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    شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان

    

أشرف الذي " الوايف سامي"كتور قدير  إىل   الدكر والّتم خبالص الشمعاني الوفاء نتقد بكّل

كر إىل كل من ساهم يف سالة ومنحنا من علمه وفضله الكثري، ونتقدم بالشالرعلى هذه 

  .إجناح هذا العمل البسيط واملتواضع
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د محم ادنالم على سيالة والسمه البيان، والصالذي خلق اإلنسان علّ الحمد هللا    

األمين الذي أنزل عليه الكتاب بلسان عربي مبين ليكون بشيرا للعالمينا ونذير.  

     المفهوم الشّ إنه ال يتحالحديث غامض، ألنّ عريد بطبيعته بقدر ما د

في  راها الحداثة في الكشف عن حقيقة الوجود بحيث تظّلد بوظيفته التي تيتحد

الجديد  عر الحداثيحاجة دائمة للكشف وفي محاولة دائبة لتغييره وصياغته، فالشّ

ة ومقاربة للعالم لحظة كوني ل واإليحاءات، مغاير للقديم، وهويخيمن التّ ��آ��غابة 

المسائل التي ارتبطت  فنجد من أهم. ةفس اإلنسانيالعميق، وتعبير عن كون النّ

ه يأخذ شكل عر ألنّا في الشّا قارعنصر حيث يعد ظاهرة الغموض عر الحداثيبالشّ

ل ده عن تحويتولّ منعطف إبداعي حوله الجدل، سوى عند كّل اهرة واليشتدالظّ

مثلما حدث معالواقع الحضاري ،" و"امأبي تم ،"وي"... يالمتنبعد الغموض خاصة ي

ة في الشّطبيعيعر لدى كل األمم، بما هو عمل في قوامه الرتحيد  التي ةؤيا الجمالي

وضعنا له أصالً ،إلى دالالت متلبسة بإيحاءات كثيرة ومعان ا غة عمبدالالت اللّ

وعالمة على اإلبداع وانفتاح شامل على اإلشكال زة للحداثة، ه سمة مميإنّ .غامضة

س، التّوالتلبشاعرنا  اهرة الكثير من تنظيراتحتمال، وقد أخذت هذه الظّد، االعد

ة ظاهرة البساطة في اد الذين يرفضون بشدقّ، وهو واحد من النّ"أدونيس"العظيم 

ة، في يدة بثقافة فنّفة، مزوه إلى نخبة مثقّيم في نظره موجعر العظالشّ عر ألنالشّ

ه ال يثير طحي الذي ال يغري وال يدهش وال يبعث الحيرة، كما أنّيء السمقابل الشّ
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الذي يسحر  عر الغامض الماسيفي ذهن قارئه شهوة البحث والكشف كما يفعل الشّ

خلق  "أدونيس"ومن هنا فقد حاول  ،ا لعمق ثقافة قائلها حيتجسيد ويعد شهوة القارئ

ساؤالت لغة جديدة، ورؤى محدثة تجاه الكون والحياة، فأثار بذلك جو من القلق والتّ

حياء من جهة، وتحفّرت القرزنا نحن كقرر أغوارها وهذا بة إلى ساء من جهة ثاني

أصيل لها؟ وفيم التّ مالمقصود بظاهرة الغموض؟ وكيف يمكننا: لما يجعلنا نتساء

ة فسيى البواعث النّما هي مظاهر الغموض؟ وفيم تتجلّتكمن أسبابها ومعانيها؟ و

                                                                                      ؟   واإلجتماعية له

مة ومدخل تناولت ة قوامها مقدات حاولت اإلجابة عنها وفق خطّهذه اإلشكالي كّل

القديم،  قدالنّ من منظور عر العربيوغموض الشّفيه أصول ظاهرة الغموض، 

ن متن وقد تضم. عند أدونيس، وكذا ظاهرة الغموض ربيغث، والّنقد القد الحديوالنّ

بحثي فصلين، فأمل فتناولت فيه تعريف الغموض ومفهومه ا الفصل األو

 ةفسيدوافعه وأسبابه، معاني الغموض، مظاهره، والبواعث النّ اإلصطالحي،

عر الغموض في الشّ صته لظاهرةاني فخصا الفصل الثّأم .للغموض ةإلجتماعيوا

 واعتمدت في بحثي على ديوانه -ةدراسة تطبيقي -"أدونيس"العربي الحديث عند 

ركيبي والبعد التّاللي، تناولت فيه البعد الد" يحأوراق في الر"بعنوان م والموس

  ها أهم الّنتائج الّتي توصلت إليها          ألنهي بحثي بخاتمة حوصلت في .اإليقاعيوالبعد 
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ن تحليل ، م صحليل الذي ينطلق من داخل النّكأ بحثي على التّوقد إتّ      

ة الشّالمادحليلي ذاته بمعنى اء إلى نتائج البحث التّاهرة، واالنتهة ومعاينة الظّعري

ومن خالله أبرزت " المنهج األسلوبي"قت فيه اهرة، وقد طبي استقرأت الظّأنّ

مختلف السمع اإلستفادة  .ة التي تمحورت حولها ظاهرة الغموضمات األسلوبي

مز األسطوري عند بأدوات المنهج األسطوري في تحليلي لظاهرة توظيف الر

 اًخالفي ته ومحاولة تناوله تناوالًيختياري للموضوع هو أهما وكان سبب ".أدونيس"

يخالف في كثير من جوانبه الدابقة نذكر منهاراسات الس: "د عبد الواحد محم

تي عوبات الّومن الص .عر العربي الحديثظاهرة الغموض في الشّ: "حجازي

ة من الحداثة فهي واجهتني صعوبة فهمي لظاهرة الغموض من جهة ولكونها جزئي

الجهد و الوقت في جمع  ي كّلة فقد أخذت منّمن جهة ثاني جزء من الكّل

وغموض  "أدونيس"أسلوب  اهرة، إضافة إلى صعوبةالمعلومات الكافية حول الظّ

شعره، الذي استعصى لدى دارسين له آخرين وقد اعتمدت في بحثي على جملة 

الحداثة في الشّ: هامن المصادر والمراجع أهمعر العربي أدونيس أنموذجا، عز 

قضاياه وظواهره الفنّ(ربي المعاصر عر العالشّ: سماعيلين إالديةة والمعنوي( ،

                               .الخ...عرزمن الشّ: أدونيس
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كر والعرفان إلى م بجزيل الشّتقدأن أ وفي األخير ال يسعني إالّ  

مة، ونسأل اهللا أن ائحه وتوجيهاته القيصالذي لم يبخل علينا بن" سامي الوافي"األستاذ

                          .خراج هذا البحثهم في نجاح وإمن سا شكر لكّلنواب، ون الثّيجزيه حس
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I. أصول ظاهرة الغموض  

من القرن  -انيصف الثّمطلع النّ مع -عرفي الشّ "الغموض" ةبدأت قضي

اة تستمد مبالعشرين تأخذ أبعادا فلسفية، وكانت دئها من صميم فلسفة الحداثة الغربي

من قبل مجرد ظاهرة فنيمظاهر اللّ من ةة طبيعيعر ة مصدرها قيام الشّغة الشعري

ز، غوي المتمييل والمجاز والتركيب اللّغة المألوفة بطريقة التخيعلى العدول عن اللّ

ة، بين الشاعر والمتلقي، وهو ما عرية وغير الشّعريالشّة الفجوة الثقافي اتساعأو 

يفسمقولة عدم الفهم ليست بدعا وال ابتكارا في نقدنا الحداثي، بما فيه نقد  ر أن

لم ال : "قائال "أبو تمام"فأجاب  "؟ول ماال يفهمم تقل:" ، فقد سئل أبو تمام"أدونيس"

  .)1( "تفهم ما يقال؟

في حقيقة األمر مبهما وال شديد الغموض وال خفي  "أبي تمام "إذ لم يكن شعر

عن النهوض في قراءاته إلى مستوى  بهما هي ثقافة المتلقي قد تقعد الداللة، وإنّ

ينسب إلى غموض المعاني : " "أبي تمام"أن شعر  "اآلمدي"الفهم، حيث يرى 

وقد هذا . )2(" ودقتها وكثرة ما  يورده مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج

                                                           

)1 :(
� ���ا�� ��� أدو�� : ور�������
ت ا������ ا�
ت وا%$#ل (!&'(�)�درا,� +* ا
-
ه/)�1
�� ،)وا(��'��� وا�4#ز�2 وا 546��- ا

ه�ة 1م، ط2009، �&�) م2009 -هـ1430(، ا

  .40ص
)2  :(*C��DEF G ا
1
�� وا���� وا�4#ز�2، : $('� ��
د �H�I، دار ا%��&� D1�4�ي ��ا

�1
ن، ط�  .31، ص)م1976-هـ1406(،�1�وت، 
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، فتبنوا مذهب أبي " الغموض"القدامى والشعراء إلى ظاهرة  التفت بعض النقاد

  :فقد قال البحتري في بيت مشهور له. تمام في الكتابة الشعرية

اولشعلَ  رمكْتَ   حفشَِإ  يتُاربِ        ه سلَياْوطَ رِذْلهطَخُ  تْلَوبه  

  .بابا مستقال الذي ألفيناه أفرد لمسألة الغموض "حازم القرطاجني" هإلى جانبنجد  

سندا تراثيا لتأصيل  "أبي تمام"وجد خطاب الحداثة العربي في عبارة لقد   

بتا جوهريا من ثا -بذلك-فلسفة يستمد مبادئها من الغرب، وأصبح الغموض 

 ،"الغموض"ظريات تتردد بإسهاب مفلسفة ظاهرة ة، وأخذت النّعريغة الشّثوابت اللّ

عر ة في إثرها تتعقب ما حسبته جوهرا في صناعة الشّعريوانطلقت الكتابات الشّ

ة والمجدوطريق إلى العبقري.  

  فيهم والمحدثين بما  هذه اإلشارات واإليماءات لنقادنا العرب القدامى إن

عراء، ال تعني أنهم عالجوا مسألة الغموض في فضائه الجمالي، والمعرفي الشّ

ة أصيل لظاهرة الغموض بالعودة إلى الحركات أو المذاهب األدبيفقط، بل يمكن التّ

الغربية، بدءا بالرومانسية، فالرمزية، فالدادئيفالغموض له عالقة . رياليةة، فالس

ت هذه العالقة محتشمة، ألنها ليست في مستوى القوة نسية، وإن كانابالروم

عالقة  عرف بها شعر الحداثة، ويمكن القول بأنوالوضوح والمباشرة التي 

الرومانسية بالغموض شعريد على القوانين الكالسيكا، تبدأ من خالل التمرة التي ي
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بقوانين بديلة ته وباألسلوب وتهذيبه، فخرجت انسياق عبارتهتم بالقديم ومحاكاته وا

  .تحتفل بالعاطفة والخيال ومحاولة اإلبداع

  وجاءت السذلك أن المنهج كائها على عالمي الالشعور والحلم،تّة في اريالي

لمي لالوعي عبر تجارب لعم واظّالمنّ ستكشافهو اال": رياليونالذي سلكه الس

  ونومن دـ  )1("ممثل الحلم، والجنون والخيال، وحاالت الهلوسة والتوهمتنوعة 

هر في أقوالقد تأثّ "أدونيس" شك فإن ةالنظري مزيين بالغموض بمقوالت الر

رياليينوالس.  

  أدونيس"ر غم من تأثّوبالر" بمقوالت الغربيطرحة لمسألة  ين، إال أن

في حديثه عن الغموض ،بوصفه  من زاوية جديدة، وتجلى ذلك  كان "الغموض"

وفي ة للبعد الصة خاصه أولى أهميأنّمعرفية بمعنى قضية إبداعية ولغوية و

دت الغموض وجعلته صفة عري، فهذه األبعاد هي التي ولّوالجمالي للنص الشّ

ةإيجابي حامال لعوالم  اجهاز "أدونيس"ل الغموض عند ال وصمة عار، فقد تحو

صنع عري، وهذا ما يوح الشّلميالد الر الغموض أصبح كهف ة، بحيث أنفيمعر

  .ةعريالشّ

  

                                                           


در ��(� ��زاق، ���وع أدو�� ا�/6�ي وا��Oا�*، رؤ�� ���+�، ط):  1(&�، �1�1 ا
  .371م، ص2008/ هـ1429
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II. ّقدلعربي من منظور النّ ا عرغموض الش 

 -1-IIّقد القديمالغموض في الن: 

)1("يحازم القرطاجنّ"يعالج 
مها اللة التي يقسفي حديثه عن الد "الغموض"مسألة  

 داللة اإليضاح، داللة إبهام، داللة إيضاح وإبهام معا، ويرى أن: إلى ثالث أضرب

يعود إلى المعاني نفسها، ومنها ما يرجع إلى األلفاظ غموض المعاني منها ما 

غم بالر. فاظ والمعاني معالألق باالمدلول بها على المعنى، ومنها ما يتعلّ توالعبارا

حازم "من أن" األلغاز، الكناية، : عر مثلبعض أنواع الغموض المتوفرة في الشّ يقر

الداللة  الغريب،ركيب،لتّ، ا)تاريخ، أمثال، أخبار(نصوص غائبة اإلحالة إلى 

االدة المتعدةحتماليا يجعل، مم ا ويتطلب ما وبطيًئالفهم صعبة، ن القارئ ثقافة خاص

ين "حازم "فإناجمة عن المعنى النّ "الغموض"د أوجه تصر للوضوح إذ نجده يع

أو  دة، أو ما يقع في الكالم من تقديم أو تأخيراإلشكالي القابل لتأويالت متعد

اعر، ليستطيع التخفيف من درجة هذا ل ويصفها للشّغالي فيه، بتدبر طرائق الحيالم

العبارة البسيطة التي  اختيارن اعر أن يحسه على الشّالغموض أو إزالته، فيذكر أنّ

ة، ويعتمد على القصص ، وأن يكثر من القرائن التوضيحيتؤدي المعنى الدقيق

ض، كما ينصحه باالبتعاد عن التعبير بالغمو تلتبس اإلشارةالمشهورة حتى ال 

الخاص بفنون أخرى أو الدةال على معاني علمي.  
                                                           

)1  :(����	
 ���
  �ل ��ه� ا�����ء و��اج ا�	�ء، إر	�: : ا�(�$! ��ى '�زم ا�$�#�"�! 
  . ��1-��1، ص1، ط�2�����11 وا�(1ز/0،  ا���/. -��, ا�+(*
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عر قد يصيبه الغموض من ثالثة أوجه فهناك الشّ أن (*)"هابن فورج"يرى   

عر الذي يعميه غريبة رضه، والشّجهل غريبة عن تصور غالذي يصدك الشّعر 

يرجع  "فورجه ابن" أي أن) (...غهفظ أو تقديم وتأخير سواللّ لمجاز فيه وحذف في

األسلوب" ركيبد التّالالت، النص الغائب وإلى تعقّالغموض إلى غرابة في الد" . 

عقيد المذموم، فيقولمثيل الغامض والتّبين التّ "عبد القاهر"ق ويفر":إذا  المعنى إن

ريك تحأتاك ممثال فهو في األكثر، ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة و

عليك أكثر، وإباؤه  امتناعاة في طلبه، وما كان منه ألطف، كان الخاطر له، والهم

 يد المذموم ما يتبعك ثم ال يجدي عليك ويؤرقكالتعقّ أما" ، )1("دأشّ واحتجاجهأظهر، 

  . )2("ثم ال يروق لك

ل هو ما وضح معناه أن الترس: "فقد ذهب إلى "أبو إسحاق الصابي"أما 

ص عر مفصولة مجزأة، وطبيعة النّمض معناه، ألن معاني الشّعر ما غوالشّ

قة والكثافة بخالف قفين، لذلك يقوم على الدة من المثّه إلى الخاصعري تتوجالشّ

3("ل الذي يلقى على العامة الترس(    

                                                           
1
�Hح 2+�ت د/1ان (BC��D أ	! ا�@�ء 9! ا�$�ن ا�<�=، �8 آ(�ب ): هـ���(إ	
 19ر"8(*)  

  ).أ	1 ا�I>�J ،*C�K ا��+1	�ل
)1 (!J�"�Lا�$�ه� ا� ��- : I/�M@ا� I�)+�ا� ،IN�وا���2، س ط أ��ار ا�� I-��K�� .1���  هـ

�1ص  	���،.  
   .�	PJ1= ا���"0 ص ) �(

)	 (�م، ص ����ا���1ض 9! ا�2@� ا�@�	! ا���/.، وزارة ا�I9�$S، ا�RLاJ : ،�Q!إ	�اهC, ر
	�1.  
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قليدي، الذي نادى قدي التّجاه النّغم من غلبة االتّه بالريتضح لنا مما سبق، أنّ

عر العربي، إذ أن فهم بعض بات في الشّح وغلبة المنطق والثّبضرورة الوضو

هذا الفهم ظل  أنإالّ ... عر لتحقيق البيانه مقوم جوهري للشّقاد الغموض على أنّالنّ

عري الغالب، وبقى معزوال ال على فئة قليلة، ضعيف األثر في االتجاه الشّ اقاصر

  .تهاوشمولي أعماقهاض في يرقى إلى موقف نظري متكامل يستوعب دالالت الغمو

غويين في بيئة اللّ -في جانب كبير منه - قد العربي القديم نهض النّ  

والمتكلميعر صناعة الشّ ن والمناطقة، ومن ثم احتفل بالقواعد والحدود، وعد

ل قياس جع وكما. على أنه المعنى المنطقي عرية، مثلما فهم المعنى الشّمنطقي

كاء على فكرة اللة باالتّة في فهم الديأخذ وجهة خاصعر على خطابة النقد الشّ

ليس هذا . في تخريج معاني النص وفق معيار بالغة الخطبة" واالستمالة اإلقناع"

عبد "عرية، فقد كان في القراءة الشّ قادا يراعون الجانب الذوقيلوجود نّ إنكارا

واإلحساس  أن أساس فهم النص هو الذوق) اإلعجاز دالئل(في  يقول "القاهر

الروحاني، وما يعرض في نفس السابن سالم "والحظ . ةامع من األريحي "اقد النّ أن

  .ه من الوصفزه، وإن كان ال يوفيه حقّد ويميالجييعرف 

  إن إ ، تمثلافرة مع مالمح أخرىة المتضهذه المالمح النقدية ضاءات هام

ة، اللة الفنيغ جوهر الدصرة عن بلوها تبقى قالكنّ وعري،في فهم النص الشّ

نطباع د بمجرد االعرب، فالمعنى ال يتحد دباءقاد واألوساط النّوضعيفة األثر في أ
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غامضا في  عوري، والغموض ال يتجلى باالنفعال العميق، الذي يبقى هو اآلخرشّ

ما نب الذوقي، إنّقاد إلى هذا الجانصراف كثيرا من النّحاجة إلى توضيح، ولعل ا

  .عر والبالغة القديمةة الشّلنظري "الخطابي"و األساس  " يلالتخي" يخدم فكرة

  وهنا يجب اإلشارة إلى أن الذوق عنصر مشروع في أية، لكن ة قراءة نقدي

شتغال ذريعة للعدول عن فهم النص إلى االة ال يصح أن تصبح هذه الشرعي

، "اآلخر" ال ذاتهاص من خالل  النّ التي تماهي" األنا"ذاتية وتوكيد  بإسقاطات

عر باشّة على الوتمارس حق الجنايةتهامه بالغموض والحكم عليه بالمجاني.  

