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 الصورة الشعرية عند الشاعر ادونيس دراسة موجزة واستنتاجات
 أ.د. طالب خميف جاسم السمطاني
 جامعة بابل/ كمية التربية األساسية

 المقدمـــة
اإلبداع االنجازم لمشاعر ادكنيس )عمي احمد سعيد( عاصفة ثقافية انبثؽ عنيا الكثير مف التساؤالت فيك لقد أثار 

شاعر إشكالي متمرد معركؼ عمى الساحة العربية منذ ما يقارب الخمسة عقكد، كليذا ال يمكف لمباحث اف يقدـ دراسة 
األدبي فالشاعر ادكنيس ىك كاحد مف نتاج صبة مف اإلنيائية لشاعر مثؿ ادكنيس كخاصة إذا كاف الشاعر يعيش مرحمة خ

اكبر ركاد التجديد في الشعر العربي المعاصر، كقد اختمفت اآلراء حكلو فيك لـ يكف يعيدا عف التاريخ الذم يمثؿ لو لغة 
ره يكبر مع دالة عمى الكينكنة ككاف شاعرا كثير األسئمة فيك يعيد تأسيس التاريخ، كلقد ساىـ في حركة الشعر ككاف دك 

ـ كقصيدة 7591ـ حيث رفد الشعر العربي بإعمالو الشعرية المتمثمة في القصائد المنشكرة عاـ 7591ػ7591األياـ مف 
ـ حيث بدا ينشر مختارات مف الشعر تحت عنكاف )مف التراث العربي( مف 7591البعث كالرماد، ثـ بدا نشاطو الميـ عاـ 
تمثؿ نماذج راقية حسب كصفو ليا ألنيا تمثؿ القسمة الجمالية الخالدة كىدفو اختزاؿ  خالؿ قراءة الشعر العربي القديـ، كىي

 ـ(.  7591ػ  7591ىذا الكـ الشعرم، كلقد أسفر عممو عف صدكر )ديكاف الشعر العربي( الذم صدر بثالثة أجزاء )
تقترب مف التراث اإلسالمي كبيذا العمؿ فقد كجد ادكنيس ضالتو في التراث العربي، فرؤيتو بدأت تكبر كتتكسع ك 

كاالبتعاد عف التراث اإلقميمي الفينيقي الذم طغى عمى معظـ أعمالو الشعرية السابقة ككانت قصيدتو الطكيمة )الصقر 
 ـ األكلى التي تناكلت مضمكنا فكريا مرتبطا بالتاريخ العربي. 7591كتحكالت الصقر( عاـ 

ف الشاعر ادكنيس كفي مجاؿ الصكرة الشعرية قد انتبو إلى كظيفة الصكرة كال نريد اإلطالة في ىذا المجاؿ فالميـ ىك ا
كتقنياتيا الفنية، كلقد أكضحنا كيؼ انتبو النقاد العرب القدماء إلى ذلؾ إثناء تناكؿ بحثنا، كذلؾ مف خالؿ عمـ البياف كما 

إلى العربية، كما يطالعنا الجاحظ  يتصؿ بو مف فركع البالغة، ككيفية انتقاؿ مصطمح "الصكرة" مف الحضارة اليكنانية
ىج" في ذلؾ عف المعاني المطركحة في الطريؽ، كلقد قمنا بتسمسؿ مسيرة ىذا المصطمح كصكال إلى بياف ىذه 199"ت

الصكرة الشعرية عند ادكنيس كىدفيا خمؽ إيحاء، فيي ال تثير إلى األشياء كلكنيا تخمؽ جكىا، كىذا كارد مف خالؿ إضاءة 
الشعرية بفنية عالية تصدر مف خالؿ براعتو في اختيار مكضكعاتو مف الطبيعة كالعالـ، كانتقاء رمكزه  ادكنيس لصكره

كمكضكعاتو مف مساحات ككنية كاسعة مبذكلة لمجميع، فيي نتاج الذاكرة الثقافية كاالجتماعية، كليذا نرل اف قصائده ال 
ار الػخ. ناىيؾ عف نسؽ العالقات التي تربط ىذه المكضكعات تخمك مف كممات أمثاؿ التراب كالزىكر كالماء كالريح كالن

بالرمز كربط الرمز بالعالـ، كىذا ىك ما استطاع بو شاعرنا اف يحقؽ خصكصيتو كيخمؽ لو لغة متميزة، كلقد اعتمد البحث 
 عمى مصادر كمراجع جعمتو بيذه الصكرة التي أنجز فييا كاهلل كلي التكفيؽ. 

