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تلقي الشعر العربي المعاصر

في ظل تحوالت أسئلة النقد المغاربي
أ.حمزة مساعدي

أ.د.راوية يحياوي
جامعة مولود معمري /تيزي وزو
تاريخ القبول2019-07-16:

تاريخ اإلرسال2019-07-07 :

مقدمة:
من الظواىر اليت نسجلها وكبن بصدد وصف اػبطاب النقدي ،ظاىرة التحوؿ والتحوؿ
ىنا يعٍت عدة حركات ،وأساسا ،التحوؿ والتبدؿ داخل اؼبنهج الواحد ،التحوؿ من منهج
إىل أخر ،والبحث عن صيغ ذبمع بُت ىذا اؼبنهج وذاؾ ،ولسنا ىنا بالطبع ،بصدد اغبديث
عما ديكن أف يطبع اػبطابات اؼبعريي ،،من نووع إىل التصحي وققو م للبدالل ،أو مناشة ،ما
يطرأ على خطاب النقد بوصفو خطابا معرييا ،لو قراكم يغنيو ويوسع ؾبالو وموضوعاقو،
ولكننا بصدد دراس ،ظواىر ديكن اعتبارىا ظواىر معوش ،وسلبي ،ناذب ،عن عدـ قوير الةرط
اؼبعريف الذي يوجو التحوؿ كبو أيق إجيايب ،ودينحو شدرة اعبدؿ واغبوار واشًتاح البديل.
إذا ،كبن أماـ ربوالت أصلها يف ذاقي ،اؼبنظِّر ،وىي ربوالت قتجدد بعد ذلك دبدى صلتو
دبا يطلع عليو ،ال دبا يبحث ييو ،وال دبا يريد إجياد حل لو يف نطاؽ اؼبعري ،،ونطاؽ النقد
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ربديدا ،كما حيدث داخل فبارس ،النقد والدراس ،األدبي ،،يف صورة انتقاؿ من منهج إىل
أخر ،إف ىذا التحوؿ الذي يةمل أغلب إقبازات النقاد واؼبنظرين ،شد يكوف متفاوقا يف
القوة ،وشد يبلغ درج ،القطيع ،عندما يًتؾ الناشد اؼبنهج الذي يعمل بو ،أو اؼبرجعيات اليت
اعتمدىا من شبل ،ويتمسك بغَتىا ،أو يغَت اىتماماقو يينخرط يف انةغاالت غَت أدبي ،أو
غَت نقدي ،،وحىت نقًتب إىل صورة ىذا التحوؿ نقف عند يئ ،من النقاد اؼبغارب ،الذين راج
خطاهبم النقدي يف العقود األخَتة أمثاؿ ؿبمد مفتاح ،ؿبمد بنيس ،واإلشكاؿ اؼبطروح
يكيف ذبلت ىذه التحوالت يف اػبطاب النقدي اؼبغاريب؟
وىل أخضعوا ىذه اؼبناىج والنظريات للخصوصي ،النقدي ،واإلبداعي ،اؼبغاربي،؟
أـ أهنا عبارة عن قطبيق حريف لآلليات النقدي ،اليت ويدت إلينا من الفكر الغريب؟
ولئلجاب ،عن ىذه اإلشكالي ،جاء مقايل اؼبوسوـ ب":قلقي الةعر العريب اؼبعاصر يف ظل
ربوالت أسئل ،النقد اؼبغاريب.
مركزية النص في النقد المغاربي:
إف التحوؿ الذي يطبع حرك ،النقد األديب ال يكفي لتربير التحوؿ يف التنظَت ،وال يعقل
أف يكوف قعدد التجارب التنظَتي ،موازيا لتعدد التجارب النقدي ،،لكن الذي حدث حقا
ىو أف قعدد التجارب النقدي ،يف اغبقل األديب اؼبغاريب أقى من قعدد التنظَتات اليت يرضتها
عملي ،التثاشف النقدي.
يالناشد شبل أف جيد النص جيد أمامو عددا من التنظَتات ،واؼبنظر اؼبغاريب شبل أف يتأمل
النقد يف واشع اؼبمارس ،ويف ضوء العبلش ،باألدب ،ينطلق يف قفكَته من قنظَت سابق.
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وعليو ،ال نتصور أف ىذا التنظَت ،بتحوالقو ،نتيج ،طبيعي ،ؼبا يفرزه النقد واألدب من
أسئل ،وظواىر ربتاج إىل التأمل والتنظيم ،وإمنا أقى من ربوالت يكر الناشد اؼبنظّر نفسو يف
حبثو عن النظريات ورغبتو يف إجياد مكاف يتكلم ييو عنها ،وأيضا ديكن أف يعطيو صوقا
خاصا بو ،إنو ربوؿ منقطع عن ربوؿ األدب والنقد معا ،يساعد عليو قعدد االىتمامات
وقعدد اؼبواشع اليت يعمل ييها الناشد اؼبغاريب ،حُت ديتهن التدريس ويتوخى أف يستجيب
لرغباقو ولرغبات اؼبوشع الذي ينةط ييو ،ومن أمثل ،ىؤالء النقاد قبد الناشد "محمد
بنيس"يف كتابو"ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية"مل حيدد مفهوما
دشيقا للبنيوي ،التكويني ،يف مدخلو اؼبنهجي ،حيث عمل على التعريف باؼبنهجُت"البنيوي
الةكبلين" و"اإلجتماعي اعبديل" ،يقوؿ" :إف التيار االجتماعي اعبديل يؤمن شطعا
بالتحليل الداخلي للعمل األديب لن يوصلنا إىل القبض على الدالل ،اؼبركوي ،للنص ،أي
الكةف عن الرؤي ،،يعتقد صادشا بأف الطرالق الةكبلني ،والبنيوي ،ربوؿ النقد اؼبوضوعي إىل
ؾبرد ربليل وصفي ذي أياؽ ضيق ،ال قستوعب ما يتحرؾ خلف البنيات اللغوي.1"،
وهبذا يكوف مةاهبا للتصور السابق ؼبفهوـ البنيوي ،التكويني ،،حيث قبد يف نص"بنيس"
أنو أشار إىل منهجُت متعارضُت أحدمها حيلل النص خارجيا والثاين يعمل على احملايث،
الداخلي ،لو ،ويظهر أف مفهوـ البنيوي ،التكويني ،عند"بنيس" ال خيرج عن قصوره للمنهج
االجتماعي اعبديل ،ويتجلى ىذا يف شولو":ويؤكد "غولدماف" على مبدأين أساسيُت يرقكو
عليهما كل منهج اجتماعي جديل أو بنيوي قكويٍت" ،2ومن خبلؿ ىذه اؼبقول ،يظهر أف