 ةليقديم، وال تزال رواسيها توجه آقد العلى النّ )1(ة زعة التأثريغلبت النّ  

ارسين الذين يساهمون بقسط الدقدي المعاصر لدى مجموعة كبيرة من الفكر النّ

قدي ة، وإشاعة الحكم النّبالمرضي غموض، ووصفهاوافر في تضخيم ظاهرة ال

محكوم بجهاز معرفي وجمالي جديد، ال يفلحون " بنيوي"قيم حول نص شعري الس

وعي فلسفي وجمالي حديث عتماد على عالقاته وترجمة معانيه، دون االفي فك 

رتباط نقدنا القديم بالنّفة إلى اضاباإل. مومنهج علمي متقدالتي ال ة وزعة االجتماعي

  .لعربي المعاصر، وتوجه عددا البأس به من النّقادتزال قائمة في نقدنا ا

  

   
                                                           

  .��	ا���"8�PJ 0،  ص)  1(
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  :قد العربي الحديثالغموض في النّ -2-

في مبحث خاص  "الغموض"ة من أوائل النقاد الذين عالجوا قضي لعّل  

د أحيانا الذي حد "ين إسماعيل الد عز"هو  )1()المصطلح الجديد وظاهرة الغموض(

عر العربي الحديث الشّ عر هو الغموض وعندئذ يكون شيوع الغموض فيالشّ بأن

ق بين عري، ويفره لما غير شّعري، ونفيقترابه أكثر فأكثر من الشّعائدا إلى ا

 لهما، وبذلك ينتهي إلى أن "أمبسون"عتمادا على مفهوم واإلبهام ا الغموض

وليس"عريالتفكير الشّ"ية في طبيعة الغموض خاص ، التعبير "ة في طبيعة خاصي

ان قديما، ومن ثم كان اإلنسميتافزيقا  فال، ويؤلّيقوم على الخيعر فالشّ. "عريالشّ

عرية قد االستعارة الشّثلما أنّ مة تجعل المستحيل ممكنا والوهم حقيقة، معرفة خاص

رتبطت في نشأتها باألسطورة بما هي بناء غير منطقي، ولذلك جاء المجاز ا

ّ اليري خيعالشّ عرية غة الشّمالزم للّ -إذن-، فالغموض منطقي وغامضا غيرا

الخياليص، بما غة العقل والواقع، ولهذا يجب علينا قراءة النّة، المفارقة للّة المجازي

باطن ذواتنا، البساطة العميقة التي تهزنا من هو إيحاء عميق بالتجربة ال يناقض 

  .ن أصالتهعر ومب من جوهر الشّها تقرألنّ

                                                           

)1  (R- 
، دار )]X�/�Z و 1Yاه�X ا�IC�P و ا��@�I/1(ا�2@� ا�@�	! ا��@��W، إ���-VC ا��/
I9�$Sوت،  ا��C	،1ص ص�1،���.  
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باأللفة الطويلة " ين إسماعيلالد عز"له بالنسبة لرفض القارئ لهذا الغموض يعلّف 

عر قتراب من هذا الشّعرنا القديم، ويدعو إلى ضرورة االهل في شللوضوح الس

  .قهس على قراءته لفهمه وتذوالتمرالغامض، و الحديث

هرا أصيال فيه، بوصفه جوفي كل المواقع عن الغموض،  "دونيسأ"يدافع   

ة غة النثريا تعجز عنه اللّة، تعبر عمعر لغة مجازية خياليعتماد الشّينشأ عن ا

فهو تحصيل حاصل -ةالعادي- عر يحاول الشّ بحيث أنيد رؤيا و تجربة و تجس

و هو عالم مضطرب ال ,  و يكشف عالما في حاجة دائمة إلى الكشف .انفعال

ة عر بما هو معرفة خاصبالشّ، مز األسطوريبالر ال سبيل إلى صياغته إال منطقي

  .)1("ان اإلنسانيميتافيزيقا الكي"أو 

. عريفي دفاعها عن الغموض الشّ،"دونيسأ "مذهب "خالدة سعيد"تذهب          

عه المعرفي و ورة للعالم في تصدو ص،د دالليتعد، كشف، بحث، بما هو سؤال

اعر تبعات الغموض على القارئ دون الشّ وتلقي -فسياالجتماعي النّ- اضطرابه 

,ينام على حرير األمجاد  ال"هألنّة لهذا القارئ التقليدي الذي تبدوا له القصيدة عدائي

                                                           

  .��،�1ص ص ، 
���و منقحة،مزيدة  
ط زمن الشعر، دار الساقي،: أدونيس ): 1(
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و استراح عن طلب المغامرة في  »القناعة كنز«رفع شعارو ،ةو الكشوف الماضي

  .)1(" المجهول و المصيري

ضمن  )2("ببالغة الغموض"يسميه  فقد درس ما "محمد بنيس"اقد أما النّ        

ص تؤلف في مجموعها قوانين النّ ،ة معرفي ،ة إيقاعي،ة داللي :مستويات متعددة 

عري القديم الذي ديد من مفارقته لقوانين النص الشّد غموضه الشّالحديث التي تولّ

ثانية  جهةة من اليومية غة المعياريه لقوانين اللّئ من جهة و مغايرتّألفه القار

تلبية  و ذلك الحديث المغامرة في أرض الغرابة ،عر فضال عن فلسفة هذا الشّ,

را و تأثّ االجتماعي و التاريخي، حول الواقعي الجذري الذي يشهده الواقعلحاجة التّ

   .عر العربي الحديثبخصائص الشّ

        

  

  

                                                           

دار الفكر، بيروت ) العربي الحديث دراسات في األدب(  حركية اإلبداع :سعيد ةخالد) 1(

الغموض في الشعر العربي الحديث  :إبراهيم رماني :، نقال عن��م ص
��1،ـه
��1،	ط

  .	�	ص

  .	�	ص  ،الغموض في الشعر العربي الحديث :براهيم رمانيإ)  �(
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انين أخرى انتقال نوعي من قوانين شعرية إلى قو "يسبنّ"فالغموض عند        

استحدثتها الحداثة العربيبالحداثة اتي و الموضوعي و في ارتباطها رها الذّة في تغي

ر يغدو مألوفا مع توفّ نأ ثيلببدا غريبا في بداياته ال  نو هو إ.ة في الغربعريالشّ

    .ةو تاريخي ةة و اجتماعيدة أدبيشروط معقّ

 غلبه يقرأاديمي الذي ال يزال في أاألكقليدي قد التّنذهب اآلن إلى النّ         

ي حرا في التّف جهدا علميو ال يتكلّ ،مط القديم ة على النّة تاريخيص قراءة لغويالنّ

الذي دخل ) �	�1-���1" (منهج النسون"ه ال يعدوا نّ، إةاخليص الدعن أبعاد النّ

وعهما من البعثة بعد رج "محمد مندور"و  "طه حسين"ة على يد إلى الجامعة العربي

الدالمنهج"و إذا كان هذا  ،ة في باريس راسي" اقدين دة مع هذين النّقد قدم أعماال جي

  . )1( ة عقيمةد في طرق مدرسيمن قد تجمه مع مرور الزنّفإ ،الكبيرين 

          دة غامضة في قلب الحداثة كخالصة معقّمنهجه قد الحديث س النّيؤس

ما و إنّ ،إطارا جاهزا فهو ال يعد ،املمستواها الحضاري الشّ للمعرفة الجديدة في

أداة للقراءة التي تتعدقاد د النّد بتعد، هذه القراءة الكشيفة المرجعين ة التي تحس

خول إلى النّالدة ص عبر مفاتيح أو خيارات أساسي )ذاتيه نّإ) . ة ة و موضوعي– 

 ، دةبنية متعد –العالم  -ص الواسع ترى النّة بالمفهوم قراءة بنيوي –بتعبير آخر 

                                                           


�	نفسه ص المرجع )  1(.  
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ة و خبرة ة ثقافيوسوعيمتكافئة في بؤرة انفتاح ال نهائي استنادا إلى م ،متداخلة 

  .قةة خالّيفنّ

        الجهود النّ جاهات كّلف اتّغم من اختالبالرلم  ،ت مستوياتها ة و تفاوقدي

بل على  ،مظهرات الحداثة كل تيقرأ  ،د قد العربي في بلورة نموذج جييفلح النّ

و  ،" المعنى و المبنى "قليدي قد التّة النّالعكس فقد أساء لهذه الحداثة باستعادته لثنائي

ه ألنّ ،عر ما إفادة جديرة في فهم هذا الشّقد الحديث القارئ أينجده بذلك لم يفد النّ

ص بإفراغه النّو من جهة أخرى يسيء توصيل  ،شكل من ناحية  ده من كّليجر

عد تقييما بقدر ما هو وصف الواقع قد فهو ال يو بحديثنا عن نقد النّ ،من مضمونه 

التي " الغرابة"إلى  ةباإلضاف ،قدي الذي تراكمت عليه إشكاليات حداثة كاملة النّ

  .اا أو شعرا رمزين كان نقدا بيانيا ال يدري إنص فهو يقرأ ،ف القارئ صدمتها ألّ

ة من االجتماعي ةقافيروط الثّد الشّقد و تعقّغياب أكثر لوازم النّ قد ظّلل         

ة    ته اإلبداعيي مهمقد العربي الحديث أن يؤدجلها لم يستطع النّاألسباب التي من أ

ة و تنطلق من صياغة األسس الفلسفي ،اجتماعي صحيح  -تأسيس ثقافي بغير 

الجمالية و التّة المنهجية طبيقي، من خاللها قراءة شعرنا الحديثبها و التي يتم، 

األكثر أشكاال و داللة ضمن رؤية متكاملة  –ة الكبرى اهرة الحداثيلظّا-  بوصفه

  .اا و حضارييفنّ
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 II -3 - ّقد الغربي الغموض في الن:  

صوص ا من النّمثلما الزم كثير ،عر منذ القديم لقد الزم الغموض الشّ        

ةالفلسفي و الصوفيسة ة المقد، صوص العتيدة ارسون في مواجهتهم للنّو عالجه الد

بتعدعري و ظام الشّآراء أرسطو في النّ و لعّل.  يدها األسلوبو تعقّ ،اللي دها الد

حيث كان  ،قد الغربي من الغموض ضمن المواقف األولى للنّ تعد ،البالغة 

ا مع التّالموقف األرسطي انسجامر الصود ر الوضوح و يؤكّالذي يؤثّ ،يكي كالس

نعةعليه باحترام قواعد الص.  

و كانت ،  )1("ا دون إسفاف كالم األسلوب  أن يكون واضح أن":فهو يقول        

نجليزي اعر اإلعن الشّ ،�1�1في سنة   (H, C, Grierson)˝نغرير سو˝دراسة 


1(،(John ,Donne)" جون دون"الميتافيزيقي 	1�1
��(.  

" إليوت"رة على و مؤثّ نيعراء الميتافيزيقيمفيدة في قراءة أشعار دون غيره من الشّ

اشتغل  ،نجليزي ممتاز في هذا المضمار الوقوف عند ناقد إقارئ  و ينبغي ألي

هو ) سبعة نماذج من الغموض (  ا كامالًلها كتاب عري و أفردبظاهرة الغموض الشّ

" ّ قد الحديث س للنّكان تلميذ المؤس الذي،)(Wiliam,Ambson"  سونبمأوليم

اإليصال  «ظري باالعتماد على عنصري و استفاد منه في منهجه النّ "تشارذرري"

معنى (ذر رالموجودين في كتاب ريتشا »فسيرطبيعة المعنى و التّ «و »حليل و التّ
                                                           

  .��	ا���"8�PJ 0 ص )  1(
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 ي منذ نجليزعر اإلدراسة الشّطبيقي لكتابه فقد قام على ا األساس التّأم) المعنى 

ه كما يرى ألنّ "شكسبير"ركيز على شعر مع التّ ˛ �1إلى القرن  " رستشو"

  ـ )1( »س الغموض أعلى من تمر "سونبمأ"

ا ئمدا الغموض الذي عد جإذ عال ،اا بارزحدثا نقدي" ونبمسأ" كان كتاب

ا ءعر الكبرى و هو بهذا ال يكشف مبده فضيلة الشّنّعر و انتهى إلى أنقيضه في الشّ

ب و من المحدود إلى في بحثه من البسيط إلى المركّ" ونبمسأ"ا و لقد انطلق جديد

ا فيما تعنيه أو كقصد ك تحسم حسمنّدود ليكشف عن الغموض الذي معناه أمحالّال

من شيئين أو تعني  اا أو آخرإلى أن تعني أشياء عديدة و فيه احتمال أن تعني واحد

كليهما معالحقيقة ا ا و أنةلواحدة ذات معاني عد.  

»ا النّأم2( هيف »بعة للغموضماذج الس(:  

 ة أوجه دفعةًا من عدرحوي مؤثّركيب أو المبنى النّحين تكون الكلمة أو التّ-1

  .حقيقة واحدة  ه ال يعطي إالّنّمع أ واحدةً

  .فحين يجمع معنيان أو أكثر إلى المعنى الواحد الذي عناه المؤلّ-�

                                                           

  .��	ا���"8�PJ 0 ص)  1(

  . ��	،��	ص ص المرجع نفسه )  �(
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ا و ال يربط بين وقت معة و في دتقديم فكرتين في كلمة واححين يستطيع -	

  .ص ال كونهما متناسبتين في النّالفكرتين إ

ة هما يجتمعان ليكونا حالة عقلينّفق معنيان أو أكثر لعبارة واحدة و لكحين ال يتّ-�

  .ف ا عند المؤلّكثر تعقيدأ

أن يحيط بها في فكرة  ف فكرته أثناء الكتابة أو ال يستطيعحين يستكشف المؤلّ-�

تشبيه ال ينطبق على شيء تمام  -مثالً -ه قد يكون هناكنّى أحتّ واحدةً دفعةً

حد ف من أشيئين عندما ينتقل المؤلّبين ه يقع في موقف وسط االنطباق  و لكنّ

  .يئين إلى اآلخر الشّ


ات ضاد أو عدم تناسب العباركرار أو التّا إما للتّحين ال تفيد العبارة شيًئ-

القارئ أن يخترع عبا فيضطرارب فيما ضا للتّرات من عنده و هي قابلة أيض

  .بينها

�-ا الكلمة أي قيمتا الغموضحين يكون معني: ذين ين اللّهما المعنيين المتضاد

ية هي أن يكشف عن انقسام أساسي في عقل تيجة الكلّدهما القرينة فتكون النّتحد

أكثر أنواع الغموض التي و قف عندها تبدو  نأ" ون بمسأ" رفتعو ي ـ الكاتب

ث عن كما يتحدolscurity(" (اإلبهام"و)Ambiguity"(الغموض"ق يفر جميلة و

نا عند تفسير دراسة دة و لعلّو الجي ةديئالرمييز بين ضروب الغموض معيار التّ
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صل عبيري أي ما يتّها تشتغل بالغموض من جانبه الخيالي و التّنجد أنّ" ونبمسأ"

ة و الفلسفي اتالجمالياها إلى قة ال يتعدفي حدوده الضي يعرلشّالفن ابطبيعة  

ةالحضاري.  

  III– دو�����هة ا
	��ض ��� أ   

كثيرعر العربي القديم يواجهون صعوبة كبيرة في ألفوا قراءة الشّ نا مم

ا ما كثير و ،عوبةجل هذه الصما رفضوه من أرب و ،عر الجديدجاوب مع الشّالتّ

بمعنى غموض  ؛فكييمنع هذا التّ عوبة لكن حائالًب على  هذه الصغلّحاولوا التّ

عر الغموض قد أصبح ظاهرة في الشّ ما في األمر هو أن عر و كّلهذا الشّ

عر ة في الغموض تنسجم مع تصوره لغاية الشّنظري "دونيسأ"ـ و نجد عند الجديد

قافة ا موقفه من هذه الثّة و أمقافة العربيالثّو فلسفته في الحداثة و موقفه من 

نّفهو مصدر ثورته على لغة الوضوح إ ةالعربيهي ثقافة "قافة هذه الثّ ه يعتقد أن

ابتة و المطلقة و األسرار الواضحة ة تقوم على المعرفة الجاهزة و الحقائق الثّديني

ة بسيطة لها عوامل يهي ثقافة عالم مغلق منتظم يحيى في إنسان." )1("المكشوفة

 اكنة الجاهزة نشأقافة السهذه الثّ و في ظّل." )2("يقينها و ليس لها أسرار و مخاوف

 )3("ااعر العربي و القارئ العربي فكان الوضوح مبدأ إيديولوجيا أساسيالشّ

                                                           

)1(  �  .278،277صو ص  20، 182ص صز�D ا����  :أدو�

  .278- 277ص،ص  182ا�(�iE/� 2j ص  ) 2(
  .182ا�(�iE/� 2j ص  ) 3(
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ر و ظتقابل اليقين الكامل في عالم النّة لليقين في عالم الكالم وممارسة عملي

و ا ا مطابقًا دقيقًة تصف الواقع وصفًد أداة عمليعر مجروكان الشّ ـ )1("  داالعتقا

أكثر ما يعنى" الحقيقة"ك في إطار عقلي تكراري يعنى بتقديم تتحر ة و بالجد

ه نّ،من حيث أشوة يطرة أو وهم النّق وهم السالوضوح هنا يحقّ بحيث أن ،االبتكار

ن المرفوضة فأان الغموض هو البدعة في المقابل ك )2(" ه ويقنعر و يوجيؤثّ

نن المعروفة  في كتابة اعر قصيدة غامضة أي ال تجري على السيكتسب الشّ

ه يكشف عن مجهول نّيزعم أ "ه ألنّ -أي ينحرف -اعر يبتدعالشّ القصائد يعني أن

  .)3("قليده يتناقض مع التّنّائد عدا أهذا مما يصدم الوعي الس و

أن  و ى أن يناقض كل ما درجت عليه،قافة ويتحرثّيرفض هذه ال "أدونيس"

انية الثّفي مرحلتها  ةفلسفة مناقضة، وقد وجد في فلسفة الحداثة الغربي ى كّليتبنّ

س ئرة على المنطق واليقين، ما يتجاوب مع رغبته، فأخذ يؤساالكافرة بالعقل، الثّ

  .ؤيا والمصادمة والغموضي والرخطّفلسفة التّ

                                                           

  .182ا�(�iE/� 2j ص )  1(

  .183ا�(�iE/� 2j ص،)  2(

  .��"8�PJ 0، صا���)  3(
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I. الغموض تعريف:  

 :تعريفه لغة •

ورد ي ِلفسان العرب في مة اد)ضالغُ): غَممض الغَوماض والغماض 

غْالتَوامض غَالتَوميض غْاِإل ومالنَ: اضوم.  

