" لقد حاول 
واللغوي نه ٔاىت عىل أالخرض واليابس من الرتاث العريب اك�يين أ ، السـý و و�سـمترارية

: يبني الثابت ومواضعه تبعا ٔالحقية، لك مهنام  فيقول، وراح يصنف املتحول منه و ديبواالٔ 
عينا ٔاو ينفي لك وقد عاينت الثابت وبينت ٔاحقيته عىل ماٍض يفرسه تفسريا خاصا م ... "

iوعنيت :ملتحول ما يرفض ٔاحقية هذا الثابت استنادا ٕاىل تفسري خاص من ال يقول قو ،
}a ل ا�متع يف اجتاه ما  املايض عينه عامال بواقعيته كونه خارج السلطة عىل حتويمعني
  . "هيدف ٕاليه

  : وسـنوحض لك هذا يف خطني متوازيني أالول خاص :لثابت والثاين خاص :ملتحول
املعارض  نفي الرٔاي) تفسري خاص ملا سـبق)=( سلطوية  –مت\ ( ٔاحقية : الثابت

تفسري واقعي      ) = حترير الالسلطوية ) = ( نقد  –عارضة م( رفض أالحقية : املتحول
  : الكتايب لهذين اخلطني املتوازينيحركية حداثة وفý ييل التعليق 

ٔاو أالحقية اليت وجد علهيا اليشء، ٔاو يه معطى يسعى ٔان يبقى وفيا للحا³ : الثابت / 1
امتدادا مفروضا ٔايضا  ، و:لتايل يكونسلطوي مفروض يعمل عىل تفسري املايض السابق



  مليكة ضاوي/أ "                                                        ٔالدونيس" "صدمة احلداثة" قراءة يف كتاب 
 
 

 2014ديسمرب                                    307                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

رٔاي املعارض ي ٔاو رفض الف الزمن املغلق كيفيا ليتيح حق نحيمل تفسريا لرضورة الثبات يف
  .)املتحول( واaي هو 

رفض نوعي ٔالحقية الثابت وحترر من القيود �جmعية ونفي ٔالحقية الثابت : املتحول/ 2
نوعية ونقد واحض للتفسري  ه معارضةيف شـب) أالمنوذج املتبع ( يف المت\ للتفسري أالحادي 

  .السابق
فا�ين والشعر اجلاهيل ال يز�ن الطريقة اليت يفكر هبا ا�متع العريب وبناء عىل هذا 

  .تأسس برؤ� دينية، تشمل لك منا� احلياة اً ع العريب جممتعالرٔاي �دونييس يصبح ا�مت
"  صدمة احلداثة"يبا ومل تنفرد هبا كتا:ته تقر ٔاما عن مسا³ٔ الرتاث اليت وردت يف لك

ال تدرس من زاوية الرفض ٔاو القبول حفسب، بل من زاوية فهم هذه الص� اليت ف، فقط
ة الثابت ويه املسا³ٔ اليت تطرح بدورها قضي" ٔادونيس" ما اسـتحوذت عىل اهmم  غالبا

؟ ان ف منزيهفيه، وكيف حندده؟ وما املتحول؟ وكي، مفا الثابت واملتحول يف هذا الرتاث
) اجلديد(ملوازنة بني ماهية الشعر احلدايث بني الثابت واملتحول يه ا" ٔادونيس" موازنة 

احملاوالت التأسيسـية ملرشوع " ، ومن خالل هذه املوازنة تتضح وماهية الشعر القدمي
 الكتابة" و" التمنيط " النظرية عدة ٔاسامء الرؤ� الشعرية فالشعر القدمي يأخذ يف كتا:ته 

ويف مقابل ذ{ نلفيه يعطي تسميات متنوعة للشعر " القصيدة املغلقة" و" احملافظة 
  ".القصيدة املنفتحة" و" الكتابة التغيري: " دايث كـ احل

املايض اaي مازال حيا قد يعتربه االٓخرون املايض اaي قد مات " ٔادونيس" مفا يعتربه 
ٔان شاعرا يرصف عرش : "ما بقوiرد عىل اaين اهتموه برفض الرتاث رفضا �a{ ي

