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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 « ...َلِئن َشَكْرُتْم ََلَزِيَدنَُّكْم ... »

نحمد اهلل نشكره على نعمه فهو أحق بالشكر و      
معلم البشرية خير البرية  نصلي على رسوله الكريم  

 .محمد بن عبد اهلل و على آله و صحبه اجمعين  

بور   "الف اضلة     أتقدم بخالص الشكر أستاذتي    
 .المشرفة على هده المذكرة  " ف اطمة  

و  ،   الى أعضاء اللجنة المناقشة أتقدم بالشكر    
 .الى كل من علمني حرف ا أنحني تواضعا و عرف انا  

 حميش نورية  



 

 إهداء      

     

 وعرف انا... وحبا... شوق ا  ... إلى روح والدي

 فرحتي في  ... إلى قرة عيني  
 ابنتي جازية....الحياة

  لى جميع أفراد العائلةإ

 لى كل من علمني حرف ا  إ
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 : مقدمة
 الراسخة اإلبداعية األساليب يف تغُّير  إىل تؤدي ما غالبا   األمم ثقافات بني تنشأ اليت العالقات نإ

البحث  العصورمن الطبيعي أن حياول األدباء على مدى فو ملا كان التطور سنة احلياة و مستها األقدام؛
 . والغرابة اجلدة طياهتا بني حتملجديدة و ان كانت  إبداعية أساليبعن 

 علي العريب اجملتمع انفتح عندما – مرة ألول-العريب الشعر يف الغموض قضية ظهرت وقد 
 الفكر جممل يف أثر الذي الفلسفي املنحى ذات اليونانية الثقافة وخباصة والشعوب؛ األمم ثقافات
 اليونانيني، واملنطق بالفلسفة تأثرت اليت الفئات أكثر من – الفرتة تلك يف-الشعراء وكان العريب،

 . مشروعيتها حول واسعا   جدل   أثارت اليت الشعرية جتربتهم على ذلك فانعكس
 متام أيب شعر وخباصة-احملدث الشعر فاعتربوا النقاد، أثارها اليت القضايا أهم من الغموض وكان

 ،(يُفهم؟ ل ما تقول مل) متام أليب فقالوا والغموض بالتعقيد واهتموه العرب، لكالم مفسدة-واملتنيب
 أن ىتر  جمموعة هنالك كانت اهلجوم ذلك مع ولكن ، وتعويصه وغموضه املتنيب غلو عن وتساءلوا
 . العام اخلطايب الكالم عن ختتلف اليت الشعر طبيعة عن نامجة شعرية خاصية الغموض
 على احلديث العريب اجملتمع انفتاح مع برزت فقد احلديث العريب الشعر يف الغموض ظاهرة أما
 وتبنيهم وأسسها، الغربية احلداثة مبفاهيم-احلديث العصر يف– العرب الشعراء وتأثُر   الغربية، احلضارة

 الشعري الشكل يف تغُّير  إىل أدى الذي األمر املقولت؛ تلك إىل استنادا أشعارهم وصياغة ملقولهتا،
 لتوظيف كان كما. واإلحياء الرموز الصورة، اإليقاع،: الشعري النص بنية طال تغُّي  وهو مضمونه، ويف

 بارز   دور  -أبعادها معرفة دون الشعري النص رؤية فهم ميكن ل-معرفية مراجع ذات فنية عناصر الشعراء
 يقتضي( النصوص تداخل) فالتناص العربية؛ احلداثة شعر ونصوص القرّاء بني ما التواصل انعدام يف

 . اخل....  وتداخلها والثقافات وتنوعه، والرتاث وتارخيه، بالشعر واسعة معرفة
 واسعة معرفة معرفته تقضى( الغائب ضمّي صوت خالل من رؤيته عن الشاعر تعبّي) والقناع

 ومعرفة للشاعر، والقتصادية والسياسية الجتماعية وبالشروط الشاعر؛ هبا يتقّنع اليت بالعناصر ومتعمقة
 العريب الشعر إليغال كان أخرى جهة ومن، النص يف الشاعر رؤية عن املعربة القناع شخصية أبعاد
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 خالل من وذلك الغموض؛ ظاهر يف مباشر   أثر  -الغربية باحلداثة تأثره جرّاء– التجريد يف احلديث
 اجلماعية الطبيعة ذات العريب اجملتمع أسئلة مع تتقاطع اليت والوجودية الذاتية األسئلة على انكفائه

 أفراد بني الهتمام من حظا   احلديث العريب الشعر جيد مل لذلك ونتيجة ،اليومية احلياتية واملشكالت
 احلديث العريب الشعر أسئلة بني ما حدثت اليت املفارقة هذه ومن ،ومجاعاته احلديث العريب اجملتمع
 . العربية احلداثة شعر نصوص إىل طريقها الغموض ظاهرة وجدت – العريب اجملتمع وأسئلة

 أستجلي و غمارها أخوض أن آثرت تذوقه و الشعر قراءة من منفرة الغموض ظاهرة كانت وملا
 . األنسب هو التحليلي الوصفي املنهج يربز املواضيع هذه ملثل و غورها

  ؟ الغموض هو ما  -: منها التساؤلت من مجلة على حبثي بنيت و
  ؟ الغموض من  النقاد موقف ما -
  ؟ املختلفة عصوره عرب العريب للشعر مالزمة ظاهرة الغموض هل -
  ؟ طوقان فدوى شعر يف جتلياته هي ما و -

مقدمة و مدخل و فصلني و : بنيت خطة حبثي على النحو التايل  تالتساؤللإلجابة على هذه 
 .القصيدة العربية بني التقليد و التجديد املدخل اىل  يف خامتة  ،فتطرقت

أربعة مباحث ، و يندرج حتته  العريب الشعر يف الغموض ظاهرةفقد عنونته ب األول فصلأما ال
يف اللغة تطرقت فيه اىل مفهوم الغموض يف اللغة و ارتأيت أن أتعرض املبحث األول ماهية الغموض 

اقف بعض النقاد ، مث املبحث الثاين الغموض يف الشعر اىل التمييز بني الغموض و الهبام من خالل مو 
العريب القدمي و وقفت عند العصر اجلاهلي و األموي و العباسي، و ختمته مبوقف النقاد القدامى من 

 .   ظاهرة الغموض و يأيت آخر مبحث و هو الغموض يف العصر احلديث
، قسمته اىل  طوقان فدوى شعر يف الغموض جتلياتحتت عنوان  اما الفصل الثاين و الذي كان

جنازاهتا األدبية ، و املبحث الثاين إملبحث األول حلياة فدوى طوقان و ، تطرقت يف اثالثة مباحث 
و الصورة الشعرية تطبيقي خضت فيه جتليات الغموض يف شعرها من خالل توظيفها للرمز و األسطورة 
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تبني فيها موقفها  العثور على أقوال للشاعرةعلى  –و أسعفين فيه احلظ  -و التناص ، مبحث أخّي 
 .من الغموض فعنونته مبوقف فدوى طوقان من الغموض 

:  أمهها مراجع و مبصادر ذلك يف مستعينة ، اليها توصلت اليت النتائج فيها بلورت خامتة اخّيا و
 العطوي عيد بن مسعد" العريب الشعر يف الغموض"طوقان، فدوى للشاعرة "الكاملة األعمال"
 فتوح  حممد " املعاصر الشعر يف الرمزية و الرمز "، رماين ابراهيم" احلديث العريب الشعر يف الغموض"

 .، اىل جانب مؤلفات أخرى   أمحد
 الغموض ظاهرة يف البحث عند احلدود تالشي أكثرها الصعوبات بعض واجهت هذا حبثي يف و

 .لوفرة املادة العلمية و تشعبها و صعوبة حصرها 
تبخل  مل أستاذيت الفاضلة املشرفة اليتو يف األخّي ل يسعين إل أن أتقدم بامتناين و شكري اىل 

 .ا البحث توجيهي و تقدمي النصائح إلعداد هذيف 
 حمــيشنوريــة

 9702جويلية70تلمسانبتاريخ
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 جديدتبين التقليد و ال القصيدة العربية
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 . بني التقليد و اجلديد القصيدة العربية: مدخل 
الشعر هو ديوان العرب و سجل أحساهبم وأنساهبم و أيامهم و مستودع حكمتهم و بالغتهم و 

 وو فوق ذلك هم ذو "سجل وقائعهم و سريهتم و فيه احلق و الصدق و احلكمة و فصل اخلطاب 
يزدهيهم الطرب و الغضب فلم يرتكوا شيئا نفوس شاعرة و طباع ثائرة يستفزهم الرعب و الرهب و 

 1 " جيول يف النفس او يقع حتت احلس إال نظموه
  : روى عنهم الشعر ما مل يرو عن أمة من األمم على األرض ، البيت الواحد يقيمهم و يقعدهم

 .2" فكلما ذكر الشعر كان اجلنس العريب حاضرا بغض النظر عما قيل فيه إجيابا أو سلبا "  
لكن القصيدة العربية  يتسع للحديث عن تقديسهم ألشعارهم و حفظها و روايتها ال الو اجمل

 .على العموم مرت مبرحلتني يف حتوالهتا عرب العصور 
 : الشعر العمودي و خصائصه -1

تعين هذه الكلمة قدميا القصيدة اجلاهلية ، خاصة منها املعلقات اليت كانت هلا خطة تسري عليها  
  : وهي

و "البنية "شكل القصيدة العربية عند النقاد القدامى يرادف مصطلح  " : الشكل : 1-1
مث غلب عليه اسم عمود " النظم " يستخدم لذلك مصطلح اللفظ الذي اختذ عند اجلرجاين اسم 

الشعر وفقا لتحديد املرزوقي هذا العمود الذي يعد نظرية شعرية تستوعب كل مناحي البنية الشعرية  
 3." فالسفة و النقاد و مارسها الشعراء و عاجلها النقادورها الصكما 

و جال تسمى قصيدة شعرية حىت تكون أبياهتا من "و القصيدة العربية  : الوزن و القافية: 1-2
 4. " و حىت تلتزم فيها قافية واحدة شعري واحد