  االغَومض :ممِالَكَالْ ن :فُالَخ الوحِاضقَ، وغَ دمغُ ضمةًوض غَومتُضا نََأ ه

ي فو: اَلا، قَضمو، غُحِتْالفَ، بِضما غَضيَأ يهف اُلقَيو: يرِب ناب َل؛ قاَايضمغْتَ

: اِلجالر نم ضامالغَو. ايرسا يوضمغُ يهف نِإفَ هلْمَأتَفَ: لاَقَ اجِرالس ناب مِالَكَ

  : دشَّنَْأ؛ وةلَمالح نِع راتالفَ

الغَورغَ برب رِقْبارِفَ يلَ                      ضا يتَسطيع جرالغَ هوامض   

و ِل اُلقَيلرِلج الجيد قَ :يْأالرغَْأ دمظَالنَّ ضر؛ابن سة يد.غَْأومظَالنَّ ضا ذََإ ر

 :ةٌضامغَ ةٌلََأسمو .ابصَأ: يِْأي الرف ضمغَْأو. ديج يٍْأربِ اءج وَأ رظَالنَّ نسحَأ

ظَنَ يهاَفر وةٌقَّد، و دغَ اراما لَذَِإ.ةُضكُتَ من عٍارِشَى لَع، قَ وغَ دمغْ،تَتْضمض 

و ذُ ٌلجر و.يفٌطلَ:ضامغَ نىعم و .ورهشْم ريغَ:ضامغَ بسح و ،اوضمغُ

   :يَؤلُ بن رامعيهِ خَأِل يَؤلُ نب بعكَ اَلقَ ؛يٌلِلذَ ٌلامخَ يَأ ضٍمغَ

       ضٍمي غَذةً لَّذ كنْم يَؤلُ عمجي                 ا  دب دقَلَ ادفَؤالُوجَ لُثْم تَنْكُ نِئلَ
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َأ ومغَ رامض قَ وغَ دمض، غَ اٌلخَلْخَ وامقَ:ضغَ داص في الساق، قَ ود 

 ضِرَألاي ف ضمغَ و.محاللَّ اهارو:ضامغَ بعكَ و ا،وضمغُ اقي السف ضمغَ

غْيمض و غْيمغُ ضموذَ:اضهب غَ واباللَّ نِ؛عحيي ان.و ما في ا اَألذَهرِم 

 نِع تَلَمحو ضِوالح عنِ تَْدا رذَِإةُ اقَالنَّ تضغم،وبيع يَأ ةٌوضمغُو ةٌضمغَ

  : مجو النَّبَأ اَلقَ؛ تْدروا فَهينَيع ةًضمغْم داِئالذَ

        يرلُسا التَّهغمِإ يضتُمْ لَ نرخْ      ِلسوصتَاء،رمي بالييمِت الم1(ِلثَح(.  

للواضح البين تي مخالفا التعريف اللغوي أن الغموض من الكالم يأيستفاد من 

 إبالغجهد وال يقصد به  أي إلىو ال يحتاج  األولىلة الذي يتراءى من الوه

في الجانب  يأتين الغموض ال ى غير المعنى المقصود،وهذا يعني أخرمعاني أ

لك ولذون خفي ويتسرب من تحت الظالل،يك اوإنّمالسطحي الظاهر والبارز،

  .األوديةينعت ببطون 

ن الداللة الحديثة للغموض أ ويتضح مما ورد في المعاجم القديمة والحديثة

غواره فيما يخص سبر أ إمكانيةلى منه إ ائبة كليا في المعجم العربي،لم تكن غ

أن الظاهرة  وكان من الطبيعي لشيوع هذه.الحية للغموضطالداللة االص

، معرفا بها ويوضح لنا مالمحها وتأثيراتها يواكبها نشاط نقدي يدور حولها

                                                           

)1
����ة و�����(���ن ا���ب، : ا
	 ����ر)   ����وا��%�، ، دار $�در �"!�� � 11، م)

  .86، ص 2000 ،�1���ن، ط ،
'�وت
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آلراء النقدية بعض المفاهيم اوقد استقيت من بعض . وتجلياتها الفنية

  .اإلصطالحية للغموض

II .المفهوم االصطالحي للغموض  

– "لسعيد علوش"فقد ورد في معجم المصطلحات األدبية المعاصرة   

 "Ambiguite"َالفرنسي الذي جعله في مقابل المصطلح  -"الغموض"مصطلح 

يتبلور "الغموض عنده  ليله من قيم األسلوبية الحديثة، على أنمنطلقا في تح 

في خطاب لغوي أو نظام دال له عند المتلقين أكثر من معنى، ويعسر عليهم 

  )1("تأويله

نماطا مختلفة فقد أثار أ "Empson"أما بالنسبة للناقد اإلنجليزي المعروف 

الغموض في الكالم : "من الغموض في إطار دراسته النقدية لهذه الظاهرة يقول

واقترح أن . ما يكون بارعا ومضلال -عادة-العادي ال يكون واضحا، ولكنه 

نستعمل الكلمة بمعناها الواسع فتغير مما له صلة وثيقة بهذا الموضوع، أي 

ألن هذا الفرق يفسح مجاال  -هامهما كان تاف –ظل من الفرق بين الكالم 

  )2("لإلختيار بين ردود األفعال الطويلة، واتجاه نفس القطعة من اللغة

                                                           

)1
مكتبة  ،نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي الناشر: مفتاح محمد عبد الجليل)  

  .�28م، ص�200هـ، 1�28، 1اآلداب، ط
)2

  .282المرجع نفسه ص )  
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نالحظ من خالل هذا القول أن كال من اللغة وجانب الشعور النفسي 

، مصدر الغموض أنهماباعتبار . واضح في المنجز الشعري  تأثيريصبحان ذا 

من ارتداد النص و رفض تلقيه هي  منبثقةالالنفسية الشعورية  اإلثارةفتكون 

  .  في تكوين الغموض و شيوعه في تراكيب الشعر األساسيالسبب 

، طار حديثة فقد دارت حول مصطلح الغموض في إالنقاد المشارق راءآ أما

" هذا  أنيرى  ألنهفي مقابل الغموض  اإلبهامجعل  "إسماعيلعز الدين "فالناقد 

  )1(" اللفظ يتضمن مدلوله معنى الغموض و حقيقته الفنية 

التعمية:"  اإلبهامبوصفه ظاهرة مردودة وهي  "محمد بوزواوي"فه و يعر ،

بشرح  إاليدل عليه الظاهر وال يمكن فهمه  واستخدام المعنى المغلق الذي ال

 اإلبهامظاهرة الغموض و  أثارتما  ا، و كثيرالناقد أو األديبمن 

"obscurite   "ال بين المبدعين و النقاد في مختلف الصور ، و خصوصا جد

  )2("في العصر الحديث و في الشعر الحر بالذات 

" ه قد يكون في نّا أوتعريف الغموض حيث رأ إلىوقد ذهب البالغيون 

  : هي  أنواعهالقارئ و  أوذلك المعنى على  إخفاء أوتعدد معنى اللفظ ، 

                                                           

)1
 ، دار)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر : سماعيلعز الدين إ)  

  .186ص ،الثقافة بيروت

)2
  .	0ص،��56 �4!"��ت ا3دب، 2%� و�1ز�0 ا��ار ا����'� �"/.�ب : ��-� 
�زواوي)  
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 أوية الكلمة نعامة تدل على الغموض في المعنى بسبب ب مصطلحات-1

  .التراكيب او الصور المجازية البعيدة 

 أو األلفاظمصطلحات خاصة تدل على الغموض بسبب من داللة  -2

عر  ظاهرة الغموض قد ظفرت في الشّ أن :و جملة القول ، )1("التراكيب 

في  تأثيرقاد و الدارسين في الشرق و الغرب لما لها من و النّ األدباءباهتمام 

و  أسبابلكل ظاهرة  إنو بالطبع :  اإلبداعية و منجزها الممارسة الشعري

   :اآلتيةوهذا ما سنتتبعه في العناصر  مظاهر تميزها 

هذه المعاني تمثل : لغة الحياد عن المعاني القاموسية  هانألهي لغة غامضة 

الشاعر  بىأ، فكلما كانت واضحة كل الوضوح ع المرئيصورة من صور الواق

عمل الشاعر الحداثي  ، فكانر مستودع النص الشعريبع الننقلها  الحداثي

، حتى يتسنى له نقل الواقع الالمرئي المعاني الجديدة ألنفسعمل خرق و خلق 

، وفي د ظاهرة الغموض لدى شاعر الحداثةشعرية ال مرئية و هذا ما ولّ بلغة

...) (الشعر الجديد باعتباره كشف و رؤيا غامض  «دونيس أهذا الصدد يقول 

فثنائية الكشف و الرؤية هي في الواقع ثنائية متصلة بالواقع  )2(»ال منطقي 

                                                           

)1
�� و�!��� اA@��ع ا�<�'�  ،و1!�'= �1ر�7 >�ه�ة ا�:��9:  �� ا��ا�8 �8	 ا�%'7)  ./�

BC.�-5: ا�Dاج ��4 �".�-'� ر�

��ي، ط: ، ا�-!�
1�0أ �"�
1، 1ا�-��4رة ا�

  .81م، ص
)2
  .6�ا�-��G�>2 0، ص)  
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القصيدة الشعرية قصيدة سابحة في بهذا الواقع جعل من  وإيصالها،  خراآل

  . اإلبهامالغموض و غمة برض ملّأ

 إدراكدونيس يتمثل في عدم أوثمة تفسير ثالث لظاهرة الغموض عند 

لنص و ا ما جرت العادة على تسميته بانفتاح اذكليا ، وه إدراكاالمعاني للنص 

و الحق أنه ليس من الضروري لكي ـتستمتع بالشيئ أن : " تناسل المعاني 

ومن شروط الفهم عند  )1(....." محدود الفهم شامال  إدراكادرك معناه ت

ن المعاني ال يمكن أ نمحدود الفهم ، أل اإلنسان نأدونيس هو االعتراف بأ

من ال يعرف (...) نفسه لم يفهم نفسه  اإلنسانتكون كلها واضحة ، و ما دام 

رئ لريادي للقاو هذا ما يؤيد الدور ا شيء أينفسه المعرفة كلها ، لن يعرف 

بجميع ملكاته الشعرية و الالشعورية و يقرأ في ضوء  الجديد ، الذي يقرأ

و لعل سعة الثقافة و المعرفة كفيلة  سانيةناإلالتي فتحت عليها الكشوفات  فاقاآل

معان النهائية في نص الحداثة بوصفه نصا ضاربا في تصدعات الذات  بإنتاج

زمات الحضارة حيث راح شعراء أية المكهربة باضطرابات الواقع و تننسااإل

يطاردون المجهول  باألمطار األشعارالحداثة في متاهات الغموض يطاردون 

كي نمدهم بالحداثة في تناقضها و تعارضها و  اإلشارةكي يمدهم بالرمز و 

                                                           

)1
  .��ا�-��0 ا���
=، ص)  
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 بأنهاالذين كتبوا عن تناقضات الحداثة  بأحدالذي دفع  األمرغموضها وهو 

   .اع و السوداويةكتاب يصيب تقليب صفحاته بالصد

ها تتمثل نّنخلص الى أ –ومما سبق فيما يخص حديثنا عن عوامل الغموض 

  :  تياآلفي 

  .ن يكون المعنى دقيقا و يكون الغور فيه بعيدا أ – 1

  . ن يكون المعنى مبنيا على مقدمة في الكالم أ  - 2

  . ها ن يكون الكالم مبنيا على مقدمة بعيدة الحيز عن حيز ما بني عليأ – 3

  .  )1(الكالم عن فارطه  بمستأنفتشاغل المتلقي  – 4

انقطاع الصلة بين الشاعر و  إلى أدىن تظاهر هذه العوامل إومن ثم ف

، حيث راح يبحث عن ةارئ فضاع القارئ بين سطور الحداثو القأالمتلقي 

  . معاني النص في تشتتها و تبعثرها 

III.  معاني الغموض  

مقاصد الكالم و مواطن  أكثرن كانت المعاني وإ أن "م القطارجنيحاز"يرى 

عنها و التصريح عن مفهوماتها فقد يقصد في كثير من  اإلعرابول تقتضي الق

                                                           

)1
  (�-�� 	��"�
 :HI 	� J����ر
�، ل ���Oج ا��":�ء و�Nاج ا3د
�ء، إا�."�J ��ى �8زم ا���
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المعنى  تأديةالكالم دونها و كذلك قد نقصد  أبواب وإغالق إغماضهاالمواضع 

غير واضحة الداللة  األخرىواضحة الداللة عليه، و  حداهماإفي عبارتين 

داللة : ضربعلى ثالثة أ إذنب من المقاصد، فالداللة على المعاني لضرو

تقديمه  "حازم"كما يالحظ على . معا  وإبهام إيضاح، داللة إبهام، داللة إيضاح

مقاصد الكالم و مواطن القول تقتضي  أكثرللوضوح على الغموض ، لقوله 

للشعراء ذلك ترك المجال فسيحا مع  "حازم"عن مفهوماتها لكن  اإلعراب

و يرجع .تيان في بعض كالمهم بالمعاني الغامضة مع تقييد ذلك طبعا لإل

و أ ان يكون المعنى متضمنا معنى علميأ: أسباب غموض المعاني دائما" حازم"

ليه فيكون فهم المعنى متوقفا ا أو محاال به على ذلك و مشارا به  إخبرا تاريخي

على العلم بذلك المري أمن العلمي أو الخبضلى منا إشارة إو يكون المعنى مض

الف بالجملة يجعل بعض ذلك المثل أو البيت جزءا من و كالم سل أو بيت أثَم

و يكون المعنى قد قصد به مين ، أنحاء التضأجزاء المعنى أو غير ذلك من أ

ما يلتزمه من المعاني ، ويكون منه بسبب على جهة  الداللة على بعض

و غير ذلك و كلما كان الملتزم عنه أو التلويح به إليه أ أو الكناية به اإلرداف

ر التضمين أثلى ونجدهنا أن حازم يشير إ .)1( "بعيدا كان المعنى بعيدا من الفهم

   .غماض المعانيإفي  ،وهو ما يطلق في النقد الحديث التناص

                                                           

)1
  .�1�،12�ا�-��G�>2 0، ص ص)  
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لقي مارة على وجوب بذل المتلقي جهوده لتوالتضمين في الشعر عند حازم أ

ا بسيطا يستنسخ الواقع وبعيد عرضه على ، فليس الشعر كالما ساذجالشعر 

المقول له ، بل الشعر ، مضمار للمعاني الدقيقة و االقتباسات العلمية 

  .والتاريخية و الشعرية 

، ن القول بهذه التضمينات منسجم تماما مع القول بوجوب التعلم للشعراءإ

لشاعر يجيد نظم الشعر وإال وقد لتحصيل ملكة نظم الشعر بحيث أننا ال نجد ا

يكون مالزم لشاعر آخر لمدة طويلة، وتعلم منه قوانين النظم واستفاد عنه 

ة المبدع إلى ضرورة التمكن من انحاء التصاريف البالغية ثم دعو الدربة في

تجربة هامة وخبرة غنية من الملكة الشعرية رغبة حازم في مواكبة الشاعر 

يجابي والشعر الحقيقي، كله ينعكس بشكل إين، المجد اإلحتكاك بالشعراءجراء 

  .على عملية النظم حيث تمطر المعاني مطرا نجد صداه في التضمين

هتمامه بالمبدع ومرتبط به كل االرتباط بالمتلقي فتابع ا"حازم "أما اهتمام 

فهو لم يدع الشعراء للتعلم وتلقي شعر الفحول، دون وعي بإمكانية تسرب هذا 

  )1(سه المخزون في الذاكرة، والمرسوم في الطباع إلى األشعار الجديدةالشعر نف

المتلقين على الجهات التي يحصل منها الغموض في المعاني  "حازم"ينبه 

وذلك فإن الشاعر مطالب بتوسع ثقافته وصقل تجربته الشعرية مما يمكنه من 
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المبدع والواقع الب بمسايرة تضمين شعره بعض مكونات ثقافته ،والمتلقي مط

دونيس حينما يطرح قضيته بين القارئ والشاعر يطرحها في منظور أن أ

على القارئ : "معرفي بحت،إذ نجده يلقي كامل المسؤولية على القارئ فيقول

أن يرقى إلى مستوى الشاعر وليس على الشاعر أن يقدم للقارئ أفكارا  

   )1("بأسلوب يعرفه الجميع

يولي أهمية خاصة للتجربة االبداعية،  -نيسأدو-وفي موضع آخر نجده 

قن الشيء أن يحكم له أو ال يت نليس لم:" أساسي للقارئ يقولالتي هي شرط 

وإذا ...عليه، تلك هي الحكمة األولية البسيطة في المعرفة وفي تقويم األشياء

الشعر  كان الذوق نفسه ثقافة في المقام األول فإن علينا أن ندرك أن تقويم

ه يتطلب رؤيا فنية وثقافة نّإ" يعجبني" تجاوز جذريا عبارةوالفن ي

فالتجربة والثقافة والرؤية الفنية كلها تغدوا في نهاية المطاف شروط .)2("واسعة

أساسية للقارئ الخالق الذي ال يمكنه أن يكون كذلك إال إذا كان بالدرجة 

خالقا يمارس طقوس الخلق في القصيدة وفي داخل القصيدة،  ااألولى شاعر

فراز من حيث هو إ فالغموض أصبح ظاهرة وسمة أساسية للشعر الحداثي

إن من :" أدونيس يدافع عن ظاهرة الغموض يقول لذا نجد . طبعي لهذا الخلق
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يحارب البحر من أجل أن يبقى في الساقية، ويحارب الغابة والرعد والمطر 

