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الشـــعرية العربيـــة احلديثـــة مـــن داخـــل تـــراث األدب العـــريب، وتفرضـــها اللغـــة التجربـــةتنبـــع 
، فالشـعر إبـداع وخلـٌق ال جمـرد إعــادة وثقافتهـا مرتبطـة بثقافـة الشـاعر والبيئـة الــيت يعيشـها

املــوروث الشــعري أو جماراتــه، والشــاعر احلــق الــذي يتبــىنَّ أمجــل مــا فيــه ويتجــاوز مــا هــو 
وال ميكــن أخــُذ الــرتاث مجلــة، بــل جيــب اســتخالص مــا ميكــن أن يعــود بالفائــدة ، فاســد

جيـــة، فمـــن علـــى الشـــعر، أمـــا فيمـــا يتعلـــق مبســـألة االســـتفادة مـــن الينـــابيع الثقافيـــة اخلار 
الضروري أن يكون تالقٌح وامتزاٌج بني الثقافات العربية واألجنبية؛ لتسهم يف بلورة املثـال 
اجلديــــد، واخلــــروج مــــن أُطُــــر الثقافــــة التقليديــــة؛ بشــــرط أال ختــــرج عــــن القــــيم اإلســــالمية 

أوالً الكشـف عـن عالقـة : فهـذا البحـث حيـاول، واإلنسانية اليت يعيشها الشاعر وجمتمعه
وثانًيا معرفـة مـدى التقـارب بـني الشـعر ، ة الشعرية اجلديدة بالرتاث الشعري القدميالتجرب

وثالثًــا معرفــة قــدرة ، اجلديــد والشــعر القــدمي مــن حيــث املضــمون املوضــوعي والبنــاء الفــين

.جبامعة التكريت، العراقأستاذ مشارك *
ا، كلية معارف الوحي والعلوم األغنسانية، اجلامعة الغسالمية العاملية ** أستاذ اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وآدا

munjid@iium.edu.my: الربيد اإللكرتوينماليزيا،

133- 109)1438/2016(40، العدد 20المجلد 
IIUM Pressلـ حقوق الطبع محفوظة

لجامعة اإلسالمیة العالمیة مالیزیا ا
ISSN 1823-1926 (Print)



املجلد110 ـــ عون العدد. العشرونالتجديد م2016/ ھ1438.ر

، الشعراء الّرواد يف الدفاع عن مثاهلم الشعري، وحماولـة حتديـد مفهـومي الـرتاث والتجديـد
طريقــة االســتقراء وحتليــل النصــوص النقديــة للشــعراء الــرواد الــيت وقــد ســلك هــذا البحــث 

الت، موضحني موقفهم من الـرتاث  بثُّوها يف مقدمات دواوينهم الشعرية والصحف وا
ـــيخلص البحـــث إىل أن الشـــعراء الـــرُّوَّاد اجتهـــدوا يف تطـــوير املثـــال الشـــعري  والتجديـــد؛ ل

إذ أفــادوا مـــن الــرتاث العــريب القـــدمي اجلديــد مــن خـــالل عمــق رؤيــتهم للتجربـــة الشــعرية؛ 
واحلداثــة الشــعرية الغربيــة يف تطــوير هــذا املثــال مــن خــالل الثقافــة الــيت اكتســبوها واملوهبــة 

ــا، والشــعراء الــرُّوَّاد  وإن مل يتفقــوا يف حتديــد مفهــوم التجديــد - الشــعرية الــيت يتمتعــون 
ايـة األمـر امتـداد لـه، اتفق أغلبهم على رَْبِط التجديد بالرتاث الـذي- والرتاث  هـو يف 

فــال حاضــر مــن دون مــاض، وال مســتقبل مــن دون حاضــر؛ إن احلركــة الشــعرية اجلديــدة 
.وَرِمحَُها الواقع اجلديد، عند الشعراء الرُّوَّاد والدة جديدة؛ َنْسُلَها الشعر القدمي

.الرتاث، التجديد، الشعراء، الرواد، العراق: الكلمات األساسية
Abstract

The poetic experience of modern Arab originates from the heritage of Arabic
literature, imposed by language and culture associated with the culture of the
poet and the environment in which they live. Poetry is an innovation and
creativity, and not just a mere re-poetic heritage, or by coming up with a
particular classical style, the poet has the right to adopt the most beautiful style
in composing his\her poem and disregard what he\she seems to be irrelevant, it
is unacceptable for a poet to adopt a heritage as a whole, rather he must draw
what could be beneficial to the poem, but on the question of what will benefit
foreign cultural springs, it is necessary to be a cross-pollination and mixture
between Arab and foreign cultures to contribute to the elaboration of the new
paradigm, and striving out from the frame of traditional culture, provided that
they do not depart from Islamic values and humanity in which the poet lived in
and their environment.  This research tries to first: investigates the relationship
of the new poetic experience and the old poetic heritage. Second: Knowledge
about the extent of relationship between the old and new poem, in terms of
substantive techniques and construction contents. Third:  the ability to know
pioneer poets in the defense of their poetic samples, and try to define the
concepts of heritage and renewal. This research adopts induction and analytical
method of critical texts of pioneer poets, which were transmitted in the
introductions of their poetry bureau, newspapers and magazines, explaining
their position on the heritage and renewal. The study concludes that pioneer
poets, worked hard in the development of new poetic samples, with the aid of
their profound vision that had experienced by them, as reported from the old
Arab heritage and modernity of Western poetry in the development of this
example through the culture they had acquired and  talent that they had
enjoyed. As for the pioneer poets,  even though they have not agree in defining
the concept of innovation and heritage, they have unanimously agreed on
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linking  renewal with heritage, which is eventually at the end of its extension ,
there is no present without a past, no future without a present. The new poetry
movement according to the pioneer poets is a new birth, offspring of the old
poem, and graces them with the new reality. Two researchers were chosen:  as
an example of model or paradigm, both are  non-Arabic words, taken as an
example.

Key words: heritage, renewal, poets pioneers, new poetic experience, Iraq.

Abstrak
Dengan mengamati puisi berasal Arab moden dari warisan sastera Arab,
terbukti bahawa syair tersebut dipengaruhi oleh bahasa dan budaya yang
berkaitan dengan budaya penyair dan persekitaran di mana mereka tinggal.
Puisi adalah satu inovasi dan kreativiti, dan bukan hanya warisan syair
semula semata-mata, atau bukan semata datang dengan gaya klasik tertent.
Penyair mempunyai hak untuk mengamalkan gaya yang paling indah dalam
mengarang puisi dan tidak mengambil kira apa yang dia seolah-olah menjadi
tidak relevan, dan sama sekali tidak boleh diterima apabila penyair
mengamalkan warisan secara keseluruhannya, akan tetapi penyair mestilah
menarik apa yang boleh memberi manfaat kepada puisi itu. Adapun yang
berhubung kait dengan persoalan mengambil manfaat dari budaya asing, ia
adalah perlu untuk menjadi percampuran antara budaya Arab dan budaya
asing untuk menyumbang kepada munculnya paradigma baru. Dan tentunya
akan keluar dari bingkai budaya tradisional, dengan syarat bahawa mereka
tidak menyimpang daripada nilai-nilai Islam dan kemanusiaan di mana
penyair tinggal dalam persekitaran mereka. Kajian ini mencuba untuk
mengkaji beberapa perkara: Pertama, hubungan pengalaman antara syair
baru dan warisan syair lama. Kedua, pengetahuan mengenai tahap hubungan
antara puisi lama dan puisi baru, dari segi teknik substantif dan
kandungannya pembinaan. Ketiga: keupayaan untuk mengetahui seberapa
rapat hubungan antara penyair perintis dalam mempertahankan sampel syair
mereka, dan kajian ini juga mencuba untuk mentakrifkan konsep warisan dan
pembaharuan. Penyelidikan ini menggunakan aruhan dan kaedah analisis
teks kritikal penyair perintis, yang telah dihantar dalam pengenalan biro
puisi, akhbar dan majalah mereka, menjelaskan kedudukan mereka yang
berhubung kait dengan warisan dan pembaharuan. Kajian ini menyimpulkan
bahawa penyair perintis telah bekerja keras dalam membina sampel syair
baru, dengan penelitian yang mendalam yang telah meraka lakukan, seperti
yang dilaporkan dari warisan Arab lama dan kemodenan puisi Barat dalam
pembangunan contoh ini melalui budaya yang telah diperoleh mereka dan
bakat mereka. Bagi penyair perintis, walaupun mereka tidak bersetuju dalam
menentukan konsep inovasi dan warisan, mereka telah sebulat suara
bersetuju dengan menghubungkan pembaharuan dengan warisan, yang
akhirnya pada akhir pelanjutannya, tidak ada masa kini tanpa masa lalu, tidak
masa depan tanpa masa kini. Pergerakan puisi baru mengikut penyair perintis
adalah kelahiran baru, merupakan keturunan dari puisi lama, dan yang
menjadi rahim dari upaya mereka ialah realiti yang baru.