سـنوات يف دراسة ماضينا الشعري العريب، ويقومه بنظرة جديدة ويقدمه ٕاىل القارئ بضوء 
، ٔاما اaين يرصون عىل نه يرفض املايض رفضا �ماأ هذه النظرية ال ميكن ٔان يقال عنه، 

  ".ن حيمكوا وا قبل أ أ ن ٔاتوجه ٕالهيم برجاء حار هو ٔان يقر أ ، فاكتفى بالقول ٕاشاعة هذا
عىل  –صدمة احلداثة  –وهذا ما سـنحاول ٔان نزود ٔانفسـنا به يف قراءة ٔاقسام الكتاب 

  : التايل ** الشلك
  .ن القدم اىل احلداثة العرب الغربم: يضم : القسم أالول 
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 /معروف الرصايف ٔاو احلداثة املوضوع / البارودي ٔاو الهنضة احلداثة : يضم : القسم الثاين 
جامعة ٔابولو ٔاو احلداثة / خليل مطران ٔاو حداثة السليقة / ان ٔاو احلداثة اaاتجامعة ا�يو 

  .جربان خليل جربان أو احلداثة الرؤ�/ النظرية 
/ ش� نية إاليصال ال�م القدمي / ، �رتداد التمنيط/ �رتداد : يضم : القسم الثالث 

  .بيان الكتابة/ لكتابةمن اخلطابة ٕاىل ا/ التجاوز. احلداثة / �م احلديث ال
  : صدمة احلداثة: يضم: القسم الرابع

قراءة التارخي وأالدب والفكر والعالقة بني العرب " ٔادونيس" يعيد : ففي القسم أالول
مفهوم احلداثة يف الشعر يقوم عىل الرؤ� : "احلداثة اليت يعرفها اكلتايل والغرب عىل ضوء 

، أالوىل ختتلف البصرية عن العني البارصة ، كامية اليت ختتلف عن الرؤية البرصيةالشعر 
حا عن طريق تدرك ٕادرااك به معق عن طريق الصورة املعقدة والثانية تدرك ٕادرااك مسط

  ."التشبهيات والصفات 
احلارض هو يمتثل املايض ويفرسه مبقتىض املفهوم نسجل موقفه من الرتاث ف  ومن هذا

ن احلداثة يف ا�متع العريب بدٔات مكوقف يمتثل أ "ويفتح ©فذة عىل املسـتقبل، معىن هذا 
املايض ويفرسه مبقتىض احلارض ويعين ذ{ ٔان احلداثة بدٔات سـياسـيا بتأسيس ا�و³ 

  ."ية وبدٔات فكر� حبركة التأويلأالمو 
اaي ٔادى ٕاىل  أالمرومن هنا اكنت ا�و³ أالموية نقطة التصادم بني العرب والغرب 

  )ٔايب متام( ا�ين، العقالنية، احلداثة الفنية مع : الفكرية التاليةؤ�ت والرصاعات طرح الس
فقد " ابن رشد" الفكرية :لصوفية عند  احلداثة" دونيسأ "وقد مثل ) ٔايب نواس ( و

اوزت الصوفية التجريد من هنا جت" قرتن :لطابع إالنساين املطلقٔاعطى لهذه أالخرية معىن ي
، وقد جعل الطهطاوي "تعترب تبعا a{ مفهوم العامليين و ، :ملعىن التقليدي ا�ٔاو التعايل

نقطة �لتقاء أالول بني العرب والغرب حيث وفق يف امجلع بني ا�ين واحلضارة وا�ين 
  .والعمل 

فقد تلكم فيه عن رجاالت الهنضة العربية وجتليات احلداثة عند لك مهنم : ٔاما القسم الثاين  
قد شغل " ٔادونيس"اجلدير ذكره ٔان "لنقاد والشعراء العرب ومن لفه اجفاء بنظرة مغايرة ملا أ 
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، قراءة ©قدة متفحصة اعمتد فهيا عىل خرباته الثقافية راءة الرتاث العريب ٔادبيا ودينيانفسه بق
قراءاته للرتاث ومطالعاته اaاتية ٕاضافة ٕاىل أالفاكر النقدية الغربية اليت اطلع علهيا من خالل 