   )1(...."أن يبقى في الصحراءمن أجل 

د من والسؤال الذي يطرح نفسه هل الغموض الذي نلحظه في القصيدة يتولّ

النص أم أنه غموض ناتج عن تدني ثقافة القارئ ووعيه لمعنى الشعر؟ فيجيب 

د من النص ذاته، وليست  يسمى بصعوبة الشعر ال يتولّ ما إن:"أدونيس فيقول

مستوى الثقافة ونوعيتها، والثاني : األول: ما تتولد عن أمرينكامنة فيه، وإنّ

  )2(..."الشعر وعمليته اإلبداعية وكيفية قراءتهمرتبط بمدى وعي القارئ بمعنى 

إلى أثر الكناية والتلويح واإلرداف في إغماض المعاني،  "حازم"وإشارة 

الطارئة باختالف معان الشعر، بالنظر إلى الظواهر  "حازم"دليل على وعي 

: "دالمبر"يقول فيها على اللغة الشعرية، وإذا أخذنا الكناية على سبيل المثال 

  : ة، كقولهة والتغطيميأحدهما التع: تقع على ثالثة أضرب والكناية

   مِ تَتَكْم َلكُ اتيفخَ هاللَّ ملع       دْ قَا وهمسا رِيغَي بِنكَُأ

خسيس الفظ الرغبة عن اللّ -وذاك أحسنها-وذاكيكون من الكناية  و

 ةَلَيلَ مكُلَ لَّحُأ « :وجّل عز"ه اللّ"الموحش إلى ما يدل إلى معناه من غيره، قال 

الصامِي لَِإ ثُفَالرى نكُاِئس187اآلية [سورة البقرة  » م[.  
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أن يعظم شتقت الكنية وهو التفخيم والتعظيم، إ: ةوالضرب الثالث من الكناي

  . )1(الرجل أن يدعى باسمه

مية وتغطية على قد تكون مصدر تعيستفاد من هذا التعريف أن الكناية 

  .المعنى له عند المتلقي

 يقول معرفا لها "ابن رشيق"التلويح فهو نوع من أنواع اإلشارة حسب  اأم

ة عجيبة تدل على بعد المرمى واإلشارة من غرائب الشعر وملحه وبالغ":

المقدرة وليس يأتي بها الشعر المبرز، والحاذق الماهر وهي كل نوع من وفرط 

بعيد من ظاهر  الكالم لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجمال، ومعناه

  )2("لفظه

م الذي يجعل الغموض حاصال في كال فظ هولّهذا المعنى البعيد من ظاهر ال

  .الشاعر عند استعماله التلويح

نى أيضا أن يقع في الكالم تقديم وتأخير، أو ومن عوامل إغماض المعا

يتخالف وضع اإلسناد فيصير الكالم مقلوبا، أو يقع بين بعض العبارة وما 

يرجع إليها فصل بقافية أو سجع فتخفى جهة التطالب بين الكالمين، أو بأن 

تفرط العبارة في الطول فيتراخى بعض أجزائها عما يستند إليه وما هو منه 
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ك أن ترد العبارة التي يقصد انفصال بعض أجزائها عن بعض بسب، ومن ذل

في صورة متصلة، وأن يرد المتصل في صورة المنفصل، ومن ذلك فرط 

  .)1(اإلنجاز الذي يكون بقصر أو بحذف

وهو  -ز للشعراءيجو.من خالل هذا النص أن حازم  -مما سبق-يتبين لنا 

ما لم يجوزه لغيره، وهو يستند في ذلك على  -يعتمد على أراء السابقين طبعا

ّ "رأي  الشعراء أمراء الكالم "الذي ذهب إلى أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي

فيصرفونه أنى شاءوا ويجوز لهم ما ال يجوز لغيرهم من إطالق المعنى وتقيده 

 ر وقصر الممدود والجمع بين لغاتهمقصوومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد ال

والتفريق بين صفاته واستخراج ما دلت األلسن عن وصفه ونعته واألذهان عن 

يضاحه، فيقربون ويبعدون القريب، ويحتج بهم وال يحتج عليهم، وا فهمه

  )2("ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل

قد يقدم الكالم وقد يؤخره وقد يقدم وبناءا على ما ذكره الخليل، فالشاعر 

المعنى أو يقلب المعنى أو يفصل بين طرفي العبارة بقافية أو سجع أو يأتي 

 . "حازم" هذه رخصة مفتوحة للشعر قد تبناها...رة طويلة وغيره كثيربعبا
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-IV أسباب وعوامل الغموض  

والدوافع، وها هو األسباب ها على جملة من ئقامت ظاهرة الغموض في منش     

الشاعر ال ينطلق من فكرة واضحة ... «أدونيس يقف عند أولى هذه األسباب

محددة، بل من حالة ال يعرفها، هو نفسه معرفة دقيقة، ذلك أنه ال يخضع في 

وهنا يشير  )1(»يا أو العقل أو المنطقتجربته للموضوع أو الفكرة أو االيديولوج

إلى غموض العملية االبداعية، وإذا كانت  -من خلف سطور هذا القول-أدونيس

الموضوعات أو األفكار في الشعر القديم موجودة سلفا في ذهن الشاعر، وهي 

يولد من جديد بعد خاضعة لقوانين العقل والمنطق، فإن موضوع النص الحداثي 

خصب ونماء،  النص من جديد والدةالكتابة وعلى يد القارئ المعاصر يولد معه 

ة النص الحديث هي قراءة كشيفة تسعى جاهدة إلى خلق النص وهكذا فإن قراء

ة التقليدية هي قراءة إكتفاء بما هو موجود من وتشكيله من جديد في حين أن القراء

  .النص بوصفه وجود مرئي معان سطحية في المنجز

عنه أدونيس من خالل موازنته بين تفسير لغوي لظاهرة الغموض يكشف وثمة     

اللغة في الشعر العربي القديم لغة تعيين يعني أنها « :لغة الشعر القديمة والحديثة

ويجهد الشعر الحديث  ،لغة تكتفي من الواقع ومن العالم بأن تمسها مسا عابرا رفيقا

عبر لديه شيء ليفي أن يستبدل لغة التعبير بلغة الخلق فليس الشاعر الشخص الذي 
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ن وظيفة ، فمن هنا نجد أ)1(»عنه بل الشخص الذي يخلق أشياء بطريقة جديدة

لقاء بينهما عند أدونيس ووظيفة ال التعبير وظيفتان متوازيتان ال  الشعر الخلق

وإلن كان الوضوح :الخلق هي التي تظل مستبدة به على هذا النحو يكتب أدونيس

طفي الخالص ألنه يهدف إلى طبيعيا في الشعر الوصفي أو القصصي أو العا

التعبير عن فكرة محددة أو وضع محدد فإن هذا الهدف ال مكان له في الشعر الحق 

   ...فالشاعر ال ينطلق من فكرة محددة

VI- مظاهر الغموض:  

أبرز لنا عدة مظاهر "الغموض"في طرحه لقضية  "حازم القرطاجني" إن ،

  :للغموض والتي تتجلى فيما يلي

، وهذا يعني )2(األفهام كليلة قاصرة عن تحقيق مفهومات الكالمغروب  -

أن الشاعر غير مطالب باستعمال المعاني البسيطة القريبة لألفهام بل قد يأتي 

  في كالمه بمعاني بعيدة الغور

مظاهر الغموض وأسبابه في نظر المغاربة فهو يتشكل في النص  أن إالّ -

الشعري المغربي من مظاهر مختلفة فيكون واضحا صريحا في النص عند 

انعدام النظر والقراءة وبحسب قدرة القارئ تكون درجة الوعي بتجربة المبدع 
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محمد الهادي "ومذهبه في الشعر وهو الرأي الشائع بين النقاد، فالناقد 

مظاهر مختلفة تختلف  نللغموض إذ:" يقول في هذا الموضوع "رابلسيالط

عادة باختالف مقاصد الشعراء في أشعارهم ومستويات الكالم التي يرمون فيها 

  )1(".وضع كالمهم

النقدية لهذا الناقد التونسي من اعتبار الغموض  وقد انبثقت أهمية الرؤية

علنا ال نكون بعيدين عن الحقيقة ل:" عنصرا بانيا للشعر المعاصر حتى أنه قال

  )2("في مستوى التفكير والتعبير معا إذا قلنا أن الشعر هو الكالم الغامض بالطبع

  :من هنا كان تحديده لمظاهر الغموض وأسبابه في أربعة أقسام هي

  :القسم األول-أ-

الغموض المتعمد وهو ينتج عن رغبة مسبقة في التعمية والتظليل من قبل 

في حين أنها "بدعوى أن هذه التعمية منهج من مناهج الشعر المتطور الشاعر 

 )3("ال تعدو ان تكون تصرفا ذاتيا من قبيل القبيل إلغاز المجرد
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  :القسم الثاني-ب-

الغموض المنبثق عن الحداثة والتغيير الجديد وهو لون من الغموض 

الشعري المؤثر فالنص يستقل بشكله ومعناه ويستعصي فهمه واستعابه لما 

رة تحصل ظاه " "الطرابلسي"يشتمل عليه من غرابة وتعقيد وهو كما يقول 

لشعر حكام الصلة بين ما يريد من الشعر وما يريد اكلما لم يوفق الشاعر في إ

  )1(منه فتكون النتيجة كالما غامضا ال قدرة للشاعر على إزالة غموضه

  :القسم الثالث-ج

الغموض المتولد عن فقدان المعرفة والخبرة في عمل الشعر ويعود هذا "

القسم من الغموض بحسب رأي هذا الناقد إلى تعاطي الشعر في غياب الوعي 

  .)2("بممارسته وطرائفه القديمة والحديثة

ن هذا النوع من الغموض لم يعرفه الشعر العربي في المراحل القديمة كما أ

ألنه نتج عن قصور في ثقافة الشاعر ومعارفه اللغوية والفنية خالل الفترة 

فلم يكن هذا الضرب من الغموض شائعا في أدب القدماء وال كان " األخيرة

 الناس كانت له صناعة ال ألنالغموض الذي أثر عنهم ذا خطر على الذوق وال
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ولكن  بالمرصاد وال ألن ثقافة الناس األدبية كانت أمتن وأعمق من ثقافتنا اليوم

  )1("حظناه من قلة أثر الغموضلما ال

  :القسم الرابع - د-

الغموض الناتج عن حدة الشعر أو كثافة الطاقة الشعرية، وهذا القسم من 

فهو نتيجة محتملة لتزاحم أقسام الغموض مصدره قابلية النص للقراءة المتعددة 

  .القيم اإلبداعية وداللتها المثيرة في الشعر

من مالمح البناء المحكم هذا الغموض ملمحا " الطرابلسي"وقد اعتبر 

ثة وقال يللشعرو عنصرا من عناصر اإلجادة في تأليفه وتشكيل فنونه الحد

أخطأوه  هذا هو الغموض الواجب وجوده في الشعر وقد طلبه الكثيرون ف:" عنه

في غير باب اإلبداع  واأغربم أو ه ،الشعر فتنكبوهوحقيقته أو جهلوا حقيقته 

غموض تمحل حينا وغموض قصور حينا فكان الغموض في كالمهم  ،فأبدلوه

   )2("ما كان غموض الشعرية واإلبداع ماوقل ،خر أو غموض إلغازآ

يجب أن  –كما يرى الباحث  -لهذه األقسام في الشعر المعاصرفالمتتبع 

يكون متمرسا بفنون القراءة الشعرية حتى تتضح له أبعاد التعبير الشعري 

  .وقضايا الفن واألدب
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ومن ثم تظل ظاهرة الغموض من الظواهر اإلبداعية الواضحة في القديم 

والحديث وهي جانب من جوانب التطور والتغيير في الشعر حتى أن 

يمكن أن نقرر بكل اطمئنان أن " :قرر ذلك في بعض كتاباته فقال "الطرابلسي"

 - وهي من مظاهر الحداثة في األدب -ظاهرة الغموض في الشعر الجديد

ليست سلبية كلها وهي في ذلك شبيهة بظاهرة الوضوح الغالبة على الشعر 

  )1("القديم 

لهذه الظاهرة كان متميزا بتركيزه " محمد الطرابلسي "على أن بحث الناقد  

فهذا الناقد إعتمد على النص في تحليله ودراسته وحاول على المنجز الجديد 

ضبط الظاهرة وتنميط أشكالها الشائعة في تجارب الشعراء الجدد ومن خالل 

إلهامه الملحوظ بطبيعة المنجز الشعري المعاصر في البيئة المغربية خالل 

  .العقود األخيرة من القرن العشرين

VII -ا لبواعث النفسيللغموضة ة واإلجتماعي  

تتمايز طبيعة التكوين النفسي واألخالقي والفكري لكل شاعر وطبيعة وعي 

كل منهم لذاته وإدراكه لوجوده، ويرجع ذلك إلى اختالف رساالت الشعراء 

شعر، ومن هنا وتمايز أصحابها في أسباب فهمهم لرسالة الشاعر وغاية ال

أساليب «الي فيأساليب تصوير الحياة والوجود، وبالت تتخالف المناهج في
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اإلبداعية من ناحية الصيغة الظاهرة أو المفضلة عند الشاعر  اع والشكولاإلبد

والغاية التي يعبر عنها وكنتيجة أولى لهذا التمايز والتخالف والتنوع جاءت 

تتالقى، وتتقاطع، وتتوازى مما قد يؤدى : متباينة أنحاءالتجربة الشعرية على 

بما ينعكس على العمل الفني ذاته أو بما يكون  إلى غموضها في نفس صاحبها

 الشاعر يعالج ثالثة مواقفالعمل الفني تجسيدا له، بحيث يتراءى لنا أن 

 ... االجتماعيوالموقف  ... الموقف الذاتي:  واحد هيوجودية في وقت 

  )1(»والموقف السياسي

بشخصية معينة أو حادثة معينة، أو  اإلنسانيفالموقف الذاتي هو الموقف 

ى، وتكون غير سبيل خاص تنفرد فيه الشخصية عن أخروجودية تقتضي  حالة

أما عن . يحترمهحكام الغير وقيمة وما يبغضه أو خاضعة خضوعا تاما أل

نجد أن الشاعر يعيش تداخل وتصارع العديد :الطبيعة النفسية للموقف الذاتي

أن يتخذ له مسلكا يستنبط في داخله أوال شعوره  من االحوال النفسية،ويحاول 

ال  -الداخلي والالشعوري –عن طريق موضوعه الفني وهذا اإلستنباط 

نستطيع تحديده وإفراده عن غيره ألنه غير واضح وجلي ولكن اإلنسان في 

تكوينه وميراثه النفسي واإلجتماعي واألخالقي والثقافي، يتعرض لضغوط 

                                                           

)1
�� ا��ا�8 �68زي)    �-�� : Qا�%�� ا���� JV ه�ة ا�:-�ض�<، � ��ا���Vء ����� ا�!

  .8	م، 2001، �4�1، ط ،وا��%�



��ه�ة ا	���ض �� ا	��� ا	���� ا	���:                                  ا	��� ا�ول 

 

 44 

فما يقلقه في وقت من األوقات، قد يكسب رضاه في . مختلفة الشكل والمعنى

  .وقت آخر ويشعر منحاه بالراحة واإلطمئنان

وما قد يجوز رضاءه، في وقت ما يكون غير ذلك في وقت آخر، و كذلك 

اإلنسان في اتخاذ القرارات قد يحجم في موضع اإلقتالم اتجاه الوضع، وقد 

  .داد للتصدي للنتائج المحتملةيكون رد فعله هجوميا من غير كونه على إستع

يعيش اإلنسان وجوده ويعاني حياته حتى لكأنه يحرس في  وعلى هذا الشكل

يحاول أن يكون واضحا في  اإلنسانغابة قد لفها ظالم كئيب، وهذا يعني أن 

ي علينا أن نقف تجاه لعملية، أو يكون على نسق عقلي يدرك ويفهم فهو يم

  .تذويقيا جمالياموقفا 

نلحظ مما سبق أن أول ما يتصف به الموقف الذاتي هو جانب حيث 

اإلنفعال أو العاطفة، ألن للعاطفة مضامين وجودية ونفسية لها مدلوالت ذات 

معان وغايات تضم العالقات اإلنسانية و عالقات التواصل والتقارب بين 

الناس؛ بل عالقات التواصل والتقارب بين الناس وغيره من ظواهر الطبيعة 

األولية للموقف الذاتي أنه موقف  ومن هنا كانت السمة األساسية و. الكونو

 -  وهذا الموقف العاطفي الذاتي هو عالم الشاعر ووجوده أو هو. عاطفي

جود الكوني اإلنساني للشاعر الذي يتألف من اإلحساس وهو ال - بعبارة أخرى

إذن . الخيالي بظواهر الحياة وظواهر الوجود التي يعيشها اإلنسان
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بالتجربة الشعرية الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها «فالمقصود

عميق شعوره وإحساسه،  الشاعر حين يفكر في أمر من األمور تفكيرا ينم عن

التجربة «في المقابل تكون  )1(»ينوفيها يرجع الشاعر إلى إقناع وإخالص ف

فهي . )2(» الشعرية أو التجربة الذاتية الشعرية تجربة وجودية كونية العاطفية

  .جميعها في تكامل عضوي تصويري لتجسيد الموقف تجسيدا حيا

صطناع الرمز المادي أيا كانت طبيعته وقد يجنح الموقف الذاتي إلى إ

وذلك ليكون تجسيدا للمعانات . وعلى أي نحو كانت عالقة اإلنسان به وصفته،

الثانية للشاعر وذلك هو االتجاه الرمزي وحلت الرمزية، فكانت القصيدة من 

الفنون األخرى، ونال اإليقاع فيها نصيبا من االهتمام والتجديد  وجاءت 

الجة مشكالتها ومعفبرز التجديد في إقتراب القصيدة من روح األمة «الواقعية 

ثم حلت السوريالية والذي تجنح فيه الذاتية إلى . )3(»في التحرر والسيادة

الذي يبذل «"ما فوق الحقيقة"اإليغال الرمزي والتطرف فيه، وهذا هو مذهب 

في غايته نحو الصورة الرمزية إلى الحد الذي نصحت فيه الشاعر بأن يثقف 
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أن فعليه أال يصنع شيئا سوى . اإللهام ثقة كاملة ويستسلم له استسالما كامال