Kata kunci: warisan, pembaharuan, penyair perintis, pengalaman syair baru,
Iraq.
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ايـة تكن فكرة التجديـد يف الشـعر العـريب وليـدة حلظـة عـابرة مـرَّ مل ت علـى األمـة يف 
رن املاضي، إمنـا هـي امتـداد طبيعـي حملـاوالت التغيـري يف خمتلـف جمـاالت األربعينيات من الق

هـا يتجه حبثنا يف الغوص يف الـرؤى النقديـة الـيت بثَّ الذ؛مها من تعلق بالقدمياحلياة، وما الز 
ــــتم هــــذه راء الــــرواد يف قضــــية مهمــــة وشــــائكة الشــــع هــــي قضــــية الــــرتاث والتجديــــد، كمــــا 

ـــد بالشـــعر القـــدمي عـــرب عصـــوره؛ مـــن خـــالل النصـــوص ر الشـــعر االدراســـة مبســـألة تـــأثُّ  جلدي
ـــازك املالئكـــة )1964-1926(بـــدر شـــاكر الســـياب : ادوَّ النقديـــة للشـــعراء الـــرُّ  -1923(، ون

، وشــاذل )1996-1926(، وبلنــد احليــدري)1999-1926(وعبــد الوهــاب البيــايت ،)2007
إبـــداع هـــؤالء يســـتند؛ إذ )1993-1931(، وحممـــود فتحـــي احملـــروق)1974-1929(طاقـــة

ــــرتاث أُ  ــــالشــــعراء إىل ثقافــــة عميقــــة اجلــــذور ب ــــا، وباإلنســــانية يف مشوهلــــا مَّ تهم الشــــعري حيًن
ده علـى قيـود عها حيًنا ثانًيا، وكانت ثقافتهم ذات وجه متحـرك إبـداعي جـريء يف متـرُّ وتطلُّ 

ســواء ره مــن ســلطة الــزمن مبعــىن اآلين اجلامــد إىل آفــاق جديــدة،التقليــد واجلمــود، ويف حتــرُّ 
ايـــة األربعينيـــات أم  خالهلـــا أم يف أكـــان ذلـــك يف شـــعرهم إبـــان حركـــة الشـــعر اجلديـــد يف 

م مبعناهــا التــارخيي اإلبــداعيجــاءت ريـ) البعــد(أو ) القبــل(بعـدها، ومــن جدليــة ذلـك  ؛ اد
لـيس جمـرد و ،د ينمو ويتطور مـع متطلبـات احليـاةاوَّ فالشعر اجلديد عند الشعراء العراقيني الرُّ 

أو خمطـوط أو أثـر حمـدد، بــل جـزء ال يتجـزأ مـن حيــاة اإلنسـان ومـن واقعـه املعــيش، كتـاب
فكل حركة جديـدة ال تنشـأ عنـد ،بل يتطور عرب التاريخ والبيئات،اوالقدمي ال يبقى جامدً 

ويف هــذا الســـياق ،توافرمهـــا إلجنــاز أي عمــل لإلنســـانة مــن غـــري إرادة وحريــة جيــبمَّــأُ أي
بقــدر –هِ ثِـعْ ـرد بَـ -التطــور يف األدب ال ترمـي إىل بعـث املاضــيأن نظريـة"يـرى بـرونتري 

مراحــل التطــور مــا تســتهدف اســتنباط قــانون ميكــن أن يفســر جمموعــات املعانــاة الفنيــة يف
ــا توضــح تسلســالت العوامــل وردود فعلهــا يف الكــائن األديب طــول رحلتــه ؛االجتمــاعي إ

فتصـبح يف آخـر األمـر نوًعـا جديـًدا ،أو واقفةعرب الزمان واملكان، آخذة ومعطية، متحركة
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م طبيعـــة النظـــام ئـــاليـــة جديـــدة تُ جيمـــع عناصـــر مـــن بقايـــا نـــوع ســـابق، ليجســـد عالقـــة مجال
اإلبــــداع متصــــل يف مفهومــــه فصــــلة عميقــــة بــــني الــــرتاث واإلبــــداع، أي إن1؛"االجتمــــاعي

جديـــد يعـــاد صـــياغة شــكل ؛ أيReconstructionعـــىن التشــكيل وإعـــادة البنــاءمببــاخللق 
ــذا يكــون لــه حضــور قوَّ وهــذا البنــاء يســتمدفيــه البنــاء بطريقــة جديــدة، تــه مــن الــرتاث، و

.لتمركزه يف العقل والوجدان العريب؛الشعر العريبوال سيماواسع يف نفسية املتلقي 
جتربــة جديــدة ر احلــق، ويبــين التجربــة، بــل إن أييصــنع الشــاعن الــرتاكم اإلبــداعي إ

ـــة ال تكســـب مشـــروعية وجودهـــا الفعلـــي يف حقـــل التفاعـــل الفكـــري مـــن التجـــارب األ دبي
والفــين واألديب إال بالتقــاء عــدد مــن الطاقــات األدبيــة عنــد نقــط تكــون قواســم مشــرتكة بــني 
هــــذه الطاقــــات، فالنظريــــة التجديديــــة ال تســــبق اإلبــــداع نفســــه؛ ألن األدب احلقيقــــي هــــو 

ويــة فكريــة، و  مهــاد ثقــايف تراثــي، ومنطلــق اجتمــاعي، األدب الــذي يشــق طريقــه متشــبًعا 
وواقعــــي بانًيــــا مــــن ذلــــك كلــــه نظريتــــه التجديديــــة املتكاملــــة الــــيت تظــــل تنتظــــر عقليــــة فــــذة 

اد مل يعيشــوا يف عــامل فــين طليــق فالشــعراء الــرُّوَّ ، ملهــا الفنيــة واملنهجيــة والفكريــةلتكشــف معا
مــة ءحــد مــا بإمنائهــا، واملالمــن القيــود والعناصــر التقليديــة القدميــة، بــل ظلــوا متمســكني إىل

تمــع العــريب داخليــ،احليــاة املعاصــرةبينهــا وبــني ا فكــان طبيعيــا أن حيــدث تطــور كبــري يف ا
ر مل تُلــَغ فيــه مجيــع األصــول ر واســع يف شــعرهم، وهــو تطــوُّ ا، وأن يتبــع ذلــك تطــوُّ وخارجيــ

كمــــا ،روا بــــالرتاث الشــــعرياد تــــأثوَّ بــــارزة، والشــــعراء الــــرُّ بــــل ظلــــت قويــــة ،الفنيــــة التقليديــــة
م علــــى دميومــــه اســــتفادوا منــــ مــــن خــــالل عمــــق ثقــــافتهم ة الشــــعر العــــريب اجلديــــديف قــــدر

.الشعرية الرتاثية

ادعراء الرُّوَّ راث عند الشُّ مفهوم التُّ 
إن االرتبــاط بــالرتاث ألي جمتمــع ميثــل الركيــزة األساســية الــيت يقــوم عليهــا أي مشــروع 

.27، ص)1980، 2دار األندلس، ط: بريوت(، دراسات في النقد األدبي، كي، أمحد كمالز 1
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ديــد اد أكثــر التصــاقًا بــالرتاث رغــم مــا متيــزوا بــه مــن جتشــعراء الــرُّوَّ حــداثوي، مــن هنــا جنــد ال
د قناعـات حـول ضـرورة اإلفـادة ب تولـُّبيف إدخـال املضـامني الرتاثيـة بسـواقد جنحفوغزارة، 

ال يتخلــــى عــــن -وهـــو أهــــم هــــؤالء الشـــعراء-جنــــد أن الســــيابمـــن الــــرتاث، ومــــن هنـــا 
يعتقــد أكثــر النــاس "جديــد مكانــه، ءنــاء شــيو إىل هدمــه مــن األســاس، لبالقــدمي، أو يــدع

أن املوهبة الشعرية تكفـي وحـدها، وهـذا خطـأ أيًضـا، مـن الضـروري أن تـدعم هـذه املوهبـة 
واخلطــــوة األوىل للثقافــــة هــــي قــــراءة الشــــعر العــــريب كلــــه، وقــــراءة الشــــعر األجنــــيب ،بالثقافــــة

آلداب العربيـــــة غـــــري مفاهيمهـــــا مـــــن اإذ إن ثقافـــــة الســـــياب تســـــتمدُّ 1؛"والفلســـــفة والنقـــــد
وحــني أراجــع إنتــاجي : "منفصــلة عنــه، كمــا يؤكــد لنــا أمهيــة الــرتاث يف جتربتــه الشــعرية بقولــه

أجد أثر هذين الشعرين واضًحا، فالطريقـة الـيت -ما يف مرحلته األخريةسيّ وال-الشعري
ــا قصــائدي هــي مــزيج مــن طريقــة أيب متــام وطريقــة أديــت ســتويل إدخــال عنصــر : أكتــب 

2."ثقافة واالستعانة باألساطري والتاريخ والتضمني يف كتابة الشعرال

بــل ،يــذهب الســياب إىل أن احلركــة الشــعرية ليســت جمــرد ثــورة علــى القــدمي ألنــه قــدمي
بــل كــان قارئًــا ومتــذوقًا هــذا ،لــم يبتعــد عــن الشــعر العــريبف،جتــاوز للفاســد وتطــوير للصــاحل

؛يـف األسـطورةيف جمـال توظال سـيمالشـاعر أيًضـا و الشعر، أما الشعر الغريب فقد تأثر به ا
وأوســع أفًقــا، وأبعــد ،إن اســتخدام األســطورة عنــد الســياب أخــذ اجتاًهــا آخــر أكثــر عمًقــا

ـــا، وممـــا ال،نظـــرًا فيـــه أن الشـــاعر تثقـــف بالثقافـــة  العربيـــة واألجنبيـــة، وأن شـــكَّ وأكـــرب كم
خـــالل توظيفـــه مـــن ام األســـطورةواألورويب فكـــرة اســـتخدشـــعره اســـتقى مـــن الـــرتاث العـــريب

ـــــة ا ـــــة ومنهـــــا اخلرافي ـــــات العربي ـــــريًاألســـــاطري واحلكاي ـــــة وكث ، كمـــــا وظـــــف األســـــاطري الروماني
اد قــد ســار الســياب مــع زمالئــه الــرُّوَّ ف، يبو مــن الــرتاث األور اواإلغريقيــة الــيت أصــبحت جــزءً 

ا، ظـروف احليـاة اعيا واجتملتعبري احلق عن الوضع الراهن سياسياا وسيلة حنو توظيفها أل

.196، ص)1986منشورات دار اجلواهر، :سفا(، كتاب السياب النثريالغريف، حسن، 1
.150ص، )2،1994املؤسسة العربية للنشر، ط:بريوت(، رسائل السيابالسامرائي، ماجد، 2
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اجلديــدة، ويــرى الســياب يف ثورتــه علــى قيــود البحــر أو عــدد التفعــيالت أو القافيــة املوحــدة 
مـــا مبـــا فعلـــه الشـــعراء إننـــا فعلنـــا شـــيًئا شـــبيًها إىل حـــدٍّ : "إذ يقـــول؛امتـــداًدا لثـــورات ســـابقة