                                                             
 . 34 ، ص 6002،  1ط.الشروق العريب ، لبنان  الزيات ، تاريخ االدب العريب ، دار نأمحد حس 1
 . 161 ، ص 6002،  1امحد دكار ، تيارات فكرية ، كنوز لالنتاج و التوزيع ، تلمسان ، ط 2
 . 137 ، ص 1991ابراهيم رماين ، الغموض يف الشعر العريب احلديث ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د ط ،  3
 . 255 ، ص 1996،  1ي ، دراسات يف األدب العريب احلديث و مدارسه ، دار اجلبل، بريوت ، ط حممد عبد املنعم خفاج 4
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 ادي الشعر العريب فوجد أوزانه املستعملة أو حبوره مخسة عشر حبر ياستقرى اخلليل بن امحد الفراه
اعترب النقاد أن الوزن و القافية حقيقتني . 1األوسط و زاد عليها حبر املتدارك   ش، مث جاء األخف

و ال ميكن للشعر العريب أن يكون شعرا مبعناه "أساسيتني للتمييز بني الكالم املنظوم و الكالم املنثور ،
 2."احلقيقي مبجرد الوزن فالوزن و القافية متكامالن ، ال يستقيم أحدمها دون اآلخر

توي عليها أبيات القصيدة الواحدة ، ينت  عنه حتتساوي املقاطع اليت  ىم الشعر العريب عليقو 
، و الغناء يصاحبه  شايقاع منتظم ألن الشعر العريب أصال وجد للغناء و احلذاء على حد قول األخف

  3. بالضرورة و اللحن هو نغمات موسيقية متكررة و هذه النغمات يف الشعر هي القوايف ناللح
فأكثر الذين يتحدثون عن أولية عامة للشعر ال يفرقون بينه و بني "و ليس هذا بدعا من القول 

لرقص يف ااملوسيقى ، ألهنم يتصورونه غناء خالصا أحيانا ، و مصحوبا بآالت أحيانا ، و جيتمعان و 
 4." أحايني ثالثة 

يه إلمتام لو هي أن يستقل البيت مبعناه دون احلاجة إىل البيت الذي ي :وحدة البيت : 1-3
و يتفرد كل بيت منه بإفادته يف تراكيبه حىت كأنه  "أشار ابن خلدون إىل وحدة البيت بقوله  ، املعىن

 5 . " كالم وحدة مستقل عما قبله و بعده
و قيمة " شعر العرب أإنه " بواسطة اجلملة الل البيت خو كانت العرب حتكم على الشاعر من 

 . عيوب الشعر عيبا من 6 التضمني االقصيدة لديهم تعتمد على االكتمال يف كل بيت و عدو 

                                                             
 . 11 ، ص 1991،  1حممد علي اهلامشي ، العروض الواضح و علم القافية ، دار القلم للطباعة و النشر ، دمشق ، ط 1
 . 215 ، ص 1991،  5بغداد ، ط صفاء خلوص ، فن التقطيع الشعري و القافية ، منشورات مكتبة املثىن ب 2
صالح يوسف عبد القادر ، يف العروض و االيقاع الشعري ، دراسة حتليلية تطبيقية ، األيام للطباعة و النشر و التوزيع ، : ينظر  3

 . 144 ، ص 1992،  1ط 
 . 35 ص، 6006،  1حسني نصار ، القافية ، يف العروض و األدب ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، ط  4
 .020، ص  6000 ، 1ر ، بريوت ،طادابن خلدون ، املقدمة ، دار ص 5
 .ضمنت البيت الثاين معىن األول  كمسي بذلك ألنو هو أن تتعلق قافية البيت األول بالبيت الثاين : للتضمني  6
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 قة واهية و مسانفعالئق املعاين واه"و من مث كان التقدمي و التأخري من أبرز مسات القصيدة 
 1. "األبيات مفكك مضطرب فإذا حذفت أو أخرت ال تشعر القصيدة بتشويه أو نقص

إن مثل هذا القول يتجه بالبيت الشعري إىل االستقاللية مبعناه حبيث ال حيتاج إىل غريه إلمتام 
شعر من البيت  أمعناه و حيث غدا البيت الشعري الذي مشل على أكثر من معىن يف ضوء هذا املفهوم 

 2.معناه و صورته  إلمتامتاج إىل خخر الذي حي
يعد الطلل من أهم املوضوعات اليت ترددت يف القصيدة اجلاهلية  : المقدمة الطللية: 1-4

 .لعالقته الوطيدة بإنسانية الشعر  اجلاهلي و ميوله وعواطفه ملاضيه و حاضره 
ا فأهنا غدت عر و هي الزمة مضت يف  أغلب التقدمي ملوضوعات الشعراء يف قصائدهم حىت ك

يف وقت اكتمال القصيدة اجلاهلية و منوها و تطورها يف . تقليديا توارثه الشعراء يف العصر اجلاهلي 
ذلك الزمن حىت غدا الشاعر ال حييل عن تلك املقدمة مستهال موضوعه بالوقوف على أطالل األحبة 

 3.الراحلني يف زمن عميل   عمعته هبلالءيتع اهلوى و احلياة اجلميلة البالراحلني و تذكر مرا
 :شعر التفعيلة و مميزاته -2
 :التحرر من نظام الشطرين :  2-1
احلديث لون جديد ظهر إىل الوجود يف أواخر األربعينيات على لسان الشعراء الشباب يف  الشعر

و كانت بعض املدارس األدبية قبل ذلك  العراق ، مع بدر شاكر السياب ، و نازك املالئكة و غريمها ،
فدعا مطران و مدرسة أبولو و على رأسها الدكتور أبو "قد دعت إىل التجديد يف القصيدة الشعرية 

 4" شادي إىل الشعر احلر ، لتصبح القصيدة العربية أكثر مرونة و طواعية يف يدي الشاعر 

                                                             
 . 37 سابق ، ص مصدرأمحد حسن الزيات ، تاريخ االدب العريب ،  1
 ، ص 1921.  1922 خلدون النقدية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، جامعة وهران ، ابنأراء  أمحد منهوج ،:  ينظر 2

110 . 
3  http://www.uomustansiriyah.cdu/ 

 . 256ص  حممد عبد املنعم خفاجي ، دراسات يف األدب العريب احلديث و مدارسه ، مرجع سابق ، 4

http://www.uomustansiriyah.cdu/
http://www.uomustansiriyah.cdu/
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لفكرة و هذا يتعارض مع طبيعة الفن الذي ة و تعترب عقبة يف طريق اقن قيود القافية مرهذلك أل 
 . ينض  يف جو احلرية

عند كثري من األدباء املعاصرين ، لكن  ( بالشعر احلر ) و قد شاعت تسمية هذا الشعر احلديث 
كثريا من النقاد يرون أن هذه التسمية غري دقيقة و األقرب إىل الصواب هو أحد التعريفني الشعر 

ألن احلرية إن كانت تعين التخلص من عميع القيود وزنا و قافية تصبح عدوا  احلديث أو شعر التفعيلة ،
 .  للفن و هي تعين الفوضى ، سيما شعر التفعيلة فهو مقيد بضوابط شديدة يف الشكل و املضمون

رائدة الشعر احلر فقد عانت من اضطهاد الوزن و القافية " نازك املالئكة " تعد الشاعرة العراقية  
لشعراء املعاصرين و رغبت يف شيء من التحرر من قيود التقليد و التبعية الفنية ، فألغت نظام لقرائح ا

الشطرين يف البيت الواحد و اعتمدت نظام الشطر الشعري ، و أما حتديدها يف القوايف فقد نوعتها 
 1. دون أن تلغيها

واحد فكرا وشعورا ، كل  هي ترابط أجزاء القصيدة و اجتاهها يف اجتاه :الوحدة العضوية : 2-2
من خالل توفر  إاللك ذ يتأتىا بعده و ال جيوز تقدمي البيت أو تأخريه و ال مببيت يرتبط مبا قبله و 
وحدة اجلو  : وحدة املوضوع أي موضوع األبيات يكون واحدا ، و ثانيهما:عنصرين اثنني أوهلما 

عيار "قدميا أشار ابن طباطبا يف كتابه النفسي ، أي عاطفة الشاعر تكون متناسبة مع املوضوع ، و 
فاذا كملت له املعاين ، و كثرت األبيات وفق بينها بأبيات " إىل ضرورة ترابط النص الشعري "  الشعر

و سلكا جامعا ملا تشتت منها ، و يكون كالنساج احلاذق الذي يفوت وشيه بأحسن  تكون نظاما له
 2 ." تفويت و يسديه و ينريه

 

                                                             
 . 58 ، ص 1995حممد عزام ، احلداثة الشعرية ، منشورات احتاد الكتاب العريب ، دمشق ،دون ط ، : ينظر  1
 ، 6 حممد أمحد بن طباطبا ، عيار الشعر شرح و تعليق عباس عبد الساتر ، منشورات دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط 2

 .11 ، ص 6005
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معىن القصيدة ال يبني "ديث فقد أوالها عماعة الديوان عناية فائقة فرأى املازين أن أما العصر احل
 1. " إال بقراءهتا عملة واحدة ، فقد ال يتحقق هذا املعىن من قراءة بيت أو بيتني

االهتمام بالوحدة العضوية يف القصيدة له داللته النفسية ، إذ يعكس "و ترى مدرسة الديوان أن 
م نفوسا ناضجة ذات عواطف و خواجل مركبة بينما دعاة وحدة البيت نفوسهم بسيطة و هذا االهتما

 2 ." عواطفهم ساذجة 
  : الرمز و األسطورة: 2-3

من أبرز القضايا النقدية يف الشعر املعاصر و أخطرها قضية الرمز و األسطورة أما مبلغ خطرها 
 أغلب األحيان بظاهرة الغموض اليت حتجب عمليةفمرده إىل أن استخدام الرمز و األسطورة ارتبطا يف 

 العريب و الرتاث اإلنساين ثارت ر بالعة و تكشف عن حقيقة صلة هذا الشهتذوق الشعر من ج
  .3 العاملي 

ية جديدة وجد الشعراء يف الرموز و األساطري ما يفصح عن عبري ة البحث عن أمناط تحلو يف ر 
بالشاعر إىل البحث عن الوسائل الفنية الراقية  تاليت حدو لعل من األسباب "  أنفسهممكنونات 

 أساسا يقوم الرمزي رشعال وجدنا السبب هلذا املباشرة اللغة قصور و العادي ريعبشعوره بسذاجة الت
 4. " جديدة لغوية عالقات بإجياد الوضعية اللغة وظيفة تغيري على

 
 

 