  . )1(»فكره وشعوره يستقبل الصور التي تنبثق من وجدانه بغير أن يشغل

  :وهي كالتالينصل من خالل ما سبق إلى حوصلة نوعية الغموض الذاتي، 

ها ارتذاتي حيوي يجسد طبيعة الحياة في عضارتها ونضغموض : أوال

  .تميلسوذلك في شفافية تجتذب وت

غموض ذاتي متعال على الوجود تعاليا فلسفيا صوفيا يتسامى بالروح : ثانيا

  .والعقل فوق األصداء المادية

غموض ذاتي فقد الوعي بذاته والحياة فهو في شطر رمزي  متوالد : ثالثا

  .ومتداخل ومتناقض بين الرموز والدالالت

من بواعث الغموض؛  االجتماعي بإعتباره  باعثاأما إذا جئنا إلى الموقف 

إجتماعية : أخالقي يكون على صورتينعامة بناء إنساني  فالمجتمع بصفة

 خالصة، وإجتماعية سياسية، وكال هاتين الصورتين يكون من خاللها موقف

والصالت  االجتماعيةواآلداب الشاعر من المجتمع بحيث كل من التقاليد 

الخالصة مصدر العيش والمنبع الذي  االجتماعيةرة فهي الصو االجتماعية

  .تتغلغل فيها التيتتشرب منه بواكير النشأة األولى للفرد وحياته 
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فمن جانب الدعوة إلى الثورة والتجديد وإزالة خطية التقاليد الثقال 

بما هو أخلق بعقل اإلنسان وكرامته وحريته، وكذا بإرادته التي  واستبدالها

عليه التجديد واإلرتفاع إلى ما هو أسمى وأرفع وعلى الناس آنئذ أن تفرض 

على كياناتهم اإلنسانية  أو يتنبهوا إلى ما لبعض تقاليدهم من خطر ايستيقظو

  .ووجودهم اإلجتماعي ومصيرهم الحضاري

ثورة خروج لتحقيق إمكانات ال تقرها التقاليد « وقد تكون ثورة التحدي،

إهدار لآلداب وإستعالء إزاريا عليها وإفساد لعروة  وقد تكون... واالعراف 

وذلك في سبيل نزوة من النزوات أو . التآصل االجتماعي التي تؤلف بين الناس

وصاحب هذا السلوك يلزم نفسه باإلفتنان في أساليب التقية  شهوة من الشهوات

إذن فالغموض الناتج عن  .والمدارة ليبطل ضنون المرتابين والمتوجسين

  :الموقف اإلجتماعي يرجع إلى عدة أسباب نجملها فيما يلي

تخلف التقاليد واألعراف االجتماعية وثقل وطأتها على الفكر والشعور  -1

 .والتفتح الحر للحياة 

عدم إستجابة اآلداب واألخالق اإلجتماعية للتطورات الحضرية التي   -2

ثم  نمناقضة لحضارة األمس وم أصبحت بمظاهرها الحديثة مخالفة بل

فهي توجب ضرورة إنتهاج أخالق سلوكية تكون استجابة صالحة 
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للتطورات التكنلوجية والعلمية الحديثة وتطورات التواصل العالمي بين 

  .شعوب العالم 

قف بصاحبها موقف التحدي نزعة التمرد الفطري الجدلي التي ت  -3

 .العقيمة ي ورواسيهالمناجز لمخلفات الماض

النزعات الغريزية المحتدمة التي تدفع بصاحبها إلى محاولة إشباعها  -4

 .أخالقيا عن سبيل غير مشروع 

تقام من الغير سواء نثارات ال شعورية غائرة في سواء الباطن تنشد االإ -5

     »)1(كان فردا أو جماعة

يجد في األسباب الخمسة سبيل  فالشاعر بصفة خاصة واإلنسان بصفة عامة

منتهجا وسائل سلوكية فنية وأخالقية التعمية ووالتورية  أخالقي إلى اإلغماض

  .لتحقيق الهدف الذي هو مسعى لتحقيقه 

ما نجدها أكثر إثارة ودفع إذا جئنا إلى الصورة اإلجتماعية السياسية فإنّ أما

قراطية قد تجد طريقها الديمة السياسية في ظل إذ أن المعارض ،للغموض والتخفي

المباشر بإعتبارات سياسية غامضا بهذا يكون منبعا لسوء الفهم وعدمية التصريح 

   ،أو إجتماعية
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د أن كانت تو تب ألنها ماع...بين العتب واإلعتذار والتذكيرفالمعارضة هنا "

على  جور والظلم والتجاوز بما فيه بغيقراطية عن فلسفتها فتميل إلى التخرج الديم

  )1("اإلنسان

 إال أن الناس منهم من تدلهم خطوب البغي والظلم  وتصارع الفكر السياسي حولهم

. حيارى قانطين ال يعرفون للحاكم منهجا معلوما وال قصدا مرسوما اأن يصيرو

غشاوة فوضى واضطرابات قد غشت ضمائر الناس "ويصبح المجتمع تبعا لذلك 

سببا  رؤيةلل عندئذ يصبح عدم الوضوح خطاهمستبانة وقع من الزيغ والعجز عن إ

فيكون في تعبير . في عدم قدرة الشاعر على التصوير الصحيح واإلدراك القويم

ضا غموض نظام الحكم فاليدري ماذا يريد وال موتجسيده للنزعات الواقعية غا

اتي في معاني يعز وربما آثر االعتزال وآوى إلى محراب التأمل الذ...بماذا يشير

  )2("أن يكشفو عن مغزاها أو يهتدوا إلى فحواها الكثيرين على 
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  :تمهيد

  )أدونيس( أسبر: علي أحمد سعيد �

و إذا كان لنا أن نعرف مكانة  ... "أدونيس: "أطلق على نفسه اسما اسطوريا    

نصاره ،ومنزلته عند أال مكانته وفي عالم الشعر فإن علينا أن نعرف أ "دونيسأ"

يعد شاهدا كما  فهم يفهمونه على وجه يعد صدى حقيقيا له، .وحوارييه وعشاق فنه

 ،  ثير على حركة االبداع في الشعر العربيمن تأ "دونيسأ"مبينا لما يمكن لشعر 

) 1( عمالهفي مقدمة أخلص المخلصين للشاعر تقول أ "خالدة سعيد"هي ذي فها

جل أقبر من " حتى"م����"ولىأ دونيس منذ قصائدأعمال أ" : "الكاملة

تنطلق هذه الرحلة  .سجل مرحلة طويلة قطعها الشعر العربي ،"م����""نيويورك

بداعي الثائر على ذاته ر اإلصولى مغامرة التّمن األساس الكالسيكي إ

غة ومغامرة متصلة لل ة،ولذلك كانت خرقا متتابعا للعادات الشعري.باستمرار

ظر كاملة عادة نإ تفرض خير منهاألاسيما في الجزء إن هذه االعمال ال...الشعر

من شعر هو في األساس صدى  "دونيسأ"ينتقل  ...في فهم الشعر، وفي رسالته

  .)2(لى شعر يمحو المالمح ويعيد تكوينها من جديد، إ للعالم أو ظل
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لى الشعر وعات الذي ينطلق من وضع التبعثر إج يتجاوز شعر الموضهذا النتا  

وعن عالقات ،للعوامل الذاتية و الموضوعية يبحث عن محاور جديدة الكلي الذي

ويقيم الوحدة خالقا بذلك القصيدة الشبكة التي يدخل في  لذلك ينهي التبعثرجديدة ،

 نوإ.األنواع والموضوعات كلها،األشكال واللهجات كلها:نسيجها كل شيء

والقلعة ،ة بداعيوالدفعة اإل ،ن الفرادة البشرية وحة التي تكوشاعر تلك الد "دونيسأ"

إنه زارع نار ال قاطف ة على المتحقق،وليس شاعر الذاكرة،الباحثة المتعالي 

ومن هنا كانت قراءة شعره دخوال في نهر التحول ومشاركة في طقس .ورد

  .الخلق

والقلعة الباحثة ...والمغامرة المتصلة للغة الشعر...خرق العادة الشعريةف"   

كل هذا مجرد رص .)1("لى الشعر الكليعلى المتحقق من وضع التبعثر إة المتعالي

فكانت  فهي أخالط جاءت في صيغة الشذوذ،"ال تستقيم على معنى معقول  الفاظ

تي به الشبكة خليط من تأفما  .كل شيءنسيجها بالشبكة التي يدخل في "شبه أ

شياء صلبة من وأ...فنة من بقايا حيواناتشياء متعوأ ماك وطحالب،أس :شياءأ

فأية وحدة عضوية .)2("وعلب من الصفيح الصدىء وقواقع، شظايا زجاج،

أن لى اد إتدفع تلك الشبكة الصي الّأ موضوعية تؤلف بين ما جاءت به الشبكة؟

  ويلعنه من انتظروا منه خيرا؟ ،"همهنتّ" يلعن
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 التي قذف بها بين مخاضاته النفسية فجاءت بما جاءت، "دونيسأ "وكذلك شبكة    

ة من ديوانه الذي هو محل قصائد متفرقّ "دونيسأ"ولقد اخترنا مما جاءت به شبكة 

د دونيس المرير والمتجسأوالذي يفرز واقع  "بأوراق في الريح"دراستي والمعنون 

 وراق في الريح،أ"الجديدالذي يواجهه الشاعر في هذا الديوان  ،"الفراغ"في مشكلة 

الفراغ في متن هذه القصائد يهدد  ."م�	��"و"����"القصائد فيه بين سنة كتبت 

شكلين رهيبين هما "...الفراغ في الديوان يتخذ .ان االمةنفسية الشاعر ويزلزل كي

وشكل الفراغ  شكل الفراغ الذاتي الذي يلم بالمرء في ساعات وحدته المريرة،

جماعة وينعكس من خالل أتراحها و كاثف فيه الفراغ بتكاثف الالجماعي الذي يت

  .)1("ةيفراحها الكيانّأ

  :البعد الداللي: أوال

  :الشعرية غةالغموض في اللّ - �

   الفراغ والشّ:ةتشكل هذه المعضالت الموجوديك واليدونيسأ"ة أس،تحديا لنفسي"، 

  .يخترقها دون ترددذا فهو يستعين على مواجهتها بعالم الجنون الذي ل

والحديث بلغة جديدة غير مألوفة  ، والجنون عند الشاعر هو استبطان المشاكل   

بل ...الشيء فقطو التفكير في الأ عن مشاكل معروفة فالفراغ لم يعد تعطيل الفعل،
                                                           

)�
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مشكلة المباشرة وال أخر،هو السبب الرئيسي في الت "دونيسأ" يصبح الفراغ عند

  ":الفراغ"د لنا هذا الفراغ بقوله في قصيدة جسفهو ي ة،مالتي تنخر جسم األ

  اغُري فَدالَبِ انمز اغُرفَ

ولْتلْاَ كقَمي اه  

ولْتلْاَ كالَمي ه  

  اغُرفَ

ولْا اَذَهَلي ذَّذ ي َأفرضه كَنَْأ ورها وانَكاَتَاس  

لَونَْأ تْوهارها ورا،انَب  

  اغُرفَ

ذَولْاَ اكذلَّي م مشَ نبِعه  

ومن حبه   

غَومبِ سَأ سِْأاليعاقَمه  

َأوحاقُده،  

  اغُرفَ
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مشاكل )وراق في الريحأ(قد تخطى في هذا الديوان " أدونيس" نإ"ن نقول يمكن أ  

 ادت تلم به،فع من شجونه الكيانية بعد،يبرأ ولكنه لم  الفقر والموت والجسد والقلق،

هو  "دونيسفأ" )1(..."معضالت لعلها اعقد من المشاكل االولى هذه المجموعة،في 

و . يدا لها كثر تجسرها األكبر و شاعرها األرائد الحداثة العربية ، بوصفه منظّ

ال يكون حديثا  "الشعر الحر"ن زة للحداثة التي تقر بأيمثل الغموض سمة ممي

الواحد إلى بنية التفعيلة ، و األسطر ج من بنية البحر و البيت د الخروبمجر

عنصرا واحدا في  الّالبعد الزمني للمعاصرة ال يمثل إ نو اإللتفات إلى أ. الكثيرة 

  :  دونيسيقوّل أ. املة مجموع الحداثة الشّ

   ةْيقَقَحلْاَ وَلقُتَ يكَِل

   ْأيه، تَ اكطَخُ ريغَ

                                    َ    ي تَصير حرِيقَه       كَِل

عالْ سِاكالَعتُ مبدَلكُ ع الَعم   

   يمعمالْفَ

                                                           

)�
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    .)1(ىمسمالْكَ

دوما في حالة هي " رسالة " ، و ةخاص" ثورة نبوة " " ما هينّات الحديثة إفالذّ   

الغموض الذي يتحدد في " ميزاتها  همو أن من أ )2("ة نيآة بالغيأي ليست إ لتشكّ

ية خاص "االيحاء و التعدالذي ال يفصح عن مكنونه مباشرة و .... "  س د و التلب

و يمثّ سربي ،المغلقة و المس  ل بين القصيدةل الحد الفاصة، والدالّطحي تَلة التي قَب

لَعغْى الرم تِّافَثَكَ نِمها و صعوبتلَابِا قَهفَلِْل ةهم التَ ووْلاص   .  

لى المعاني البديلة التي تترابط معا لتوضيح حالة من يلجأ إ" دونيسفأ"و من هنا 

ال الخريف، ظل المعاني و الغموض و دو، إذ تترابط حاالت الذهن المعقدة لديه

ال الحدود و التصنيفات، فالخريف الفريدة انطالقا من زوالموت لتشكيل عوالمه 

دونيس يبدأ فيها اإلبداع في تشكيل عالمه يقول أسة يتجسد في منطقة غامضة ملتب :  

نَها في دمولَي ييفُرِخَلْاَ د   

و في حرِاضتَي يمى َأر  

تَ وبعد ي ، تَنِّعبعشَ دمالْ سمصير َأىنْتَ ، و ،   

و يفُرِخَو الْطُخْي و نْيمو هوى و نحي   
                                                           

)�
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و كْيبر فوِطْخَ يه اِلحمون  ،  

و في صرِده ساحرون جِ و1(ن(   

دراك العالم اء و صياغتها من جديد و إشيالخريف هو مرحلة إعادة تكوين األ    

إلاز لقدرته ا، و االنحينتاجيعادة الكتابة و الحياة و الموت،و إ فيهة ، فة الخفي

تسمية االشيها تعود للحياة من جديد ، فهو نها ماتت لكنّل إلينا أاء كالبذرة التي تخي

ويل له ، و الموت كالخريف أو هو تأ ة النشوة في الغياب و معادل لهقوس ملتب

  : دونيس أيقول . ، فالحياة و الموت في حالتي صخب و فرح  بفرح الحياة

   يشمَأ يننََّأِل

   يشعي نَنكَردَأ

                                                                                                                             هالّل ُلوصي تُتالْ بِري الدف يرسَأ

   هلَدسمالْ رِاِئتَى السلَِإ

  . )2(هلَدبُأ نَأ ردقَْأ ينلَعلَ

، و قد اقتصر على أربع كلمات ة نفعال العقلي في الشعريلمقطع اإليمثل هذا ا     

كل شيئ : "  "اقليطسهير" تمثل مقولة )   يشعنَ ينكَرد، َأ يشمي َأنِّنَّأل(و هي 
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الموت و العالقة بينهما ، فبذور اة و ة الحيو تمثل في الوقت ذاته جدلي،  )1("يريتغّ

و العالقة المنطقية شعرية في السياق  ي الحياة ، ف وبذور الموت الحياة في الموت

،فالمضمون الصريح في و المضمون الضمني اد أتحد منها اإل، و لذلك يتوالّ

  .ه يسير و يتحرك نّاالنسان يواجه الموت و بسبب ذلك أهذا  نالمقطع أ

 ؛ فقد يا غامضاضمنّ ايحاء، لكن في المقطع إحياة ال موتير والحركة عالمتا والس

ضاد لتفيد التّ" نعشي " كلمة ءت الحركة ، ثم جا" مشي أ" كلمة  اعر منستعار الشّا

  . ن يمشي المرء ليحيا بين أن يمشي المرء ليموت ،و بين أ

   رقيم غموض عالمات االتّ �

 : قواس ظاهرة توظيف األ -

المعنى و تشكيل المبنى نتاج ة األقواس إلإلى استخدام تقني" دونيسأ"لقد عمد 

اك ة و هنّة عالييحائية من طاقات إلى ما تحمله هذه التقنيعري ، إضافة إالشّ

ة ، ومثال ذلك استخدام يالستخدام هذه التقن" دونيسأ"تنويعات مختلفة في شعر 

 : يقول  "طفالاأل"قواس في قصيدة الَأ

- من ها ؟ نَا ه 

 )  اررا الجنَعبنَ يف تْرسكَنْا(  -
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-  )لَويس في دنَوبِرا الميَئلة  

  ورِخُصالْو دعوالْبِ -

  ورخُبالْ نم يحاتفَم الَِّإ -

 .  )1() هيَئطخَالْ صِفَقَِل -

رح و هدفه الشّقواس في هذا المقطع ة األلتقني "دونيسأ"اعتماد  نيبدوا أ    

يحاء ة ألجل اإللجوءه لهذه التقني نيل ، و يظهر أيضا أفصيح و التّوضالتّ

بحاالت مختلفة مبهمطفال بكل ما تنطوي عليه هذه الحاالت اة األة تعتري حي

من تناقضات و مالبسة مجهولة ، و كذا ما تعتريها من تقاطعات و ات غامض

 . تداخالت 

� - ورة الشّالغموض في الصة عري : 

الصب معقّة هي مركّورة الشعريال و الفكر د من عناصر كثيرة من الخي

يل ات التشكّب يؤلف وحدة غريبة ال تزال مالبسغة ، و هي مركّالموسيقي و اللّ

ة التي ساسيألها الوحدة انّإ. البنية لم تحدد على نحو واضح  ها و خصائصفي
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" توقيعة " " "سماعيلالدين إ عز"ي ، و يسميها ي و الزمانّتمزج بين المكانّ

 )sone(")1(ترجمة لتسمية هويلي

   اقضات يقوم على و مسرحا للتنّدا أيبا معقّورة في الحديث تركّوقد غدت الص

ة في بوتقة التجربة العضوية البنيوي نصهار العالقاتاء و اشيالت و األالدالّ

معنوي وشعوري غير ، وتتفتح على رحم  التي تتمدد في كل جانبة الكلي

" ة عالئقي "ة اقيلرموز المشحونة بدالالت سيهي غابة كثيفة من ا"  )2(عمتوقّ

الذي تصدر عنه الذات  هاها و التواصل معها خارج منطقمتكبرة ، يصعب فكّ

يجتمع و يقرن ما ال يقترن الي الذي يجمع ما ال ة عن الواقع الخييكرؤيا تجريد

 : دونيس غة يقول أالت المكتوبة في قلب اللّالتي تفجر الدالّ" غة كيمياء اللّ" وفق 

 ا طًوس ةْرْأفَلِْل طعَأ   

  اةْغَالطُّكَ رخَّبتَتَ   

   رحْأفَالْ مرة مخُزبِ ومبٍْئذ 3(" اةْشَبِ و( . 