مـــام، األندلســـيون حـــني كتبـــوا املوشـــحات، حيـــث كانـــت املوشـــحات اخلطـــوة األوىل إىل األ
ـــا الطريـــق إليهـــا شـــعراء املهجـــر الـــذين تكثـــر  ـــاخلطوة الثانيـــة، بعـــد أن مهـــد لن ـــا حنـــن ب وقمن

ــــــدما أقــــــول ،أمســــــاؤهم عــــــن أن أعــــــددها اآلن ــــــذلك مجاعــــــة الشــــــعراء " حنــــــن"وعن أعــــــين ب
ت نظـــام الشـــعر ر بالشـــعر األندلســـي يف موشـــحاته الـــيت غـــريَّ ليؤكـــد لنـــا أنـــه تـــأثَّ 1؛"احملـــدثني

.تجديدالتقليدي يف إطار ال
أنـــا لســـت متمـــرًدا علـــى تراثنـــا "؛والشـــاعر ال يـــدعو إىل التمـــرد بـــل يـــدعو إىل الرتمـــيم

دة العــريب العظــيم، وإمنــا هــدفت إىل اســتغالل إمكانيــات ذلــك الــرتاث إلضــافة أشــياء جديــ
الً عتقــد أن الشــيء الــذي قمــت بــه مل يكــن إال اســتغالأو ،إليــه، إن كــان ذلــك باملســتطاع

و إال امتــداد للشــعر القــدمي، موضــًحا أن الشــعر اجلديــد مــا هــ2،"ريبإلمكانيــات الــوزن العــ
فالســياب مل يكــن ثــائرًا علــى الشــعر القــدمي بشــكله ،ومضــمونه يــتالءم ومتطلبــات العصــر

.ومضمونه، لكنه رأى أن الشعر العريب حيتاج إىل جتديد
دَّ ال بُــ: "ابقوهلــهأمــا الشــاعرة نــازك املالئكــة فتــذهب إىل تســمية األديــب املرهــف وحتديــد

أن ميلــك ثقافــة عميقــة متتــد جــذورها يف صــميم األدب قدميــه وحديثــه، مــع اطــالع واســع مــن 
فالشــاعر عنــد 3،"ة أجنبيــة واحــدة علــى األقــل، حبيــث يتهيــأ لــه حــس لغــوي قــويمَّــعلــى أدب أُ 

نـــازك جيـــب أن ميتلـــك جـــذورًا ثقافيـــة تغـــوص يف الشـــعر القـــدمي، ويســـتمد حضـــوره مـــن الـــرتاث 
ـــهألالقـــدمي  ـــالعـــه علـــى آداب األُ مـــؤثر ثقـــايف، باإلضـــافة إىل اطِّ ن م األخـــرى، وتكـــوين رصـــيد َم

لـن تقـف : "كما أن الشاعرة ال تـدعو إىل هـدم القاعـدة األساسـية يف قوهلـا، ثقايف متنوع وغزير
وظيفــة األدب عنــد خرقهــا قاعــدة هنــا أو إضــافة معــىن جديــد، وإمنــا ســيكون عليــه واجــب أدق 

.105، صكتاب السياب النثريالغريف، 1
. 85نفسه، صجعاملر 2
لد الثاين، ص)4،1986دار العودة، ط: بريوت(، ديوان نازك المالئكةاملالئكة، نازك، 3 .23، ا
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ن عمليــة فــإب باالســتفادة مــن الــرتاث، طالَــفالشــاعر مُ 1،"طبيعــة التطــورمــن هــذا تفرضــه عليــه 
،بـــل علـــى مســـتوى التطـــور بعـــد االســـتفادة مـــن القاعـــدة،التطـــور ال تقـــف عنـــد مســـألة اخلـــرق

ينـــأى عـــن اخلـــروج التـــام مـــن ســـياق القـــدمي، بـــل يبقـــى مراعـــى إلجـــراء "اجلديـــد عنـــد الشـــاعرة و 
أّكـدت أن هـذا األسـلوب إذ 2؛"تصـلة باألصـالةحفظي وصوري، يلبس بعـض ثيـاب القـدمي امل

علـى طريقـة اخلليـل، وإمنـا هـو تعـديل ملـا يتطلبـه تطـور املعـاين واألسـاليب، وهـو ) خروًجا(ليس "
3."حترير للشاعر من عبودية الشطرين

ـــازك املالئكـــة تقـــف  مـــوه مـــوجـــه يف والشـــاعرة ن ـــد، وا جمـــوا علـــى الشـــعر اجلدي ن 
الشــعر الســائب، مؤكــدة وجــود األســاس املوســيقي يف القصــيدة بالكــائن اهلجــني اللقــيط أو 

يف الشــعر العــريب الــيت تتبــع النســق املوســيقي، كمــا ) التفعيلــة(العربيــة اجلديــدة، مــن خــالل 
له، وهـو يقـوم علـى البيـت ذي الشـطرين، والـذي استقرأه اخلليل بن أمحد الفراهيدي وسـجَّ 

ــ ة الواحــدة والــروي الواحــد، فالشــعراء يتكــون مــن عــدد حمــدد مــن هــذه التفعــيالت، والقافي
اد أخذوا مببـدأ االلتـزام بالتفعيلـة الواحـدة الـيت تتكـرر مـن سـطر إىل آخـر، تكـرارًا خيضـع وَّ الرُّ 

القافيــة ف،التجربــة الشــعرية اجلديــدة وماهيتــهلإليقــاع الــداخلي العميــق الــذي يشــكل جــوهر 
الشــاعرة و أخلصــوا هلــا، حتصــر يف صــدور شــعراءخنقــت أحاســيس كثــرية، ووأدت معــاين ال 

تــدعو إىل تنــوع األوزان والقــوايف الــيت حتمــل يف جواحنهــا املوســيقا العذبــة، ولــيس جمــرد أوزان 
أمـــا األلفـــاظ فقـــد بقيـــت تســـتعمل مبعانيهـــا ، طـــوا يف حبورهـــاتقنـــوا صـــنعتها الدقيقـــة فخلَّ مل يُ 

ملـدارس الشـعرية الـيت ورمبا كان ذلـك سـبًبا يف اسـتنكار ا،شائعة طيلة قرون الفرتة السابقةال
ــعلــى اعتبــار أن هــذه املــدارس حتُ ،كالرمزيــة والســريالية؛مــد القــوة اإلحيائيــة لأللفــاظتعت ل مِّ

.الً من الرموز واألحالم وغوامض الالشعور فوق طاقتهااأللفاظ أثقا

.7ص،)1949دار املعارف، :بغداد(، شظايا ورماداملالئكة، نازك، 1
.40ص،)1،2006نانا، طإدار :بريوت(، اتجاهات في الشعر العالمي، بيدسلسلة النقد األمساوي، أمري، 2
.8-7ص، شظايا ورماداملالئكة،3
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1،"الــرتاث هــو مــا كــان ويكــون وســيكون"أمــا الشــاعر عبــد الوهــاب البيــايت فيقــرر أن 

: إنــه كمــا يقــول؛ثر باســتمرار بفعــل عوامــل الــوالدة واملــوت وال يبقــى ثابتًــافهـو يتحــول ويتــأ
ـائي" أنـه البــد مـن وجــود مبعــىن عجينـة لدنـة قابلــة للتشـّكل والتعــني، ولكـن لــيس بشـكل 

إذ بقـــي ؛تعـــني الـــيت يقصــد التحويـــل والتجديـــديف عمليــة التشـــكيل والحضــور متفـــق عليـــه
،ث األديبقافتــه وعاداتــه وتقاليــده، وقــد حصــره يف الــرتاا يعــين عنــده املاضــي بثمفهوًمــا عامــ

إنـــه وليـــد احليـــاة اجلديـــدة 2؛"عـــن احلاضـــر واملســـتقبلالً واملاضـــي عنـــده لـــيس شـــيًئا منفصـــ
فليس جمرد كتاب أو خمطوط أو أثـر حمـدد، ،رهه ويتطور بتطوُّ وِّ واإلنسان املعاصر، ينمو بنمُ 

والقـدمي ال يبقـى جامـًدا بـل يتطـور ،املعيشن حياة اإلنسان ومن واقعهبل جزء ال يتجزأ م
الظـروف لرتاث عنده شـيء يتطـور، ويتغـري بتغـري احليـاة واإلنسـان و فا، عرب التاريخ والبيئات

ألنـه جـزء منـا ومـن يتشـكل خارجنـا بـل فينـا وفيمـا حولنـا؛الو ،احمليطة، ويتـأثر بـذلك كلـه
ذا غري حمدد يف ثقافة أو عادات معي،واقعنا نة أو منجـزات حضـارية بعينهـا، إمنـا والرتاث 

مـــا يرتكـــه األول لآلخـــر، إنـــه كـــلُّ ؛متكامـــل، ال ينفصـــل بعضـــه عـــن بعـــضلٌّ هـــو عـــام، وُكـــ
،اضـي املـؤثر يف احلاضـر واملسـتقبللـرتاث باعتبـاره املاىلإوهذه نظرة شـاملة ،اا ومعنوييمادِّ 

فتـــاريخ "،هـــة أخـــرىويؤكـــد ربـــط الـــرتاث والتجديـــد مـــن جهـــة، وبـــالظروف احمليطـــة مـــن ج
ا من لغـة  الشعر العريب يؤكد أن القصيدة اإلسالمية ابتعدت عن القصيدة اجلاهلية، باقرتا
العصـــر وأفكـــاره وســـيطرت عليهـــا صـــفة التجريـــد بـــدل احلســـية الـــيت طغـــت علـــى القصـــيدة 

3."اجلاهلية، ألثر العامل اآلخر يف فكر العريب املسلم وخياله الشعري ونزعته التجريدية

خلقـت حركـة مضـادة دون جتـاوزهمن ما يرى أن وقوف حركة اإلحياء عند الرتاث ك
ـــاة متمثلـــة  ـــوأعـــادت الشـــعر إىل احلي ـــديوان واملهجـــر وأبول مـــام علـــى أن االهت،يف مجاعـــة ال