: 1ؿبمد بنيس ،ظاىرة الةعر اؼبعاصر يف اؼبغرب ،مقارب ،بنيوي ،قكويني ،،ص.22
 : 2اؼبرجع نفسو ،ص.23
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"بنيس" مل حيسم االمر يف ىذه اؼبسأل ،يبل يرؽ يف منظوره بُت اؼبنهج االجتماعي اعبديل
والبنيوي التكويٍت ،ماداـ أف الناشد خيَتنا يف ذلك باستعماؿ أداة العطف(أو).
كما أف "ؿبمد بنيس" يعلن قبنيو للمنهج االجتماعي اعبديل رغم أنو صرح بتبنيو
للمنهج البنيوي التكويٍت ،يقوؿ":ليس ازباذي للمنهج االجتماعي اعبديل كوسيل ،للبحث
إال قأكيد على قسليمي بالتطور ،وىذا القانوف غَت متعلق بالواشع اإلجتماعي يقط ولكنو
ينسجم مع البني ،العام ،للمنت يالظاىرة الةعري ،اؼبعاصرة باؼبغرب شالم ،على أساس نفس
القانوف".1
وهبذا يظهر أف يكرة اؼبنهج االجتماعي اعبديل والبنيوي الةكبلين ىيمنت على قصوره
ؼبفهوـ البنيوي ،التكويني ،وشد يعود ىذا إىل شل ،شراءات الباحثُت يف اؼبرجعيات الفلسفي،
والنقدي ،والصياغ ،النهالي ،للمنهج البنيوي التكويٍت اليت اشًتحها الناشد غولدماف من جه،
وقوظيفهم ؼبصطلحات نقدي ،ويريدوف هبا معٌت أخر ،من جه ،أخرى.
المنجز النقدي المغاربي واستثمار األدوات البنيوية:
يتض من خبلؿ القراءة الدالم ،لدراس ،ؿبمد بنيس "الةعر العريب اغبديث بنياقو
وإبداالهتا"و"ظاىرة الةعر اؼبعاصر يف اؼبغرب مقارب ،قكويني"،أنو شاـ دبتابع ،الةعر العريب
اغبديث خبلؿ ما يويد على شرف من الوماف ،ؿباوال-كما أوض منذ البداي"-،ضبط األطر
النظري ،للةعر العريب اغبديث" ،2وىو ما عده إسًتاقيجيتو يف الدراس ،،وىذا ما يؤكد صلتو
بالةعري ،،يهو يسعى إىل قأصيل الةعري ،العربي ،اغبديث ،من خبلؿ أربع ،مراحل :التقليدي،،
 : 1اؼبرجع نفسو ،ص.25
: 2ؿبمد ،بنيس ،الةعر العريب اغبديث بنياقو وإبداال قو ،ج ،1التقليدي ،،دار قوبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط ،1989 ،1ص.8
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والرومانسي ،العربي ،،والةعر اؼبعاصر ،ومساءل ،اغبداث ،،ومن خبلؿ ربديد منت شعري لكل
مرحل ،يتكوف من أربع ،شعراء على النحو التايل:
-1التقليدية :ضم اؼبنت كبلً من ؿبمود سامي البارودي وأضبد شوشي وؿبمد مهدي
اعبواىري والةاعر اؼبغريب ؿبمد بن ابراىيم.
-2الرومانسية العربية :ضم اؼبنت خليل مطراف وجرباف خليل جرباف وأبو القاسم الةايب
والةاعر اؼبغريب عبد الكر م بن ثابت.
-3الشعر المعاصر :قضمن متنو الةعراء بدر شاكر السياب و أدونيس وؿبمود درويش
وؿبمد طبار الكنوين من اؼبغرب ،واؼببلحظ على ىذه اؼبدون ،أهنا قتحرؾ ويق التحوالت
والتطورات اليت مست النص الةعري ،كما أف النص الةعري اؼبغريب حاضر وبقوة يف ىذه
اؼبدون ،اإلبداعي ،اؼبختارة.
-4مساءلة الحداثة  :وىو كتاب نقدي ؿبض حيث ناشش ييو اغبداث ،وقناشضاهتا ،وشد
مت اختيار مدونتو الةعري ،باؼبساواة بُت اؼبةرؽ والغرب ،بةكل شصدي مستندا إىل
أطروحات خاص ،بتقسيمو حرك ،الثقاي ،العربي ،اغبديث ،إىل مركو وؿبيط ،حبيث يةكل
اؼبةرؽ العريب (مصر ولبناف بةكل خاص)ىذا اؼبركو ،ويةكل اؼبغرب العريب احمليط ،وال
يقف يف نقده عند حدود ىذا اؼبنت ،يهو يبدأ بدراس ،النظري ،الةعري ،اػباص ،بكل مرحل،
(أي أنو يقوـ بدراس ،اؼبعطيات النظري ،اليت قنطوي على كل من التقليدي ،والرومانسي،
والةعر اؼبعاصر يف الةعر العريب اغبديث) ،مث ينتقل إىل ربليل نص شعري لكل شاعر ديثل
اؼبنت الةعري للمرحل ،اليت يتحدث عنها ،يتناوؿ شصيدة "قذكر الةباب"للبارودي ،ونكب،
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دمةق ألضبد شوشي ،و يا دجل ،اػبَت للجواىري ،والدمع ،اػبالدة حملمد بن ابراىيم،
باعتبارىا فبثل ،للتقليدي ،،وقناوؿ أربع ،نصوص من اؼبنت الةعري للرومانسي ،وىي اؼبساء
ؼبطراف وصباؿ اؼبوت عبرباف ،واعبن ،للضالع ،للةايب ،واؼبعاين باشيات لعبد الكر م بن ثابت،
وعدة نصوص من اؼبنت الةعري للةعر اؼبعاصر وىي النهر واؼبوت للسياب ،وليس قبما
وىذا انتحار العاشق حملمود درويش ،وصحوة األضواء للكنوين.
بدأت الدراس ،بطرح عنواف يرعي مودوج يتكوف من طريُت "بنياقو و إبداالقو" ،األوؿ
يةَت إىل البني ،حيث الثبات ،ويةَت الثاين إىل عدـ الثبات ،وىنا قكمن صعوب ،ربديد
اؼبنطلق النقدي ،ولذلك سيتم التعامل مع الطرح العاـ وىو ما يتعلق بالةعري ،العربي ،ضمن
بعدىا التارخيي كما شدمها ؿبمد بنيس يف مراحلها الثبلث.
إف طرح مفهوـ البنيات للمراحل األربع يعٍت أف ىناؾ أربع بنيات ،يرى ؿبمد بنيس أف
منت كل مرحل ،منها يةكل بني ،عام ،،وعلى أساس من ىذه البني ،العام ،يتعامل مع اؼبنت
كما لو كاف يتعامل "مع شصيدة واحدة ؼبا للبني ،اؼبةًتك ،من ياعلي ،على حد قعبَته"،1
وذلك يعٍت أف التمايو بُت اؼبراحل األربع آت من قباين األربع متوف من حيث البني،
النصي ،2،يلكل منت بنيتو اػباص ،اليت زبتلف عن بني ،اؼبتنُت اآلخرين  ،وعلى الرغم من أنو
يةَت إىل وجود اختبليات بُت شوانُت البني ،اؼبوحدة ؼبنت من متوف الةعر العريب اغبديث،3
إال أنو ينظر إىل اؼبتوف الةعري ،على أهنا متوف متباين ،من حيث بنيتها ويعلها الةعرياف