    الوعي ، فقد شكل لنا من خالل هذا من  كان على درجة " دونيسأ" إن

األصل  في فصورة الفأرة و التي هي.ا عميقا وريا شعريتص المقطع ثراءا
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من أ تخاف ، و تفرشيء ي ل إلى مخيف و إتتحولى طاغيسك ة يحسن م

وط ، و األغرب من ذلك أن رحم الفأالسة مزخومة بالتناقض ، رة الطاغي

فعند التعمق في الصورة نجدها تجسة د لنا ثنائي )هذه ، ) هر لطة و القّالس

الثنائيو الالة ة التي تتلخص في الواقعية و التعقيد و الغموض التي منطقي

بدورها كسرت عمود الصد الغموض و ولّة و الحداثة ومن ثم تَورة الحداثي

  .و المجاز المستحيل لصورة ليصل إلى حد اإلبهام أف في هذه اكثّتَ

     إن المساحة الشعرية مكانيعة و متنوعة واس"أدونيس "ال ا في أعما و زماني

ب في إنتاجه ورة المرأة و الحنتاج ، و لذلك تختلف ص، و هو شاعر غزير اإل

اعر لدى الشّا مبهما من جهة ، و تغمض و ذلك من خالل كونها عنصرا رمزي

مجهولة حتى ،يعرف من هي صاحبة الوصف الذي يوقعه عليها  ، فهو ال

خرى في ب األجربته حين امتزجت بتجارب الحاعر و قد تميزت تسبة للشّبالنّ

اق صوات العشّجموعة كبيرة من أا صوته يندرج ضمن مذّفإ. ةنسانياإلالثقافة 

نثى ، وة يندمج فيها الذكر في األفي تجارب حسي ب بالطبيعة والفصول كذا الح

ور ة في صة و العالقات الروحيشياء جسديو هو يصف فيها أباألطفال، 

سوريالياإلله ة متتالية ، و تتراجع فيها ذات العاشقة صوفي لها ذات لتحل مح

ل له الجنس ثم يحاإلله بإد هذا اق كافة ، و يتوحب الذي يشمل العشّله الحإ
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له الضائع مزامير اإل" اعر من خالل قصيدته شّ، و هذا ما يبحث عنه ال )1("فيه

  : و منها قوله " 

ذَها الجسد  

يفه يحاي المتُي  

الثَّ ووتَةُ رحيا و ضُ فْالر 

واَأل وُلقُينَّغَ: مْ كَبتُ ي 

لَوه نْيمنْو ، يمو العدد  

تَوداَأل ورر2(...  ض( 

و من خالل الصة للمرأورة الرمزيو رؤى جديدة  ،فاهيماد الشاعر مة يجس

صل ه ينّال بحيث ألى الخيه إيعيشّ لة واسعة عبر الواقع الذيخيينطلق منها بأ

يتجلى  "دونيسأ"عر عند الشّ نمز و اإليحاء و يتجاوز التقليد و ألل الرمثّطاه ليبخُ

 :من جهة ثانية أو هوعالم لستكشاف للذات من جهة و استكشاف له افي كونّ

فهو يحاول أن يرحل إلى أفق جديدة مجازفا  .)3(»لرحيل إلى المجهولا هو الشعر«

اة ليصل بها الحية التي يقطف ثمارها من شجرة المعاني واأللفاظ الرمزي في بث
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أنا مع الحلم، أريد أن تكون «ال أو إلى حلم القصيدة التي يكتبهاإلى بحر الخي

عبر  يجعل من القصيدة حلما يسافر إليه يريد أن، فهو إذن )1(»القصيدة حلما

البعث "ولى من قصيدة نجده يقول في أنشودته األيث بح... يهاها ومعانّألفاظّ

بالحلم"ة والمعنونّ –التي تحتوي على أربعة أناشيد  "مادوالر": 

 ةْرمج يتََئرِ نَأ ملُحَأ

خْيفُطني خُبورها يطِل يبِ يربلَعبك 

بلَعبك ذْمبح 

اُلقَي فاِئطَ يهم ربِهٌ لَّوموته 

و بِ يَلقغَ مِاسدالْ هجدبِ يدمِاس بعثه 

يقْرِتَح  

  .)2("قْفُاُألو هادصح نم سملشَّواَ

ه يحاول عر بمعنى أنّمز في الشّالتقليد إلى الر فهو يحاول أن يعبر حدود   

أن يتممرحلة الخلق ة وهو بذلك يصل إلى رد على األشكال التقليدي

  .واإلبداع

ة إذ ة رمزي، تنحى في شاكلة تصوري ة جديدةبداعيبطبيعة إفيكتب األشياء 

ة رمزا ألشياء أخرى يقول أدونيسأورة المريجعل من ص:  
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 ا����� ا���� ا��� �� ا����ض ��هة:                                  ا�
	� ا�����

 

 
64 

  ةْرمي جدي يف نَأ ملُحَأ

 راْئطَ احٍنَج من ةٌيتَآ

مفُُأ نق غَمامر 

 ورصعالْ ةَاجطَرقَ .ابها لَيهف مشٌَّأ

   ةَْأرماا يهف حملَْأ

اُلقَي صار شعرها سةْينَف  

  يرصمالْ ةَيحبِذَ_ ةًَأرا اميهف حملَْأ

عر المرأة بالسفينة، هنا يجعل من الجمرة صورة للمرأة، ويرمز لشّ "أدونيس"      

في ألفاظ قصيرة  "أدونيس"يتناوله  ، وهذا الشكل هو شكل جديد،)شعرها سفينة(

اعر هنا يبحث عن مضامين جديدة ورة، فالشّا في تلك الصقوي لكن المعنى يظّل

ه ا، مع أنّيتناقض إيجابي يصوره تصويرا إيحائ لصورة المرأة إذ يجعل منها ذات

ل إلى وصف كامل للمرأة ؛ امرأة مجهولة ال يذكر من هي، في قصائد أخرى يتحو

ر من الغموض، وال نعرف الس ا وصفا دقيقا في غاية الغرابة وز على وصفهويركّ

يجعل من ه ، كما أنّ"أدونيس "ة عندة الحقيقيخصيفي إخفاء الشّ هذا الغموض

ة للمرأة شكال وإيقاعا ينسجم مع حداثة اللّالصورة الرمزيسها في غة التي يكر

قد قال عن بالده فيال واسع وتشبيهات غامضة ومذهلة ه يمتلك خكما أنّ.قصائده

ةسوري:  
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لَوم يقَب فشَ يا فَنَبِعاغْ ر 

لَوم يقَب فَأ يرا فَنَضاغْر 

   ونَهالَي بِا فالَي، بِدالفَ داغْري ،الفَ وتُماغْر... 

  فالصوشعر .ال ونوع من الرمز، مثلما أن األسطورة تعد رمزاورة أداة للخي 

عر، فقد يكون هناك غموض من األسرار ورة الحقيقية لجمال الشّفيه الص "أدونيس"

 .الروعة

3- مز واألسطورةالغموض في الر  

  يعاعر ى إليه الشّيا ناجحا ، يسعمز في القصيدة توظيفا فنّد توظيف الر

مقنعا من وجوه التعبير وجها مز ليس إال الر ألن(، وذلك  العربي المعاصر كهدف

ة هذا التوظيف دقد زاد من ح أدونيس"شاعرنا  هنا نجد أن ومن. )1()بالصورة 

مزي إلى ما االرقتبسوا عراء الذين اد من الشّستدعى غموضه، وذلك لكونه يع

يستحضر " الغربة نشيد"األساطير اإلغريقية اليونانية القديمة، فنجده في قصيدته 

لمشاعر القارئ، على غرار أن د بمثابة تحد التي تع هذه األسطورة الغريبة" فنيق"

، وأن لدى الملتقى مفهومةكون ت نوظيفتها أ لهدف من استخدام األسطورة في أداءا

  :يقول أدونيس.يكون مدلولها العام متجاوبا مع حقيقة مشاعره 

                                                           

)�
  (Sّ� إ D0ا��Y����� : ،�O�0�(ا��� ا���
� ا���)�� وا�����W^ ا��و5(اه ^�0�_G( ،

  .���ص
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 فذْ، ِإيقُن يحنُضهِاللَّ كَأ يبفُُأ يتَ قرود؟ه  

 وغَالزب اِئالضكَ عتَ فَيتَهدِل يثْمل؟ه  

 وينَحمغْا يمرك الرمَأاد ،ي تَ مٍالَعحسه   

 وام هثَّالْ ووالَ ررِي تُذلَّلْا_هُ يدون الذتُ يحب؟ه .  

 نا، كان شاعر)1(*، وهو طائر أسطوري يستوقف رمز الفنيق في هذا المقطع    

تتعلم  جوع إلى الحياة حتىإلى الر كيف السبيل) فنيق(يسأل هذا الطائر  "أدونيس"

  .األمة وتحيا بعد موتها

   ّ للبحث عن مصادر األساطير، يجتهد دائما  "أدونيس"ومن هنا نجد أن

وترتب على ذلك ...ة بهة خاصإنعطافة كبرى لبلورة رؤي... «ل له بذلك لتشكّ

ها،ومن خاللها رؤياه ويمنحها شكال د فيسالبحث عن رموز وأساطير وأقنعة يج

  »ملموسا

م أساطير العالم،فجاءت قصائد على أهاعر في أن يتعرف لقد ساعدت ثقافة الشّ    

 "أدونيس "الباحث في شعر نثم إ. اإلنساني والكونيمعبرة بالفعل عن المعنى 

ا األولى ،فأممز أو األساطير إلى طريقتين اعر يلجأ في توظيفه للريكشف أن الشّ
                                                           

��I�d Ud ���ة   (*)��� e���M� أ�7(ري آQ��� 7�<ا fهgd ��، آ��� D� )رة، وه)
�Wا� ��
� :"ا>�7(رة �، وFd(ل F��ّا>���Q� ا������� و��
�ر ا���WF�1 ا� i��0 ن��M� آQ Uأ�

)ّ.I0 أن ��
�UVW، و
 UIG�.� �_.0 ن��د، 0@�ج ل �VA^ إ�X رآ�ن D�.0 �(ت هgا ا�7�M�، آ�
1َ" 1��\""�D هgا ا����د، �Zk)�Z ��IV0 اg وه ��VW� ا���ة i��0 �I^د.  
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ة فيصعب على ا الثانيموأ .دة ال لبس فيها وال غموضمجس ة،األسطورة جليفتبدوا 

 إلى اإليحاء الذي يتحدد من اعر يعمدالشّ ألن القارئ العادي أن يكتشف خيوطها،

  .»الريح أوراق في« الغموض، دون اإلشارة، ومثال  ذلك قوله في قصيدة خالل

  

  اي وجه الممنِكو ،جقْفُاُأل ه 

.)1(قْرِتَاحفَ و، َأكسمشَ ريغَ 
 

كيف تكون الحياة ووعالقته بأسطورة فنيق،  »اإلحتراق«فالذي ال يدرك مغزى    

في كثير من  "أدونيس"د يعم.عري هب، ال يستطيع أن يدرك عمق المقطع الشّفي اللّ

ة، لتظهر فيما بعد تجليات استخدامها، فطائر كلمة دالّشعره إلى التركيز على 

 "أدونيس"اعر لم يصرح بذلك، ونجد هو المقصود في هذا النص، لكن الشّ "يقنالف"

ره للحياةيلبس في شعره األسطورة، يحل فيها، وعن طريقها يمرر تصو.  

ة على مقاطع وجسنالم »أميرة الوهم أرواد، يا«بـ ة ونجده في قصيدته المعنون   

الداللي المشحون بالتجربة  هالذي يأخذ في محتواه بعد" أرواد"توظيفه لرمز 

  :في المقطع السادس اعرالشّ ة، حيث يقولعوريالشّ

   لُّا الظَّهيَأ الحظُور، ةَيرما َأي مِهالو ةَيرمَأ اي ادورَأ

                                                           

)�
  .��، ��د0(ان أوراق �1 ا��0= ص ص: أدو���)  
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  وَأنْت اَألرضَأنَا رِياح تَهاجِر، و كمّا، ّأنَورِذُج ني متاَآل

 ينيع كحُأ ك، لَورضالح ةَيرم، َأمِهوالْ ةَيرمَأ ا، يادورَأ

يجلالنَ دهارو ،في عرتْي َأوقرك سةَينَف ذَالعتَتَ ابرجرح تُوبح1(ر(.  

جاءت  امز، ومن هنّملة بروح الرفي هذا المقطع، جاءت مح "أرواد"فداللة     

تبدأ الطفرة في توظيف .د غموضا وإيحاءا عميقافة، وأشّورة مكثّتداعياته بص

من  »مادبالبعث والر«ةا من قصيدته المعنونبتداءا يا،لألسطورة توظيفا فنّ "دونيسأ"

ة، وتلين الشعري "أدونيس"، حيث تتعمق تجربة »الريحأوراق في «خالل ديوانه

كانت  »الموت والبعث«تجربة  ، فبالرغم من أن"أدونيس"ة في يد عرياألدوات الشّ

د، ومن هنا من هذا العمل تتجد ا، ابتداءالنبرة اعر منذ سن مبكر إال أنلصيقة بالشّ

السالفة  »مادالبعث والر«نا نقف عند داللة التوظيف األسطوري في قصيدتهفإنّ

رماد  -�-الغربة نشيد -�الحلم،  -�(تتوزع على أربعة أناشيد الذكر، والتي 

  ":رماد عائشة: "يقول أدونيس في) ترتيلة البعث -�-عائشة 

ةَشَاِئع جنَتُارا العجوز صٍفَقَ َلثْم ملَّعق،  

  ررالطَّو اغْرفَالْو امِكَّالربِ نمْؤتُ

قَالْبِوضاء قَالْودر 

                                                           

)�
  �����9ر �UVW صا�)  
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 ريخَ ةمجنَ َلكُومِ جالنُّ ُلازنَا مهابدهَأ   

   َإ وُلقُتَ ةٌشَاِئعن عمنَرا سحالَبِ ةٌاب طَمر 

  ةٌشَاِئع جنَتُارا، فنَيقَينا الجديد في حي1(انَات( . 

    ويمثل القيامة " الفنيق"ها خيط واحد، وهو فيها يجمع القصيدة ويشد

ودالليا، يا جديدة مبتكرة فنّ)ماد البعث والر(والبعث، وقد جاءت القصيدة 

عر التجريبي استطاعت أن تستوعب لهجة وكانت حلقة من حلقات الشّ

الحادة منها والرافضة،  .ة والغريبة في بعض منهاة والمعمقّالموحي "أدونيس"

أدونيس"رت بعمق عن رؤية وقد عب" ةالكوني. 

ال تعرقل ،عناوين الصغيرة التي تنسج جسد القصيدة، وعمق روحها لاف

و إنّما تصب في النهاية في رؤية واحدة المفتاح ، الشعوريةوحدتها تدفق 

ت داللة كبيرة من الكلمات، عمقّ ، التي استدعت مجموعة»فنيق«هيفيها، 

اللهب، اإلحتراق، الرماد، جمرة، (من هذه الكلمات نذكر  »فنيق« األسطورة

 ...).النار

حيث  داخل بنية القصيدة تختفي معالمه) مادالبعث والر(البيت في  نكما أ

 تتقاطع ةة وعضويعقدة حي«عتبارها با ندماجا ببناء القصيدةته أكثر امهم تصبح

                                                           

)�
  .��ا���9ر �UVW، ص )  
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ة والمضمونجميع مظاهرها الشكليية، وتتحرل بعضها البعض، على ك ويكم

 .)1(»منسجم و نحو تناغمي

، أن يتقوقع في عمق )مادالبعث والر(في قصيدة  "أدونيس"إستطاع   

ة ي محض، وأضفى عليها من تجربته الشعوريئاحاألسطورة، فجعلها ذات بعد اي

رك نفسه ه استطاع أن يشألنّ "أدونيس"ة، فكانت مثال حي إبداعي في شعر والحياتي

منهم وال تحمل  في الشعور بالغربة بين أناس وبيئة ليست) فنيق(األسطورة ورمز

  .هم ومصائرهملمضمون ومغزى قيم

إلى توظيف الرمز واألسطورة في بنية  "أدونيس"لجوء  نومن هنا فإ  

ر عنها ة عندما عبوخاص ،لها، كلها زادت من ثراء عمله الفنيالقصيدة واستلهامه 

اعر بالثقافة بتجربة جديدة، ومن أسباب غموض الشعر العربي الحديث يتباهى الشّ

سطورة في الثقافة وسعة اإلطالع، من خالل اإلكثار أو االلحاح على استخدام األ

  .الغربية

ة ة الحديثة، ويضفي عليها أبعادا فنيعريلشّيثري توظيف التراث التجربة ا  

القارئ أفقا و ة لم يكن من الممكن استحضارها بدونه، تفتح أمام الشاعر وإنساني

حوارا جماليا مع التراث  "أدونيس"ة، فلقد أقام ، يوحي بدالالت متناميغامضا

على  »أوراق في الريح«العربي خاصة التراث الصوفي، حيث يتكئ في ديوانه
                                                           

)�
  ( D
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في النص  الل تحوري مثلت أوفالوعي الصوفي معرفة ولغة، ولعل كتابات الن

أوراق في" دونيسي في ديوانه الت التي شهدها النص األاألدونيسي، وأن التحو 

  :دونيسلنفري تناصيا، يقول أناص وإحياء اتعيد ت" الريح

 يادعبَأ تْددري ووِخَطْ اَلقَ -�

  )1(»ادمر ةموي كَف بٍقْثَ نم قَيضَأ اةُيحالْ ونكُتَ دقَ« 

دخل  وقال لي أقعد في ثقب اإلبرة وال تبرح وإذا« :وهو ما يقابل عند النفري قوله

 ي ال أحب إالّواخرج فإنّ فال تمسكه، وإذا خرج فال تمد الخيط في اإلبرة

  .ريهذا الكالم موقف التية عند النف ، وقد شخص)2(»الفرحان

ري وتذيبها في الراهن متص لغة النفويبدوا أن نصوص هذا الديوان ت  

أدونيس في اإلجتماعي، ففي كل موقف من مواقف المخاطبات نجد له مقال عند 

  :يقول" أوراق في الريح"هديوان

 ابِذَعالْ توص يف وُلهجمالْ دعومالْ -�

  يابِهِإ يِل يطُختَ ربِإ -�

	- عيتْم دي، َأوبِرين وجُأالْ هقْفق يِل ُأر1(ي ؟ابِتَي ك(  

                                                           