العـدد ، اهليئـة املصـرية العامـة: القـاهرة(، دبـيمجلة فصول للنقـد األ، "الشاعر العريب والرتاث"البيايت، عبد الوهاب، 1
.19ص، )4،1981
.املرجع نفسه2
.20ص، العربي والتراثالشاعر البيايت،3
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حركة الشعر اجلديد من خالل العـودة إىل الواقـع، وقـد دبالعاطفة والغوص يف اخلياالت ولَّ 
حبثًـا عـن لغـة جديـدة وشـكل مناسـب ؛واألوزان واملوضـوعاتاللغةثارت هذه احلركة على 

ل يــراه بـ،يعـاجل مشــكالت احليـاة اجلديــدة، وعبـد الوهــاب البيـايت ال ينظــر إىل الـرتاث جمــرًدا
علــى أن الواقــع عنــده أوســع مــن حيــث إنــه يشــمل القــدمي ،مــن خــالل الواقــع االجتمــاعي

تفاعلهمـــا املســـتمر، وهـــو يـــرى أن يف فهـــو ينـــتظم الـــرتاث واملعاصـــرة مًعـــا يف،اواجلديـــد مًعـــ
الــرتاث بعــض اجلوانــب الســلبية الـــيت تعرقــل حركــة الواقــع مــن جهـــة، ويقبــل مــن اآلخــر مـــا 

فاالنفتــاح علــى اآلخــر ، ىل آفــاق أرحــب وأعمــق مــن جهــة ثانيــةميكــن أن يوجــه احلاضــر إ
تمــع قــدرة علــى البقــاء والصــمود مــن جهــة، وطاقــة علــى املشــاركة يف بنــاء  جمتمــع يعطــي ا

د الــذي جيــب أن يكــون وفــق آليــات يف إشــارة منــه إىل التجديــ1؛إنســاين مــن جهــة أخــرى
هم يف بلـــورة التجربـــة الشـــعرية، واكتمـــال نضـــجها مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى جتربـــة قويـــة ســـتُ 

املهــم أن تكــون قــادرة علــى و ؛مســألة الشــكلمتماســكة يف مثاهلــا اجلديــد، لــيس بعيــًدا عــن 
ــذا ، جــه التحــدياتشــة الواقــع والوقــوف بو معاي الــرتاث عنــد البيــايت عنصــر مكــون يكــون و

،التفاعـــل معهمـــا لبنـــاء جمتمـــع أفضـــلإىل جانـــب كـــل مـــن اجلديـــد واملســـتجلب، ال يـــرفض
عــــل احلضــــاري بــــني األجنــــاس والتــــاريخ العــــريب اإلســــالمي عنــــد الشــــاعر شــــاهد علــــى التفا

جيـــاد دة إال مـــن خـــالل إالشـــاعر عنـــد البيـــايت ال ميكـــن أن يصـــل إىل رؤيـــة جديـــف، املختلفـــة
فالتجديــد . مــن هــذه الرؤيــة اجلديــدة تنبــع جتربتــه اجلديــدةو ، العالقــة بــني املاضــي واحلاضــر

تواصــل مــع الــرتاث وانقطــاع عنــه، وهــو ارتبــاط بــه وثــورة علــى الفاســد منــه، حــىت ال يكــون 
ه علـى ضـوء بـل هـو تشـكيل جديـد لـ،نسخة منه وتقليـًدا لــه، واجلديـد لـيس هـدًما للقـدمي

وبعدها انتقل البيـايت إىل مرحلـة الـدفاع عـن الـرتاث عنـدما وجـد أن بعًضـا ، يثةالتجربة احلد
هـــذا الـــرتاث األديب ال يثبـــت أمـــام التصـــورات واملبـــادئ األدبيـــة الوافـــدة، ويســـعى "يـــرى أن 

.نفسهاملرجع1
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وبعـدها ذهـب إىل 1،"آخرون إىل تأكيد انطباق هذه التصورات واملبادئ على هذا الرتاث
ا ا، وإن انفصـلوا عنـه شــكليتجديـد الـذين مل يقطعـوا صـلتهم بـالرتاث معنويـمرحلـة شـعراء ال

قـد انفصـلوا عنـه لكـي يقفـوا منـه مـع ذلـك "فهـم ،لشـكل القـدميمن خالل ابتعادهم عـن ا
2."أعمقالً له متثُّ على بعد بعينه ميكنهم من رؤية أصدق، ومتثُّ 

، لكــــــن ثقــــــافتهم الشــــــعر ال ينفصــــــل عــــــن القــــــدمي يف الشــــــكل واملضــــــمون الشــــــعريف
ـــالرتاث مكَّ  ـــة واســـعة وشـــاملةنامهـــاوالتصـــاقهم ب ـــايت موقـــف ،مـــن تكـــوين رؤي ويلخـــص البي

ضـرورة تقـدير الـرتاث يف إطـاره اخلـاص، مـن : "شعراء التجديد مبجموعـة مـن اآلراء النقديـة
افوضــويعــدم االنقطــاع والتمــرد أي3؛"حيــث هــو كيــان مســتقل تربطنــا بــه وشــائج تارخييــة

إعــادة النظــر إليــه يف ضــوء "-كمــا يقــول-بــل علينــا،العميــق آلالف الســننيعــن تراثنــا
إذ جيــب أن يكــون 4؛"املعرفــة العصــرية، لتقــدير مــا فيــه مــن قــيم ذاتيــة باقيــة روحيــة إنســانية

للثقافــة العصــرية دور كبــري يف مواجهــة متطلبــات العصــر واالســتفادة مــن القــيم العليــا هلــذا 
توطيد الرابطة بني احلاضر والرتاث عن طريق اسـتلهام مواقفـه "الرتاث وجتديدها من خالل 

واالستفادة من اجلوانب اإلنسانية وتطويرهـا علـى ،"الروحية واإلنسانية يف إبداعنا العصري
خلـــق نـــوع مـــن التـــوازن التـــارخيي بـــني اجلـــذور الضـــاربة يف "هم يف ســـحنـــو إنســـاين إبـــداعي يُ 

5."احلاضرأعماق املاضي، والفروع الناهضة على سطح

بـل ،أن احلداثة ال تعـين االنقطـاع عـن الـرتاثلشاعر بلند احليدري مع زمالئه يتفق او 
ـــا 6،"تطـــوير وتأصـــيل"هـــي وهـــو يـــدعو الشـــعراء إىل االســـتفادة مـــن الـــرتاث وتطـــويره، داعًي

.21ص، الشاعر العربي والتراثالبيايت،1
.املرجع نفسه2
.22ص، املرجع نفسه3
.املرجع نفسه4
.22ص، الشاعر العربي والتراثالبيايت،5
.88ص،)1980، 1طاملؤسسة العربية للدراسات والنشر،:بريوت(، إشارات على الطريقاحليدري، بلند، 6
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،لشـعر والعـاملاديـد رؤيـتهم تتضـمن جتتياد آفاق جديدة يف عملهم الشـعريالشعراء إىل ار 
ــمُ  مهيــة تــرك األثــر اإلبــداعي يف مســرية الثقافــة، هــذا األثــر نــاتج عــن مقومــات ميتلكهــا ًدا أؤكِّ

ـا بعـض  ـددة، ) جديـد(املبدع، سواء أكانت من القدمي أم أتـى  كاشـًفا عـن شخصـيته ا
ـــذا الـــروح احمللـــي فقـــد عـــرف الشـــاعر ب علـــى أن ،االجتمـــاعي–البيئـــي-لنـــد باحتفاظـــه 

االختيـار ضـرورة للخلـق واإلبـداع ذلـك أن : "إذ يقـول؛حيتسم التجديد باالختيار الصـحي
يف الرتاث ما هو صاحل ميكن االسـتفادة منـه، ومـا هـو فاسـد ميكـن إطراحـه وال ميكـن أخـذ 

فالتجديـد 1،"الرتاث مجلة، بل جيب اسـتخالص مـا ميكـن أن يعـود بالنصـح للواقـع اجلديـد
ـــد لـــيس جمـــرد تقليـــد وانبهـــار ـــدة والنصـــح واالبتعـــاد عـــن وإمنـــا تطـــوير يعـــود ب،عنـــد بلن الفائ

.املفاسد واهلفوات الشعرية
ضـــربًا ر اجلديـــد مل يكـــن يف حقيقتـــه أمـــا الشـــاعر شـــاذل طاقـــة فيـــذهب إىل أن الشـــع

فالشــعر ،ألصــول العربيــة القدميــة يف العــروضمبتكــرًا وال مبتــدًعا، ولكنــه جتديــد مبــين علــى ا
فــــالعريب صــــل إىل التجديــــد، اجلديــــد هــــو تطــــوير للشــــعر القــــدمي، فقــــد مــــر مبراحــــل حــــىت و 

حنــــن قــــوم يهزنــــا احلــــرف، وتطربنــــا الكلمــــة، وإننــــا أصــــحاب لغــــة "؛معــــروف حببــــه للشــــعر
ـــا تـــرتبط بثقافتـــه ويـــذهب إىل أن األديـــب هـــو الـــذي تتطـــور اللغـــة عنـــ2،"وحضـــارة ده كو
الــيت اكتســبها عــرب االطــالع علـى اآلداب والتعمــق يف الثقافــات الــيت متتــد جــذورها الواسـعة 

.ملاضي إىل احلاضرمن ا
وال ســيماويتفــق شــاذل طاقــة مــع الســياب يف امتــداد الشــعر اجلديــد بالشــعر القــدمي 

فلـم يقصـروا ،ا نظرًا يف هذا األمرلقد كان األندلسيون أبعد منَّ : "فيقول،الشعر األندلسي
شـــعرهم علـــى األعـــاريض العربيـــة القدميـــة، بـــل أوجـــدوا املوشـــح، وهـــو علـــى األرجـــح حماولـــة 

.106ص، املرجع نفسه1
عــالم، القــاهرة منشــورات وزارة اإل: بغــداد(، مجــع وتقــدمي ســعد البــزاز، المجموعــة الشــعرية الكاملــةطاقــة، شــاذل،2
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فالشـاعر شـاذل طاقـة مـن الشـعراء املتمسـكني 1،"جام مع احليـاة األندلسـية اجلديـدةلالنس
بـالرتاث الشـعري، يعـد الشــعر اجلديـد امتـداًدا للشـعر القــدمي، ويتفـق معهمـا الشـاعر حممــود 