     ."إالنساين العاملي
*** يف حني يعده النقاد اً اعتبار البارودي مق�"ٕان هذه االٓفاق دفعت ٔادونيس ٕاىل 

، فهو يتعجب من شاعر يعيش القرن املايض لكنه :عث الشعر العريب يف عرص الهنضة
منه ٔالنه قال يسـهتل قصيدته مبقدمة طللية ٔاو غزلية a{ يعد امرئ القيس ٔاكرث حداثة 

الرصايف " واعترب ) مق� متقن ( زمن غريه فهو "  عاش البارودييف حني"اجلاهلية " زمانه 
تية فقد ربطهم :حلداثة اaا: ، ٔاما جامعة ا�يوان اثة منه ؤامعق الزتاما واشد رؤ�ٔاكرث حد

عبري عن اaات فقد اجته شعره :لت " العقاد واملازين"عىل رشيكيه " شكري" وقدم شعر 
 –نه أ اه قد ٔاحسن يف جتاوز شعر الهنضة، غري فري " مطران"والتأمل يف العامل، ٔاما 

فقد اعتربه " جربان"رث ٔامهية من نتا¼ا الشعري ٔاما ن تنظري جامعة ا�يوان ٔاكأ ، يسـتدرك
، فهو شاعر الهدم والبناء قبة يف مسار الشعر العريب، واعتربه شاعرا رؤيو�طفرة ¹

املرسح واملقا³ ، والطوي� و لقصة القصريةن النرثية تقريبا اك:ٕالضافة ٕاىل ٕاتيانه عىل لك الفنو
  .ضف ٕاىل ذ{ قصيدة النرث والوزنأ ) املثل، احلمكة (  ،واللكمة اجلامعة

، وقد نوه جبهودمه بيهنم وبني احلداثة النظرية" نيسٔادو " فقط ربط " جامعة ٔابولو" ٔاما 
هذه امجلاعة  ، وعىل ما يبدو ٔانيت خرجت عن الشلك الشعري املوروثالنقدية املتقدمة ال

تسـتحق هذا التبجيل فقد قالوا :لوجدانية و�حنياز للطبيعة ال من حيث يه مناظر بل 
من حيث يه خمزن لٔالرسار وا�اهل مع يشء من الصوفية والرمزية والفلسفية مث ٔان 

التحرر الفين  ٕامنا جاء عن طريق": ٔابو شادي"ٔاعظم اجناز لهذه امجلاعة ما جاء عىل لسان 
، و�عزتاز :لشخصية أالدبية املسـتق� واجلرٔاة عىل �بتداع عىل المتكن ة البيانيةوالطالق

  . "من وسائÙ ال عن طريق ا�اراة للقدمي املطروق
  : ¼ة احلداثة حسـ% جاء يف الكتابوهذا هو الشلك اخلطي لشعر الهنضة من 
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  احلداثة / الهنضة                                  البارودي                  
  املوضوع / احلداثة                    الرصايف    
  احلداثة اaاتية              ا�يوان جامعة    
  السليقة املعارصة/ احلداثة        خليل مطران    
  النظرية / احلداثة        حركة ابولو    
  الرؤ�/ احلداثة      جربان خليل جربان     

 
هام لها ص� وثيقة بعرص الهنضة تايطرح فيه صاحبه ٕاشاكليتني لك : القسم الثالث  -ج      

يت رافقت ٔادونيس خالل مسريته أالدبية بنوعهيا الشعرية والنظرية  ٔاال ويه والقضية أالم ال
  .قضية الرتاث 

قبل ذ{ نود ٔان نبني يط و التمن ة أالوىل ويه ٕاشاكلية �رتداد و نبدٔا االٓن :ٕالشاكلي
�رتداد مصدر للفعل ٕارتد ٔاي عاد وارتد رجع ليشء سابق i : ماهية املصطلحني فنقول

االٓخر مصدر للفعل منط ٔاي كرر واسرتد شيئا سابقا i ٔايضا، ومن هذا  ٔاما التمنيط فهو
، فيحمالن نفس  جند ٔاهنام يسريان يف مسار واحد�جهتاد البسـيط ملعىن املصطلحني