القدماء لعمـ البياف فقد انتبيكا إلى كظيفة الصكرة الشعرية، كلقد تناكلكا المعنى بديال عف  عند دراسة النقاد العرب
مصطمح  الصكرة كظير ذلؾ في مؤلفا ت بعض النقاد كالبالغييف العرب القدماء كىذا يعني أف المكضكع "الصكرة الشعرية" 

مف الحضارة  المصطمحكالمدلكؿ كلقد انتقؿ إلينا ىذا قديـ منذ محاكاة أرسطك كمنذ إثارة مشكمة المفظ كالمعنى كالداؿ 
ىػػ يذكر بيذا الصدد اف "المعاني مطركحة في الطريؽ  "كاف الشعر صناعة كضرب 199اليكنانية إلى العربية، فالجاحظ ت

ىػ حيث تحدث عف جانب التشخيص في 117مف النسيج كجنس مف التصكير" ككذلؾ الناقد عبد القاىر الجرجاني ت
الفنية كالكظائؼ الفنية لالستعارة، كلقد أكد عمى قضية التضاد كالتناقض كدكرىما في تككيف الصكر الفنية  الصكر
 . (7)المبتكرة

اف تشكيؿ الصكرة كالتشكيؿ المكسيقي يمثالف ثكرة عمى اإلطار التقميدم لمقصيدة العربية، كىذا ما يممسو الميتـ 
النفسية ليا األثر الكبير عمى تشكيؿ الصكرة التي ينتزعيا الشاعر مف المحيط بالشعر العربي الحديث اذ اف حالة الشاعر 
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الناقد اإلنكميزم سػي دم لكيس إلى اف " الصكرة في ابسط  إشارةالخارجي كبذلؾ فيػي خاضعة لنفسية الشاعر، كتعد 
 . (1)ألكثر شيرة ليا ىك ككنيا مرئيةمعانييا، رسـ قكامو الكممات " فالصكرة تمثؿ محتكل لمشعر كليست شيئا ماديا كالطابع ا

كلقد ترؾ أرسطك بصماتو عمى ىذا المكضكع حيث أشار إلى الخياؿ الشعرم في مكاقع كارجع إليو القدرة عمى الجمع 
، كلقد أثرت ىذه الفكرة عند الفالسفة المسمميف أكال كالنقاد القدماء، فمقد ءشيبيف الصكر كعد اإلصابة في المجاز أعظـ 

جرجاني إلى الخياؿ خالؿ حديثو عف التخيؿ أك اإلبياـ بالكذب كيقصد بالتخيؿ ما ثبت منو الشاعر أمرا غير ثابت أشار ال
 . (1)أصال، كيقكؿ قكال يخدع فيو نفسو كيرييا ما ال ترل

ية أخرل، كلقد كاف حسف البياف كالمجاز كالتشبيو أكلى اىتما ما ت النقد العربي القديـ فضال عف اتياماتو بأمكر بالغ
ما في العصر الحديث فكاف االىتماـ ينصب عمى  كقد ارتبط ىذا عندىـ بنظرتيـ إلى حسف البياف كالمجاز كالتشبيو  ، كا 

 .(1)التغيير بسبب ما تركتو الحرب العالية الثانية كبيذا فقد أصبح الشعر ميدانا لتجارب شعرية متمكنة
الشعرية فقالت: اف التجريد كمعايشتو يبقى اليـ األكبر الذم يشغؿ كلقد حددت الناقدة أماني فؤاد مفيكميا لمصكرة 

المبدع كىي نكعية أخرل مف الجماليات فييا تتشكؿ الصكرة الشعرية في القصيدة الحداثية عمى أساس مف الخياؿ الذم 
الذم  يقـك عمى أساس كبيذا فقد جاء كالميا ىذا في ظؿ مفيـك الحداثة ، (9)يتناكؿ لبنتيا مف الكاقع ليضعيا مع الفف"

الصراع كالتناقض بيف األفكار كالثقافات كالفمسفات المتعارضة كالجمع بينيا في الكقت ذاتو في المحيط العالمي الثقافي، 
 كعمى كفؽ ىذا المفيـك بنت الناقدة رأييا. 

اس الشاعر ذلؾ اف اف الذم يعطي لمصكرة فاعميتيا ليس حيكيتيا كصكرة بؿ ككنيا تمثؿ حادثة نكعية ترتبط بإحس
الصكرة تنقؿ إلينا انفعاؿ الشاعر أك تجربتو الشعرية، كلقد تطكر االىتماـ بالصكرة الشعرية في النقد األدبي الحديث كلـ 
يحدث ذلؾ إال بانفتاح النقاد العرب عمى النقد األكربي الذم اىتـ بدكره بالصكرة الشعرية اىتماما بالغا منذ عصر أرسطك 

 . (9)تابو فف الشعركبالتحديد في ك
إف مكقؼ الشاعر مف الكجكد يعتمد عمى ثقافتو الخاصة كبيذا فقد تمكنت الصكرة الشعرية بحسب ىذا المكقؼ مف 

يدرؾ بما ال يقبؿ الشؾ باف ألنو  الكجكد، فاعتماده عمى مكقفو الفكرم كالثقافي كاف أكثر مف اعتماده عمى تجاربو المباشرة
اضحة لالستجابة فيك يفكر في حدكد ذاتو فالصكرة في شعر الحداثة العربية المعاصرة اصبحت العالـ ال يعطيو انماطا ك 

 .(1)كحدة ككيانا مستقال كاداتيا تكسيع المغة كامكاناتيا التعبيرية
إف نتاج الكحدة بيف الخياؿ كالمغة يؤدم إلى خمؽ الصكرة الشعرية الف كجكد الخياؿ ميـ جدا في خمؽ الصكرة 

 .(1)نعداـ الخياؿ يؤدم إلى اف يككف الشعر ال قيمة فيوالشعرية كا
كالميـ اف الرؤية المعبرة عف أحاسيس الشاعر تقترب مف خالؿ االقتراف بيف المغة كالخياؿ فالمفردة تمثؿ داللة ترسـ 

في احضاف صكرة المعنى، كمف خالؿ التجربة الذاتية لمشاعر يتـ خمؽ الصكرة الفنية في الشعر، فالشعر يثمر كيزدىر 
 االلكاف كاالشكاؿ التي تدفع إلى الحاجة الستكشاؼ الصكرة اكال ثـ اثارة المتمقي ثانيا كىذا ما يؤكده عز الديف اسماعيؿ. 