                                                             
 . 71 ، ص1920 ،1 ط ، بريوت ، الرسالة ملسسة ،حركة النقد احلديث و املعاصر يف الشعر العريب ابراهيم احلاوي ، 1
 . املرجع السابق نفسه ، نفس الصفحة 2
 .177 ابراهيم احلاوي ، حركة النقد احلديث و املعاصر يف الشعر العريب، مرجع سابق ، ص 3
 .15، ص  6011 ط ،.عامل الكتب احلديث ، اربد االردن ، د ناصر لوحيشي ، الرمز يف الشعر العريب ، 4
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 :ماهية الغموض: المبحث األول

ال تزال يثار حوهلا جدل واسع بني  و تعترب ظاهرة الغموض يف الشعر من القضايا اليت كانت    
معاجم اللغة العربية اليها ارت أشقد  شعرنا املعاصر أكثر تداوال بني النقاد و يف ، وهي رافض مؤيد و
 .القدمية

 : الغموض في اللغة-1

غمض املكاُن وغُمض املكان وغمض الشيء وغُمض الشيء »:  جاء يف لسان العرب 
غمض فالن يف األرض يغُمض ويغِمَض غموًضا  خفي، اللحياين،: ، غموضاً فيها وغُمَض يغُمضُ 

إذا ذهب فيها، وقال غريه أغمضِت الفالُة على الشخوص إذا مل تظهر فيها لتغّيٍب اآلٍل إياها 
 . وتغييبها يف غيوهبا

قد أغمض النظر، أو جاء :  والغامض من الكالم خالف الواضح ويقال للرجل اجليد الرأي 
 .1صاب، ومسألة غامضة فيها نظر ودقة ومعىن غامٌض لطيفأ:  ، وأغمض يف الرأي برأي جيد

الغامض املطمئن من األرض ج غوامض كالغمِض ج غموض : وجاء يف القاموس احمليط  
فالغامض يف . 2وأغماٌض وقد غمض املكان غموًضا وككرم ونصر غموَضًة وغموًضا واخلامل الذليلُ 

 .اللغة خبالف الواضح من الكالم 

 

 
                                  

-122، ص 2991، دار صادر، بريوت، لبنان، 4أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، اجمللد    1
122. 

 . 7،ص  2991، 1ط ،  الرسالة مؤسسة ، بريوت، القاموس احمليط ،الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب 2
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 :واإلبهام بين الغموض -2

اإلهبام على الرغم من أن الثاين حيمل دالالت سلبية يف بكثريا ما خيتلط مصطلح الغموض      
، فهو يرد بصفات  الغالب وقد نال مصطلح الغموض من القلق واالضطراب ما مل ينله مصطلح آخر

املعقول ويف املقابل اجيابية تعين القبول أمثال الرقيق والشفيف والطبيعي والقريب والصحيح واملقبول و 
صفات أخرى سلبية أمثال املغلق واملطلق واجملرد والغريب والضبايب والبعيد واملغرق واملفرط، ويف أغلب 
األحيان يتبادل مصطلح الغموض الداللة مع ما يرادفه من ألفاظ مثل التعمية واإلهبام والتضبيب 

 . 1 األلغاز واالستغالق والطالسم و

امساعيل، أنه ينبغي التمييز بني الغموض واإلهبام، فنحن نستخدم يف األغلب يرى عز الدين      
لفظة الغموض ونادرا ما نستخدم لفظة اإلهبام مع أن الشيء املبهم املستغلق ليس هو دائما بالضرورة 

 . 2 الشيء الغامض ليخلص إىل أنه من السهل أن نعد اإلهبام صفة سلبية يف الشعر أي شيئا معيبا

الغموض خيتلف عن اإلهبام الذي يلغي مسافات التفاعل بني  »:إىل أن ابراهيم رماين وذهب  
ل بابا موصدا ال ينفتح إال على اخلواء الناتج عن تعقيد قع وبني الشاعر واملتلقي والذي يظالنص والوا

 .3« يل األلغازقبوال والتضليل بدعوى الشعرية اليت ال تعدو أن تكون من دال

ويستعمل . 4«ويف رأينا أن زوال اإلحساس بالغرابة يفقد الفن األديب قيمته»ي طبانة أما فيقول بدو 
 .هذا الناقد مصطلح التعقيد ويرّده إىل استعمال األلفاظ اليت ختفي معانيها

                                  
، 2ات اللغوية واألدبية، الغموض يف شعر احلداثة من منظور اسالمي، العددجملة الدراس، أنس حسام سعيد النعيمي . : ينظر   1

 . 91، ص  1222،  جوان
 .292ص  ،2992،  2ط ، عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية ،دار العودة ، بريوت  2
 . 92مرجع سابق ، ص ابراهيم رماين ، الغموض يف الشعر العريب احلديث ، 3
 .222، ص 2994بدوي طبانة، قضايا النقد األديب،، دار املريخ للنشر، الرياض ، طبعة :  4
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الفهم  يستغلقحملبب املرغوب واإلهبام الذي يتضح من اآلراء السابقة الفرق بني الغموض ا      
 .   واملتعة على حّد سواء

وهم حيسبون أن »: ومن النقاد الذين استحسنوا الغموض ورأوا فيه ميزة شعرية إيليا احلاوي      
الغموض ليس أمرا ضاربا على الشعر، بل أنه أمر مالزم لطبيعته ألن النفس غامضة والتجربة غامضة 

الشفافة اليت ترتاءى  الغاللةوالغموض ليس اإلهبام املتعمد بل إنه تلم ... الوضوحبفكيف يفسر عنها 
 .1«األشياء من قلبها 

 : عند النقاد الغربيينالغموض عند  -3 

" بول قرلني" الشاعر و منهم ، الغرب دنعلظاهرة الغموض قد حاولنا استقصاء بعض التعاريف 
 .2« حيث جيتمع احملدد الواضح باملبهم الالحمدد ، أحب شيء إيل هو األغنية السكرى»:يقول 

أنه من النادر أن يقع الغموض بسبب من صيغة الكلمة ولكنه يقع بسبب تعدد  »" ترينر"ويرى  
معىن الكلمة نتيجة للتطور الداليل أو االستعمال اجملازي فالكلمات اليت تدل على أشياء غري حسية 

 .3« هي اليت تسبب الغموض غالبا

و لعل " مالرميه " لغموض من طبيعة كل شعر ، درس جان كوهني الغموض يف الشعر عند و ا" 
برز من تناول ظاهرة الغموض يف الشعر أكان من " ويليام امبسون " الشاعر و الناقد االجنليزي 

 . 4"مناط من الغموض أبدرس مستفيض يف كتابه سبعة 

 1. " فهمهأيضا ال أنا أ ": صعوبة فهمه فقال و سئل اليوت عن غموض شعره و 

                                  
 .14، ص  2992، 2، ط5ايليا احلاوي، يف النقد واألدب ، دار الكتاب اللبناين بريوت، اجلزء    1
 .99،ص 2991، احتاد الكتاب العرب ،د ط ، عالء الدين السيد رمضان ، ظواهر فنية يف لغة الشعر العريب احلديث   2
 .22، ص 1222، 1دار املعرفة اجلامعية، ط( دراسة لغوية)حلمي خليل، العربية والغموض  3
 . 11ص ، 2011،  2مؤسسة الرحاب احلديثة ، بريوت لبنان، ط مرمي محزة ، غموض الشعر و مصاعب التلقي ،   4
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 :دراسات حديثة في الغموض  -4   

 :على سبيل املثال ال احلصر منهانذكر ،  العرب الظاهرة من خالل مؤلفات ومقاالت نقادنا ثارأ

 . لعبد الرمحن حممد القعود" الوضوح والغموض يف الشعر العريب"  -

 مسعد بن عيد العطوي" الغموض يف الشعر العريب" -

 خالد سليمان" أمناط من الغموض يف الشعر العريب احلر " -

 ابراهيم رماين" الغموض يف الشعر العريب احلديث"  -

 عبد العليم حممد امساعيل علي" ظاهرة الغموض يف الشعر العريب احلديث" -

 .بدوي طبانة" قضايا النقد األديب"مقالة يف كتاب " معاين األدب بني الوضوح والغموض"  -

 "أدونيس" "علي أمحد سعيد" مقالة يف كتاب زمن الشعر " غموض والوضوحال" -

مقالة يف كتاب الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية لعز الدين " ظاهرة الغموض" -
 .   امساعيل

 .ظاهرة الغموض في الشعر العربي القديم: المبحث الثاني

 :الغموض في الشعر الجاهلي .1

،  الشعر اجلاهلي مرآة صادقة للبيئة اجلاهلية ، فهو شعر وليد احلياة البدوية الظاهرة الوضوح
، على صلة دائمة  السماء ، يفرتشون األرض ويتدثرون يعيش أهل البادية متفردين عن احلامية

                                                                                                         
 . 41جمموعة من البحوث و احملاضرات ، جممع اللغة العربية ، ص  فريد ابو حديد ، 1
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ونصبوا ء والكأل حطوا رحاهلم يرصدون ظواهرها ، ضاعنني يف األرض أينما وجدوا املا بالطبيعة
 .فيهمأثا

، وهي حرية أن تولد شعرا  أكسبتهم الوضوح يف مجيع مناحي احلياة ةهذه احلياة البسيط      
، غري أن هذه النمطية قد ال تكون حمببة  يّتسم بالوضوح واإلبانة يف صوره ومعانيه وألفاظه وتراكيبه

، ويف  يثري الفضول لدى املتلقي عّما، فتدفع الشاعر إىل كسر هذا اجلمود حبثا  مرغوبة من اجلميع
إن غاية الشعر هي التأثري  »:  ، يقول جابر عصفور والفائدة املتعةالكشف عن هذا الفضول حتقيق 

، وحتوال يف السلوك والبداية األوىل للتأثري هي تقدمي احلقيقة تقدميا يبهر  والتأثري يعين تغريا يف االجتاه
 يتم مبجرد النظر العادي لألفكار ر ال ميكن أن، وذلك أم أخرى ، ويبهره من ناحية املتلقي من ناحية

، تتخذ معه احلقائق أشكاال ختلب  ، بل يتم بضرب بارع من الصياغة ينطوي على قدر من التمويه
بدي احلقائق من خالل ستار شفاف يضفي عليها إهباما حمببا يثري تاأللباب وتسحر العقول ، فت
 .1« عرفالفضول ويغذي الشوق إىل الت

، فقد حاول  ثات حتاول أن جتعل املتعة الفنية قابلة التأملولكن مع هذا جند الكثري من النف      
 .2بعضهم إخفاء الفكرة اليت تكون مصدر الوضوح