)�
  .�د0(ان أوراق �1 ا��0=، ص: أدو���)  
)�
  (�F0رز Qو�Qو� :0ّ��0� وا��F��� أدو���،  �m�d��ات ا�.�ا"� �1 ا��ؤ0� ا��) ��)&7�

� وا���(م  RVG ا��3� وا>دب ا���
�، آ��� ا>داب وا��3�ت وا���(م ،)�.�n�ات���V�oا
A ،�����IAoيا���� D
 �
� ا������- �Gص - أم ا�&(ا ،�MاS-ا���.  
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   كل من الرمز و األسطورة،باعتبار أنّه ،لجوء أدونيس إلى توظيف إن

وفلسفتها وتجربتها ات الحداثة سنادا إلى جمالياستطاع من خالل توظيفها، وا

ةالخاص.»2(»مزيمكن التقرب من فهم نسبة حضور الغموض في هذا الر( ،

 - وظيفومن خالل هذا الت –ه ليصل إلى حقيقة مفادها أنّ .وكذا في األسطورة

  .لة لزعزعة الكون والنفس معامنهما وسيلة مقات خذيعيد لإلنسان عفويته، ويتّ

  :التركيبيالبعد النحوي اا  - ثانيا

، والتقديم  ، وتسكين حرف الروي ، كالضمائر المبهمة نعني به التراكيبو  

عري الحديث الخروج عن القواعد ، فمن أسباب الغموض الشّ والتأخير في الجملة

ةالنحوي وإلغاء لهيئة  الربط الحديث هو تحطيم لقواعد الربط المألوف« ، إذ أن ،

تحل محله حالة من التنافر والتناقض الذي ة والتجانس الشكلي،الوحدة المنطقي

ة القابعة وتحطيم األلفة النحوي ، م المتلقي بعنف، يصد دد لتفجير داللي معقّالمولّ

ةفي حساسيته الجمالي أدونيس"يقول  .)3(» ة، وتزيد من غموض الداللة النصي "

  ):أسيلِْل اتٌملكَ( في قصيدة

  حين َؤياخي صتَما الْهُلزِنْم: 

 ىدنَ ، الَةٌربّقُ ، الَبشْع الَ  

                                                                                                                                                                      

)�
  .	د0(ان أوراق �1 ا��0=، ص: أدو���)  
)�
  (���  .���ا��3(ض �1 ا��� ا���
� ا�.�0/، ص: ا
�اه�R ر�
)�
  (UVW� KA�صا�� ،���.  



 ا����� ا���� ا��� �� ا����ض ��هة:                                  ا�
	� ا�����

 

 
73 

 اهابدهَأ حتَفْتَ  

 اهاكَبشُّ حتَفْتَ  

  ُلخُدا، تَهلَبقَ نكلَ... سِملشَِّل  

.)1(ىدص وَأ ةٌوقَرحم ةٌاشَرفَ 
 

نية شعرية تتالحق وحداتها في شكل  ة، لتشكل بلى الجمل دون روابط نحوياتتو   

  .بس الدالليل يلقى على النص غاللة كثيفة من اللّد، مممعقّتراكمي 

ة ة الداللييع أكثر الروابط النحوية في النص بحيث تضظميالبنية النّوقد تتحطم   

الذي يحاكي  ح الالنهائمن النقاط والفواصل وحروف العطف، لتغدوا مجاال للتفتّ

البنياألطفال(في قصيدة " أدونيس"ل ة، ليساهم في غموض النص ، يقوة اللغوي:( 

      -  فغُ يارِب لَالصاتْو 

 .اتْمو رجالفَّ قَرغَ   -      

 اْلفَطْاَأل نكِّلَ   -    

 سمالشَّ هجو ُلمحي عبنَ  -    

         _مَأ نماَأل اجِومس 
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   _     ف1(ْلالَّشَ ي(
 

ابط نحوي أو داللي مما قد م بال روالتراكم المتضخّها بنية القطع والفصل إنّ

) التركيبي(م النحوي يؤدي إلى السقوط في شراك اإلبهام، ويظهر هذا التحطّ

الذي بدوره  الروابطذف الشعري الحديث، والذي يتجلى في حة في النص خاص–

  .ة الجملة بما هي تنظيم واضح من القوانين المألوفةيدمر بني -حذف الروابط

بمرجع  .ةة الدالليلق للضرورة النحوييتع ستعمال الضمير الذي بدورهوكذا ا  

معين يسبقه، إذ أن تحديد داللة هذا المرجع قرينة تعين على إزالة اإلبهام الذي 

ألن معنى الضمير وظيفي  وهو الحاضر أو الغائب "ستعمال س بالضمير عند ايتلب

المرجع لفظا أو رتبة، وبواسطة هذا ب إالّ ة معجمي على إطالقهما، فال يدل داللة

ن، وتقدم هذا المرجع لفظا أو رتبة أو هما معيل الضمير على أن يدالمرجع يمكن 

   )2("معا ضروري للوصول إلى هذه الداللة

ه في حالة ، وإبقائ المرجع بإلغاء وظيفته فالشعر الحديث هو الذي يحطم قاعدة

في " أدونيس"يقول .واإليحاء، على النقد والغموضياب مجهولة تتفتح على اإلرت

  ):القافلة(قصيدة

 اءسالنِّ ةينَفس يف دعصتَ
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 اءمس الَ ضرَأ الَ

 ؟ينَأ نا، مهلَُأستَ

 اجوماَأل ثثَج نم ةٌلَافقَ

 هلَِإ الَ ءيشَ الَ

يألُسها، مَأ ني؟ن 

 :رخْالص قَوفَ بتُكْتَ

حين يوتُم البحر 

يبثُع فنَ يندهي)�.  (
 

    فهممير في الفالضبال ، فإذا جاء  معناه جملة العربية ال بد أن يكون له مرجع لي

مائر ال تخلو من فالض«مرجع إلتبس األمر على السامع أو القارئ وتاه معناه، 

جع معين على مرمير في الجملة الغموض وقد يقف المرء عاجزا عن إرجاع الض

وذلك لعدم وجود قرينة محددة في النص أو الجملة تعينه على تحديد هذا 

»المرجع
  ):ةْارجح همفَو هتُعمس( يقول أيضا في قصيدة  )1(

    _سمتُعه فَومه حجةٌار 
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 اهيدرُِأ الَ ايطَخُ «_   

 ،ةٌيبت، رةٌيلَقثَ_    

   _وهذه الَسليِس 

 ا،هيننر ي، فوتُمَأ_  

  _الَسسلي حديدلَّا َإهه« 

  _اَلقَوالتُّ، ورابف ،ي فُجونهو ،صتُوه غوةٌاي: 

  _»السالْ ةُاعجِي تَتجِتَمْ ، لَيء1(»يء( .  

   حدث لى يفاستخدام الضمائر على هذا النحو المعمفي النص ويدخله في  اًبس

نراه يفتتح النص بضمير ال ) سمعته وفمه حجارة(دائرة الغموض، ففي قصيدته

من  "أدونيس"يعود على مذكور سابق فال ندرك مدلوالته، وال مقاصد 

د ضرب من ضروب الغموضاصطناعه، وهذا يع.   

  ك في بث الغموض في أرجاء النص ه يساعد بال شّا تسكين الروي، فإنّأم

ة، ة معربغة العربياللّ ، فمن المعلوم أن الحديث عرعري، وهو كثير جدا في الشّلشّا

لإل وأنعراب أثر كبير فهم المعنى بمعزل عن اإلعراب، في المعنى، بل اليكاد ي

لذلك فإن اعر المعاصر يتسبب فيه الشّبس أو الغموض الذي ة اللّالتسكين  مطي
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ة التي تميل إلى هجة العاميغة أو اللّعره اللّشّعندما يحرص على أن يجاري في 

  .التسكين

  عر الحديث القائم على أكثر من الشّ ونجد أن��% اكن في من الروي الس

النحوي الداللي على  ات أسطره، قد حطم التقليد المألوف قديما، وفتح التركيبنهاي

أفق الحركييام رثية األم(في قصيدته "أدونيس  "د والغموض يقولة والتعد

  ):الحاضرة

 _يجَأ ُلهالْ نخْصالْ ةَرارِجهح 

 اهفَالشِّ ي، فةٌوقَنُخْم ةٌيدصقَ_ 

 _وفْيهالْ مجامابِالنَّ ةُوسحه 

 _حمَأ ةٌامو زهَأ ةٌرلَّْإ و1(. ه(  

إيقاعي يلغتي نفتح أيضا على انسياب ي -التركيب النحوي الداللي - هذا  ما أنكَ

ة ة في أنساق مغلقّعريما من شأنه تحديد القراءة الشّحة، وكل ة الواضالوقف

ةفي المقطع الثالثون من قصيد "أدونيس"ة يقول جاهز )يحأوراق في الر:(  

 _قَرتْص بين فُجفَاِئخَي الونه  

 _لَّالْ ةُثَّجِلي وحربالْ اءمةْينَد، 
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 هينَزِالح ارتَشْعبِ تْعنَّقَتَفَ_ 

 _ورسمالْ تعفَاص1("ه( .  

عبد القاهر "، التي رأى فيها سبة إلى معالجة مسألة التقديم والتأخيرا بالنّأم

تزال ترى  ف، والن، واسع التصرالمحاس كثير الفوائد، جم باب"ها أنّ "الجرجاني

شعرا يروقك مسمعه ثم تنظر ه، ويلطف لديك موقعراقك ولطف  فتجد سبب أن

عندك أن 2("فظ من مكان إلى مكانل اللّقدم فيه شيء، وحو(  

لة، مثلما فهم النحاة العرب والتأخير ليس تعديال في ترتيب الجم فالتقديم   

ة أو من ة إلى الفاعليير من المفعوليما تغيإنّ«" جرجانيعبد القاهر ال"سوا ودار

في هذا التغيير يكون  ة وة إلى اإلبتدائيأو من الخبري،  ةالمفعولي  اإلضافة إلى 

لق منالمتع3(»ةاطا للتأكيد، اإلثارة، التدقيق، اإليحاء والحركة الداللي(  .  

ة لها كاألعداد ة ال نهايغوية والتراكيب اللّعريالمعاني الشّ أن "الباقالني"يرى 

ل وليس لها آخر، ومن ثم كانت سواء بسواء، لها أوال محدوديرات ة للمتغي

ضافة إلى أخرى لبالغة الغموض، وتوسيعا لمتاهة عري اة في النص الشّظميالنّ
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عر الحديث، حسب درجات العدول عن قانون ة في الشّالقراءة المتوفرة المتباني

 ):قصيدة الغريبة(في ) التأخير بذكر المخاطب: ("أدونيس"يقول .التقديم والتأخير

 دشنْا ُأاذَم ُلَأسَأ_ 

 يدقَّي مكَو الْحرفُ _ 

 .ةْقَهرالم ةفَهرالم ِلاصفَمالْ ي، فورعشُّالْ ُلعجي مكَ_ 

 يتْ، الْ ىري االَى مرتَ يتالْ _

 قْشْرِي فَيكَ حبالص ُلدتَ_ 

 دشِّنُا ُأاذَّم ُلَأسَأ_ 

 . )1(...اهدغَِل يتجوزِل_ 

عر ه في الشّعر قديمه وحديثه إال أنّالتقديم والتأخير كثر في الشّ هنا فإنومن 

متداد المعنى في أكثر من سطر ا وغموضا الالحديث أكثر بروزا، بل أكثر لبس

  .عريشّ
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  :البعد اإليقاعي -ثالثا

 ا، فاإليقاع قد يكون سبباة وترابطها موسيقيعريهو الوزن كتداخل األسطر الشّ

في القصيدة الجديدة أو عري طر الشّالس إذ أن. عر المعاصرفي  غموض الشّ

داخل األسطر الشّتة، قد ال يعرف القارئ له بداية وال نهاية، فتالحداثية أو عري

  .؟ ؟ ومن أين يبدأ يفهم القارئ من أين ينتهي داخل المعاني والتت

 القصيدة أو المقطع، بل حتى فيضمن  ةر عدع بين أبحاعر ينوفنجد الشّ     

طر الواحد، ذلك قصد الس»يد الموقف الشّتجسحركة التجربة ع وعوري المتنو 

ة، تحويله إلى ما يشبه المتاهة اإليقاعيام اإليقاعي،و ظّإضافة إلى قلب النّ المتحولة

ة، بحيث يصعب تحديد ه المشوش القائم على عمق البنيبتعقيده وغموضه وتدفقّ

  . )1(»محه وإدراك نهاياته على القارئ غير العارف بأسرار اإليقاع الحديثمال

إلى التنويع ضمن المقطع الواحد، بل في السطر الواحد،  "أدونيس "وقد ذهب

  ):السديم(يقول في اللوحة الثانية من الدور الثالث من مأساته 

 اتْولَا الصنَحرج ولَ_ 

 _غَونَلْسا بدملْكَالْ اءاتْم 

 اْلفَطَْأالْ رجفَ_ 
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 انَرفَكَ ولَ_ 

 _وا الْنَّفَدماضي في سراْلو 

 . )1(اْلفَطَْأالْ مِسابِ_ 

إلى تفعيلة المتدارك ) فاعالتن(تفعيلة الرمل اعر في هذا المقطع من ل الشّنتقا

لكن هذا ) فعالنفعلن، (رتين بتفعيلتين متغاي" الثالث"طر الواحد ن السولو) فاعلن(

  .ةافيهما من البحور الصن، لكونّلتيسهال لتقارب التفعي لع يظّيالتنو

دة كرد فعل من ة الموحوالقافي ر من سلطان الوزنالتحر "أدونيس"وقد حاول 

دى الطويل، وكذا ردا للملّل الذي عر العربي على المالتي طبعت على الشّ تابةالر

ين نفتاح على المضاما تابة، وذلك من أجلالر تلكاء عراء من جرنتاب الشّا

عراء إلى تكسير الحدود بين ع الشّضافة إلى تطلّواألشكال الجديدة عند الغرب، ا

عر، ونجد ة في الشّة والمسرحيو الملحمقصة ة، أي محاولة خلق الجناس األدبياأل

مجنون (ة عري، كما فعل في مقدمع المسرحي للعمل الشّح الطابيوض "أدونيس"

ي، وقد أصيب بخلل يصور هذا العمل عامل جند ":، حيث يقول )بين الموتى

الذين رآهم،  ه يتحدث مع أصواتل دائما أنّفهو يتخي. ه في آن معاوتشو عقلي

ما يوحي بالطابع المسرحي خصيات مثم يأتي إلى تحديد الشّ. )2(»...بملء عينيه
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كما يقوم بتقسيم المقاطع حسب توزيع  ه، أصوات، الصدى،لمجنون المشوالجندي ل

  :األدوار كما فعل في نفس القصيدة

وتْص ":يابِاعيقْرِالطَ ر  

    رم ى شَلَعقيقي  

    وابثْح َلالَخ بيتي  

    عِل نٍفَكَ نميت   

    اعبطَ ةٌءرتُزقَا بِهالْ بِصعيقْق   

    يابِا عيقْرِطَالْ ر  

الصقَ: ىد.....1("يق(  

د األبعاد و ة كتعداء القصيدة بالعناصر المسرحيمحاولة إلغنّ"...  وهي

جوانب اإلضاءة وتعدد األصوات وخلق التيعلى  ة والحوارارات والعالقات الداخلي

  .)2("مستويات مختلفة

ال تستوعب المضامين الجديدة، تم ال القديمة أصبحت وذلك نظرا لكون األشكّ

  .ال مختلفة أخرىلها إلى أشكّتجاوزه 

" المتدارك"و " الرمل"يع بين بحري نوإلى الت يلجأ) الثائر(ونجده في قصيدة 

ع لكن بطريقة أخرى حيث ال تتوزع القوافي حسب نظام متبع ومضبوط، بل تتنو
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كلية ابتداءا من هذا اعر قد بدأ مرحلة الخلخلة الشّالشّ نتظام وكأنالقوافي في غير ا

  :من بحر الرمل هي التي" الثائر"تقطيع قصيدة العمل، وهذا يبرز من خالل 

  كدنْز فٌاصا عي راِئا ثَي دشُ -

  كدنْ، زنفُاصا ع، ينرِئاا ثَي ددشُ -

/�//�/� //� /�  /�//�/�   /�  

  التن    فعلتن    فاعالتن    فاعفا 

  كدنْب قُشَعتَ ،يهتَشُتَ ياِلعَأالْفَ 

  كدنْب وقُشَع، تَيهِتَشْتَ  يِلاْعَألْفَ

/�//�/� /�//� /�//�/� /�  

  فاعالتن    فعلتن  فاعالتن    فا

اْم هالْ والَعم بعدك  

اْمهلْ ولَاْعمو بعدك  

/�//�/� //�/�  /�  

  عالتن   فعلتن   فااف  

 هذه تَ ةٌلَزِلْزنُرلََإ وا،كَي 

هذيه لْزتُلَزتَ ننُرلَِإ واكَي 

  ///�/� ///�/� /�//�/�  
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  فعالتن   فعالتن  فاعالتن  

  اْهرثَأفَ - 

  اْهرثَأفَ - 

 ///�/�  

  فعالتن  

  َأورِداْه  

  ///�/�  

  فعالتن  

لْويلَّلْاَ كاحد حدك 

لْوكُيلَاْ وحدد حددك 

/�//�/� /�//�/�  

  فاعالتن   فاعالتن 

ولْاَ عِسنْدذَا ِإيتَْئا شِإ، ون تَخْا تَْئشصرا ه 

وسعِ سدنْداْذَِإ اْي اْتَْئش ِإون تَخْ تَْئشصراْه 
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/�//�/� /�//�/� /�//�/� /�//�/�  

  فاعالتن   فاعالتن  فاعالتن   فاعالتن

جميخُارِتَّلْاَ ع نْعدك 

جممرِاْتَتْ عخُي نَعدك 

/�//�/� /�//�/�  

  . )1(فاعالتن   فاعالتن 

في هذا المقطع على الوزن، الذي هو من بحر الرمل،  "أدونيس"لقد حافظ 

عري، ومن ولكننا نجده قد خرج لنا بالجديد يتجلى في خروجه من نظام البيت الشّ

أدونيس "اء هذا قد فتحجر" لنفسه حريالت، وتوزعت ة أكثر في توزيع التخي

القافية في غيأدونيس"ما ة كأنّر انتظام حري" ود القوافي إلى قصد الخروج من قي

ها ربما احساسا منه بأنّة التنويع فيها حري» ...ج والتلوين تشل حركة التمو

القراءة الحديثة يجد ات فالقارئ غير العارف بفني. )2(»الالقصيدة شالموسيقي في 

  ؟ عري من أين يبدأ وإلى أين ينتهيصعوبة بالغة في تحديد السطر الشّ

لد لديه غموض في التواصل مع يتدفق والوقفة غائبة ولذلك يتواليقاع فإ

  .النص
                                                           

)�

�د0(ان أوراق �1 ا��0=، ص: أدو���)  .  
)�
  (Y���0�، ص -ا��� ا���
� ا����O�S� : ا��D0 إ��)�� وا�����W^ ا��و5(اه ^�0�_G���.  
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نجد القصيدة القصيرة أو قصيدة الومضة أو القصيدة البرق، وقد  ضافة إلى ذلكا

يقول " أوراق في الريح" هكلي عمليا في ديوانشّون القد مارس هذا اللّ هوجدنا

  :"أدونيسّ

  اطَوس ةْرْأفَلِْل طعَأ«

 اةْغَطُالْكَ رتَخْبتَتَ  

رْأم الفَحةْر مخُزبٍذْئبِ وم و1(»اةْشَب(  .  