بيف  العالقاتكالميـ اف الصكرة الشعرية ىي مف ابرز عناصر الشعرية التي حدثت فييا تغيرات اساسية كقد اصبحت 
الصكر فييا اقرب لظيكر االشارات كالصكرة الشعرية عند ادكنيس ال تشير إلى االشياء عناصر الصكرة الشعرية متباعدة ف

كلكنيا تخمؽ جكىا، فالصكرة عنده خمؽ أك ايحاء. فيك يضئ صكره الشعرية مف خالؿ براعتو في اختيار مكضكعاتو مف 
جا لمذاكرة الثقافية كاالجتماعية فالنار الطبيعة كالعالـ كانتقاء الرمكز مف مساحات ككنية كاسعة مبذكلة لمجميع كتعد نتا

 .(5)كالتراب كالريح كالزىكر كالماء كغيرىا ىي مكضكعات ميمة تكاد ال تخمك منيا قصيدة مف قصائده
الجمالي القديـ، اذ اف الصكرة الحديثة  لألساساف االساس الجمالي لفكرة تشكيؿ الصكرة عند ادكنيس مغاير تماما 

صكرة تعبر عف عناصر كجدانية تتمسؾ بالقضايا االنسانية  إليجادالشعرية محاكلة منو  غةعنده ىي تكسيع الفؽ الم
 كتتمسؾ بيا كما في قصيدتو "فصؿ المكاقؼ حيث يقكؿ: 
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 "كحيف تفرغ المسافات حتى مف الظؿ 
 بعػػيف تمبػػس الجػػيات االربػػع  امألىا
 اشباحا تخرج مف الكجو كالخاصرة  امألىا

 ػمػػـ كذاكػػرة الشجػػر كترشػػػح بالحػػ
 كحػػػيػػف ال تكاتيػػػػػػؾ الػدنيػػػػا 

 اليك بعيني ليزدكج فييما العالـ 
 ارل السماء اثنتيف 

 االرض اثنتيف 
 اال انا                                                        

               (71)ابقى كاحدا
تركيبة االبيات تنتمي إلى عالـ الالمرئي البعيد عف الكاقع، فيي صكرة باطنية ف القارئ لمثؿ ىذه االبيات يمحظ اف إ

تنسؽ عالما كجكديا تنتجو مشاعر ذاتية فاالنفعاؿ الذم تحدثو الصكرة في المتمقي ىك الميـ عند ادكنيس كليس الصكرة 
ى لساف ابف عربي اف المعنى نفسيا فالشاعر ادكنيس يستند إلى ابف عربي فكيفية عرضو لمعنى الصكرة فيك يذكر عم

 . (77)يظير في حاؿ احتجابو كيختفي في حاؿ ظيكره
كىناؾ الكثير مف النقاد الذيف ليـ اراء اخرل، فالناقد محسف اطيمش يرل اف اكؿ مظير مف مظاىر الثقافة الجديدة 

العالمي كينظر الناقد اطيمش إلى الشعر  بإنجازات المتأثرةفي خمؽ الصكرة ىك ما يمكف اف نطمؽ عميو "الصكرة الجديدة " 
تتفكؾ بسبب  بدأت ككأنياكاستعارة كتشبيو كامكر اخرل  العالقات البالغية القديمة التي تحكـ مككنات الصكرة مف مجاز

 . (71)نشكء مدارس ادبية حديثة في اكربا كالسكريالية كالدادائية كالتي بدكرىا اثرت عمى شعرنا العربي الحديث
الكريـ لركعتيا كاثرىا في القارئ حيث استخدـ  قرآفنيس مف اعادة تكظيؼ الصكرة الكاردة في اللقد استطاع ادك 

الكريـ ىك احد المصادر الميمة عنده لككنو  قرآفيدؿ عمى اف ال فإنما ءشيالحركؼ في مفتتح قصائده كىذا اف دؿ عمى 
يات اآلغا كقصصا كمشاىد كاسمكبا فقد اعاد تكظيؼ الكريـ صي قرآفمف ال فأفاديمثؿ المستكل الجمالي في المغة العربية 

 كما في قصيدتو تحكالت العاشؽ حيث يقكؿ:  القرآنية
 ننحني نثكثر نتقابؿ نتقاطع نتحاذل         
 (71)"انا لباس لؾ كانت لباس لػػي"        
  (71)لقكلو تعالى "ىف لباس لكـ كانتـ لباس ليف" إشارةكفي ذلؾ 

ية اعاله كقكؿ المتصكؼ المسيحي "غريغكر باالماس" قرآنالية يف الدينييف المذيف يتمثالف باآلكلقد جمع بيف المصدر 
كىذا الجمع في حد ذاتو تناص مع ما عمد اليو "اليكت" في المقطع الثالث مف  (79)ـ. "الجسد قبة الركح"7195ػ7159