ا�ال³ فالتمنيط هو �رتداد وìهام العودة والرجوع ٔاو لنقل �سـتعادة والتكرار وٕامنا ٔاىت 
ان واحد متصل لتعود الرجل عىل الثنائيات ليس ٕاال يف سـياق ٔاو عنو " ٔادونيس"هبام 
  .قصود هبام الشعر القدمي، اجلاهيلوامل

 iمه " ٔادونيس"ٕان ٔامه ما تناوì لسؤال يف هذا القسم مسا³ٔ الثقافة العربية ويبدٔا:
؟ فيجيب ٕاهنا مشلكة �رتداد أالدبية السائدة بفعل عرص الهنضةما املشلكة : التايل

والتمنيط حيث يصف عرص الهنضة :نه عرص تمنيط وارتداد لٔالسـئ� التقليدية ؤاجوبهتا 
عىل مسـتوى أالنظمة الثقافية ٔاي سؤال جديد  -:سـتثناء جربان  -وهو عرص مل يطرح 

ثة ٕانه حول مشلكة إالبداع الفين ومن مثة مل يعد النظر يف املوروث ومل يفهم معىن احلدا
  .عرص اسـتعادة وتكرار ال عرص ٕانتاج يكتشف ويضيف 
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مث ينتقل ٕاىل اشاكلية الرتاث حيث يعدها مشلكة فكرية ونظرية وسـياسـية أيضا وينفي 
  : يقول ,سؤال سائل 

  :ما موقفك من الرتاث كلك ؟ ويرى ٔان السؤال الصحيح أالجدر :لطرح هنا 
  ) .د عالقتك بذ{ الشاعر ما موقفك مثال من هذا الفيلسوف ٔاو كيف حتد(
فيتناول فيه ) ش�نية إاليصال / �رتداد (بــ  ٔاما اجلزء الثاين من هذا القسم جفاء معنو©ً -

مثة ٔادونيس :ملناقشة والتحليل الطريقة اليت يتواصل هبا الشاعر القدمي مع أالخر ، ومن 
جدال منذ ٔاكرث من ثالثة لل املتلقي يف التواصل النقدي مداريرى ٔان العالقة بني املبدع و 

  :مبينا ذ{ " ٔادونيس"منذ ظهور إالسالم، ويقول فقد ظهرت هذه املسا³ٔ  ،عرش قر©
اكن إالسالم دين رؤ� جديدة للكون ونظاما جديدا للحياة ٔاي ٔانه مل يكن اسـمترارا ( 

  .)ة العربية ، بل اكن انفصاال عهناللقدمي ٔاي اجلاهلي
رن الثالث جهري االتصال و�نفصال ٔاو¼ا يف هناية الق فقد بلغت هذه احلركة من -

³ يف ، كام جند ٕاشارات كثرية لهذه املساوالتاسع امليالدي، يف نتاج أيب نواس ؤايب متام
من الشعراء اaين حاولوا ابتاكر ٔاوزان جديدة ٔابو العتاهية "الكتب العربية القدمية ف 

  "."ٔاكرب من العروض ٔا©  "وحني قيل i ٕانه خرج عن العروض قال 
  ."ففسد شعره ... تبعه ٔابو متام   مث... ل من ٔافسد الشعر مسمل بن الوليد ؤاوّ  -

يف ضوء لك هذا ندرك دال³ رصاع أاللفاظ وقضية إالرتداد ٔاو كام حيلو ٔالدونيس ٔان 
إالتصال مل تظهر ٕاال بعد ظهور إالسالم ونقول هذا بتحفظ شديد فهو . يسمهيا ش�نية

  .اميض بني قمي الثبات وقمي التحولعادة للٕاذن اسـت
هذا القسم أمه ما جاء يف الكتاب ال سـý فý يتعلق ببيان الكتابة فهذا : القسم الرابع  -د

كتا:ت ٔادونيس طع شوطا كبريا يف دراسـته ٔالراء و ، واaي ق"بنيس"احمللل والناقد املغريب 
مل صياغة موسعة ٔالرائه يف الشعر حي "الثابت واملتحول"ٕان هذا اجلزء من كتاب " يرى 