التي ...) السلطة والقهر(تحتل الصورة الومضة التي تحيل على ثنائية  فال   

ما تتجلى في شكل ومضات خاطفة تشع في فضاءات النص، تلبسها الفأرة، وإنّ

 ّ ة ومشروع شامخ مفعم اعر والناقد صاحب نظريالشّ "أدونيسومن هنا يبقى

حر الغامض واألسرار الدفينة على الصعيدين اإلبداعي والنقديبالس.  

  

 

                                                           

)�
  ��د0(ان أوراق �1 ا��0=، ص: أدو���)  
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اًوآخر الًالحمد هللا أو ا وبعدا وباطنًوظاهر:  

لنا من خالل هذه الفقد توصةسارد يلي ة نتائج نحوصلها فيماإلى عد:  

�- عمية، واستخدام المعنى المغلق الذي الغموض خالف للوضوح أو هو التّ إن

 .اقدبشرح من األديب أو النّ اهر، وال يمكن فهمه إالّعليه الظّال يدل 

�-  الظاهرة الغموض يعود إلى أصيل لالتّ إنة حركات أو المذاهب، األدبي

االغربية، بدء بالرة، فالومانسيردمزية، فالدائية، فالسر ة، إلى جانب تأثّريالي

ا ه وطرائقه أساسنماذجا من خذًمتّ "أبولينير"اعر أدونيس بأفكار الشّ

ة بيكعجاوز والمغامرة، إضافة إلى إعجابه بالتّجريب، والخلخلة و التّللتّ

ة، وهما حركتان فيهما من المبادئ والخصائص ما يدعو إلى والمستقبلي

 .الغموض

�- تّقد العربي القديم في ارتباط النّا إناللّ ائد في بيئةجاهه السمين ين والمتكلّغوي

ة ن جهوق اإلجتماعي م، والذّ ةن جهة العقل المنطقي م، وبغلبوالفالسفة

ر ظاهرة الغموض في جانبيها قد العربي الحديث الذي يفسثانية، وكذا النّ

زعة ومعالجته النّ -يالفنّ- اريخي واإلجتماعي، وإرتباطه بالجانب الجماليالتّ

ة و الميتافيزيقي"خبةة النّنظري "سع، وتص مع الواقس قطيعة النّالتي تكرغ و

م اإلنفصال بين وتعم.ة غات واهيديد إلى حد اإلبهام بمسوالغموض الشّ

بين عب ولة والشّر بين الدنفصال المبرا على االاساعر والقارئ قيالشّ
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ق البيئة في فضاء خاو من الحوار لى تعلّطبيق الذي أفضى إنظير والتّالتّ

 .واإلبداع

عرية صوص الشّالعجز أمام النّ قد في اضطراب يصل إلى حدوقع النّ  -�

الحديثة وبغموضها الذي استنكرته الغالبيعر في مقابل ته هجينة للشّة، وعد

مزيةة الوضوح التقليدي. 

�-  قد الغربي فهو يتجلّا عن الغموض في النّأمى في صفة خياليأ قبل ة تتهي

صل ما يتّغة؛ أي ة للّحويياغة النّعبير المنطقي، أي قبل الصمرحلة التّ

عري في حدودهالشّ بطبيعة الفن الضيقة، وال يتعداها إلى الجمالية ات الفلسفي

ةوالحضاري. 

�-  الغموض صفة إيجابية من حيث كونه خاصيبة من عالقات ة مركّة داللي

البنى ة بين جدليالسية والعميقة، فالغموض في القصيدة طحيته إذافقد شرعي 

أل إلى تحوة العيب شكليم ة لهزيمكنها اختزال مختلف العوالم المعرفي

ج عميق عالم متمو، عري الذي هو عالم ذو أبعاد ال متناهيةص الشّالنّ

 .بشفافية دائمة

�- هو حلّ "أدونيس"الغموض من وجهة نظر  إنوح ة وجسد يأوي إليهما الر

ة يعترف بشرعي مجموعة من المعارف والعلوم، فنجدهعري بوصفه الشّ

ة، فقد طرح مسألة ا فحوى هذه المشروعيعر ويدرك جيدفي الشّالغموض 
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ص عد المعرفي والجمالي للنّبة بالخاص ، واهتمالغموض من زاوية جديدة

 .ةيجابيصف باإلدت الغموض وجعلته يتّعري، فهذه األبعاد هي التي ولّالشّ

	- وإذا ما أردنا حوصلة الدت إلى ميالد ظاهرة الغموض فيوافع التي أد 

ة أسباب عديدة يأتي في ثم نا نقول أنعر الحديث عند أدونيس، فإنّالشّ

مقدمتها غموض العمليوكذا تناسل  ، غةة، وطريقة استخدام اللّة اإلبداعي

 .الخ...المعاني وغموضها


-  ا بالنّأمة والنّسبة للبواعث اإلجتماعية فإنّفسيل الغموض يمثّ نا نستنتج أن

ر ثام عن بعض األسراإلنسان، وسبيل نجاحه في إماطة اللّا لا وجوديباعثً

واهر ، والتي منبعها غموض الظّ...ةضاريالتي استفاد منها في حياته الح

ةالمعاشيما هذا . فسي لإلنسان رت بدورها على الكيان النّثّة ، أاإلجتماعي

ظري لت إليه من نتائج في الجانب النّتوص. ا على مستوى الجانب أم

 :طبيقي فقد حوصلت نتائجه فيما يليتّال

�-  يوان د يعد "دراستنا الذي هو محّل -ألدونيس" يحأوراق في الر- 

عماق وأغوار ظاهرة الغموض في ثابة سفينتنا في مسيرة كشفنا عن أبم

 .عر الحديث الشّ

�-  الغموض"مصطلح  إن "يتحدد في خاصية اإليحاء والتعدس الذي د والتلب

 .مكنونه مباشرة وبيسريفصح عن 
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�-  أوراق "  همن خالل ديوان "أدونيس"من مظاهر الغموض في شعر  إن

يحفي الر "غوي، والغموض على الغموض اللّ: ا حولتتمحور أساس

مستوى الصمزورة، وكذا الغموض على مستوى األسطورة والر. 

ف، ى بالخروج عن المألوه يتأتّغوي أنّة الغموض اللّحينستنتج من نا  -�

وذلك باستخدام لغة جديدة غير مألوفة عن مشاكل معروفة، فنجد 

د وعي على الوعي لصالح تعدسقاط محور الالّإلى إيعمد مثال  "أدونيس"

خفاء المعنىغته تقوم على الكثير من الغموض ول المعنى حتى أن. 

�-  ثم بنظم جديد ها تنفرد ورة التي قد تكون غامضة ألنّنأتي إلى الص

ا في استفحال ظاهرة الغموض من أجل فتح ا رئيسيتلعب دوروهي 

ختراق المجاهيلالبل الس. 

�-  عبير عن تجاربه للتّ "أدونيس"األسطورة بمثابة أداة اعتمد عليها  تعد

من ئية الخاصة ، فلم تكن بالنّسبة له مجرد استعراض عابر لجملة اإليحا

ر عن جربة رؤية تعبالتّدت هذه ما جسة، وإنّات األسطوريخصيالشّ

 .جربةحساس صادق بهذه التّإ

�-  دونيسأ"لجوء  كما يعد" مز واألسطورة في بنية إلى توظيف الر

ة عندما ي وخاصا زادت من ثراء عمله الفنّه، كلالقصيدة واستلهامه لها 

ر عنها بتجربة جديدةعب. 
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	- عر العربي الحديث الخروج عن القواعدمن أسباب غموض الشّ إن 

حوي مائر على النّوابط، واستخدام الضة من خالل حذف الرحويالنّ

امة الغموض، إضافة إلى بس ويدخل القارئ في دود اللّي يولّالمعمي الذ

ا عر الجديد، بل وأكثر لبسا في الشّأخير ونجده أكثر بروزقديم والتّالتّ

كثر من سطر شعري، وكذا تسكين ا المتداد المعنى في أوغموض

عري الشّ صالغموض في أرجاء النّ يساعد على بثّ ه بالشك، فإنّويرال

 .عريص الشّا في النّر جديوهو كث


 دة كردر من سلطان الوزن والقافية الموححرالتّ "أدونيس"لقد حاول   -

ويل، عر العربي على المدى الطّعلى الشّ تابة التي طبعتفعل عن الر

نتاب الشّالملل الذي ا وكذا ردعراء جرتابةاء تلك الر. 

ة ومشروع شامخ مفعم اقد صاحب نظرياعر والنّالشّ "أدونيس"يبقى  -��

بالسحر الغامض و األسرار الدقديعيدين اإلبداعي والنّفينة على الص. 

ه هذا البحث لم يقل الكلمة األخيرة في هذا الموضوع ولكنّ وبعد فإن

من أبعاد أخرى وهذا من سنن  ظر فيهته، والنّا ويمكن تنميارتاد أفاقً

  .البحث العلمي

  .بيلا إلى سواء السبيل، وهدانا جميععراء إلى اإلبداع النّوفق اهللا الشّ
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 .بن الهيثم، القاهرةرواية حفص ، شرفت بطباعته، دار ا: القرآن الكريم -

• قائمة المصادر: الأو: 

صياغة ،  ، بيروت بايح، منشورات دار األدديوان أوراق في الر: أدونيس -�

طبعة جديدة)����-����(ة نهائي ،. 

شر، س باعة والنّة للطّأسرار البالغة، المكتبة العصري: القاهر الجرجاني  -�

 .م����-هـ����ط، 

د رشيد رضا، دار المعرفة، محم: دالئل اإلعجاز، ت: القاهر الجرجاني  -�

 م
	��، بيروت

• قائمة المراجع: اثاني: 

�- قافة، وزارة الثّ عر العربي الحديث،الغموض في الشّ: انيإبراهيم رم

 .م	���الجزائر، 

 .)حةمزيدة ومنقّ(، �اقي، طعر، دار السزمن الشّ: دونيسأ -�

دراسة في (، "أدونيس"ة الحديثة عند عريات الشّآلي: تريبشير تاوري -الد  -�

باعة، وزيع والطّشر والتّعالم  الكتب للنّ،) المنطلقات واألصول والمفاهيم

 ).م���� -هـ����(القاهرة ، �، ط����

من خالل منهاج البلغاء  "يحازم القرطاجنّ"ي لدى لقّالتّ: دسن محمحلبن  -�

 .م����، �وزيع، طشر والتّوسراج األدباء، إربد، عالم الكتب الحديث للنّ
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�-  تماللّ: انام حسغة العربية للكتاب، ة مبناها ومعناها، الهيئة المصري

  .م�	��القاهرة، 

، قراءة "يونزار قبانّ" "أدونيس"قدي عند ل الموقف النّتشكّ: رحبيب بوهر -�

عالم اعر العربي المعاصر، قدي واألدبي عند الشّات بناء الموقف النّفي آلي

 .���، ص
���، عمان، األردن، �الكتب الحديث، ط

، دار )دراسات في األدب العربي الحديث(ة اإلبداع حركي: خالدة سعيد -	

 .م�
��هـ، ����، �الفكر، بيروت، ط


، منشورات جامعة عر العربي الحرأنماط الغموض في الشّ: خالد سليمان  -

 .م	
��اليرموك 

عر العربي المعاصر، دمشق، المطبعة الحداثة في حركة الشّ: خليل موسى -�

م����، �ة، طالجمهوري. 

ة شعر مط، دراسة في حداثة مجلّأفق الحداثة وحداثة النّ: سامي مهدي -��


��، بغداد، "اا ونموذجومشروعبيئة "
 .م

اشر، عر العربي أدونيس أنموذجا النّالحداثة في الشّ: سعيد بن زرقة -��

 .م����، �وزيع، بيروت، لبنان، طشر والتّرجمة  والنّأبحاث التّ

باعة اد عصره، رائد األندلس للطّالبحتري بين نقّ: ضيصالح حسن الي -��

 ).م�	��-هـ����( �وزيع بيروت، لبنان، طشر والتّوالنّ
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ة، واإلبداعي، رؤية معرفي يمشروع أدونيس الفكر: القادر محمد مرزاق -��

 ).م
���- ه����(، �ط

ظاهرة الغريب تاريخ وتطبيق، مكتبة ومطبعة : يخالواحد حسن الشّ -��

، المطابع المعمورة، ��عمير، رقمأبراج مصر للتّ: هة، المتنزياإلشعاع الفنّ

 .م����، �البلد، بحري، ط

��- عز قصاياه وظواهره الفنّ: (عر العربي المعاصرالشّ: ين إسماعيلالدة ي

قافة، بيروت، دار الثّ)ةوالمعنوي. 

��- د بوزواويمحم :معجم مصطلحات األدب، نشر وتوزيع الدة ار الوطني

 .للكتاب

�	- عر العربي الحديث، ظاهرة الغموض في الشّ: د عبد الواحد حجازيمحم

 .م����، �شر، مصر، طوالنّ باعةدار الوفاء لدنيا الطّ

�
عر المعاصر في المغرب العربي، ة الشّنظري: عبد الجليل مفتاح -الد -

 )م	��� -هـ
���(، �اشر، مكتبة اآلداب، طالنّ

ة عند عرية والشّقديؤية النّتمظهرات الحداثة في الر: رزيقة طاطاو -��

األداب  قسم اللّغة واألدب العربي ،كلّية، )مطبوعات محاضرات(أدونيس، 

و اللّغات والعلوم اإلنسانيجامعة العربي بن مهيدية ، ة والعلوم اإلجتماعي-

الجزائر -البواقي أم. 
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  :المعاجم والقواميس: ثالثا •

، دار صادر ��م) حةطبعة جديدة ومنقّ(لسان العرب، : ابن منظور-

 م����، �شر، بيروت، لبنان، طباعة والنّللطّ

 :تالمجالّ: رابعا •

، �، س
و  	ة شعر، عيح، ألدونيس، ماجد فخري، مجلّالرأوراق في  -

���
  .م
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طبيق سوري األصل، نظير والتّي التّ، رسول الحداثة ف)علي أحمد سعيد(أدونيس -

في الفاتح من جانفي  يارابين سوبقرية قصسمه الكامل علي أحمد سعيد أسبر، ولد ا

ا أكسبه م على يد والده مملّععنده، تفولي مز الطّصبحت بمثابة الر، التي أ����

ثقافة تراثيالع واسع في طّا، وعلى افًة ال يستهان بها، فقد كان والده متصو

إلخ، ومن سعة ثقافة ...ةة واإلسماعيليف وطرق الباطنيصوعر والتّمجاالت الشّ

ا فحسب ا عادية مستعارة، فلم يكن شاعرة مغالية داعرة، وعقليكتسب شاعريوالده ا

  .ة جديدة في العصر الحديثسي مدرسة شعريمن مؤس ما عدوإنّ

- حصل على منحة دراسية لمواصلة تعليمه في ثانوية في طورطوسوة فرنسي 

ابعة الس ميزة في السنم، وبدأت تظهر كتاباته الشعرية الم����كان ذلك عام 

ة، وبإنتمائه للحزب ذقيبمدينة الالّ ����ة عام ية محلّعشر، ونشرت في مجلّ

القومي السف، وفي سنة توقّعر دون في كتابة الشّ وري، استمر���	حمل اسم  

  .)1(ة ات العربيسميا عن التّبعيد "أدونيس"

الرم منجزات في مجال النّجل قدة، وهو من قد و الدة والنّقديراسات األدبي 

  .ة في العالم العربيريمؤسسي القصيدة النّث

  

                                                           

)�
$ت �$ء �
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 حاز على الكثير من الجوائز الوطنية، نذكر منهاة والعالمي:                       

 .م�
��بناني، أمريكا وري اللّعر السجائزة الشّ -

 .�	��الجائزة الكبرى بروكسل  -


���عر، مقدونيا هبي للشّاج الذّجائزة التّ -. 

ة لغاتولقد ترجمت أشعاره إلى عد ة منهاعالمي :اإلنجليزية، الفرنسية، الرة، وسي

اإليطاليمن  .حين لنيل جائزة نوبلوال يزال أحد المترشّ ه كانة، كما أنّة والفارسي

عر ، وكتاب الحصار، عر، صدمة الحداثة، سياسة الشّزمن الشّ: فاته نذكرمؤلّ

يحالمسرح والمرايا، أوراق في الر...  
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  الصفحة  الموضــــوع -

    المقدمة  -

  د  - أ

  مدخل  -
 

  � أصول ظاهرة الغموض -

  4 غموض الشعر العربي من منظور النقد -

  � الغموض في النقد القديم -

  � الغموض في النقد الحديث -

  � الغموض عند أدونيس -

  :الفصل األول

  � تعريف الغموض -

  � المفهوم اإلصطالحي للغموض -

  � معاني الغموض -

  � أسباب وعوامل الغموض -
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  � البواعث النفسية واإلجتماعية للغموض -

  :الفصل الثاني

  � تمهيد -

  	� البعد الداللي -

  	� الشعرية الغموض في اللغة -

  	� الغموض في الصورة الشعرية -

  	� الغموض في الرمز واألسطورة -

    النحوي التركيبيالبعد  -

    البعد اإليقاعي -

    خاتمة -

    ملحق -

    فهرس الموضوعات -

 