كبيف التصكؼ الغربي ، (79) في المعمـ بكذاقصيدتو "االرض الخراب ػ عظة النار" حيث جمع بيف التصكؼ الشرقي متمثال
الكريـ  قرآفيرل اف الألنو  الكريـ الكثير مف الصكر قرآفمف ال يأخذمتمثال في القديس اكغسطيف، كلقد استطاع ادكنيس اف 

مستكل لـ يكف قراءة أك رؤية جديدة لمعمـ كاالنساف فقط كانما كاف كتابة جديدة ايضا،. كيمثؿ قطيعة مع الجاىمية عمى 
 . (71)المعرفة كالشكؿ التعبيرم

ك"ماالرميو"  رامبك""ك بطائفة كاسعة مف الشعراء الحداثييف الرمزييف امثاؿ "بكدلير" تأثركيمكننا القكؿ باف ادكنيس 
 الذم يعد مدرسة قائمة بذاتيا، كلقد اشترؾ ب"ساف جكف بيرس" تأثرك"ايمكر" ككذلؾ  كالشعراء السكريالييف امثاؿ "بريتكف"

منيا ابتعاد صكرىـ كتشكيالتيـ الذىنية كالفنية عف الكاقع المادم المباشر المعاش. كيتفؽ شاعرنا معيـ في  بأمكرىؤالء 
عمى اىمية عنصر الخياؿ الذم يعد اىـ مصادر الصكرة الشعرية. الف الخياؿ  كالتأكيدالسعي إلى خمؽ عالـ جديد غرائبي 
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كالصكر تتجمى  لألشكاؿعمى اعتبار اف الخياؿ طاقة ابتكارية  مألكؼكالالعادم عند ادكنيس يقكض العالـ القائـ كييدـ 
 ألمابعاد الباطف بكاسطتيا فالخياؿ ضكء الشاعر إلى العكالـ الخفية كالشكؿ يمثؿ االبداع. كالخياؿ الية مف اليات االبداع 

ة كبيرة عمى االبداع كالتككيف كااليحاء، كليذا فاف الخياؿ عند ادكنيس يمثؿ قدر  (71)فناف عمى مستكل الصكرة كالشكؿ
فالشاعر ادكنيس يستعمؿ الخياؿ كالتخييؿ عمى انيما متقاربيف كمختمفيف في اف كاحد، ففي مقدمة لمشعر العربي نراه يقكؿ: 
د عف التخييؿ: اف التخييؿ يعني شيئا اشمؿ كاعمؽ مف الخياؿ، فالتخييؿ رؤية الغيب كما عند الصكفييف ككذلؾ نجده عن

كعمى حد رام بعض النقاد اف شعر ادكنيس يصدر عف رؤية حضارية شمكلية لمتاريخ  (75)ابف سينا في كالـ االشراؽ"
الشاعر في لحظات االبداع بحيث تكشؼ عف الصكرة الشعرية كالمعاني كنقيضيا كاالشياء  تأتيكالعالـ. فصكره متالحقة 

كنيس تتمثؿ في جانبيف ىما: الخياؿ الشعرم كما يكلده مف صكر كضدىا. كيذكر الناقد كماؿ ابك ديب، اف شاعرية اد
 . (11)شعرية مدىشة، كالجانب االخر ىك العالقة االحتدامية مع العالـ كالتاريخ كالجماعة كالطبيعة كالمكاف

ديدة اف الصكرة عند ادكنيس تسيـ في تككيف بنية القصيدة اذ تنطمؽ مف الفعؿ كتبقى لتعكد اليو ليرفدىا بطاقات ج
مختمفة فتتنكع بتنكعو. كبيذا نرل اف الصكرة عند الشعراء عمى  بأشكاؿتستمد حركتيا مف الفعؿ ذاتو. كمف ثـ تقدـ نفسيا 

كىذا ما نجده  (17)تعددة منيا الصكرة المفردة "البسيطة" كمنيا المركبة "المكحة" كالصكرة القائمة عمى المفارقة كالدىشةمانكاع 
ز صكره الشعرية بالحركة االبداعية التي تعكس براعتو في البناء الفني لمصكرة الشعرية كسيطرتو عند شاعرنا. حيث تمتا

الصكرة المركبة باستخداـ إنتاج عمى لغتو الشعرية كقيمتيا المعرفية. كبيذا فاف البناء المعرفي كالفني عنده يعتمد عمى 
 . (11)عي كالتكليد كالتراثاساليب متعددة مف بينيا حشد الصكر البسيطة المفردة كالتدا

 -مما تقدـ نستنتج: 
يستكعب كؿ حركاتيا عمى الرغـ مف اف ألنو  اف قصيدة ادكنيس تتكغؿ في التجريب كالفعؿ ىك بنيتيا االساسية

مف عالقات كثية متماسكة تنشا بيف عناصر متعددة  تتألؼ ألنياالقصيدة المركبة تعد مف اعقد نماذج الصكرة الفنية 
ي حركة الفعؿ بكصفو مؤسسيا كمفجرىا. كلك اخذنا ديكاف "مفردة بصيغة الجمع " لكجدنا اسمكب التداعي حيث كتتجمى ف