  .بة جبديةوحداثته وبيان الكتابة اaي يتضمنه هذا اجلزء ذو ٔامهية يف مرح� الكتا
، a{ سرنكز عىل القضيتني التاليتني "قضا� اخلطابة وال�م والكتابةوما يطرحه من 

ديث متضمنتان ال�م احل/ التجاوز وال�م القدمي/ حلداثةواضعني يف حسا© ٔان قضييت ا
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  . يتني بيان الكتابة وصدمة احلداثةيف القضيتني أالساسـ 
وسنبدٔا االٓن بقضية بيان الكتابة حيث يبادر© ٔادونيس يف هذه املسا³ٔ ب�م تقليدي 

  . "اجلرجاين"و" ٔابو هالل العسكري"ال طاملا حدثتنا عنه كتب اللغة وأالدب والبالغة منذ 
قائال هذا هو السؤال اaي تفرض الكتابة : ٔاقرٔا ؟ ملاذا: حيث يطرح السؤال التايل

  . ؟ ملاذا ٔامسع ؟طرحه مقابل السؤال اaي افرتضته اخلطابة طرحه 
ليصل به التحليل والتنظري ٕاىل رسد التارخي الطويل للخطابة منذ ظهورها يف اجلاهلية 

، كام ينب دور ٔامهيهتامه صفات اخلطيب ومزياته و مارا بتعريفاهتا عند ٔامه علامء العربية مبينا أ 
اخلطابة يف احلياة العربية فرياها هتدف لالقناع والتأثري ويبني ارتباطها :�ين والسـياسة يف 

  .ها يف إالجياد وأالهواء والتنسـيقا�متع العريب وحيرص ٔاصول 
هو ٕابتاكر املعاين املقنعة ويه تؤخذ من أالداب ويعنون هبا أالخال ق والصفات : فإالجياد

  .مة للخطيب والسامع عىل السواءالالز 
نقصها ويه تصدر عن يعنون هبا إالنفعاالت اليت تثري يف النفس ال3ة ٔاو ت ف : ٔاما أالهواء 

  .الشهوة والغضب
  . و ترتيب املعاين وربط ٔاجزاهئا بأحاك4ا هٔاما التنسـيق ف و 

يصل ٔادونيس بعد لك هذا بقرب اخلطابة من البالغة ومن مث يقد4ا عىل الشعر 
عمودي إالساليم أالول ٔالنه حباجة اكنت تقتيض ا�فاع عنه أي عن ا�ين اجلديد بل ٕان ال

وٕامنا "الشعر نفسه اكن ينهتج ٔاسلو: خطابيا ال يعود انتشار الشعر ٕاىل ٔاولويته عىل اخلطابة 
يعود ٕاىل ٔاسـباب موضوعية ٔامهها أالمية وانعدام الكتابة و ٕان اكن ما تسـتوعبه النفس 

  . "مما تسـتوعب اخلطابة وحتفظهأاكرث وحتفظه 
فمل يعد املوضوع عنرصا ٔاساسـيا وٕامنا ٔاصبح الشاعر يتحدث عن شعره اخلاص فقد 

مثال لك " الفرزدق"ٔاو  "جرير"اكن اخلليفة يف قصيدة " غلبت اaات عن املوضوع  
  ."املتنيب بعدهام وسـي� للشاعر يشء، لكن ٔاصبح يف قصيدة ٔايب متام ٔاو ٔايب نواس ٔاو
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يه احلداثة يف مراحلها أالوىل حيث ٔان الشاعر حيدد جوهر إالبداع يف ذاته ال يف  وهذه
خار¼ا فهذا التحول حول الكتابة ٔاي حنو تعبري خمتلف و� حتوال حنو ثقافة جديدة وتقومي 

  . جديد
، ديدا خاصا به كرؤ� جديدة للعاملفقد ٔاصبح يطلب من الشاعر ٔان يبدع عاملا ج

  . من ا�الالت عىل حد تعبري ٔادونيس فالنص إالبداعي ٔافق
ح ٔادونيس حيمÙ عنوان يعترب هذا القسم ٔامه ٔاقسام الكتاب a{ را: صدمة احلداثة 