ليؤكــد لنــا مــدى العالقــة بــني الشــعر اجلديــد والشــعر القــدمي موضــًحا وجــود عالقــة ؛احملــروق
لقـــد ســـارت جنًبـــا إىل : "القـــة بعالقـــة تـــوارث األجيـــال عنـــدما قـــالإذ شـــبه هـــذه الع؛متينـــة

جنـــب مـــع القصـــيدة العموديـــة فهـــي ابنتهـــا وربيبتهـــا، وال شـــك أن وشـــائج قويـــة مـــن الـــود 
وممــا 2،"والتعـاطف وصــلة الـرحم، تــربط بينهمـا فهــي خبـري مادامــت القصـيدة العموديــة خبـري

أن الشـعراء الـرواد ؛اث الشـعري والشـعر اجلديـدالصلة والروابط العميقة بني الـرت قَ مْ د عُ ؤكِّ يُ 
ـــه وعاداتـــه وتقاليـــده، ومـــنهم مـــن يـــرى أنـــه يتصـــل بـــالرتاث  ـــوا بـــه املاضـــي العريـــق بثقافت عن

علـى الواقـع يف اد وَّ إذ يركـز الشـعراء الـرُّ ؛أنـه يتصـل باحليـاة والواقـعالشعري، ومنهم من يرى 
تمــع، ذاهبــني ذلــك أن فهــم الــرتاث ال ميكــن أن؛التعامــل مــع الــرتاث يكــون مبعــزل عــن ا

إىل اختيــار الصــاحل واســتبعاد الفاســد مــن الــرتاث علــى ضــوء الواقــع، فــالواقع عنــدهم معيــار 
.للرفض والقبول

ادوَّ عراء الرُّ جديد عند الشُّ مفهوم التَّ 
حــول ظــاهرة صــف األربعينيــات ومطلــع اخلمســينياتتضــاربت اآلراء واألفكــار يف منت

العـــريب، كمـــا اختلفـــت التســـميات واملصـــطلحات وتعـــددت املفـــاهيم؛ التجديـــد يف الشـــعر 
ولــيس خروًجــا علــى طريقــة اخلليــل، وإمنــا تعــديل ،أســلوب جديــد"فهــو عنــد نــازك املالئكــة 

، أمـــا عنـــد البيـــايت وبلنـــد وشـــاذل "شـــعر متعـــدد األوزان والقــوايف"، وهـــو عنـــد الســـياب "هلــا
وزان املتدفقـــة وشـــحنتها املوســـيقية؛ وحممـــود احملـــروق، فهـــو أســـلوب جديـــد ال خيلـــو مـــن األ

وتدخل فيه الصور املكثفة والرموز املوحية، مث ظلت التسميات قلقة غـري مسـتقرة ألسـباب  

.11ص،)1952، 703العدد: القاهرة(، مجلة الثقافة، "يف جنة عبقر"طاقة، شاذل، 1
، )1993، 567العدد:املوصل(، جريدة الحدباء، "مرحلة وتطور: قالشعر احلر يف العرا"احملروق، حممود فتحي، 2
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ة متتـد مَّـكثرية، أمهها جسامة احلدث الذي ارتطم جبدار متني من الرتاث الشـعري اهلائـل ألُ 
العصـــر م املمتـــد مـــن الضـــخوأهـــم مـــا مييزهـــا تراثهـــا الشـــعري ،جـــذورها يف أعمـــاق التـــاريخ
.اجلاهلي حىت العصر احلاضر

أثــارت قضـــية التجديــد يف الشـــعر العــريب أســـئلة كثــرية وشـــائكة، تتعلــق بالـــدوافع الـــيت 
ما حـــني حتـــدث انقالبـًــا يف الرؤيـــة واهلـــدف ووســـائل ســـيتكمـــن وراء الـــنقالت الكبـــرية، وال 

. تطور والتجديدإىل مستوى من الالتعبري، لتنقل واقع اإلبداع من حالة التقليد
-ة عـابرة، بـل نتيجـة لرؤيـة تبلـورت ن وعي التجديد واحلداثـة مل يـأت بفعـل مصـادفإ

عرب جتـارب كثـرية يف بنـاء القصـيدة اجلديـدة، ونسـتدل علـى ذلـك مـن خـالل -كما يبدو
عن شكل القصـيدة احلديثـة اد، واليت دافعوا فيها وَّ املقاربات النظرية اليت طرحها الشعراء الرُّ 

او  إن الشـــعراء الشـــباب يف العـــراق مل يثـــوروا علـــى القواعـــد : "ذا يقـــول الســـيابلـــ؛مضـــمو
ـا حســنة  الكالسـيكية بـاملعىن الـدارج للثـورة، ولكـنهم طـوروا بعـض العناصـر الـيت اعتقـدوا أ
ـــــا  مــــن عناصــــر الــــرتاث الشـــــعري األديب؛ وختلصــــوا مــــن بعــــض العناصـــــر الــــيت اعتقــــدوا بأ

يعربوا عن هذه الثورة بأسـلوب ثـائر أيًضـا، لكنـه غـري منفصـل أصبحت فاسدة، وأرادوا أن 
ــم إن انفصــلوا عــن هــذا  ــم يســتمدون القــوة مــن تــراثهم، وأ ــم يعرفــون أ عــن القــدمي؛ أل

فــــالرتاث عنــــد 1،"الــــرتاث مــــاتوا، كمــــا متــــوت الشــــجرة إذا انفصــــلت جــــذورها عــــن األرض
ه االنفصـال عنـه ، لـذلك شـبَّ السياب غري منقطع، ومن غـري املمكـن االنفصـال عـن الـرتاث
بـل جـاء نتيجـة ثقافـة تراثيـة ،بانفصال الشجرة عن اجلذور، وهذا التشبيه مل يأت من فـراغ

عميقـة، اســتند إليهــا الســياب يف جتربتــه الشــعرية، فالسـياب يريــد تغيــري العناصــر الــيت يعتقــد 
ــــا أصــــبحت باليــــة، واســــتبداهلا بعناصــــر متطــــورة تواكــــب العصــــر  لكنهــــا غــــري ،مبتطلباتــــهأ
م يستمدون القـوة مـن تـراثهم م يعرفون أ ـم إن انفصـلوا عـن ،منفصلة عن القدمي؛ أل وأ

.هذا الرتاث ماتوا كما متوت الشجرة إذا انفصلت جذورها عن األرض

.86ص، كتاب السياب النثريالغريف، 1
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يف مقدمــة -رة هلــذه احلركــة اجلديــدةنظِّــها أول مُ ونعــدُّ -قــد جتــاوزت نــازك املالئكــة و 
ة ألوزان والقــوايف العموديــة، فكانــت هــذه اآلراء تشــكل هــزّة قويــاأللفــاظ وا) شــظايا ورمــاد(

ثرهــــا هــــاجم النقــــاد واألدبــــاء نــــازك املالئكــــة، فقــــد إخلخلــــت القصــــيدة العموديــــة، وعلــــى 
أن اللغــات اإلنســانية احليــة هــي الــيت تتطــور "وأوضــحت ،طرحــت آراءهــا بكــل جــرأة وثقــة

قاموســه اللفظــي وأن يــرتك اســتعمال ا يفأن يــدخل تغيــريًا جوهريــ) األديــب املرهــف(وعلــى 
وهـي تتجـه حنـو تطـوير اللغـة، فاللغـة عنـدها تنمـو 1،"طائفة كبرية من األلفاظ احملنطة امليتة

. وتتطور، وال تبقى حمنطة وجاهزة لالستعمال
صــــناعة احلداثــــة ؛إذن: "أمــــا البيــــايت فــــريى أن احلداثــــة تعــــين التجديــــد عنــــدما يقــــول

؛ ألن التجديـــد ال يقتصـــر علــــى املضـــمون، وال علـــى اللغــــة )يــــدالتجد(بالنســـبة يل أمسيهـــا 
والبيــايت هنــا ال مييــز بــني 2،"فقـط، إمنــا هــو مغــامرة لغويـة ووجوديــة، أي هــو كتابــة القصـيدة

؛ ، فكــل جتديــد حداثــة، ولكــن لــيس كــل حداثــة جتديــًدا)التجديــد(و)احلداثــة(مصــطلحي 
ــــا يف الشــــكل أو املضــــمون،  ولكــــن هــــذا ال يعــــين حداثــــة يف إن التجديــــد قــــد يكــــون جزئًي

يف الـــوزن أو فاحلداثـــة مفهـــوم شـــامل وواســـع، بعكـــس التجديـــد الـــذي قـــد يكـــون،الشـــعر
فهــل وصــف شــوقي أو الرصــايف أو الزهــاوي لألشــياء املاديــة حداثــة؟ ،القافيــة أو املوضــوع

الً ذلــك أن اســتعمال شــيء مــا اســتعما"؛ا ملخرتعــات حديثــةاحلداثــة ليســت وصــًفا خارجيــ
ادة ذات اجلـذور يف حدود اخلربة املعتـالً زيًا ال يبلغ غايته إال إذا كان مألوفًا حمبوبًا، داخجما

أن تكــــــون االرتباطـــــات حــــــول الشــــــيء اجلديــــــد مســــــتقرة يف دَّ بـُـــــوال،العميقـــــة يف الــــــنفس
فاملطلوب ليس وصف منجـزات العصـر، ولكـن إدراك روح العصـر، بـل 3،"الالشعور العام

ايت جيـــــب أن ميـــــس الشـــــكل ًدا يف حديثـــــه، والتجديـــــد عنـــــد البيـــــقـــــد يكـــــون الشـــــاعر جمـــــد
. واملضمون

.4ص، شظايا ورماداملالئكة، 1
.13ص،)1999بريل، أ، 7العدد(، الخبر األسبوعي، "مقابلة مع البيايت"، صحراوي، إبراهيم2
.191ص، )1981، 2طاألندلس،دار :بريوت(، الصورة األدبيةناصف، مصطفى، 3
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ر جديــد متاًمــا للكــون واإلنســان ، وهــو تصــوُّ الً مفهــوم حضــاري أو "إن مفهــوم احلداثــة 
تمع يف العصـر، الً على أن املعاصـرة قـد تكـون حضـورًا فـاع،كما يرى غايل شكري1،"وا
د تكــــون عنــــد بعــــض الشــــعراء أو النقــــاد انبهــــارًا ا فيــــه، ويف هــــذه احلــــال قــــحقيقيــــالً وتفــــاعُ 