تتداعى الصكر تمقائيا كتباعا لتمتقي بالصكر التي سبقتيا كبيذا فاف صكر ادكنيس تستكعب جممة مف العالقات المعقدة 
 . (11)ف غامضة كمعقدة نكعا ماالمتداخمة كمف ىنا فاف القصيدة التي يكتبيا ادكنيس تكك 

شكؿ  تأخذكلقد حاكؿ شعراء الحداثة كمنيـ ادكنيس خمؽ صكرة جديدة بعيدة عف الذكؽ العربي حيث كانت الصكرة 
 التشبيو المعركفة " الكاؼ ككاف كمثؿ" كما في قكؿ الشاعر:  أدكاتالمختمفة كيعتمد الشاعر كميا عمى  بأنكاعوالتشبيو 

 .(11) شارةبيف السحر كاإل امكج كالضكء       
 كقكؿ الشاعر: 

 تستنطؽ الصاعقة الحجار كأنما    
 تحاكـ الصاعقة السماء كأنما    
 (19)تحاكـ االشياء كأنما    

 كقكلو: 
 ككاف النيار      
 حجر يثقب الحياة      
 ككاف النيار       
 (19)عربات مف الدمع      
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صكرة البسيطة مستعمال التشبيو في بعض قصائده المبكرة في "كتاب التحكالت كعمى الرغـ مف اف ادكنيس استخدـ ال
كاليجرة" ك"اغاني مييار الدمشقي" اال اف الصكرة عبارة عف مفرد بصيغة الجمع "قد اعتمدت عمى مؤىالت جديدة في بنائيا 

 المقطع االتي:  فيي ذات تراكيب تجريدية ال تعتمد عمى طرفي التشبيو مع انيا تكحي بالتشبيو كما في
 يبدك شراعا    
 كامكاجو مف شطآنولو السماء  مرفأمف المجة كال   
 (11)االفؽ يخرج إلى االفؽ   

كؿ عناصر التشبيو تقريبا كاف قصيدة ادكنيس الجديدة تقـك اساسا عمى العالقات البالغية  بإلغاءكتقـك الصكرة ىنا 
م يضـ المفردات الشعرية التي تعمقت بيا القصيدة العربية التقميدية ألغى ما يسمى بالمعجـ الشعرم الذألنو  الجديدة

كالعالقات البالغية التي قامت عمييا الصكرة الشعرية عند ادكنيس انما ىي عالقات مشبعة بركح المغامرة كاالبتكار التي 
 . (11)ةمألكفبدكرىا تخمؽ مناخا شعريا يقـك عمى عالقات غير 

ىا المجاز كاالستعارة تبتعد عف المدرؾ أك السيؿ كالكاضح كينقضي فييا الترابط العقالني اف الصكرة التي يككف عماد
لتؤدم بالتالي إلى انشاء عالقات بالغية تكحي بالمناخ العاـ لمقصيدة أك الحالة العاطفية التي يرغب الشاعر تقديميا. . 

راء في ما تقدـ فالشاعر سامي ميدم يرل اف شعراء جيؿ كليذا فقد لجا ادكنيس إلى االستعارة كالمجاز كلمشعراء كالنقاد ا
الستينات في العراؽ حاكلكا تجاكز مرحمة الركاد فدعكا إلى الكتابة بمغة جديدة تككف استعارية كليست سياقية كاضحة كالتي 

االستعارم أك الكنائي  كتب بيا الركاد اشعارىـ سياقية. كاف يقيمكا مف ىذه المغة شبكة مف العالقات الداخمية تؤدم التشكيؿ
اكثر مف مرة. كلـ يكف اىال لمثؿ ىذه الميمة اال الشاعر ادكنيس الف لغتو لغة  تأكيؿالذم يؤدم إلى معنى مفتكح قابؿ لم

 .(15)استعارية مفتكحة
كلقد اصبحت الصكرة الشعرية تعبر عف صياغات جديدة كمتناقضات كرمكز كعالمات كلـ تعد معبرة عف الفنكف 

 ة في كقتنا الحاضر. كىذا ما نممسو عند شاعرنا ادكنيس الذم يقكؿ في مقاطع متفرقة مف "مفردة بصيغة الجمع" البالغي
 (11)اخذ الجرح يتحكؿ إلى ابكيف 

 كقكلو: 
 (17)قالكا كاف يحمؿ عصا تضئ الطريؽ     

 كبيذا يستمر الشاعر في مسيرتو الشعرية محاكال الكشؼ عف عالـ بحاجة إلى الكشؼ. 
ف القارئ يستطيع اكتشاؼ ما يميز الصكرة الشعرية الجديدة كىك اتجاىيا إلى التخمي عف اإلشكاؿ البالغية التقميدية إ

كاالنشغاؿ ببناء كجكد فني مستقؿ يستمد كجكده مف عناصر الصكرة الشعرية نفسيا ال مف عناصر الكاقع الحسية فضال عف 
بسيكلة لكؿ شاعر بؿ تحكمو ثقافة الشاعر  يتأتىالجمالية الجديدة ال  ذلؾ اف تشكيؿ الصكرة الشعرية في ضكء الفمسفة

ككعيو بحقيقة التعبير الفني. ، فقد كانت كسيمة الشاعر إلى االستكشاؼ تتمثؿ في أعمى صكرىا التعبيرية في التشبيو 
ما في البالغة الجديدة، بالغة الصكرة الشعرية تعد أكسع نطاقا كأخصب مف مجر  د التشبيو أك االستعارة، كاف كاالستعارة كا 