  : وان املسـتفز، تركيبه من اللكمتنيفأول ما يويمء، به هذا العن ،الكتاب كلك
ثة عن غريها ؤاضفنا لها لكمة عربية كمتيزي هذه احلدا - فاحلداثة هنا عربية ) حداثةصدمة و (

ال شك ) مةصد( لكن ما معىن ٔان يضيف املنظر لكمة -حسب مقصد ٔادونيس يف الكتاب
يقصدها ٔاو نتاجئ توصل ٕالهيا ويه مدار هذا اجلهد املتواضع حبول  مرايمَ ٔان هناك ٔابعادا و 

هذه وجدت لها ) صدمة(غري ٔاننا نود قبل اخلوض يف التفاصيل ٔان نشري ٕاىل ٔان لكمة  -هللا
غايل  عند) مأزق(، ويه نفسها املعاين القاموسـية كلكمة رية، تناولهتا ٔاقالم عديدةين كثمعا

  . عند محمد بنيس) ٔازمة (عند نبيل سلýن و) مشلكة(و ،شكري
إالمرب�لية التقافية يه مجموعة الوسائل اليت متكن ) يبدٔا ٔادونس ìمه :ملقو³ التالية : فٕاذن

العاملي احلديث اليت تؤدي :لطبقة اليت تقود هذا ا�متع  من ٕادخال جممتع ما يف ٕاطار النظام
ٕاىل ٔان يكيف مؤسساته إالجmعية سواء بفعل إالغراء ٔاو الضغط ٔاو القوة ٔاو الفساد ليك 

}a النظام ٔاو ليك جتعلها وسـيطا لها جيعلها متطابقة مع القمي والبىن يف املركز املهمين( .  
ارة النظام العاملي احلديث، تشري ٕاىل النظام أالمرييك ويرشع يف رشح عبارته فيبني ٔان عب

  . أالورويب، ٔاما عبارة املركز املهمين فتعين الوال�ت أالمريكية وحدها
ونيس :صطدامه :حلداثة فاملوقف العالئقي املتجدد :لغرب أالوريب، وحيدده ٔاد

غري ٔان إالمرب�لية  مثانية وتسعنيٕاثر دخول ©بليون مرص عام ٔالف وسـبع مائة و  ،أالوربية
الثقافية ختلخلت جذر� يف ا�متع وقذفت به اىل مفرتق حامس فبدا ملحقا ثقافيا :لغرب 

، فٕان الغرب اليوم يقمي يف معق ناول الغرب قدميا ممثال :ليو©نأالورويب، ففي حني كنا نت 
  . يوم فكر� وحياتيا جي@ من الغربٔاعامقنا جفميع ما نتداوi ال 
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فليس عند© ما حنسن به حياتنا ٕاال ما نأخذه من الغرب : (.... ونيس ذ{ قائال ويبني ٔاد
ومناجه  ، فٕاننا نفكر بلغة الغرب نظر�ت ومفهوماتٔاننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب وكام

  . .. )تفكري ومذاهب ٔادبية 
لكة كيف نواجه يف ضوء هذا لكه مش: "ا السؤال التايل عىل لسان ٔادونيسنطرح هن

". ليشء املمزي لنا كخصوصية ممزيةما ا: "، مث يتلوه :لسؤال التايل"داثة يف ا�متع العريباحل
البد ٔان نتساءل حوهلام ٔاي دين  وحىت ا�ين والشعر) ا�ين والشعر(ليجيب نفسه بنفسه 

  : ن نواجه هذه املشلكة مقررا االٓيت؟ فريى ٔادونيس أ ؤاي شعر
أثري ٔاو فاعلية بل لن يكون i ٔاية قمية ٕاال ٕاذا بدأ الفكر العريب لن يكون i ٔاي ت"... 