 :وقد ظهر الغموض يف الشعر اجلاهلي يف أشكال خمتلفة نقف عند بعضها       

 : األسطورة  -1

األسطورة مصدر من مصادر الغموض يف الشعر اجلاهلي ال لغرابة األسطورة وتوغلها يف       
 ، وإمنا ذاك نابع من جهل القارئ وعدم معرفته لتلك األساطري اليت يشري إليها الشاعر اخليال واخلرافة

 . والنأي وغريها، والشدائد كاألمراض والقتل  ، فارتبطت حبياهتم االجتماعية ال سيما يف وقت احملن
                                  

 . 57، ص 5 ، ط2995جابر عصفور، مفهوم الشعر، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب،   1
 .22هـ، ص 2412، 1مسعد بن عبيد العطوي، الغموض يف الشعر العريب،  ط :ينظر   2
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 :دات قول الشاعرومن شعر الغموض يف العا      

 وائلـالط فراث علينا ثاره و صادقالزجر  طرحنا عليه الروت و
 وينكشف غموضه حني نعرف مذهبهم  إذا قتلوا الثعبان وخافوا من اجلن أن يأخذوا بثأره        

 .1« روثه راث ثارك »:  يقولون ا على رأسه و، فيأخذون روثه ويفتوهن

 :وقال امرؤ القيس يهجو      

 َباـبه عسٌم يبتغي أرن هـاعـمرسعٌة وسط أرب
 2 باـحَذاُر املنية أن يعط هاب ـ كع   ليجعَل يف كفِّهِ 

وال سحر وكانت عليه  وكانوا يقولون يف اجلاهلية من علق عليه كعب أرنب مل يصبه عني      
مرسعة وهو الفاسر  ، ويقال رجل مرسع و منها للحيض وال متتطيها واقية من اجلن ألن اجلن هترب

 .3«  ة بني أرساغه من الرتسيععالعني ويروى مرس

فمعرفة اجلاهليني لألسطورة والقول هبا ال جمال للشك فيه والدليل على ذلك عند مساعهم       
 َأَساِطريُ َوقَاُلوا   سخ األساطريالقرآن الكرمي يتنزل على الرسول صلى اهلل عليه وسلم اهتموه بنقل ون

َوَِّلنيَ  تَتَبَـَها األ  رَةً َعَلي ِه  مُت َلى  َفِهَي  اك   (.5: ، اآلية الفرقان) 4َوَأِصياًل  ُبك 

   : الرمز -2

يرى أهل البالغة أن الرمز متحول من الكناية لكنه يتناول داللة ال ختضع للمعرفة املباشرة       
راج استعمال الرمز يف الشعر اجلاهلي وكثر استعماله يف »كسب تفسريه من النص نفسه أحيانا وإمنا ي

                                  
 .24ص نفسه ،    1
 . 92، ص  1229،  2، دار املعرفة ، بريوت لبنان ، ط   ، الديوان امرؤ القيس  2

، 2بن قتيبة الدينوري أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ، املعاين الكبري يف أبيات املعاين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، اجمللدا   3
 .121، ص 2994، 2ط
 . 1229،  2القران الكرمي برواية ورش عن نافع ، دار ابن كثري ، دمشق ،ط  4
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، وكذا القمر يف  رزايا أشعار العرب القدامى، كالليل يف شعر امرئ القيس وما يرمز إليه من مهوم و
رة شعر الغزل والنسيب، وهو رمز للجمال والبياض وغريها من الرموز القائمة عن طريق اإلشا

يعرفون  اومهما يكن من قول فإن العرب كانو  1«بالشفتني أو العينني أو احلاجبني أو الفم أو اللسان
الغزو وقد بعث بأبيات إىل قومه حيذرهم من  أبيات الشاعر الذي وقع أسريا بأيدي أعدائه الرمز وأن

 : وينصحهم أن يرحلوا عن الصحراء حيث يقول

 والبازل األصهب املعقول فاصطنعوا خلوا عن الناقة احلمراء أرحلكم
ــم بكر إذ شبـــــــــــــوالناس كله إن الذئاب قد اخضرت براثينها   عواـــــــــــــــــــــــ

 .بالناقة احلمراء ةوإىل الفالألعداء بالذئاب جند الشاعر يرمز إىل ا

كانت ألنه لغة الكهان يف اجلاهلية  »وأمجع الكثري من النقاد أن العرب كانوا يعرفون الرمز       
واإلغراب  ة والرمز واإلهبام واالستغالق وعلى القسم و الطنني واجللجلة والتهويل تعتمد على املوارب

ب وهي يو سرار والغيف السامعني من طالب األ التأثرياملقصوده منها وهي  املنشودة الغايةتتحقق حىت 

 .2« االهبام والغموض اعتمادهامن حيث  ةالغربي ةمزيىل الرّ إقرب أ

 : ةالفني ةالصور  -3

 ةيتفق النقاد حول وظيفو  ،على مستوى البيت الواحد ال ةعلى مستوى القصيد ةوضروري ةواجب
الصورة فينسى  جزاءأبني  الشاعر صلفولكن قد ي وكشف وإبانة، إيضاح  وما تؤديه من ةالصور 

وقد عرب عنه الناقد عبد  باحرتافية راده مث يعود بكأول ويعدل عما جفيصد القارئ معه الق وينسي
 :القيس ئببيت امر ويستدل على ذلك  « يف الكالم باللغةاللعب »املالك مرتاض 

                                  
احممد مصطفى تريكي، سعرية الغموض يف اخلطاب النقدي املعاصر بني اشكالية الوعي والوعي املضاد، عمان، دار : ينظر   1

 .92، ص .1224، 2غيداء للنشر والتوزيع، ط
 .212، ص 2957،  د ط  ريب، دار النهضة، مصر للطباعة،ة يف األدب الع، الرمزيجندي درويش    2
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 1لِ احلي ناقف حنظَ  اتِ رَ لدى مسُ  البني يوم حتملوا غداة كأين
 2 .« بسمات كثرية حىت كاد املتلقي ينساهالفصل بني املشبه واملشبه به  وقع فقد »

 ت الصورةتضحاكشف معناها ان فإذالفاظ األ ةمن غراب ةوقد يكون مصدر غموض الصور       
 :العبدبن  ةقول طرفك

 3 على الحٍب كأنه ظهر بـَر َجدِ  أمون كألواح اإلران نشأهتا

 ،فقد اشتدت عضالهتا وابتعدت عن الرتهل راألسفا ةجمرب ةقوي ةالشاعر ميتطي ناقإّن »      

 4«ةودروب متقارب قعلى السري على طر حيثها  و يزجرهاوهو  ةالضخم ةالقويضالعها أوظهرت 

 .العثار املوثقة اخللق  ةمونأم =امون  

 . شبه أضلع ناقته باخلشب التابوت = راناالِ 

 . الالحب الطريق الذي يعرب كثريا

 احلقيقة إذ احلسي فيستعصي الفهم، عن انصهار املعنوي يف  ةصور الكما ينتج غموض        
 .واالندهاش ةعن نفسه فيستعني باخليال لتحقيق املتع ة ال تكفي الشاعر لإلفصاحاجملرد

قد  ،ىل املتلقيإ وإيصالهيف عرض املعىن  ةسلوهبا وطريقتها املميز أمن  بعنت ة الصور  وأمهيه      
 .الغموض وعسر فهمها فهاتنكا  ة ساسييفتها األذا عدلت عن وظإما أ العادية ايصاله، اللغةتعجز 

 

                                  
 59، ص  2112،  1امرؤ القيس ، ديوانه ، دار الغد اجلديد ، القاهرة ، ط   1
 .291، ص 1229، 2عبد املالك مرتاض، قضايا الشعريات، دار القدس العريب للنشر والتوزيع، ط  2
 . 42، ص  2112،  1العبد ، الديوان ، دار الراتب اجلامعية ، ط بن  ةطرف 3
 .11ص مرجع سابق ، الغموض يف الشعر العريب،  يد العطوي،مسعد بن ع  4
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 :االلفاظ ةغراب -4

الغريب  وهي كثرةعن الطابع البدوي املوروث  نشأتخرى أ ظاهرةيف الشعر اجلاهلي       
 قبيلةذلك االختالف يف استعمال املفردات يف البيت من  شعارهم ومردّ أيف بعض  ، ىوالوحش

 :ومنه قول امرئ القيس ألخرى،

 يصقون غارا باللبيد املرشق ن بنعمةو فظل صحايب يشتو 
البيت و املعىن  الغار داخل يعرف معىن ألنه ملالبيت على االصمعي  معىن وقد استعصى » 

 .صفوف ليحمي اللحم من السقوطامل داراد الشاعر احلدي وإمنا ،1« الكتيبةاللغوي الذي يعرفه هو 

يب أو  عدي بن زيدعشى و كما كان يف شعر األ  ةعجميلفاظ األمن األ ةالغراب تأيتوقد       
ا ملفاظهأن وذلك أل بن زيد دؤاد وعدييب أالعرب ال تروى شعر و » :قتيبهيادي يقول ابن اإل دؤاد

 .2« ةليست بنجدي

 :عشىويقول األ      

 وشاهدنا اجلل واليا      
 ويربطها دائم حممل      

 مسني واملسمعات بأقصاهبا
ــــالثالثفأي  ــــــهبة أزري ــــــــــــــ  3اــ

 بعض ههم وصدر عن ملوكهم وعلق بسمعالسعشى دخل بالد الفرس وجن األأذلك  »      
 .4« هملفاظأ

                                  
 .27ص  مرجع سابق ،  يد العطوي، الغموض يف الشعر العريب،مسعد ع   1
 .19، ص 1مصطفى أفندي السقا، مطبعة املعاهد، القاهرة، ط: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، صححه وعلق حواشيه   2
 . 59، ص  1229،  2لبنان ، ط  االعشى ، الديوان ، دار الراتب اجلامعية ،  3
  .259ص د ت ، ، 2فاجي، احلياة األدبية يف العصر اجلاهلي، طاخلحممد عبد املنعم    4
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شعراء الاختالط  ةيف الشعر نتيج ةعجميلفاظ األول األدخغموض المن دواعي  أنكما نرى        
 .العربية اجلزيرةلشبه  املتامخةوالبالد  املنادرة والفرسلطوا اممن خ ،بغريهم

 :ةميأالغموض في عصر بني  .2

فكار وترتيب األ ةعلى شعر هذا العصر من جد أطر  امثرمها الطيب فيأن آسالم والقر إللكان       
كما كان   ،جديد القولو كار املبتكر من األف ىل الشعراء إالرتف والنعيم  ةحيا أوحت وكذلك ،املعاين