 . (11)أفادت منيما
كفي ظؿ مفيـك الحداثة، تتشكؿ الصكرة في العقيدة الحداثية عمى اساس مف الخياؿ لتغير العالقات السائدة، عالقة 

 اإلنساف بنفسو كمجتمعو كعالمو الذم حكلو حيث تزعزعت المسممات كصارت المتعة ىي البحث عف الجماليات. 
الناقدة "أماني فكاد" إلى اف مفيـك الحداثة الذم يقـك عمى أساس الصراع كالتناقض بيف األفكار كالثقافات كلقد ذىبت 

كالفمسفات المتعارضة كالجمع بينيا أبقى مفيـك التجريد كمعايشتو اليـ األكبر الذم يشغؿ المبدع كما اف ىذه التغيرات 
منيا: .مفيـك الرؤيا بديال عف الرؤية كالتجربة بديال عف ظالؿ الكاقع  سببت ظيكر مفاىيـ جديدة أثرت عمى الشعرية العربية

 . (11)داخؿ القصيدة كالحدس الصكفي بديال عف الحدس االنطباعي كنفي الذات بديال عف الغنائية
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الكريـ  قرآفاف الصكرة الشعرية ىي نتاج لمزج عناصر متباينة تنصير في شكؿ يعبر عف شئ أخر، فالصكرة في ال
ي تسمؿ قرآني الخمؽ كما تعني الشكؿ كالييأة كبذلؾ ال يخرج مفيـك الصكرة عف معنى التجميؿ كالتزييف كمف التصكر ألتعن

المصطمح إلى التراث األدبي. كلمصكرة مصادر عديدة في القصيدة العربية أفاد منيا الشعراء كالنقاد تبعا لمقدار استخداميـ 
 ليذه المصادر كمف أبرزىا: 

 لعالمي المكركث ا 
 المكركث االدبي كالشعرم العربي 
  ،كالصكرة اليكمية المعاصرة 

كفي ىذا السباؽ استطاع الشاعر ادكنيس عبر لغتو كاشتغالو الدائـ عمييا بكصفيا بحثا في الكجكد ال بكصفيا كسيمة 
بيف الرمكز الشعرية كبيف ؾ المكرس فييا كتحريؾ الثكابت محاكال الجمع فإبالغ، كىذا االشتغاؿ قاد ادكنيس إلى محاكلة 
المغة الجديدة منيا: المجاز كالتحكؿ كالصكرة كالتجريد "الرمز". كقد  تشكيؿالمنجز الصكفي مف خالؿ محطات رئيسة في 

كجد الشاعر ادكنيس في التجربة الصكفية اف عالـ الحمـ /الرؤيا ما ىك اال كسائؿ لممعرفة، لغات داخؿ المغة تكشؼ عما 
 . (11)كد بعامة كاالنساف بخاصةىك اعمؽ في الكج

كفي كتاب "الصكفية كالسكريالية" يرل ادكنيس امكاف فيـ الصكرة بكصفيا ظال "ففي التقميد الديني اف هلل تعالى ظالال 
عمى االرض. ..كالظؿ يتبع الصكرة التي ينبعث منيا معنى كحسا، كالحس قاصر يقيد كيضيؽ، كلذلؾ فاف الظؿ المعنكم 

 .(19)ية اقكل منو كاكثر اشعاعا"لمصكرة المعنك 
كلقد استطاع الشاعر ادكنيس التكصؿ إلى امكاف فيـ الصكرة مف حيث انيا: "نتاج عالقة بيف المؤثر كالمؤثر فيو: ، 

كليذا نستطيع ، (19)كالمؤثر ىنا بمنزلة االب كىك الركح، كاما المؤثر فيو فبمنزلة االـ، كىي الطبيعة ػ مكضع التحكالت"
مميزات الرئيسة لشعر ادكنيس فيك شعر منفتح عمى ثقافات كثيرة كلغات كمذاىب جمالية كفمسفية كما اف لديو معرفة ال

 مرجعيات معرفية ىائمة كلذلؾ جاء شعره رافضا لمفيـك الرؤيا الكاحدية المغمفة، كانو شعر االنفتاح كالتكاصؿ. 
كاء اكانت مف تراث الكطف العربي اـ مف منطقة البحر اف قصائد ادكنيس مؤلفة مف بنى فكرية كاشكاؿ فنية مكركثة س

االبيض المتكسط أك التراث العالمي كااللتقاء مع ىذه البنى الفكرية الشكمية يتراكح بيف االشارات البسيطة إلى صكر 
ا ما اكضحو حضارية كفكرية كتاريخية كبيف االعتماد الكمي عمى ىذه البنى بحيث ال يككف فيـ النص دكف الرجكع اليو، كىذ

كىكذا فقد استغؿ الشاعر ىذه االطر كالبنى الفكرية خاصة ما يتعمؽ ، (11)الناقد عمي الشرع في كتاب بنية القصيدة القصيرة
عميا تنطؽ بصكتو ىك ال بصكتيا ىي كفعؿ ادكنيس جفي بنية خطابو الشعرم ك  ساطيرفي دمج تمؾ األ باألساطيرمنيا 