  . "عربية او احلضارة العربية ذاهتامن جماهبة هذه املشلكة ء ومن داخل الثقافة ال
  . كيف نتصدى لصدمة احلداثة ٕاذن؟  

، ٔان نعرف ما كنا وما هذه املشلكة لهيتدي لهذا اجلواب هكذا يبدٔا ٔادونيس معاجلة
  . "ما  النقد ؟" نكون ؟ ومبا ٔان املعرفة يف نظره مبعىن حنن من ٔاجل ٔان نعرف ما

ففي هذا إالطار يتحدد دور املبدع فكر�، فكرا وفنا ٔاي الشخص القادر وحده عىل 
 تغيري لك ت\ املفاهمي القدمية ليخلق لنفسه و�متعه طريقة ٕابداع خاصة به وملهمة هلم

ولنعمل ٔاهنا ال تشلك ثنائية جدلية وٕامنا « )تقنية/النبوة( )عرب /غرب(وليسـتغين عن ثنائية 
ثنائية تفاضل مما ٔادى ٕاىل أن يدور الفكر العريب وال سـý الشعر، منه يف ٕاطار مغلق 

ليبدي لنا بعض  ،اثة ٔايب نواس ؤايب متام مرة اخرىوضيق مث يعود بنا ٔادونيس ٕاىل حد
نتاجئه ؤابعاده يف ا�متع ، لكنه ال يلبث ٔان يدرك ٔان هذا التحول مل يأخذ دفاعه يف البداية
، أزق ال :لنسـبة ٕاىل احلداثة حفسب، املمن ¼ة احلداثة وهنا تمكن أالزمةالعريب كام ينبغي 

  .بل :لنسـبة للشخصية العربية ٔايضا
  :خامتة

  :  ٕاذا حاولنا ٔان نقدم نتاجئ موجزة حول هذا املؤلف ميكننا بصفة عامة ٔان نوجزها فý ييل
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{ والعرب مق�ون يف :هبا مبا يف ذن احلداثة غربية النشأة والتطور، علينا ٔان نعرتف أ  -
تنظريات ٔادوبيس ٕاذ ال خيفى تأثره :لثقافات أالوربية غري ٔاننا جيب ٔان ننوه :حلداثة العربية 

  .نواس ويه حقيقة :ملنصب الر�دياليت مثلها ٔابو متام ؤابو الطيب املتنيب ؤابو 
  :شاعر ما اقرتح ٔادونيس ثالثة ٔاسس كفي� هبذا  جل احلمك عىل حداثيةأ من  -
  مسـتوى الرؤية / 1
  مسـتوى بنية التعبري / 2
  مسـتوى اللغة الشعرية / 3
فهذه املسـتو�ت الثالث ٔاصبحت قانو© يفرض عىل الشاعر احلدايث ٔان يقدم رؤ�  -

 جديدة للعامل اaي يعيش فيه فليس هناك حسب ٔادونيس غريب متفوق ٔاو عريب متأخر
ٕامنا هناك ٕانسان حدث i يف ظروف معينة ٔان يتقدم ٔاو يتأخر فالتقدم يف نظره ليس 

  .  مسا³ غربية كذ{ التخلف ليس مسا³ٔ رشقية 
  .احلداثة العربية حتت لواء ٔادونيسآخر نقطة توصلت الهيا ) الكتابة اجلديدة( ٕان مرشوع  -
وخضوعه لهمينهتا منذ عرص الهنضة  تمكن صدمة احلداثة يف ختلف العامل العريب عن ٔاورو:-

ماد� وفكر� ال ميكن ٕاعطاء تعريف جامع مانع للحداثة ٕاذ ستبقى متجددة بتعدد القراءات 
واختالفها عرب أالزمنة لكها مادامت فلوتة عصية عىل ٔاي تعريف ٔاو حتديد ممتتعة بال 

والسؤال صاحبا عىل سـيظل القلق سـيدا : هنائيهتا لكن ال احد ينكر هذه احلقيقة يف شأهنا 
  .سرٔاي ا�كتور بني
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        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــشششش
، 1995، بريوت أالدبة القصيدة العربية، مرشوع تساؤل، دار ازم: عبد العزيز املقاحل -1
  .33،ص  1ط
، 2000، ا�ار العربية داع ومصادره الثقافية عند ادونيس�ب: عد©ن حسني قامس . د -2
  .11 ،ص 2ط
  .07، ص 4،ط 1983، �صول، دار العودة، لبنان: د عيل امحد سعي–ادونيس    -3
، 1983، مسامهة يف النقد �ديب، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت: نبيل سلýن -4
  . 32ص  ، 1ط
يقف عند حقيقة ترتاوح " ادونيس" املتتبع للحركة النقدية اليت جاء هبا  ٔان ٕاالرمغ هذا *