ثراء الفكر وجتديد إلى ع أثرهاخرى األ باألمماليت هي نتاج الفتوحات واالختالط  اجلديدة للثقافة
هم انيمعيستمدون كانوا   الفرتةن بعض الشعراء يف هذه أعلى  ،املعاين عند الكثري من الشعراء

 دتنن إو » ، يف موضوعاهتم حفظهر الوضو  ،شعراء اهلجاء والفخر اصةو خبمن اجلاهليني  وأفكارهم
اجلمال تتجلى معاملها يف عصر  للفكر وتنامي يوسنة التطور الرتاكممتعددة عوامل ل امضةغ بياتأ

 :خمتلفة منها وقد جتلى هذا الغموض يف صور .1« أميةبين 

 :ومنها قول قيس بن امللوح: الصورة -1

 ولكنها نفس تذوب وتقطر وليس الذي جيري من العني ماؤها

 للنفس يعقلللتساؤل فكيف  هالغموض ما يدعو  رائحةبيت قيس بن امللوح يشتم فيه إن قارئ » 

 .2«حسي؟ يف تذوب وتظهر قالب أن معنويةوهي 

فكان وقعها  بطريقة حمببة القارئ خيادع نأ من خالل فعل اخليال اجلامحاستطاع الشاعر       
  .ةاملعانا ّد ويله بعد الكنيف اكتشافه و  ةاملتعف ،تستعصي على الفهم ةن كانت الصور إو  سنح

 

                                  
 .51ص مرجع سابق ، مسعد عبيد العطيوي، الغموض يف الشعر العريب،    1
 .14، ص  مرجع سابقاحممد مصطفى تريكي، شعرية الغموض ،    2
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 :والتعقيد الصياغةضعف  - 2 

لدى الشعراء  بالضرورةبيات هذا ال يعين يف بعض األ الصياغةمن ضعف  ينشأ الغموض 
كثريا ما قدم و  املطبات النقاد على بعض الشعراء الفحول وقوعهم يف هذه عاببل  ، غمورينامل

ما جاء  منهالنقاد عليهم ، و  اهاليت أخذ خذآاملخروا و مل يصيبوا يف ذلك من أبيات و الشعراء يف األ
 : يف مدح الفرزدق

 بوه يقاربهأحي مه أبو أ وما مثله يف الناس اال مملكا
 :يضاأومنه قوله  ،1إلجالء غموضه فالقارئ هلذا البيت حيتاج جلهد كبري      

 تصاهرهبوه وال كانت كليب أ بمه من حمار أىل ملك ما إ
الشاعر قدم  أنعرف  فإذاغاب عنه املقصود  لأللفاظ األصليفاذا مل يدرك القارئ الرتتيب       

  .2«  ، زال الغموض واتضح املعىن مهحمارب ما أ بوه منأ ملك إىل : ن يقولأ »وكان قصده  وأخر

مل يرتب االلفاظ يف الذكر على موجب ترتيب املعاين يف الفكر فكدر و كدر و منع »فالشاعر 
 3. «بان يقدم و يؤخر مث اسرف يف ابطال النظام و ابعاد املرام  إالالسامع ان يفهم الغرض 

وامنا يف االحتاد  ، عنده ليس يف املعىن عرجود الشأو  ةالشعر كما يرى اجلاحظ صناع      

يف  جيءذا إن املضمون قد يسقط أل واألعجمييف الطريق يعرفها العريب  مطروحةاملعاين ف»والتالحم 

 . 4« نظم رث

                                  
ن حممد اجلرجاين النحوي، دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه أبو فهد حممود حممد شاكر، عبد الرمحن بو بكر عبد القاهر بن أب   1

 .92دط ، ص 
 . 11ص مرجع سابق ، مسعد بن عيد العطوي، الغموض يف الشعر العريب، : ينظر   2
 . 12سابق ، ص مصدرعبد القاهر  اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز،    3
 .215، ص  2،1221ط  ،الفكر النقدي عند العرب، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية يد،حممد عبد احلم   4
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 :شده الراعي قصيدته حىت بلغ قولهأنذا مع عبد امللك بن مروان حني وقد حدث ه»      

 معشر انإالرمحان  ةخليفأ 
 موالناأترى اهلل يف  بٌ عر 

 صيالأو  ةبكر  نسجد حنفاء
 الـــــــــــــــــــــــــتنزي منزال الزكاةحق 

 .1« شعرا، هذا شرح إسالم وقراءة آيةليس هذا  :فقال له عبد امللك

 :جيازاإل  -3

ن تكون أعلى  ، الواسعةعلى املعاين  القليلة لفاظاأل هو اشتمال يف االصطالح البالغي اإلجياز 
 .كثريةمعاين   القصريةتضمن العبارات تن أو أ ، مع الوضوح وافية بالغرض لفاظتلك األ

ن يكون هذا أعلى  العبارةويتحقق عن طريق حذف شيء من  احلذفجياز نواع اإلأومن       

 وحذف املضاف حذف حروف املعاينكذف  احل نتيجةاملعىن  هموينب» ، صورالتاحملذوف سهل 
 : كقول أيب ذؤيب

 فبت إخاله دمها خالجا أمنك الربق أرقبه فهاجا
 شديدةوالدها فهي أعن  ني اإلبل املفصولةنهم فهو يشبه الرعد حبد عد حننيال الرّ خيإاحملذوف ف

 .2« احلنني

 :ما جاء من املعاين اليت وقعت قسمتها ناقصة قول جرير املرزباينوذكر       

  من العبيد وثلٌث من َمَوالِيَها صارت حنيفة أثالثا فثُلثُهم
من أي األثالث : بين حنيفة سئل بعض إن: ، وقيل بالقسم الثالثفهذه قسمة ناقصة ألنه أخل »

  1«ذكره  ؟ فقال من الثلث امللغى هو من بيت جرير
                                  

 .257املرجع نفسه، ص    1
 .12ص مرجع سابق مسعد بن عيد العطوي، الغموض يف الشعر العريب،    2
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، ولكن يف « البالغة اإلجياز »: حىت قالوانرى أن اإلجياز هو أمسى أنواع البالغة عند النقاد       
على أن اإلجياز املفرط ولذلك جيمع النقاد  حدود وظيفته اجلمالية من إثارة العقل وإمتاع النفس،

 .الذي ال يين عن املذموم 

 :املبالغة يف التلميح  -4

إن تذوق األدب حيتاج إىل قدر من التأمل الذي يفضي إىل إفادة املعىن وإن الوضوح املطلوب يف 
 ومل يبق ، األدب ليس ذلك الكشف املبتذل الذي يدركه عامة الناس وإال تساوى الفن بكالم العامة

الغموض الذي يثري االنفعال يف القارئ  ن لغة التخاطب ، وهذا يفضي إىل أنمييز لغة األدب ع ما
، وحيمل املتعة اليت ال  جهد وينمي فيه ملكة اإلصرار على التأمل بغية الوصول إىل املعىن بعد كد و

 : جند مثال قول جرير »تدرك لو ال هذا اجلهد 

 2 يوم الرحيل فعلت ما مل أفعل  دكملو كنت أعلم أن آخر عه
د عليه بعض النقاد أنه مل يصرح مبا كان يفعل يوم الرحيل لو كان يعلم يوم الوداع وأن خأفقد  

 : ، ووجه االشرتاك عندهم أن السامع ال يدري إىل أي شيء أشار من أفعاله يف قوله املعىن مشرتك

 .3« فعلت مامل أفعل » 

 

                                                                                                         
حتقيق علي البجاوي ، دار الفكر العريب  املرزباين ، املوشح يف ماخد العلماء على الشعراء يف عدة انواع من صانعة الشعر ، 1

  . 221، ص  2295القاهرة ، 
 . 199، ص  1229،  2جرير بن عطية ، الديوان ، دار الراتب اجلامعية ، لبنان ، ط   2
 .211ص مرجع سابق ،بدوي طبانة، قضايا النقد األدب ،   3
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ما كان يفعل وقت  دلكننا نرى اقتداء برأي الدكتور بدوي طبانة أن الشاعر لو كان وضع أو حدّ   
 الرحيل أو وقت الوداع أيا كان ذلك الفعل لفهمنا املراد ومل حيدث فينا اللذة وانقضى األمر 

 .1عند ذلك

 :الغموض في الشعر العباسي .3

واختذوا من بغداد عاصمة هلم، واتسعت رقعة الدولة  أقام العباسيون عرشهم بالعراق،      
االسالمية، وكنتيجة للتمازج بني خمتلف األجناس ارتقت احلياة العقلية يف هذا العصر، ومل يكن 

،  إذ راح يتزود من كل ألوان املعرفة والثقافة وخباصة اليونانيةالعباسي مبنأى عن هذه احلياة  رالشاع
واعث الفلسفة واملنطق فأقبل الناس مبا فيهم الشعراء على التفكري العميق فالفكر اليوناين كان من ب

فإن  »:  حىت كثرت معانيهم ودقت ولطفت إىل الغموض الذي اشتهر به أبو متام، يقول اخلفاجي
 :قيل فما عندكم يف احلكاية اليت حتكي عن أيب متام أنه ملا قصد عبد اهلل بن طاهر بقصيدته اليت أوهلا

 فعزما فقدما أدرك السؤال طالبه دي يوسف وصواحبههّن عوا
فقال له أبو : وشاعره اهلل بن طاهر عبد وعرض هذه القصيدة على أيب العميثل صاحب      

ال تقول يا أبا متام من الشعر ما يفهم، قال وانت يا أبا العميثل مل ال تفهم من الشعر ما  مل: العميثل
 .2«يقال فانقطع أبو العميثل

وذلك أن الوسط الذي صار »وهذا من الدالئل على رغبة الشعراء إىل االرتقاء بشعرهم       
 .3«يعيش فيه الشاعر يتطلب التثقف الواسع

                                  
 .217املرجع نفسه، ص : ينظر  1
، حتقيق 121، ص 2921، 2حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب سر الفصاحة، ط اخلفاجي أبو حممد عبد اهلل بن  2

 .علي فودة
 .51، ص 1227موهوب مصطفاوي، الرمزية عند البحرتي، سحب الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر،   3
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 :مظاهر الغموض يف الشعر العباسي