ات داخؿ الصياغة يلمقدسة كمع التراث العربي االسالمي فقد اعاد صياغة الشخصالفعؿ ذاتو مع النصكص الدينية ا
الشعرية الخاصة بالشاعر كدمجيا في زمنو كلغتو الخاصة كبيذا فقد اختمؼ ادكنيس في التعامؿ مع الشخصية عف غيره 

 . (11)مف الشعراء
ؿ كخميؿ حاكم كجبرا". في تعاممو مع كاستنادا لما تقدـ فاف ادكنيس يختمؼ عف الشاعر " السياب كيكسؼ الخا

ايديكلكجية ترتبط بمقكلة المكت كالبعث  ألسباب ساطيرإلى األ لجكؤىـاسطكرة الفينيؽ التمكزية ذلؾ لمكت ابيو حرقا ككاف 
كالقارئ يدرؾ اف تعامؿ ادكنيس مع المكركث االسطكرم القديـ كالديني االسالمي كليدة العصر الراىف بؿ تكررت في 

في الريح كاغاني مييار الدمشقي كالمسرح كالمرايا  بأكراؽاعمالو بدءا مف قصائد اكلى إلى "ىذا ىك اسمي " مركرا  بكاكير
ـ باحاديث كاحداث 1111ككتػػاب التحػػكالت كمفرد بصيغة الجمع، كمػػا انو استػػيؿ في مجاميعو االخػيرة الصػػػادرة عػػػاـ 

"ك"تنبا اييا االعمى" كلـ يقطع صمتو بالمكركث  في قصيدة "اكؿ الجسد اخر البحرإسالمية كدينية متنكعة كىذا ما نجده 
ي كافاؽ الكتابة حيث انتقى الشاعر ما يتالءـ مع قرآنالديني كاالسالمي في كتبو النقدية السيما الثابت كالمتحكؿ كالنص ال

استخدـ ادكنيس العديد مف االجاالت في  ية كاحاديث شريفة فمقدقرآنخطو الفكرم الحداثي كخاصة فيما اخذه مف نصكص 
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قصائد متعددة منيا في قصيدتو "طرؼ العالـ يخترؽ الحدث /المرجع ليتجاكزه إلى رسـ ما اراد التعبير عنو. كفضال عف 
كالمكركث الديني كالتراثي كافراغيا منيا لتحؿ محميا  ساطيرذلؾ فاف الشاعر ييدؼ دائما إلى تفجير الدالالت االكلى لأل

لداللة االدكنيسية الجديدة كفي ىذه القصيدة كغيرىا ثمة معادؿ مكضكعي كثمة بؤرة اذ تمتد القصيدة أك تتبع دائرتيا بتكسع ا
كاضحة جدا لمضمكف القصيدة فادكنيس /مييار  إشارةالتطكرات المحتممة ليذه النقطة. ، ففي قصيدة "نكح الجديد" تبدا ب

 كشؼ كرفض البقاء في الثكابت حيث يثكؿ الشاعر ادكنيس: /نكح ىك صكت كاحد كمغامر كاحد في ال
 لػػك رجػػػع الزماف مف اكؿ 
 كغمرت كجو الحياة المياه 

 كارتجت االرض كخؼ االلو 
 يقػػػكؿ لػػي يانكح انقذ لػنا 

 االحياء ػ لـ احفؿ بقكؿ االلو 
 كرحت فػي فمكػػػػػي 

 ازيح الحصى كالطيف عف محاجر العينيف 
 اعماليـ  افتح لمطكفاف

 اىمس في عركقيـ اننا 
 عدنا مف التيو خرجنا مف الكيؼ 

 (15)كغيػػرنا سػػمػػاء السنػػػػيف  
ية الكريمة كاالحاديث النبكية الشريفة مف االمكر التي اعتادىا ادكنيس في قصائده فيك يقدـ قرآنالباآليات اف التصدير 

عمي "عميو  لإلماـكقكؿ ، (11)اعينيـ تفيض مف الدمع اال يجدكا ما ينفقكف"لقصيدة اقاليـ النيار كالميؿ "بقكلو تعالى "تكلكا ك 
كاما في" تحكالت الصقر" فقد جاء الشاعر بحديث شريؼ "كادت ، (17)السالـ: "كمف قمة الزاد كبعد السفر، ككحشة الطريؽ"

كيؼ ال يخرج عمى الناس شاىرا ، كيقكؿ البي ذر الغفارم "عجبت ممف ال يجد قكتا في بيتو (11)الفاقة اف تككف كفرا"
، ذلؾ اف التراث يشتغؿ بقكة مركزة في ثنايا النصكص االدكنيسية عمى امتدادىا الزمني الكاسع كاالحاالت التي (11)سيفو"

تتكرر عدة مرات في نصكص متباينة كمتعددة كىذا يدؿ عمى ثقافة الشاعر كانشغالو الكبير بممارسة الحفر في اسرار 
، مع تركيزه عمى المسككت عنو كاليامشي كالمختمؼ فيك يستعيد في جكانب كثنايا خطابو الشعرم نصكصا كخبايا التراث

قميمة لمحاكاة تستيدؼ االبداؿ أك النقض بما يتناسب مع شجكف الحياة العربية المعاصرة ليصكغيا ادكنيس بطريقتو كما في 
 النماذج االتية: 