 :1اؼبرجع السابق ،ص.101
 :2اؼبرجع نفسو ،ص.8
 :3اؼبرجع السابق ،ص.34
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وأسسها النظري ،وربقيقها الومٍت ،1وىذا ما يربر ربوالقو ضمن البنيوي ،الةعري ،والدليل على
ذلك أف بنيس حاوؿ أف ينتقد البنيوي ،الةعري ،،وحيدد مفهوـ البني ،الذي يستخدمو على
أساس فبا طرحو سوسَت عن النسق خببلؼ ما شدمتو البنيوي ،2،وىو أمر يثَت االستغراب إذ
يقيم ىذه اؼبباين ،بُت مفهوـ البني ،والنسق إىل ىذه الدرج ،،واستبعاد البنيوي ،الةعري ،شالم
على أساس أهنا هتتم باعبمل الةعري ،وىو ما ينسحب على الدالللي ،أيضا كما يرى ،3وىذا
االنتقاؿ ال يةكل كل ما شدمتو البنيوي ،باذباىاهتا اؼبتعددة ،وما شدمو يوري لوسباف على
صعيد بني ،القصيدة يؤكد ىذا اؼبنحى ،حيث انتقل من العناصر اإليقاعي ،والصريي ،والنحوي،
يف البني ،الةعري ،اىل مستوى اؼبعجم الةعري مث اىل البيت باعتباره وحدة ،مث اىل اؼبقطوع،
الةعري ،باعتبارىا وحدة ،وأخَتا اىل وحدة النص وقكوين القصيدة ،4كما اف ىناؾ من يةَت
اىل اؼبدرس ،البنيوي ،لوحدات اػبطاب الكربى يف ما وراء إطار اعبمل ،اؼبتعذر عبوره بالنسب،
للسانيات حبصر اؼبعٌت ،5وىذا يعٍت أف ما شدمو ؿبمد بنيس منضو ربت البنيوي ،بةكل أو
بأخر ،يكل شعري ،كما يقوؿ قودوروؼ ىي شعري ،بنيوي.6،
إف ؾبرد اغبديث عن وجود بني ،عام ،موحدة لكل منت شعري يربط اعبهد النقدي
مباشرة بطروحات البنيوي ،الةعري ،،وىذا ما يوضحو عمل بنيس الذي يقوـ على التحوؿ
"من مةًتؾ البني ،الواحدة اىل الفردي الذي يتكفل بو النص الواحد حىت يربز لنا التحوؿ
 :1اؼبرجع السابق ،ص.34
: 2اؼبرجع السابق ،ص.51-50
 :3اؼبرجع السابق ،ص.64-63
 :4لوسباف يوري ،ربليل النص الةعري ،النادي األديب الثقايف جبدة ،ط1420 ،1ىػ ،1999 ،ص95وما بعدىا.
 :5موناف ،جورج ،عن االستعماؿ اعبيد للبنيات يف األدب ،ضمن البنيوي ،والنقد األديب ،ص.19
: 6قودوروؼ ،الةعري ،،ص.27
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بُت قاريخ البني ،اعبماعي ،وقارخيي ،النص اؼبفرد" ،1وىذه الفكرة قربز قارخيي ،البني ،من خبلؿ
اؼبفهوـ الثاين الذي قضمنو العنواف وىو اإلبداؿ ،الذي يعكس جانب التحوؿ يف بنيات
الةعر العريب اغبديث ،ويربر من خبللو ربوالت الةعر من بني ،إىل أخرى ،2واإلبداؿ –
كما يقدمو بنيس -خيتلف عن التبديل ،وىذا التفريق بُت اإلبداؿ والتبديل يضيف نقط،
أساسي ،قساعد يف يهم التحوؿ النقدي لدى بنيس ،إذ يقوؿ":إف التبديل اؼبرقبط بدالل،
التغيَت يتعارض سباما مع اإلبداؿ اؼبرقبط بدالل ،التعويض" ،3أي حلوؿ بني ،مكاف أخرى،
وردبا ربوؿ عناصر ضمن البني ،إىل عناصر أخرى.
لكن ربوالت ىذه البني ،يتم من خبلؿ حديثو عن العناصر اؼبهيمن ،،يالتباين بُت البنيات
الثبلث يتض –على حد شوؿ بنيس –يف طبيع ،العناصر النصي ،اؼبهيمن ،داخل كل منت
على حدة ،والتفاعبلت اؼبتبلحق ،بينها ،وطريق ،بناء الدالليsignifiance ،النصي،4،
ويكرة العناصر اؼبهيمن ،قعٍت وجود عناصر عدة قربز من بينها ؾبموع ،من العناصر قسود
البقي ،يف كل بني ،،وسيادهتا ال يعٍت غياب العناصر األخرى ،وإمنا قراجعها للخلف،وىذا
يقود اىل العناصر اؼبهيمن ،يف التقليدي ،ستًتاجع أو قتحوؿ لتحل ؿبلها عناصر جديدة يف
"الرومانسي ،العربي ،"،وكذلك االمر يف "الةعر اؼبعاصر".
إف ىذه الفكرة مرقبط ،دبفهوـ السالد()dominantالذي شدمو الناشد الةكبلين
الروسي قينيانوؼ()tynianovإثر وضعو لنظري ،يف التاريخ األديب ،إذ يهم التحوالت
 :1بنيس ،ؿبمد ،الةعر العريب اغبديث بنياقو وإبداالهتا ،ج ،1ص.8
 :2اؼبرجع السابق ،ص.71
 :3اؼبرجع السابق ،ص.73
 :4اؼبرجع السابق ،ص.8
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األدبي ،على أهنا إحبلؿ نظاـ مكاف أخر عن طريق مفهوـ السالد الذي يعٍت"صبل ،من
العناصر اليت يديع هبا اىل الصدارة يف عمل بعينو أو خبلؿ حقب ،بعينها ،ومن شب ،ديكن
النظر إىل عملي ،التعاشب يف التاريخ األديب على أهنا ربوالت مستمرة جملموع ،من العناصر
السالدة مكاف أخرى ،على اف ىذه األخَتة ال قستبعد هناليا من النوع ،ولكنها قًتاجع إىل
اػبلفي ،1"،وربدث ياكوبسوف عن ىذا اؼبفهوـ وعده أكثر اؼبفاىيم خطورة ،وقطورا وإنتاجي،
يف النظري ،الةكبلني)formalisme(،الروسي ،،وعريو بقولو":يعرؼ السالد بأنو اؼبكوف
اؼبركوي ألثر يٍت :إنو حيكم ،وحيدد وحيوؿ اؼبكونات األخرى ،والسالد ىو ما يضمن وحدة
البني ،2"،وشد كاف ىذا اؼبفهوـ حاضرا بوضوح لدى ؿبمد بنيس من خبلؿ ما ذكره عن
البني ،اؼبهيمن ،،يهو يصف ما شاـ بو بأنو"إعادة بناء الةعري العريب اغبديث ببنياقو الثبلث
اؼبهيمن ،3"،وبسبب يهمو لوجود عناصر نصي ،مهيمن ،داخل كل منت يربر قناوؿ عناصر
دوف غَتىا يف منت من اؼبتوف.4
إف ذلك يةَت إىل أف اإلجراء األوؿ الذي حيكم فبارس ،بنيس النقدي ،شالم على مفهوـ
السالد ،أما اإلجراء الثاين يتمثل يف ارقباط السالد بفكرة "اإلبداؿ أو التحوؿ"اليت يقدمها
بنيس ،واليت قربز قارخيي ،البني ،من خبلؿ ما جيري عليها من ربوالت ،وىذه اؼبنهجي ،قتصل
مباشرة دبا طرحو روماف ياكوبسوف عن الةعري ،التارخيي ،اليت الهتتم"باؼبتغَتات يقط ،وإمنا