وهـذا ،مبستجدات العصر، وجريًـا وراء األضـواء، وسـطحية وضـحالة يف الفكـر والـروح مًعـا
وهـذا مـا يـراه الشـاعر بلنـد ، يعين أن املصطلح إمنـا يتحـدد حبسـب اسـتعماله سـلًبا أو إجيابًـا

ـــا،احليـــدري لـــذين يـــذهبون إىل حتديـــد أمـــا ا: "يقـــول،فاحلداثـــة عنـــده شـــكل ومضـــمون مًع
،احلداثة باسم الشكل فقط فهم خمطئون؛ ألن احلداثـة مضـمون أيًضـا والعكـس وارد أيًضـا

وعلـــى هـــذا فأنـــا ال أعتقـــد بـــأن نـــازك املالئكـــة أكثـــر حداثـــة مـــن اجلـــواهري يف الكثـــري مـــن 
الـيت احلداثـةفهو ينتقد أولئك الذين اندفعوا إىل جتديد األشـكال ظنًـا مـنهم أن 2،"أعماهلا

ــا  إن التجديــد لـيس جمــرد انتقـال مــن البحـر إىل التفعيلــة أو ؛جمــرد شـكل) التجديـد(يعـين 
التجديــد موقــف مــن أحــداث العصــر ؛لشــطر والتحــرر مــن القافيــة املوحــدةمــن البيــت إىل ا

كمـا أن االهتمـام باملضـمون بـدعوى مواكبـة العصـر ،ومضـمونًاالً ورؤية جديدة للعامل شك
.يف شكل تقليديإذ قد يتناول النص موضوًعا جديًدا؛جديدليس مقياًسا للت

لكــل عصــر حداثتــه، حداثــة املتنــيب أو أيب متــام أو أيب نــواس ال تشــبه : "يقـول البيــايتو 
إذ الشـاعر هـو الـذي يصـنع احلداثـة، واحلداثـة تكـون ؛الً حداثـة السـياب وخليـل حـاوي مـث

ــا وبـاألفق األوســع أيًضـا ـا ومكا بـل إن لكــل شـاعر يف العصــر ذاتـه جتربتــه 3،"متـأثرة بزما
،احلداثية اخلاصة به، فتجربـة السـياب غـري جتربـة أدونـيس، وجتربـة البيـايت غـري جتربـة احملـروق

رؤيــة ولكــل شــاعر رؤيــاه املتميــزة وموقفــه اخلــاص مــن "فالتجديــد حداثــة واحلداثــة ،وهكــذا
،بنفسـية املبـدعن يرتبط أيًضـامثلما يرتبط التجديد بظروف املكان والزماو 1،"قضايا احلياة

دام التفعيلــة أو الرمــز وهــذا مــا ذهــب إليــه احليــدري حــني رأى أن التجديــد لــيس يف اســتخ

.114ص،)2،1978طدار اآلفاق،:بريوت(؟شعرنا الحديث إلى أينشكري، غايل، 1
.36ص،)1978لنشر، الدار العربية للدراسات وا:طرابلس(، شخصيات ومواقفالسامرائي، ماجد، 2
.14-13ص، مقابلة مع البياتي، صحراوي3
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مــن لكنــه اســتخدام هلــذه األدوات كلهــاكمــا أنــه لــيس جمــرد مضــمون جديــد،،واألســطورة
.خالل رؤية حديثة وموقف من العامل

داثــة املعاصــرين، علــى أنــه مل ينــف ويؤكــد البيــايت االخــتالف بــني حداثــة القــدماء وح
لغـــة كلغـــة مـــن يكتــب حـــىت اآلن ب"وجــود روابـــط بـــني العصـــور، ذلــك أن املعاصـــرين مـــنهم 

كمــا أن القــدماء كــان فــيهم مــن يكتــب بلغــة قريبــة مــن لغتنــا ،القــدماء وحيــس كمــا حيســون
لقــــدماء إذا ن حداثــــة املعاصــــرين قــــد تلتقــــي مــــع حداثــــة اإي أ1؛"وتشــــغله مهــــوم كهمومنــــا

ت اهلمــوم واللغــةت العصــور مثــل وأن بــني حداثــة القــدماء مــا يبقــي حــديثنا علــى مــرِّ ،شــا
ال و ،حداثـة العصـور السـابقةعصـر ال جتـبُّ وعلى هذا فإن حداثة هذا ال،الً شعر املتنيب مث

في أن لكل شاعر حداثته املختلفة باختالف نظرتـه إىل هـذه اهلمـوم، وطريقـة اسـتعماله تين
فوجـود التشـابه ال ينفــي وجـود االخـتالف، بـل إن االخـتالف قـد يكــون ،لـذلكللغـة تبًعـا

مــا دام هنــاك اخــتالف بــني و ، لواحــد ذاتــه، مــن حيــث درجــة حــداثتهايف قصــائد الشــاعر ا
،فلـيس مثـة مقيـاس حمـدد للحداثـة-بـل بـني حـداثات العصـر الواحـد-حداثات العصور

ســـــائرلذ حداثـــــة مـــــا مقياًســـــادام لـــــيس هنـــــاك مقيـــــاس للحداثـــــة فـــــال جيـــــوز أن تتخـــــومـــــا
مســبقة مـن هنــا يـدعو البيـايت إىل ضــرورة االسـتقراء وعـدم االنطــالق مـن قواعـد ؛احلـداثات

فهـــو يـــرى أن لكـــل إبـــداع وجتديـــد حداثتـــه اخلاصـــة، فلـــألدب الغـــريب ،أو أحكـــام جـــاهزة
ت وال ينبغـي تطبيـق مقيـاس حداثـة،احلداثـة حـداثا؛ولألدب العريب حداثته أيًضا،حداثته

ـــة مـــا ينطبـــق علـــى حداثـــة الغـــرب ال ينطبـــق بالضـــرورة علـــى حداف2،علـــى حداثـــة أخـــرى ث
بــل هـــي ،ليســت منوذًجـــا مطلًقــا يعمــم علــى مجيـــع اآلداب ويصــلح هلــا"احلداثــة و ،العــرب

3."فعل تارخيي خيضع ملعطيات كل جتربة أدبية وإن استفاد من جتارب أخرى

أن احلداثــة ليســت وقًفــا علــى زمــن نفيقــررو ،ادوَّ يتفــق البيــايت مــع زمالئــه الشــعراء الــرُّ و 

. 109ص،)1992، 1طندار،منشورات اخلز :جدة(، الشعرأسئلة حجازي، أمحد عبد املعطي، 1
.29ص،)2005،االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب(، مفهوم الشعر عند رواد الشعر الحرعالق، فاتح، 1
.151ص،2ج، )1988دار املريخ للنشر والتوزيع، :الرياض(، حديث الثالثاءحجازي، أمحد عبد املعطي، 3
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ا يف دوه، فـامرؤ القـيس كـان حـداثيقلِّ وه ومُ لكل زمن حداثيُّ ف،خرىدون زمن أو بيئة دون أ
أبو نواس وأبو متام وابن الرومي وخليـل مطـران وشـعراء الرابطـة اوكذ،عصره قياًسا إىل غريه

وهــذا يــدل علــى أن مقــاييس ،تقليــدصــراع قــائم بــني التجديــد والويف كــل زمــن1،القلميــة
بــل عرضــة للتغــري بتغــري احليــاة واإلنســان، وأن التجديــد حماولــة مســتمرة ،الشــعر غــري ثابتــة

ه اليــوم حــديثًا يصــبح يف يــوم مــا ومــا نعــدُّ ،كــة احليــاةلتجــاوز املــألوف ومواكبــة مســتمرة حلر 
نفـــي التقليـــد يف كـــل ولكنـــه يفالتجديـــد يف هـــذا العصـــر ال ينفـــي التجديــد يف غـــريه، ،قــدميًا

؛ ألنــهوالتجديــد ال ميكــن أن يكــون خالًصــا مــن القــدمي وإال كــان شــذوًذا وجنونًــا،العصــور
ينطلق من الرتاث ذاته فيعدل يف عناصره أو يعيد تشكيلها على ضـوء التجربـة اجلديـدة أو 

هنـــا واجلـــدة الشـــعرية مـــن ،حليـــاةجديـــدة أو قيًمـــا فنيـــة أو معنويـــة تتطلبهـــا االً يبتكـــر أشـــكا
لغــة ذات أصــل اجتمــاعي مــن والرتباطهــا ب2،نسـبية الرتباطهــا بــاملوروث الشــعري مــن جهـة

إذ قـد يبـدأ جمـدًدا وينتهـي ؛بـل إن التجديـد نسـيب حـىت لـدى الشـاعر الواحـد،جهة أخرى
دون آخــر، كــأن جيــدد يف الــوزن أو اللغــة أو مــن وقــد جيــدد يف جانــب ،أو العكــسمقلــًدا

.أو يف كل ذلك،املوضوع
رؤيـة ا؛ مـىت أصـبح نتيجـةا كما ميكن أن يكون عاموالتجديد من هنا قد يكون جزئي

ألنــه موقــف ويف هــذه احلــال يصــبح التجديــد حداثــة؛،جديــدة تــدل علــى عقليــة جديــدة
،دون أصـالةمـن دون جتديـد كـذلك ال حداثـة مـن ومثلما أنـه ال حداثـة ،جديد من العامل

سـلبية تعيـد إنتـاج فـي لألصـالة؛ ألنـه دليـل علـى شخصـية فاحلداثـة ضـد التقليـد، والتقليـد ن
ضــم الــرتاث وتعيــد أمــا التجديــد ف،املــوروث كمــا هــو يــدل علــى الشخصــية اإلجيابيــة الــيت 