 ليس نجما ليس ايحاء نبي             
 (11)ليس كجيا خاشعا لمقمر            
 ىـ الـ             
 حيث افرغ قمبي مف اخبار الغير             
 امحك الحدكد             
 اقيـ في المطابع             
 اغيب كثيرا احضر قميال             
 لكي احضر كال اغيب             
 كتككف اشيائي مرمكزة             

 كلست انا مف ينطؽ بيا             
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 بؿ             
 ىـ  الـ             
 (19)كليت انا مف يكتب              
 ىؿ امزؽ سفر الخركج ؟            
 (19)انحني فكؽ صكرتي كاقرا رمميا المزرد كالدرع ؟             

ية كريمة كاحاالت إلى نصكص قرآنآيات محاكاة مع فالقارئ يشعر بما ال يقبؿ الشؾ اف المقاطع المرة الذكر تعانؽ ك 
ية مف الكتب المقدسة عبرت عف صكر جديدة رسميا شاعرنا تختمؼ عف رسكميا المعتادة، فالنمكذج االكؿ يتقاطع مع اآل

ة ية، كىي حركؼ مشفر قرآنآيات ( كالنمكذج الثاني حيث يفتتح القصيدة بحركؼ تبدا بيا 11الكريمة "كالنجـ اذا ىكل " )
كاالحالة ىنا إلى اعتزاؿ النبي "صمى اهلل عميو كالو كسمـ " في غار حراء كانقطاعو عف الناس، كاما النمكذج الثالث فيحيؿ 
إلى سفر التككيف " ك"سقر الخركج "كيبدك اف شاعرنا قد تاثر بالنصكص التكراتية كخاصة في "نشيد االنشاد" في ديكانو 

قصيدة طكيمة بمزمكر نثرم عمى شاكمة "العيد القديـ"، كبيذا فقد ارجع الشاعر الكثير "اغاني مييار الدمشقي" اذ بدا كؿ 
مما استميمو مف التراث سكاء الحكادث أك االخبار إلى الخياؿ العربي الجاىمي االسالمي حيث الكيانة كاالشعار كالسحر 

الكريـ عند ادكنيس لـ يكف  قرآفلنبكية الشريفة فالي كاالحاديث اقرآنكاالكاذيب كالخرافات، كما استميـ كمما يتعمؽ بالنص ال
قراءة جديدة أك رؤية لالنساف أك العالـ فحسب، كانما كاف ايضا كتابة جديدة كيمثؿ قطيعة مع الجاىمية عمى مستكل 

و كاتددائـ التطكير ألاإلنتاج مما تقدـ نرل اف ادكنيس شاعر كثير ، المعرفة كقطيعة معيا عمى مستكل الشكؿ التعبيرم
 الجمالية، كعمى ىذا االساس فيك ليس مجرد شاعر. 

 خاتمة البحث
ف اليدؼ االساس ليذا البحث ىك بياف الصكرة الشعرية عند ادكنيس كتقنياتيا الفنية، كلقد تتبعنا مسيرة الشعر عند إ

 -ي نكجزىا بما يمي: شاعرنا كافكاره النقدية كالشعرية كقمنا برصد النتائج المتعمقة بتجربة الشاعر الشعرية كالت
في قصائد غيره مف شعراء جيمو مما جعؿ  تأثيرشيكع الظكاىر االسمكبية في قصائده مما كاف لو االثر الكبير عمى ال .7

 قصائدىـ تقميدا اسمكبيا لظاىرة التكرار كتراكـ االفعاؿ. 
 افاد جيمو مف الشعراء في قصائده النثرية دكف االلتزاـ بقصيدة النثر الفرنسية  .1
لمفردة عند ادكنيس تمثؿ داللة ترسـ صكرة المعنى، مف خالؿ االقتراب بيف المغة كالخياؿ، كبيذا تقترب الرؤية المعبرة ا .1

 عف أحاسيس الشاعر. 
 يعطي ادكنيس "" االنفعاؿ الذم تحدثو الصكرة في القارئ " األىمية القصكل، كليس الصكرة نفسيا.  .1
حث عف صياغات جديدة كمتناقضات كرمكز كعالمات، كالتخمي عف اإلشكاؿ اف الصكرة الشعرية عند شاعرنا تمثؿ الب .9

 البالغية التقميدية. 
 حاكؿ ادكنيس تحريؾ الثكابت في المغة كالمكرس فييا، كالجمع بيف الرمكز الشعرية كبيف المنجز الصكفي.  .9

 هوامش البحث
  99تحكالت الصكرة الشعرية في قصيدة ما بعد الحداثة:  .7
  17ة: الصكرة السعري .1
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  711لغة الشعر العربي الحديث:  .1
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 71الصكرة الشعرية، اىميتيا ككظيفتيا: مجمة عالمات في النقد، :  .9
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 فما بعد 111دير المالؾ:  .71
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، كاالتجاىات الجديدة في الشعر العربي 711، كبنية الشعر العربي المعاصر: 715دراسات في نقد الشعر:  .11

 فما بعد  111المعاصر: 
 .711فما بعد .  711فما بعد ،  715ينظر المصادر نفسيا:  .11
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  111الحقيقة كالسراب:  .11
  711، 711الصكفية كالسكريالية:  .19
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