 :1ىولب ،روبرت ،نظري ،التلقي ،قرصب ،عو الدين إظباعيل ،النادي األديب الثقايف جبدة ،جدة ،ط1415 ،1ىػ1994 ،ـ ،ص.83
 :2جاكوبسوف ،روماف ،السالد ،قرصب ،عبد النيب اصطيف ،ؾبل ،اآلداب األجنبي ،،س ،23ربيع  ،1998ع ،94ص.60
 :3بنيس ،ؿبمد ،الةعر العريب اغبديث بنياقو وإبداالهتا ،ج ،4مساءل ،اغبداث ،،دار قوبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط ،1991 ،1ص.66
 :4الرجع السابق ،ج ،1ص.8
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هتتم أيضا بعوامل مستمرة ودالم ،وسكوني ،1"،دبعٌت أهنا ذبمع بُت الومني ،والتوامني ،،ويصر
ياكوبسوف يف ققدديو ألرالو يف الةعري ،التارخيي ،أهنا"إذا كانت قريد يف اغبقيق ،أف قكوف
متفتح ،يإنو ينبغي أف قتصور بوصفها بني ،يوشي ،مؤسس ،على سلسل ،من األوصاؼ
التوامني ،اؼبتعاشب ،2"،إي أف ذلك جيعل منها شعري ،مفتوح ،متحول ،ومتطورة ،ال ؾبرد شعري،
قوامني ،هتتم دبا ىو سكوين" ،يكل حقب ،سبيو أشكاال ؿبايظ ،وأشكاال ذبديدي ،3"،وىذه
الفكرة ىي خبلص ،ما طرحو بنيس عندما أكد أف سعيو مرقبط بالوصوؿ إىل الةعري ،العربي،
اؼبفتوح ،4،أي الوشوؼ على أىم التحوالت النصي ،للةعر اؼبعاصر.
إف ملخص ذلك يفيد أف ؿبمد بنيس شد ارقكو على يكرقُت أساسيتُت يف منطلقو الكلي
على الصعيد التنظَتي ،وعلى الرغم من قواحم أراء عديدة على الصعيد النظري ،ومها
قكمناف يف مفهوـ السالد والةعري ،التارخيي ،اؼبفتوح ،،ومن ىذا اؼبنطلق مت سبييو بُت ثبلث
بنيات للةعري ،العربي ،اغبديث ،،يالةعري ،التقليدي ،يسود ييها عنصر اإليقاع على بقي،
العناصر ،وبالتايل يإف دراس ،بني ،البيت الةعري يف ىذه اغبال ،قغدو ضروري ،5،إذ قةكل
البني ،اؼبهيمن ،على إعتبار أف ؿبدده ىو اإليقاع الذي يعده أمشل من العروض ،6ياإليقاع-
كما يةَت"-ىو أوؿ ما ديكن أف يعرؼ بو البيت".7