كـل إبـداع أصـيل ينطـوي "وعلـى هـذا فـإن ،طريقة جديـدة متيـز الشـاعر مـن غـريهتشكيله ب
ن اجلــــدة ال تنطــــوي بالضــــرورة علــــى درجــــة عاليــــة أو علــــى درجــــة مــــن اجلــــدة، يف حــــني أ

.15ص،)1،1978طدار الطليعة،: بريوت(، الحداثة في الشعريوسف، ،اخلال: نظريُ 1
.30ص، مفهوم الشعر الحرعالق، : نظريُ 2
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ــا قـد تكــون شـكلية خارجيـة ال تنبــع مـن التجربــة، 1؛"بالضـرورة علـى إبــداع أصـيل ذلـك أ
ويف هــذه احلـــال ال ميكــن أن تكـــون معيــارًا حلداثـــة العمــل الفـــين؛ ،جلديــد أجنـــيبأو تقليــًدا

ـا دليـل تجديـد يف عالقتــهحتديـد مفهــوم اليففأمــا،علــى العجـز ألعلــى اإلبـداع واخللـقأل
أن التجديـد "ذلـك ؛الً باجلماعة ال بـالفرد، فنجد البيايت يربط التجديد أو ثبالواقع واملورو 

الفــردي مــرتبط بثقافــة جمتمــع معــني، والتجديــد احلقيقــي حركــة شــعرية كاملــة تقــف وراءهــا 
فالتجديــد ال يكـــون 2،"وإال كــان مصـــريه الفشــل،ثقافــة أمــة بأكملهــا، ولـــيس إرادة فرديــة

وإمنــا دون آخــر،مــنذا كــان يســتند إىل رغبــة أمــة؛ ألنــه لــيس جتديــًدا يف جمــالا إال إحقيقيــ
ــذا ال ينفصــل عــن التجديــد يف احليــاة، ،هــو جتديــد عــام عنــد البيــايت والتجديــد الشــعري 

وهـو لـيس ،املرحلـة اجلديـدةفهو ليس هدفًا يف ذاتـه، وإمنـا هـو تلبيـة حلاجـة ماسـة اقتضـتها 
ــًدا للغــرب بــل ينبــع مــن ا لــرتاث، ومــن مث فــإن شــكل القصــيدة اجلديــدة تطــوير طبيعــي تقلي

تمـع جديد عند البيايت تطور عن القدمي مـن خـالل تطـور احليـاة يف جمتلا3؛للقصيدة العربية
تمع وحاجـة ماسـة اقتضـاها تطـور احليـاة، فـإن التجديـد ،معني ومادام التجديد مرتبطًـا بـا

لــيس ثــورة علــى "إنــه؛جتديــد يف الشــكلالشــعري لــدى رواد الشــعر العــريب احلــر لــيس جمــرد
فالتجديــد 4،"ل للــبعض، بقــدر مــا هــو ثــورة يف التعبــرييِّــالعــروض واألوزان والقــوايف كمــا خُ 

ا، وال يتحقـــق هـــذا إال إذا عززتـــه موهبـــة عنـــد البيـــايت ميـــس القصـــيدة يف شـــكلها ومضـــمو
ــذا اال؛حقيقيــة لشــعري علــى نقــالب اذلــك أن املوهبــة احلقيقيــة هــي الــيت تســتطيع القيــام 

.مستوى الشكل واملضمون
فهــو لــيس جمــرد "،أن التجديــد جــاء نتيجــة طبيعيــة لتطــور احليــاة والواقــعيؤكــد بلنــد احليــدريو 

.141ص،)1990، 1العدد،1لد ا(،مجلة فصول،"جدلية اإلبداع يف املوقف النقدي"، عز الدين، إمساعيل1
ــى الحجــرالبيــايت، عبــد الوهــاب، 2 ،1طاملؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،:بــريوت(، حــوارات؛كنــت أشــكو إل

.138ص، )1993
.4ص، 2مج، )31979طدار العودة،: بريوت(، ديوان عبد الوهاب البياتيالبيايت، عبد الوهاب، 3
.4ص، 2مج، ديوان عبد الوهاب البياتيالبيايت، 4
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خروج عن املألوف، وإمنـا إحسـاس بعـدم قـدرة املـألوف علـى التعبـري عـن واقـع اإلنسـان اجلديـد يف 
ملرحلــــــة يصــــــبح ســــــقوطًا يف العبــــــث وإذا مل يكــــــن التجديــــــد مــــــن متطلبــــــات ا،حتوالتــــــه الســــــريعة

ن إأي ؛دام التجديــــد حاجــــة ماســــة فهــــو امتــــداد للــــرتاث ال انفصــــال عنــــهومــــا1،"والالجــــدوى
هـــو ذلـــك اجلديـــد "جديـــد عنـــد احليـــدريتوال،التجديـــد خـــارج الـــرتاث دعـــوة إىل املـــوت واالنعـــزال

2،"والعصــــر اخلـــــاصالــــذي اســــتطاع أن جيـــــد بعــــده احلقيقــــي يف الذاتيـــــة املتميــــزة، والبيئــــة املعينـــــة

جديـــد مـــرتبط بـــذات مرتبطـــة بـــدورها ببيئـــة معينـــة ختضـــع ملتطلبـــات مرحلـــة هـــي وليـــدة املراحـــل تفال
ـــا،الســـابقة ـــذا رغبـــة عامـــة ال رغبـــة فرديـــة، أو حـــب يف اجلـــدة ذا ولكنهـــا حاجـــة جمتمـــع ،وهـــو 
فالتجديــد ،اثيــدع القــارئ يســتنبطه مــن هــذه العالقــة اجلدليــة بــني الشــعر والواقــع والــرت ؛بأكملــه

.الشعري هو حاجة الواقع اجلديد ملا يناسبه على مستوى اللغة والشكل واملوضوع
مــا ، ولعــل مــن املفيــد أن أذكــر لــك عــن هــذا الشــعر: "مــا الشــاعر شــاذل طاقــة فيقــولأ

الـذي ) عمـود الشـعر(حيق لك أن تسأل عنـه، فإنـك قـد تـرى ضـربًا قـد تـراه غريبًـا بعيـًدا عـن 
فلقـد جربـت، يف ! قدماء، وال يـزال بعـض النـاس يتغـىن بـه حـىت هـذه السـاعةتغىن به نقادنا ال

عـــدد مـــن قصـــائد الـــديوان علـــى نســـق منطلـــق ال يتقيـــد بقافيـــة موحـــدة، وال يلتـــزم معيًنـــا مـــن 
تفعـــيالت البحـــور، فإنـــك جتـــد يف البيـــت الواحـــد تفعيلـــة أو تفعيلتـــني، ولعلـــك جتـــد يف آخـــر 

اد وَّ حيـاول إجيـاد تسـمية مغـايرة عـن زمالئـه الشـعراء الـرُّ وبـذا 3،"مخًسا، ويف آخر أكثـر أو أقـل
شـــــعر (، أو )الشــــعر احلــــر(بـــــدالً مــــن مصــــطلح ) منطلــــق(عنــــدما يــــردد يف مقدمتــــه تســــمية 

وهي التفاتة ذكية يف معاينة القصيدة اجلديـدة الـيت اسـتقى منهـا املثـال الـذي ميكـن ،)التفعيلة
قــد جتربتــه الشــعرية،عنــد شــاذل يفأن يصــنع شــعره اجلديــد مــن خالهلــا، كمــا أن الشــعر

اختلــف يف عـــدد مــن التفعـــيالت مــن ســـطر إىل آخــر، علـــى النحــو الـــذي اســتجاب للجـــدة 
اإليقاعيــــة والشــــكلية املتمثلــــة بالقصــــيدة اجلديــــدة الــــيت ال تتوقــــف بطبيعــــة احلــــال عنــــد البنيــــة 

.104ص، إشارات على الطريقاحليدري، 1
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يف االنتقـال مـن العروضية فقط، وإال كانت الثورة على املقاييس القدمية ثورة عروضـية متمثلـة 
البحــر إىل التفعيلــة، ومــن البيــت إىل الســطر، فالشــعر اجلديــد عنــد شــاذل لــيس جمــرد تغيــري يف 

ملقدمـة شـاذل يشـعر بأنـه مل والقـارئ، الشـكل، إمنـا هـو تغيـري يف الشـكل واملضـمون الشـعري
ـــددين الـــذين كتر ادوَّ لـــع علـــى جتـــارب زمالئـــه الـــرُّ يطَّ  بـــوا يف غـــم أنـــه كـــان مـــن أهـــم الشـــعراء ا

إذ يـــذهب يف معـــرض دفاعـــه عـــن الشـــعر اجلديـــد املعـــّرب عـــن تصـــوره ألهـــم ؛الشـــعر اجلديـــد
ن امـا املقولتـألوال سـيما يف ميـدان جـدل التفاعـل بـني الشـكل واملضـمون ،إشكاالته الفنيـة

يتحركــان "ث عنهمــا النقــد العــريب يف مقاربــة القصــيدة العربيــة التقليديــة، ن حتــدَّ ان اللتــاالكبريتــ
فالتــأثر عنــد 1،"اه الشــعر الغــريب معتــربًا أن الشــعر اجلديــد مــن نتــائج التــأثر بالشــعر الغــريبباجتــ

،وإمنا يعين تالقـح الثقافـات مبـا يعـزز تطـور هـذه الثقافـات،شاذل ال يعين التقليد أو االنبهار
وميــد جســورها لبنــاء مثــال جديــد يكــرس احليــاة اجلديــدة بعــد اجلــدل الطويــل الــذي دار بــني 

اهضــني واملناصــرين حــول الشــكل اجلديــد وقدرتــه علــى اســتيعاب العصــر، فالشــاعر شــاذل املن
فلـم يكـن شـعره ،طاقة كرس طروحاته النقدية للدفاع عن الشكل واملضـمون الشـعري اجلديـد

هــذا بيــان و ، بــل كــان علــى مســتوى الشــكل الفــين الــذي حيمــل املضــمون،مضــمونًيا فحســب
ـــــة للشـــــعر اجل ـــــد شـــــكالً ومضـــــمونًا، واٍع يف اخلصـــــائص الفني ـــــورة عروضـــــية و دي ـــــيس جمـــــرد ث ل