 :التعقيد وغموض املعاين -1

متام واملتنيب،  ة الزمت كبار الشعراء العباسيني كأيبغموض نقيصرأى بعض النقاد أن ظاهرة ال      
وقد عد القاضي الناقد هذا »شعر املتنيب  منويقر صاحب الوساطة بأن هذه النقائص كان هلا حظ 

 .1«  التعقيد وبعد االستعارة: املظهر أحد عيبني ناال كثريا من تفوق شعر املتنيب

ميضي إىل االعتذار له من وجهة أن  وبعد أن يقر القاضي حبظ املتنيب من هذه النقيصة»      
ولو كان التعقيد وغموض املعىن يسقطان شاعرا »: فيقول 2« التعقيد البس كثريا من أشعار الشعراء

 .3« يب متام بيت واحدأللوجب أن ال يرى 

 :يقول املتنيب 

 4سامجه  بأن تُعّدا والدمع أشفاه هطامساه وفاؤكما كالريع أشج
ومن يرى هذه األلفاظ »جاين على هذا البيت الذي رأى فيه فساد النظم علق القاضي اجلر       

 .5« احلكمة منا كنز   اهلائلة التعقيد املفرط فيشك أن وراءها 

                                  
 .199ص  ،1221،  9ط عيسى علي العاكوب، التفكري النقدي عند العرب، در الوعي للنشر والتوزيع:  1
 .199املرجع نفسه، ص :  2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها:  3
 .121، ص 1229، 5املتنيب، الديوان، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط:   4
أبو احلسن علي بن عبد العزيز الشهري بالقاضي اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، شرح وتصحيح أمحد عارف الزين،    5

 .92هـ، ص 2222العرفان، صيدا، مطبعةة 
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  النقاد التعقيد والغموض الغالب يف شعر أيب الطيب إىل طغيان الفلسفة والثقافة  وردّ       
والصيغ الفلسفية يف قصائده ومناذجه حىت يتخلص ألفكار فقد كان حياول أن يستوعب ا»:  اليونانية

 .1« قليال من صيغ الفن الثابتة وقوالبه العتيقة

وألن أبا متام »يف شعر أيب متام  -الغموض–يف الوساطة بوجود هذه الظاهرة  كما أقر اآلمدي      
 على وال شديد التكلف صاحب صنعة ومستكره األلفاظ واملعاين وشعره ال يشبه أشعار األوائل

 .2« البعيدة ستعاراتاالطريقتهم ملا فيه من 

 : به إىل سوء النظم وتعقيد املعاين، كقوله ما حنا س البديع كثرياييغال أيب متام يف تكدإو       

 عنه فلم يتحون جسمه الكمد خان الصفاء أخ خان الزمان أخا
ويتخون )و( خان)وهو ما يشبهها أجل  إدخال ألفاظ يف البيت منوما أقبح ما اعتمده من »

 ، مع ما أفسده من اللفظ مل جتد له حالوة وال فيه كثري  ، فإذا تأملت املعىن(أخا)و(  أخ)وقوله 
 :وقوله يف موضع آخر ، 3« فائدة

 صّب قد استعذبت ماء بكائي يـــــــــــــــــــــــــــــــــال تسقي ماء املالم فإنن
، ويقولون وماء الصبابة وماء اهلوى وهم يقولون كالم كثري املاء ؟ ما معىن ماء املالم » : فقالوا
 .4« الدمع يريدون 

الشعر  تغلفمن الشواهد نرى أن النقاد أمجعوا على أن الغموض ظاهرة  النزرفإذا تأملنا هذا       
 .الشعرر العريب أو ما تواضع عليه النقاد بعمود عوتبعده عن األسس اجلمالية اليت يقوم عليها الش

                                  
 .215، ص 2997، رقم االيداع 22، ط12قي ضيف، الفن ومذاهبه يف الشعر العريب،دار املعارف، جو ش   1
 .159ص  ، مرجع سابق ، التفكري النقدي عند العرب عيسى علي العاكوب،    2
 .152املرجع نفسه ، ص     3
 ، 2أخبار أيب متام، خليل حممود عساكر وآخرون، منشورات دار األفاق اجلديدة، بريوت،ط بن حيىي،حممد الصويل أبو بكر    4

 .24-22، ص 2992
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 :اإلغراق يف الصنعة - 2

املوازنة ونقل عن بعض  يف مدية موقفا متباينا فعرض هلا اآلوقف النقاد من هذه الظاهر       
ن أمحد بويرى حلذيفة »اإلغراق يف الصنعة كان باعثا إىل أخطائه  بأنخذهم على أيب متام العلماء مآ

 .1« إن أبا متام يريد البديع فيخرج إىل احملال: قوله 

احلاضرة وعدم  مى يف أخطائهم ويرجعها لبعدهم عناألعذار للشعراء القدا مدياآلويلتمس       
  . ، أما شعراء احلضر كما يقول ال عذر هلم يف ذلك معرفتهم لبعض األشياء

 : يف مدح سيف الدولة املتنيبومن الصنعة املذمومة عند النقاد قول 

 م واجلذاويقتل ما حنيي التبس القنا وحتيي له املال الصوارم و
ولبذله يف الكرم معىن القتل وهذه  اإلحياءفقد استعار لتحصيل املال بالغزو ومعىن  »      

االستعارة مشبعة باألجواء البديعية القائمة على التشخيص واإلحياء والقتل كما اهنا تنطوي على 
 .2« أسلوب التكثيف  املعنوي الذي خيفي معامل املعىن ويطمسها ليوهم بالعمق واالبتكار

، والبعد   طلبه كثريا ما أوقعه يف اإلغرابكما إن ولع أيب متام بالبديع وكلفه به ومبالغته يف       
ب من الغموض الفين عند أيب متام هذا اجلان عندقف العباسيون طويال فقد و »عن الصدق واإلقناع 

 .3« وحتدثوا عما فيه من صعوبة والتواء ومل يتحدثوا عما فيه من بدع ومجال

ن مل حيسن انتقاءه إن انتقاءه ألنه الذي يؤديه تكرار احلرف يلزم الشاعر ان حيساجلمال الفين  نإ
 :يب متام أحرف قول صبح هناك ثقل يف نغم الكلمات و مما عيب من تكرار األأ

                                  
 .129ص  مرجع سابق ، ، ، التفكري النقدي عند العرب عيسى علي العاكوب: ينظر   1
   .127، ص مرجع سابق ايليا احلاوي، يف النقد واألدب،    2
 .142-129ص ، مرجع سابق الفن ومذاهبه يف الشعر العريب،  شوقي ضيف،   3
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 سالم سلمى ومهما أورق السلم سلم سلمت من اآلفات ما سلمتفا
 : وقوله      

 القدم عليه وسلم من األيام و سلم على الربع من سلمى بذي سلم
اليت تكررت ست مرات يف البيت " سلم"يصعب على القارئ ما يف البيت من جتنيس مثقل مبادة 

ولكن من ذا يستطيع التالعب باأللفاظ كأيب متام، ويكفيه فضال ما . األول وأربع يف البيت الثاين
لشاعر يكاد يكون ا»:  يقول حممد القعود ، أقالم النقاد يف عصره وما بعده أسالت جادت به قرحيته

يف خريطة النقد "  لقضية الغموض الشعري "اد مكان وحيد الذي تسبب غموض شعره يف إجيال
 .1« العريب القدمي

ما ومل يكن يستخدم الطباق استخد»وقد يرجع السبب يف ذلك إىل تأثري الثقافة والفلسفة       
 .2« ةقامتمعقدا إذ يلونه بأصباغ فلسفية ساذجا بسيطا، بل كان يستخدمه استخداما 

 :التكثيف واحلشد - 3

حني جيهد الشعراء أنفسهم يف »من مظاهر الغموض يف الشعر العباسي تكثيف املعىن       
صناعة الشعر، حىت أن البيت ال جتد فيه لفظة غريبة، لكنه حيمل التأويالت املختلفة لكثرة مدلوالت 

 .3« هذه اللفظة

لو من تكثيف املعىن ورمبا تولد الغ »متام واملتنيب، وكثرت هذه التأويالت يف أشعار أيب       

 . « ، حبيث يثري القارئ بنوع من الغموض الذي يقتضي جهدا حلله وحشده

                                  
  . 11،ص2979عبد الرمحن حممد القعود، اإلهبام يف شعر احلداثة، سلسلة كتب ثقافية ، عامل املعرفة، الكويت ،د ط، يناير    1
  .152، ص مرجع سابق شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف الشعر العريب،    2
 .97، ص مرجع سابق العطوي، الغموض يف الشعر العريب، مسعد بن عبيد : ينظر  3
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 :يقول املتبين

 ثالثا، لقد أدناك ركض وأبعدا مدسريت إىل جيجان من أرض آ
والنأي ليولد معىن وفق الشاعر بني الدنو »البيت  فاكتنويعلق الناقد على التكثيف الذي       

ندرك كيف أن الركض ذاته  حينا فال، ايلتبس علين، لكنه كثف املعىن وأضمر داللته حبيث  الشجاعة
 .1« يؤدي إىل نتيجتني متناقضتني البعد والقرب

 :يقولو 

 يدىشية اهلفدا كل ما كل ماشية اخليزىلأال  
وجيمع عامة النقاد أن  ،2« فيها األلفاظ الغريبة حشدا راه خيرجها إخراجا لغويا، إذ حيشدت فإنك »

 .3« نيلعلماء ال لكافور وأمثاله من املمدوحيصنع الشعر للفضالء وا»املتنيب كان 

 . ونرى مرد ذلك إىل رغبته يف إظهار مهارته وتفوقه يف صنوف اللغة والنحو والبالغة والقوايف      

 :من الغموض ىمالقداد اموقف النق: المبحث الثالث 

 ، عين النقاد القدامى بالوقوف على ظاهرة الغموض وتباينت مواقفهم بني معارض ومنتصر       
أن أبا متام ملا استعصت معانيه على ىل إ، وقد أشرنا  وعّدوها خروجا عما ألفته العرب يف بيئتها

 . معاصريه فألنه جتاوز وخالف ما ألفته العرب آنذاك

ض بعض املواقف النقدية اليت وقف أصحاهبا إزاء هذه الظاهرة إما منتصرا هلا أو ورأينا أن نعر       
 : معارضا إياها