 :1ياكوبسوف ،روماف ،شضايا الةعري ،،ص.26
 :2اؼبرجع السابق ،ص.26
 :3اؼبرجع السابق ،ص.26
 :4بنيس ،ؿبمد ،الةعر العريب اغبديث ،ج ،1ص ،55وج ،4ص.7
 :5اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.115
 :6اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.187
 :7اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.54
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أما الةعري ،الرومانسي ،العربي ،ييتناوؽبا ؿبمد بنيس من خبلؿ مفهوـ اؼبقطع بديبل للبيت،
وحيدده بقولو":واؼبقطع يف ىذه اغبال ،وحدة مستقل ،متجانس ،،بتماسكها الداخلي ييما ىو
منقطع عن غَته" ،1ويصب اؼبقطع ىو العنصر السالد يف الةعر الرومانسي حيث خيًتؽ
اػبطاب الرومانسي شعرا ونثرا ،وما مت من ربوالت يف الةعري ،الرومانسي ،العربي ،يصفو
بنيس-على الصعيد النصي -بقولو":يباإلمكاف النظر إىل النص الرومانسي العريب يف حركتو
اؼبودوج ،إليراغ القصيدة اغبديث ،من الطرالق السالدة ،أي فبارس ،كتابو بالسلب ،ويف اآلف
ذاقو بناء طرالق متحول ،،وىذه اغبرك ،اؼبودوج ،زبتلف من القصيدة العروضي ،إىل شصيدة
النثر ،الف لكل بني ،قارخيها الةخصي ،2غَت أف بروز اؼبقطع بديبل للبيت الةعري ال يعٍت
غياب البيت الةعري ،يهذا ما يتأكد دبطالع ،الةعر العريب اغبديث رومانسيا أو غَت
رومانسي ،كما يتأكد من كبلـ بنيس نفسو الذي حيدد بني ،النص الرومانسي بنمطُت:
 النمط األوؿ :اإلبقاء على البيت الةعري كما يف الةعر التقليدي ،ويتمثل ذلك يفشصيدة اؼبساء عبرباف ،ويصف ذلك بقولو :ويتبنُت البيت الةعري يف ىذا النمط من قرابط
وقفاعل عناصر ضمن بناء حركي ،ىي الوشف ،والوزف والقايي...،وعلى أساس التكرير
والتساوي بُت الةطرين يتم بناء كامل النص ،3وىنا نبلحظ رغم حداثتو إال أنو مازاؿ
متعلق بالقد م.

 :1بنيس ،ؿبمد ،الةعر العريب اغبديث بنياقو وإبداالهتا ،ج ،2الرومانسي ،العربي ،،دار قوبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط ،1990 ،1ص.111
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،2ص.84
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،2ص.85

210

مخبر قضايا األدب المغاربي/جامعة البويرة

قضايا األدب

ISSN: 2602- 7305

السنة0000:

المجلد الخامس/العدد األول

 النمط الثاين :يتمثل يف نصوص الةايب وابن ثابت ،وىو جيسد "البني ،السالدة للمنتالةعري الرومانسي العريب" ،1وسبت عملي ،اإلبداؿ أو التحوؿ ،ييو من خبلؿ ثبلث ،أمور
يدعوىا "طرالق أشل"،وىي:
.1غياب االستهبلؿ ،أي غياب بيت االستهبلؿ ،وإحبلؿ اؼبقطع بكاملو ؿبلو.
.2االعتماد على األوزاف اػبفيف ،مثل الًتكيو على البحر البسيط-على حد رأيو -وؾبووء
الرمل وؾبووء اؼبتدارؾ.
.3اإلدماج ،أي التخلي عن ققسيم البيت إىل شطرين ،2وىي كلها مظاىر شكلت
ظاىرة بارزة ،وميوت الةعر العريب اؼبعاصر.
ىذا إضاي ،إىل ظهور شصيدة النثر يف الةعر العريب الرومانسي ،اليت جاءت ببديل
للعروض يقوـ على العنصر اػبطي(أي طوؿ السطر اػبطي الكتايب ،كتاب ،)،على أساس أنو
داؿ من الدواؿ اؼبنتج ،لداللي ،اػبطاب الةعري ،3وىذا يعٍت التخلي عن العروض كما يف
شصيدة جرباف"أنةودة الوىرة" ،يقد "ظب للغ ،بانفجار إيقاعها الداخلي ،الذي ىو اإليقاع
الذات الكاقب ،4"،والبحث عن اإليقاع يف شصيدة النثر مت –لديو -من خبلؿ الصوالت
الطويل ،والقصَتة والتكرار ،وكأف ىذه العناصر قتناىف مع العروض يحلت بديبل عنو ،ومنو
ديكن القوؿ حسب رأي التحوالت أف القصيدة سبر بتطورات من شكل ألخر.
 :1اؼبرجع السابق ،ج ،2ص.85
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،2ص.86-85
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،2ص.94
 : 4اؼبرجع السابق ،ج ،2ص.98
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إف ؿبصل ،ذلك يف الةعري ،الرومانسي ،أف بني ،اؼبنت السالدة قعتمد على اؼبقطع ال البيت
مع بقاء البيت وعدـ غيابو بةكل كلي ،ولكنو قراجع للخلف مع بروز اؼبقطع بديبل عنو،
أما ما يكفل للمقطع ىذا الربوز يهو شياـ البني ،السالدة يف اؼبنت الةعري للرومانسي ،العربي،
على اؼبتخيل الةعري الذي يعده ؿبمد بنيس عامبل رليسيا يف بناء النص.
وخيتلف قعامل ؿبمد بنيس مع الةعر اؼبعاصر ألنو ،كما يرى ،يتةكل من "ثبلث متوف
ىي الةعر اغبر والةعر اؼبعاصر والكتاب ،اعبديدة ،وىي متباين ،من خبلؿ بنياهتا النصي،
واختياراهتا النظري ،1"،ويةَت ىذا التحديد للمنت إىل ربوالقو عن متٍت اؼبرحلتُت السابقتُت يف
أنو ليس "منوذجا ذا ثوابت بنيوي ،شابل ،لبلنسحاب على اؼبتوف اؼبتنوع ،2"،وإمنا ىي مناذج
خاضع ،للتحوالت النصي ،الدالم.،
إف ىذه التحوالت النظري ،اليت صاحبت حرك ،الةعر العريب منذ اػبمسينيات عرب
مراحلو ابتداء من إشام ،مفهوـ القصيدة بديبل للبيت الةعري ،وانتهاء بطرح أدونيس ؼبفهوـ
الكتاب ،اعبديدة ،3إضاي ،إىل التحوالت اليت غبقت اللغ ،الةعري ،العربي ،من قعاليها
الكبلسيكي اىل نووؽبا ؼبعجم اغبياة اليومي ،مث الدعوة إىل اللغ ،العامي ،4،وكذلك األمر
بالنسب ،للتحوالت من اللغ ،اؼبرقبط ،دبا ىو خارج النص ،واليت يدعوىا بنيس -بناء على
مفهوـ يستمده من السياب كما يةَت" -اللغ ،اؼبتعدي"،"،حيث اػبارج النصي أو اللقاء بو

 :1بنيس ،ؿبمد ،الةعر العريب اغبديث بنياقو وإبداالهتا ،ج ،3الةعر اؼبعاصر ،دار قوبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط ،1990 ،1ص.22
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.22
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.73
 :4اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.79-76
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ىو أساس النص الةعري" ،1وىو ما يتجلى يف شعر البيايت وصبلح عبد الصبور ،إىل
"اللغ ،البلزم""،حيث ستصب لغ ،مفارش ،ذات بني ،معوول ،لغ ،ربتمي بلعبتها الداخلي ،وىي
ققيم احتفاال لػ ػ ػػ"كيمياء الةعور" ،2كما يتجلى يف شعر أدونيس مستدؿ عليو بقصيدة
"اإلشارة".
تحوالت النص الشعري المعاصر من السائد والمهيمن إلى لعبة الحضور والغياب:
ويةكل استقصاء التحوالت و اإلبداالت اؼبستحق ،يف البني ،اإليقاعي ،لةعر اغبداث،
واحدا من أىدايو ،يأولوي ،القصيدة يف بناء النص على البيت الةعري القلغي البيت ولكن
قلغي استقبللو ،وبذلك يإف عناصر البيت( الوشف ،والقايي ،والتفعيل )،شد قعرضت
إلبداالت ،ياؼبهيمن يف بناء البيت الةعري ىو الوشف ،3،وىذا حتم البحث عن شوانُت لبني،
البيت اإليقاعي ،يف اؼبنت الةعري ،إذ يرى بنيس وجود شانونُت سالدين على ىذا الصعيد:
أوال :القايي ،اؼبتوالي ،واؼبتناوب ،،حيث ىي" القانوف األوؿ السالد يف حداث ،الةعراؼبعاصر عندما يتخلى عن القايي ،اؼبوحدة اليت كانت سبيو الةعر العريب القد م عن سواه"،4
ويظهر ذلك يف شسمُت:
-1التوايل والتناوب مع وحدة الروي ،ومناذجو يف "النهر واؼبوت"و"صحوة
األضواء"و"ليس قبما" و"أضبد زعًت".
 :1اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.90
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.95
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.109
: 4اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.141
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-2التوايل والتناوب من غَت روي ،1ومنوذجو يف شصيدة "بابل".
-