تســـتهدف التغيـــري والتالعـــب يف البنيـــة العروضـــية للقصـــيدة فحســـب، بـــل هـــو ثـــورة مضـــمون 
ذلــــك أن أفــــق املضــــمون املتعــــدد هــــو الــــذي حيــــدد ؛عميــــق وفاعــــل وشــــعري بالدرجــــة األوىل

ضـة يف شـكله الشـعري تضـعه يف مصـاف الشـعراء الـرُّ ،الشكل اد الـذين وعـوا ضـرورة وَّ فثمة 
- ا بعــد أن أصــبح عرضــة لالخــتالف والتبــاين يف وجهــات النظــر يــا وفنـِّ التغيــري الشــامل حياتيــ

ــــــرُّ - رؤيــــــة ومنهًجــــــا ــــــة وَّ فظــــــاهرة ال اي ــــــد للشــــــعرية العربيــــــة  اد الــــــذين افتتحــــــوا الفجــــــر اجلدي
اد، وإن تــأخر وَّ كــان هلــا حضــور فاعــل يف النقــد العـريب، وشــاذل أحــد هــؤالء الــرُّ ، األربعينيـات

ــال السياســي أن حداثــة وعــي شــاذل تــنمُّ يفال شــكَّ و ، قلــيالً عــنهم، بســبب انشــغاله يف ا

.10ص، في جنة عبقرطاقة، 1
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عــن عقليــة متحــررة مهيــأة إلجنــازات مهمــة مــن هــذا النــوع تتمــرد علــى الســائد واملــألوف متــرًدا 
ورة واعيًـــا مـــدرًكا نابًعـــا مـــن فهـــم جيـــد للمـــوروث، ولكيفيـــة اخلـــروج عليـــه كلمـــا اقتضـــت الضـــر 

احلضارية والتارخيية ذلك، ويعرب شاذل عن مستوى أعلى من الـوعي حـني حيـدد أوالً أن هـذا 
ليس مرسـالً وال مطلًقـا مـن مجيـع القيـود، ولكنـه يلتـزم شـيًئا وينطلـق مـن أشـياء، ولعـل "املثال 

مـــــن حـــــق الفـــــن أن أذكـــــر أن هـــــذا الضـــــرب لـــــيس مبتكـــــرًا، فـــــإن جـــــذوره ممتـــــدة يف الشـــــعر 
شعراء األندلس موحني بـه إىل شـعراء املهجـر، فنظمـوا فيـه وأبـدعوا وأجـادوا األندلسي، وكان 

فالشـــعر اجلديـــد مـــر مبراحـــل طويلـــة وخضـــع لضـــوابط دقيقـــة اشـــتغل 1،"أميـــا إجـــادة أو إبـــداع
يــد ألنــه يلتــزم  ) شــيًئا(عليهــا الشــاعر احلــديث، ال يــنجح يف االشــتغال عليهــا إال الشــاعر ا

ـــال والـــيت توضـــح وجيـــب أن ،)أشـــياء(وينطلـــق مـــن  نالحـــظ املعادلـــة الـــيت طرحهـــا يف هـــذا ا
ممـــا يـــدل ، مجًعـــا) أشـــياء(املقابـــل حجـــم االنطـــالق يف و ،مفـــرًدا) شـــيًئا(حجــم االلتـــزام احملـــدد 

وفضــالً عـن هــذا يشــري ، منـوذجعلـى أن مســتوى التغيـري أكــرب كثـريًا مــن مسـتوى الثبــات يف األ
ث وخصائصه الفنية املتميـزة، حـني يـذكر أّن هـذا عن وعي عال باملورو إشارة مهمة جًدا تنمُّ 

) ممتـدة يف الشـعر األندلسـي(إن جـذوره األوىل ، إذ)لـيس مبتكـرًا(الضرب من الشعر اجلديد 
،فه شـعراء املهجـر هنـاك بـالطبع وجـه شـبه بـني الشـعر اجلديـد والبنـد يف الشـعر األندلسـيتلقَّ 

نــه مشــتق مــن أوزاننــا العربيــة التقليديــة إأي ؛فالشــعر اجلديــد منبثــق مــن صــميم الــرتاث العــريب
ـــ ن الشـــعراء مـــن تطـــويره حـــىت وصـــل إىل شـــاذل وزمالئـــه الـــذين متكنـــوا ولـــيس شـــيًئا طارئًـــا متكَّ

2.بدورهم من نقله نقلة نوعية إىل منطقة احلداثة، مفتتحني به فجرًا جديًدا للشعرية العربية

ُــإن احلركــات ال: "وعــن احلركــات التجديديــة يقــول احملــروق دَّ تجديديــة الــيت تظهــر ال ب
أن يكون هلـا جـذور راسـخة تطـورت منهـا وتشـكلت عنهـا، وإال فهـي عضـو غريـب مغـاير 

فهـــل كــان الشـــعر اجلديـــد ،رفض رفًضــا قاطًعـــاأن يـُــدَّ للرتكيــب البيولـــوجي العـــام الــذي ال بـُــ
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جــددة عضــًوا غريًبــا يف الشــعر العــريب؟ إن الشــعر اجلديــد إمنــا هــو حركــة متفاعلــة متطــورة مت
انبثقــت لتغيــري مــا هــو ســائد مــن رتابــة يف األوزان ومــن تكــرار يف القــوايف ومجــود يف الصــور 
واألخيلــة وابتعــاد عــن األلفــاظ احملنطــة املتحجــرة، واالقــرتاب مــن داخــل الــنفس واســتخدام 

1،"الرموز وتكثيـف املعـاين باإلحيـاء واإلميـاء واخلـروج مـن دائـرة املباشـرة واخلطابيـة واالبتـذال

أن هــــذا التطــــور يف الشـــعر العــــريب عنــــد احملــــروق يـــرتبط ارتباطًــــا وثيًقــــا بتطــــور يف شـــكَّ وال
تمـــــع يف كـــــل جمـــــاالت احليـــــاة االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياســـــية، وهـــــو وليـــــد تلـــــك  ا

تمـــــع بعــــــد هـــــزات احلـــــرب العامليـــــ ا التفـــــاعالت العميقـــــة يف كيـــــان ا ة الثانيـــــة ومــــــداخال
ا العــراق مــن مشــكالت فنيــة القــى الشــعر اجلديــد إبّــان ظهــوره يف ولعــل أهــم مــا ، وتعقيــدا

أسســه وقواعــده ومل تــرسُ ،متاًمــاأنــه كــان رقيــق البنيــة طــري العــود مل تتضــح مالحمــه ؛ونقديــة
ـــال وأن بإمكـــان أيِّ ،بعـــدُ  شـــاعر أن ميتطـــي فتصـــور بعـــض الشـــعراء أن القضـــية ســـهلة املن

، فيبوح لنفسـه أن يتحـرر مـن كـل خطأ)الشعر احلر(صهوة هذا النمط اجلديد الذي مسي 
.ا ال هو بالشعر وال هو بالنثرشيء، ويقذف بكل القواعد واألصول، ويكتب شعرًا غث

نستطيع القـول إن مرحلـة اخلمسـينيات كانـت مرحلـة تأسـيس ونضـج وابتكـار وتطـور 
رار وغربلـة أمـا املراحـل الـيت أعقبـت اخلمسـينيات فمراحـل اسـتق، ادوَّ عرب جتارب الشـعراء الـرُّ 

ُـــ ـــة التأســـيس، وهـــذا شـــيء بـــدهي ال ب ـــيت وقعـــت يف مرحل ـــق ال مـــن دَّ لكـــل األخطـــاء واملزال
اد يف حتديـــد مفهـــوم الـــرتاث مـــع وَّ قـــد اختلـــف الشـــعراء الـــرُّ ف،حدوثـــه يف كـــل حركـــة جديـــدة

ــــة  ــــم اختلفــــوا يف حتديــــد مفهــــوم احلداث ــــه، كمــــا أ ــــاط الشــــعر ب ــــى ضــــرورة ارتب اتفــــاقهم عل
هناك من ال مييز بـني احلداثـة واملعاصـرة واحلداثـة والتجديـد، رغـم أن كـل ف،والتجديد أيًضا

جتديــد حداثــة، ولكــنهم اتفقــوا علــى أن التجديــد شــامل للشــكل واملضــمون، وموقــف مــن 
احليـــاة والوجـــود علـــى ضـــوء مســـتجدات العصـــر الـــذي يعيشـــون فيـــه، ويرفضـــون أن يكـــون 

لـــى أن واملضـــمون، كمـــا اتفقـــوا عفالتجديـــد جيـــب أن يكـــون يف الشـــكل ،االتجديـــد شـــكلي
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إذ للقـدماء ؛دون آخـرمـن فاحلداثة ليست مرتبطـة بعصـر ،لكل عصر حداثته أو حداثاته
بل تسـتفيد منهـا وتتخطاهـا ،هذه تلكدون أن جتبَّ منحداثتهم وللمعاصرين حداثتهم

علـــى أن مثـــة اختالفًـــا بـــني حداثــة عصـــر وآخـــر مـــن حيـــث غناهـــا أو فقرهـــا ،حنــو التجديـــد
.لظروف املراحل الزمنية املختلفةلك تبًعا وذ

الخاتمة
اد الشعر اجلديد يف العراق اتفقوا على أمهية الرتاث ودوره يف إغناء التجربة وَّ إن رُ 

لكنهم اختلفوا يف حتديد مفهوم الرتاث، فمنهم من حصره يف الرتاث الشعري، ،الشعرية
ومه حلاضر واملستقبل، بسبب تغري مفهومنهم من حصره يف العناصر املتحولة والفعالة يف ا

رغم وجود اد اجتهوا إىل التجديدوَّ كما أن هؤالء الرُّ ،عرب مراحله النقدية املختلفة
قد اتفقوا على أن التجديد و ،مفهوم التجديداختالف ضئيل يف رؤيتهم النقدية حول 

ال شكلية؛ حداثة، لكنهم مل يتفقوا على أن احلداثة جتديد، فالتجديد قضية جوهرية 
ا عقلية  .وموقف من قضايا احلياة املعاصرةوإ
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