                                  
 . 119، ص  2992، 2، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط2ايليا احلاوي، العصر العباسي، ج  1
 .225املرجع نفسه ، ص    2
 .221، ص  املرجع نفسه  3
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الذي أيد الغموض يف الشعر " أخبار أيب متام"يف مؤلفه :  (332ت )أبو بكر الصويل  -1
 وحني جيتلب الصويل 1«وشعر أيب متام أجود مبتدئا ومتبعا أحق باملعىن »واستحسن شعر أيب متام 

بتعليق يظهر فيه انتصاره أليب متام دون إجحاف  يذيلهما -البحرتي أيب متام و –أشعارا للطائيني 
وال أعرف أحدا بعد أيب متام أشعر من البحرتي وال أغض كالما وال أحسن  »:  لفضل البحرتي

اع وهو الشعر حلو األلفاظ، مقبول الكالم يقع على تقدميه االمج ديباجة وال أمت طبعا وهو مستوي
    2« يكون أقوى من هذا اسيتهري ويف معانيه فأي دليل على فضل أيب متام  ممع ذلك يلوذ بأيب متا

" يف تأليف أخبار أيب متام وشعره رسالة الصويل إىل مزاحم بن فاتك»: كما ألف الصويل   
هذه الرسالة ولتسليط الضوء على شخصية أيب متام لتأليف جاءت استجابة لطلب  أيب الليث مزاحم 

،  وشعره، نظرا ملا مييز جتربته الشعرية من غموض وما حيوم حوهلا من مواقف وأراء متضاربة متصارعة

، ومن هنا « االناس أعداء ما جهلو »وألن كل من جهل شعر أيب متام عاداه متاشيا مع املثل القائل 
 .3 ة وكشف غوامضها وفتح مستغلقاهتافهدف الصويل هو شرح هذه التجرب

–عرض هذه الظاهرة (: هـ371ت ) اآلمدي أبو القاسم احلسن بن بشر األمدي - 2
يف باب احلديث عن رواة األشعار الذين فاضلوا بني أيب متام والبحرتي وقد بني أن مثة  -الغموض

ن مييل إىل التدقيق وفلسفي ثالثة أذواق نقدية يف عصره ومنها ذوق أهل املعاين وشعراء الصنعة وم
وإن كنت متيل إىل الصنعة »، 4الكالم، وقد فضل هؤالء أبا متام ونسبوه إىل غموض املعاين ودقتها

                                  
  .14، ص مصدر سابق أبو بكر الصويل، أخبار أيب متام،    1
 .72ص  نفسه، املصدر  2
، دار معتز للنشر والتوزيع، 1227، 2احلسني مبارك خليفة، اخلرب األديب عند أيب بكر الصوليمقاربة سردية تواصلية، ط: ينظر  3

 .  172ص 
 . 129-121عيسى علي العاكوب، التفكري النقدي عند العرب، مرجع سابق ، ص : ينظر  4
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واملعاين الغامضة اليت تستخرج بالغوص والفكرة وال تلوي على غري ذلك فأبو متام عندك أشعر ال 
 .1«حمالة 

يف  ود الشعر وانصرافه عن أيب متام ملعاضلتهأقوم بعمالنتصار للبحرتي ألنه لوخيلص اآلمدي       
إن يف شعر أيب متام رديئا مطروحا ومرذوال ويشري إىل أنه يعقد أساليبه ويستكره »: الكالم يقول

مدي للبحرتي و ازوراره عن أيب متام هذا انتصار اآل ويتضح من. 2«األلفاظ ويستخدم وحشى الكالم
 .الفلسفية لدقة معانيه وعسر فهمها ونزعته

دافعني عن يعد هذا الناقد من أبرز امل(: 324ت )أبو إسحاق ابراهيم بن هالل الصايب -3
غموض الذي تستغلق معه املعاين الغموض يف الشعر وعدم ضرورته يف النثر، ولكنه ال يريد ذلك ال

 .3الذي يثري فضولنا الفكر، وإمنا يطلب الغموض الشفيف يا بهفيع

أفخر الشعر ما غمض فلم يعطك »: ض مسة الشعرية الفاخرة وذلك بقولهفقد عد الغمو       
فالصايب جيعل الغموض غاية الشعر بل بل هو الفيصل بني املنظوم . 4« غرضه إال بعد مماطلة منه

 .واملنثور

متلقي السهولة والوضوح والتيسري على  من النقاد الذين آثروا (:422ت )ابن سنان اخلفاجي -4
األدب يف إدراك فحوى الكالم ويشرتطون أن يكون معىن الكالم واضحا يفضي إىل املعىن دون كّد 

ومن شروط الفصاحة والبالغة أن يكون معىن »: وتعب سواء كان ذلك الكالم شعرا أو نثرا يقول

                                  
 .  5، ص 4، ط2، القاهرة، ج2229حتقيق السيد أمحد صقر ، دار املعارف،  اآلمدي أبو القاسم احلسن، بن بشر ، املوازنة،  1
 . 92، د ت، ص 5شوقي ضيف، فنون األدب العريب، الفن التعليميي، دار املعارف، ط:  2
 .  144ص ، 1221، 1ينظر، جهاد اجملايل، دراسات يف اإلبداع الفين يف الشعر،، دروب للنشر والتوزيع، ط  3
 .  22ص  ، مرجع سابق ،عبد الرمحن حممد القعود، اإلهبام يف شعر احلداثة  4
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الكالم لفهمه وسواء أكان ذلك  لاستخراجه وتأمجليا ال حيتاج إىل فكر يف  اهراالكالم واضحا ظ
 .1« حيتاج فكرا منظوما أو منثورا ناالذي عرض

غمض الكالم على السامع وجيملها يف اخلفاجي األسباب اليت من أجلها ي ابن سنان ويعرض      
 .2«اثنان منها يف اللفظ بانفراده، واثنان يف تأليف األلفاظ بعضها مع بعض واثنان يف املعىن »:  ستة

على أن الفصاحة هي الوضوح والبيان واستعمال الكلمات  جياخلفا بن سناناويؤكد       
 .، ومن هنا يتضح أن هذا الناقد أكثر الداعني إىل الوضوح الوحشية خمل بالفصاحة

 (:هـ471ت )عبد القاهر اجلرجاين -9

للحديث عن النظرية جتاه أية قضية لغوية أو نقدية يسوقنا  هذا الناقدإن احلديث عن موقف       
 و»اليت أصبحت القاعدة يف كل أحكامه وعليها ينبين اإلبداع " نظرية النظم"من هبا آاختطها و اليت 

ية حىت انتظم بل ترى مل حيتج واضعه إىل فكر ورو الكالم ما أنت تعلم إذ تدبرته أن اعلم أن من 
ها يف سلك ال يبغي أكثر من أن مينعها ضه إىل بعض سبيل من عمد آلل فخرطسبيله يف ضم بع

والغموض يف مذهب عبد القاهر اجلرجاين مسة مجالية ختتص باإلبداع وتتصل بطبيعة ، 3« لتفرقا
هو ذلك الذي يرهق القارئ بالتأمل والبحث وال يصل معه إىل »القارئ أو املتلقي واملعقد يف رأيه 

 .4«صوصداللة واضحة لذا يطالب اجلرجاين القارئ بتحقيق كفاية معرفية تؤهله للغوص يف جماهل الن

                                  
، دار الكتب اللبنانية،  بريوت، لبنان، ص 2بن حممد بن سعيد،  سر الفصاحة، ط أبو حممد عبد اهلل بن سنان اخلفاجيا   1

112  . 
 .112املرجع نفسه، ص   2
 .91، ص ابق مرجع سعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،    3
، 1222، 2عبد العليم حممد امساعيل علي، ظاهرة الغموض يف الشعر العريب احلديث، دار الفكر العريب، القاهرة،ط: ينظر   4

 .12-29ص 
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ومن املركوز يف  »ضرورة يقتضيها العمل اإلبداعي  اجلرجاين الغموض يف نظر عبد القاهر      
نيل بعد الطلب له واالشتياق إليه ومعاناة احلنني حنوه كان نيله أحلى وباملزية  االطبع أن الشيء إذ

وخنلص إىل أن الغموض من منظور اجلرجاين ما أفضى بالقارئ إىل املعاين السامية اليت        « األوىل
وإال كنت معه كالغائص يف البحر حيمل املشقة »تنال باجلد والكد فتثلج الصدر وتريح النفس 

 .وشتان بني األمرين 1« العظيمة وخياطر بالروح مث خيرج اخلرز

يرى هذا الناقد أن هناك ثالثة أمناط من وضوح املعاين  (:هـ224ت )حازم القرطاجين  -2
الشعرية وغموضها، معان يراد إيضاحها، ومعان يراد إغماضها، ومعان يراد إيضاحها وإغماضها معا 

إن املعاين وإن كانت أكثر مقاصدا لكالم ومواطن القول تقتضي »: يقول حازم يف هذا الشأن
فقد يقصد يف كثري من املواضع إغماضها وإغالق أبواب  اإلعراب عنها والتصريح عن مفهوماهتا

 .2«الكالم دوهنا

 :ويقسم حازم أمناط الغموض إىل ثالثة أقسام      

 .أمناط مصدرها املعاين أنفسها -

 .أمناط مصدرها األلفاظ والعبارات املدلول هبا على املعىن -

 .3أمناط مصدرها املعاين واأللفاظ معا -

مما يوقع   وأما ما يرجع إىل اللفظ»: األمناط يقسم حازم الشعراء إىل طبقات يقولوتبعا هلذه       
فمن ذلك أن تكون األلفاظ الدالة على املعىن أو اللفظة الواحدة منها  كاالوإشيف املعاين غموضا 

                                  
 .241 حممود حممد شاكر، دار املدين جبدة، دت، ص: عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، قرأه وعلق عليه  1
د ط حتقبق حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، د ت،  منهاج البلغاء وسراج األدباء، القرطاجين،احلسن حازم  أبو   2

 . 272ص ، 
 .215-214ص مرجع سابق ،عيسى علي العاكوب، التفكري النقدي عند العرب، : ينظر   3
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حوشية أو غريبة فيتوقف فهم املعىن عليها، والواجب على الشاعر أن جيتنب من هذا ما توغل يف 
 .1« الغرابة ما استطاع حىت تكون داللته على املعاين واضحة وعبارته مستعذبة احلوشية و

 خاصة يكاد جيمع النقاد حوهلا وهي مما سبق نستخلص أن ظاهرة الغموض فرضتها ظروف      
 .فارسها بال منازعأبو متام احلداثة يف احلياة االجتماعية والفكرية وكان 