ثانيا:القايي ،اؼبتجاوب ،،وقةكل" شانونا ثانيا أساسو قغيَت مكاف القايي ،،أو

باألحرى شراءة التكرار يف النص برؤي ،ال قتوشف عند األبيات ،...إف القايي ،هبذا اؼبعٌت ال
ققف عند حد البيت بل قكوكب القصيدة بكاملها ،ويصب التكرار خصيص ،نصي ،أحد
عناصرىا القايي ،اؼببثوث ،يف كل جسد النص".
وبذلك ديثل الةعر اؼبعاصر" اػبروج عن النموذج القد م كسجن رموي ،واػبروج حبثا عن
ربيع القصيدة بعد شحط الذي أصيبت بو" ،ومت ذلك من خبلؿ" خصيصتُت مها اللعب،
النصي ،والنص الغالب" ،2حيث قتحقق اللعب ،النصي ،باإلظهار(الذي يقوـ على االنفصاؿ
الداليل وربوؿ دالل ،األلفاظ اؼبستخدم ،من الدالل ،العام ،إىل الدالل ،اؼبنبثق ،عن
االستعماؿ النص) ،واحملو(وىو ما يهيئ الكلم" ،لًتحل يف شيمتها الذاقي ،من غَت مهادن،
ؼبعناىا اؼبتداوؿ أو داللتها الثقايي ،)،مث اغبذؼ ،وأما النص الغالب" ييتحقق دبا يعرؼ
بالتناص ،وهبذا قتعدد القراءات والتأويبلت.
وأما على صعيد التعامل مع النصوص الةعري ،يقد انعكس كثَت من يهمو للعناصر
اؼبهيمن ،يف البني ،على ربليلو على ربليلو للنصوص الةعري ،،وذلك من خبلؿ ما دعاه
القراءة الداخلي ،اليت ققوـ على الذىاب واإلياب بُت النصي ،وضبط عناصر الداؿ اؼبعمم،،
وىي قةتغل ضمن بني ،ؽبا فبيواهتا ،3يمن خبلؿ الذىاب واإلياب بُت بني ،النص والبني،

 :1اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.144
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.160-159
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.98
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اؼبهيمن ،يتم ربديد عناصر الداؿ اؼبعمم ،أو الداؿ األكرب الذي ىو اإليقاع يف الةعر
التقليدي ،يهو"اعبامع اؼبةًتؾ اؼبعمم" ،ويتم ذلك بتحليل بني ،البيت الةعري على
أساسُت:
"-1أف البيت بناء متفاعل أساسو اإليقاع ضمن أبيات أخرى" ،1على أساس أف
القصيدة كلها عبارة عن شكل وبني ،واحدة ال جولي.،
-2أف اإليقاع عنصر مؤسس للنص الةعري ،ويف الوشت نفسو مؤسس للذات الكاقب،2،
ونتيج ،ذلك يلجأ الناشد إىل إحصاء استخداـ الةعراء اؼبمثلُت للمنت الةعري للبحور
العروضي ،،وجيد أف اؽبيمن ،كانت للبحر الطويل عند البارودي ،والكامل عند شوشي ،3ويف
شراءقو لكل نص على حدة يبلحظ بنيس ىيمن ،الصوقيات على كامل النص يف شصيدة
البارودي"قذكر الةباب" ،كما يبلحظ"ىيمن ،صوقي ،الباء على صبيع أبيات النص بدوف
استثناء" ،4ويلجأ-أيضا -إىل إحصاء حروؼ أخرى مثل اؽبموة والتاء والنوف ،وقوزيعها على
سبلسل خاص ،باألبيات الةعري ،،وىي أشرب إىل األسلوبي ،اإلحصالي ،وىنا نبلحظ
التداخل بينها وبُت البنيوي.،

 :1اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.128
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.119
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.159
 :4اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.200
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ويعمد يف ربليل شصيدة شوشي"نكب ،دمةق" إىل متابع ،حرك ،الضمالر ،مث يهتم
بالصوقيات ،ويبلحظ ىيمن ،اؼبيم مث الراء ،ويهتم باؼبعجم اللغوي ييجد أف اعبمع شد ىيمن
على اؼبفرد ،1وىو ما يةبو اؼبستوى الًتكييب والداليل يف األسلوبي.،
إف متابع ،ىذه القراءات الداخلي ،قضع الدارس أماـ واحد من أمرين :إما أف اؼبقدمات
النظري ،الطويل ،غَت الزم ،،وباإلمكاف ققرير مدخل للقراءة على كبو يتأكد يف القراءة
التطبيقي ،،أو أف ظب ،القراءة ىي اؼبباين ،بُت التنظَت والتطبيق ،وىذاف األمراف يلحظاف –
أيضا-يف ربليلو لنصوص اؼبنت الةعري للرومانسي ،العربي ،،ونصوص اؼبنت الةعري للةعر
اؼبعاصر ،والنظر إليو ضمن اؼبقطع ،ومن مث يقوـ بالكةف عن أىم أشكاؿ الًتكيب مثل:
قركيب التقابل الذي يقوـ على ثبلث ،خطاطات يف شصيدة " اؼبساء" ؼبطراف:
.1خطاط ،االنفصاؿ بُت اعبسد من جه ،والقلب والروح من جه ،ثاني.،
.2خطاط ،التعارض بُت الذات اؼبتكلم ،والذات اؼبخاطب.،
.3اؼبرأة بُت الذات اؼبتكلم ،والطبيع ،2،وىي كما الحظنا أشرب لؤلسلوبي ،منها للبنيوي،
وىو ما حييلنا إىل طرح سؤاؿ اؼبنهج ،ىل ىذا خلط يف قوظيف اآلليات اػباص ،دبناىج
ـبتلف،؟ أـ اف االختبلؼ يكمن يف الًتصب،؟
يهذه الطريق ،من القراءة والتحليل ربيلنا على الكثَت من اإلسقاطات اؼبباشرة وغَت
مؤسس ،وموحدة على مصطلحات واضح ،للنقاد على النصوص اإلبداعي ،الةعري ،،كما
 :1اؼبرجع السابق ،ج ،1ص.216-211
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،2ص.152-151
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أهنا ال قكةف-حبق-عن وجود بني ،مهيمن ،ـبتلف ،عن البني ،السالدة يف الةعر التقليدي،
يهي غَت مقنع ،وغَت مربرة على كبو كاؼ شياسا إىل اغبةد النظري اؽبالل الذي شدمو يف
بداي ،دراستو.
ليصل بنيس يف هناي ،اؼبطاؼ إىل منحى أخر يف شراءقو من منطلق رؤيتو لوجود"عناصر
الطبيع ،الثبلث ،واؼبهيمن ،على بناء النسيج النصي ،وىو يسعى إلنتاج دالل ،اؼبوت يف الةعر
اؼبعاصر ،ىذه العناصر ىي اؼباء والنار والًتاب ،كلمات قتحوؿ يف النص الةعري اؼبعاصر
إىل دواؿ ،كل منها يبٍت نسقو اإليقاعي اػباص بو ،وليست ؾبرد كلمات" ،1وىل ىذه
الطريق ،يف التوظيف الةعري للغ ،يندرج من اغبداث ،أـ مابعد اغبداث،؟ ألنو يبدو يل بنيس
يف ىذه اعبولي ،يتحدث عن مابعد اغبداث.،
وعلى ىذا األساس يتم قوزيع الةعراء اؼبمثلُت للمنت الةعري للةعر اؼبعاصر على ىذه
العناصر ،حيث يغدو السياب يف نصيو" :النهر واؼبوت"و"أنةودة اؼبطر"ؾبليا لعناصر اؼباء،
وحيلل-بناء على ذلك-عنصر اؼباء ييهما ،يػ ػػ"اختيار اؼباء يف القصيدقُت معا اختيار للموت
كتجرب ،ذبتازىا الذات الفردي ،واعبماعي ،،من خبلؿ الذات الكاقب ،لتكةف ييها وعربىا
إمكاني ،التحوؿ الذي لو دالل ،التقدـ كمفهوـ أساسي من مفاىيم اغبداث ،العربي،2،
ويف"النهر واؼبوت"يكوف الغرؽ يف اؼباء ،واؼبوت ذىابا كبو الضوء ويف "أنةودة اؼبطر"يًتن
اؼباء كمصدر للعةب" ،3وىي انبعاث اغبياة من جديد ،مثل أسطورة الفينيق.