، وبني هدمه والقطيعة معه فكثريا ما جنده يسـتخدم صل معه�خذ :لرتاث والتوا بني
هناك روحا " أالسلوب �سترشايق a{ نتساءل مع ا�كتور نبيل سلýن ولو اىل حني 

! رمغ توكيده السابق ؟ " ادونيس" استرشاقيا تقليدي معني ، ٔاتراه اكن بعيدا عن مرشوع 
  .32امهة يف النقد �ديب ، ص مس: نبيل سلýن : انظر 

 ،4، ط1983دارالعودة، بريوت،  ،صدمة احلداثة: ادونيس، عيل امحد سعيد -5
   .)املقدمة(
  .20،ص2، ط1984، املعجم �ديب، دار العمل للماليني، بريوت: جبور عبد النور   -6
قال دار توب ،الشعر العريب احلديث، بنياته وابداالهتا، مساء³ احلداثة: محمد بنيس -7

  .44،ص  1،ط 1991، املغرب ، للنرش
  .35، ص �صول: ادونيس، عيل امحد سعيد  -8
  .2، ص �صول: ادونيس، عيل امحد سعيد  -9

دراسة يف  –اسـترتاتيجية الشعرية والرؤ� الشعرية عند ادونيس : بشري �وريريت . د- 10
، 2006دار الفجر للطباعة والنرش، ، وأالصول واملفاهمي، مكتبة اقرٔا، قسـنطينة املنطلقات

  .15، ص )د،ط (
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ص  ،1، ط 1978 من الشعر، دار العودة ، بريوت ،ز : ، عيل امحد سعيد دونيسأ - 11
127.  
تداخل للتشابه وال  نظرا –اجهتادا منا  –عات الكتاب حاولنا ٕاعطاء تقسـمي جديد ملوضو ** 

  .بيهنا دون ٔان خنل بأي مهنا
  .125، ص 1، ط1981دار العودة ، بريوت ،  –العريب  مقدمة للشعر: ادونيس   - 12
  .09صدمة احلداثة ، ص : ادونيس - 13
  .10املرجع نفسه ،ص - 14
النظرية --دونيس أ جدلية الرتاث بني صالح عبد الصبور و : امس محمد اخلرابشةعيل ق. د- 15

العريب  وأالدب، جم� علمية حممكة تصدر عن قسم اللغة " النص" مضن جم�  -والتطبيق
  .15ص ) 2008مارس ( جبامعة جيجل ، اجلزائر، العدد الثامن 

  .العقاد ، خليل مطران ، حسني هيلك ، الرافعي : امثال *** 
  .113نبيل سلýن ، مسامهة يف النقد �ديب ، ص - 16
  .228صدمة احلداثة ، ص : ادونيس- 17
  .233املرجع نفسه ، ص  - 18
  . 236املرجع نفسه ، ص  - 19
،ص )ت.د) (ط.د( املعارف القاهرة  ا�� الثالث ، دار أالغاين: بو الفرج �صفهاين أ - 20

254 .  
  .18، ص )ط.د(  1961املعارف ، القاهرة ،  أالول، دار املوازنة، اجلزء: االٓمدي  - 21
  .58مساء³ احلداثة ، ص : محمد بنيس - 22
  .301ادونيس ، صدمة احلداثة ، ص - 23
  . 309ص ، املرجع السابق - 24
  . 310، ص املرجع السابق - 25
  .255، ص ا ملرجع السابق- 26
  .258املرجع السابق، ص  - 27
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  .358ص  املرجع السابق، - 28
  359ص  املرجع السابق، - 29
.                                                                                             260ص  املرجع السابق ،- 30
  
  
  
  
  
  
 