 :1اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.219
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.220
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.221-220
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ويأيت أدونيس مستقطبا للموت من خبلؿ عنصر النار ،ويهتم يف شراءقو بقصيدة"ىذا ىو
اظبي"حيث يرى أف "للنار قواردات اللهب والةمس والطوياف واحملو والنغم والفوضى
والريض والةعل ،والوردة والسؤاؿ والضوء والعنف واؽبذياف والسحر واؼبعجوة واالنصهار
والنبض والغناء واغبكم والفصل والصرخ ،والرعد واغبنُت والةرارة ،1وكل ىذه العناصر
يربطها خيط رييع ىو اؼبوت من أجل اغبياة واالنبعاث.
ويف الةعر ؿبمود درويش وؿبمد طبار الكنوين يستنطق اؼبوت يف نصيهما من خبلؿ
عنصر الًتاب ،2ألف الًتاب ىو اؼبصدر األوؿ الذي خلق منو اإلنساف وإليو يعود عند
الدين.
خاتمة:
مهما قباينت شراءات بنيس للنصوص الةعري ،يف قوجهاهتا من البحث عن التحوالت يف
اإليقاع إىل الكةف عن أثر ذلك التحوؿ يف الرؤي ،اليت قبٌت عليها النصوص ،يإف يكرة
السالد قبقى السم ،اؼبنهجي ،اليت قبلزـ شراءقو ،ولذلك يهو يصر على أنو "ال حاج ،للتذكَت
بأف ىيمن ،عنصر الًتاب على مةاىد اؼبوت يف شعر درويش واػبمار الكنوين قعٍت ،شبل
كل شيء ،أسبقي ،ىذا العنصر وياعليتو ،دومنا إلغاء للعنصرين اآلخرين ،3ألهنا قراجعت
يقط لكن مل سبحى هناليا.

 :1اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.226
 :2اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.226
 :3اؼبرجع السابق ،ج ،3ص.226
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حةدت دراس ،بنيس أراء نقدي ،عديدة شددي ،وجديدة ،قتبعت ربوالت نقدي ،متعددة
قبد أساسيات يف القراءة النصي ،،فبا صعب مهم ،ربديد
ومتباين ،،ويف الوشت ذاقو مل ُ
منهجيتها النقدي ،،وإذا كانت ىذه الدراس ،شد استطاعت -بعد جهد كبَت -الوصوؿ إىل
صيغ ،منهجي ،ردبا قبدو األبرز من بُت الكم اؽبالل واػبليط العجيب من اآلراء النقدي ،يإنو
ينبغي اإلشارة إىل أنو ليس االذباه الوحيد ،كما ينبغي اإلشارة إىل أف ما ُوظف من اآلراء
النظري ،اليت شدمت كاف ؿبدودا للغاي ،،وليس حبجم ما ديكن قصوره لدى متابع ،اعبهد

النظري الذي شدمو ؿبمد بنيس ،يهذه الدراسات قعكس صورة لطبيع ،قعامل نقاد اؼبغرب
العريب مع معطيات النقد الغريب ،يهي ذبمع بُت الةكبلني ،والبنيوي ،وما بعدىا ،حيث يلجأ
الناشد إىل االنتقالي ،دوف أف حيقق نسقا واضحا إال بعد مةادة عنيف ،مع اػبطاب النقدي
ذاقو ،وىذا-يف النهاي-،يةَت إىل مدى صعوب ،أف يؤسس مثل ىذا اػبطاب النقدي اذباىا
يف النقد ،اؼبغاريب اؼبعاصر.
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