لك ا وللجاحظ وابن أيب حديد صاحب الفعلينا به علماؤن ن فيض أغدقم نزر إال هذا وما      
وكلها آراء ، آراء جليلة يف هذه الظاهرة،  الدائر والقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين يف وساطته

 .تتجه بنا حنو الصواب واملستحسن

يف الرتاث  ية مطروحةإن اشكالية الغموض يف الشعر ليست حكرا على عصرنا إمنا هي قض      

قرأ النقد العريب القدمي خييل إليه أنه يعيش الصراع النقدي احلايل بكل ظروفه ستيومن »العريب 
، فالغموض والوضوح من أهم الثنائيات اليت احتدم حوهلا الصراع 2« وتفاصيله وانقساماته ونزاعاته

 .النقدي قدميا وحديثا

 :والمعاصر الغموض في الشعر الحديث مظاهر: المبحث الرابع  

واسع و الغموض ظاهرة نقدية تناولتها الدراسات قدميها وحديثها، وأثري حوهلا جدل كبري       
لعملية اإلبداعية يف رأي بعض النقاد، ورآه بابني مؤيد ورافض، مستهجنا للظاهرة كوهنا عامال خمال 

ني مربراته يف موقفه النقدي، وأوضح كل من الفريق. آخرون ميزة مجالية متيز الشعر عن الكالم اخلطايب
 .3جتاه الغموض يف الشعر

                                  
 .291-295ص مصدر سابق ،احلسن حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ،  أبو   1
 .  51، ص مرجع سابق موض الشعر ومصاعب التلقي، غمرمي محزة،    2
 . 272، ص 1229، 1ع 27ثريا عبد الوهاب العباسي، جملة جامعة امللك عبد العزيز الألداب والعلوم االنسانية، م: ينظر    3
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 مسة غالبة يف الشعر املعاصر حشعرية احلديثة على الغموض إذ أصبتتكئ جل النصوص ال      

، وقضية الغموض 1« وهناك حقيقة عامة تقول إنه إذا كان الوضوح ممكنا فإن الغموض عجز » 
دل تكوينها على جتردها من األصالة العربية ولكن إن و شعبت أكثر من قبل ت»يف العصر احلديث 

وهلذا تعددت قراءات  2« ظالل العصر والتأثر باألدب األجنيب أمدهتا بالتكوينات الفكرية املختلفة
النقاد املعاصرين للنصوص الشعرية العربية احلديثة واملعاصرة الغامضة وتباينت نظراهتم يف دراسة النص 

 .3إىل مهارة كل ناقد وخربته يف الكشف واإلبانة الشعري الواحد وذلك راجع

فالغموض كما أشرنا سابقا ظاهرة اّتسم هبا الشعر العريب القدمي ولكن رأينا أيضا أن النقاد       
وقفوا على هذه الظاهرة من خالل بيت أو بعض أبيات القصيدة الواحدة، لكن القارئ للشعر اجلديد 

الشعر "قد عز الدين امساعيل يف كتابه ة كلها، حىت ألفينا الناصيدجيد أن الغموض أصبح يكسو الق
فرمبا ارتبط الغموض بطبيعة الشعر ذاهتا حىت »: يقول" العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية

 .4«ليمكن القول يف بعض األحيان أن الشعر هو الغموض

عي التذكري أننا أمام قصيدة ديث تستدبيد أن احلديث عن أي ظاهرة طرأت على الشعر احل      
، تتنسم من عبق العصر اجلديد، استطاعت أن تفرض  آخر مترد روادها على األوزان اخلليلية ازر من ط

نفسها يف عامل اإلبداع أحب من أحب وكره من كره، وتضاربت اآلراء حول تسميتها فمن قال شعر 
ا يف أواخر العقد الرابع من القرن املاضي على كان مولده،  التفعيلة والشعر احلر والشعر احلديث 

 .أيدي شعراء العراق، السياب ونازك املالئكة

                                  
 . 297ص ،مرجع سابق ن امساعيل، الشعر العريب املعاصر، عز الدي   1
 .219، ص  مرجع سابق ،يد العطوي، الغموض يف الشعر العريبمسعد بن ع   2
بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي، دار الفكر العريب، )عبد الواحد حممود عباس، قراءة النص ومجاليات التلقي : ينظر   3

 .  42، ص 2991، 2القاهرة، ط
 . 299ص  ،مرجع سابق  ر،عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاص   4
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ى العرف مل تصل إىل لغري أن هذه احلركة الشعرية مثل كل حركة تّتسم بشيء من اخلروج ع»      
... هذه املرحلة على بساط من الورد، فقد واجهت كثريا من العواصف، ومشت على الشوك طويال

الغموض يف مبوضوعنا  لعالقتهاحلر  للشعر ، وتأكيدنا1«مؤامرة هلدم اللغة العربيةاهنا فصّورت على 
  .أغلب هذا الشعر يلفه الغموضالشعر، ألن 

إن التغريات اليت رافقت الشعر مع مطلع القرن املاضي على يد مجاعة الديوان أو شعراء       
عر اجلديد، ودار حوله نقاش حاد بني املتحمسني له املهجر مل تثر الضجة اليت واكبت هذا الش

من  ، وكان العقاد أمة قضت األجيال الغابرة أعمارها يف إقامته اثتقويض لرت له إذ رأوه والرافضني 
ويبدأ العقاد يف عرض موقفه بشن محلة شديدة »": الشعر السايب"أشد خصوم هذا الشعر ويسميه 

ن األمم تبين أركان ثقافتها نا يف التاريخ القدمي أو احلديث أعهدوما »: على صالح عبد الصبور يقول
 .2« عشرات القرون مث هتدمها آخر األمر هبذه السهولة

وكانت هذه اإلشارة منا إىل الشعر احلديث العتقادنا أن جل الدراسات النقدية اليت تناولت       
 .الغموض انكّب اهتمامها على الشعر احلديث

  :غموض الرمز -1

ومن هنا . 3«عالمة العالمة، أي العالمة اليت تنتج قصد النيابة عن عالمة أخرى مرادفة هلا»      
قدرته على متثيل اخلوف والفرح واحلزن والعدل، فكل شيء ارتبط مبعىن ارتباطا تالزميا صار رمزا حييل 

يئا ذلك ألن الرمز ال يناظر أو يلخص ش ، لبطء واألفعى رمز للغدرلعلى املعىن، فالسلحفاة رمز 

                                  
إحسان عباس، اجتاهات الشعر العريب املعاصر، سلسلة كتب ثقافية، شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،    1

 . 12، ص 2997 د ط ، بريوت،
دراسة جامعية يف مفهوم النقد و الشعر عند شكري و العقاد و املازين ، الشركة الوطنية للنشر حممد مصايف، مجاعة الديوان،     2

 . 212ص ،  2991،  1و التوزيع ، ط
 . 222، ص 1227 د ط، ي، نظريات يف النقد املعاصر، منشورات دار األديب، وهران، اجلزائر،حبيب مونس   3
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يء جمهول نسبيا، فليس هو مشاهبة وتلخيصا ملا يرمز إليه، وأمنا هو أفضل معلوما إمنا حييل على ش
 .1صياغة ممكنة هلذا اجملهول النسيب

ومن أسباب غموض الشعر احلديث أن توظيف الرمز مل يعد ذلك التوظيف القدمي املتعارف       
 .مرهونا بثقافة القارئ وتأويالته صبح أل رمز اهلموم، والبدر رمز اجلمال، ولكنه عليه، فاللي

من عناصر  ااختذو وقد يرجع الرمز إىل أصول دينية أو تارخيية أو علمية، أما الرومانسيون فقد       
ض الطبيعة رموزا للتعبري عن التجربة الفنية فتصبح الطبيعة أساسا لصياغة األفكار ويصبح الغمو 

يف ذلك قضاء على ما فيه  والرمزيون ال يسمون الشيء يف وضوح ألن»،  مطلب يسعى إليه الشاعر
، بل هناك ما يدل عليها ، ويكره الرمزيون اللجوء إىل  صفة الغموض ال تكون مبهمةن أمن متعة إال 

نة يف خفايا اللهجة اخلطابية ألن اللهجة اخلطابية ال تساعد على التعمق يف تصوير املعاين الكام
 .2« النفس

بول " وتلميذه" استيفان مالرميه"لغرب دعا رّوادها ما نشأت يف اول أ دبيةوالرمزية كمدرسة أ     
وكان أصحاب هذا املذهب ال »إىل اإلحياء بدال من اإلفصاح والتلميح بدال من العرض "  يفالري 

 .3«كثيف، فإن شعرهم يكتنفه غموض   حيرصون هم أنفسهم على هذا اإلفصاح

أن وحذر بعض النقاد من العبث والتالعب يف توظيف الرموز وشدوا على التعمق يف فهمه و       
تعمال الرموز ليس لعبة من قبل لذلك فاس» امواالنسجارة إثقال القصيدة بالرموز ال يعين  اإلث

 . 4« حاجي واأللغازاأل

                                  
 .222املرجع نفسه، ص : ينظر   1
 .57، ص 2992، 2صايل محدان، قضايا النقد احلديث ، دار األمل للنشر والتوزيع، أربد، األردن، طحممد   2
 .221، ص 2999د ط ،حممد مندور، يف األدب والنقد، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة،    3
 .227، ص 2995د ط ،ة العامة للكتاب، عزيز السيد جاسم، دراسات نقدية يف األدب احلديث، اهليئة املصري   4
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ومما سبق نالحظ أن النقاد منقسمون يف مواقفهم جتاه استخدام الرمز وحمذرون من العبث       
يف إسرافه، ويذهب أنصار املذهب الرمزي أن مجال الفن األديب كله يتمثل يف ذلك اإلهبام الذي ال 

واإلسراف يف  ، ويف اإلهبام مجال وإمتاع يعتمده األدباء واللغة اليت ال تعدو أن تكون رموزا مثرية
 . 1الوضوح والصراحة والتعيني يفقد الفن سحر اخلفاء

وأشهر دعاة هذا االجتاه الشاعر اللبناين أديب مظهر الذي كان يرمي من خالل شعره إىل         
التخلص من رواسب الشعر القدمي، وسار على هنجه الشاعر سعيد عقل الذي يرى أن الشعر 

 .2ينبثق من الالوعي وأن ال دخل للوعي يف تكوينه وخلقه احلقيقي

وأما الناقد عز الدين امساعيل فيتساءل هل حقيقة أن الغموض الذي حتدث عنه القدماء يف       
 :مثل قول الشاعر 

 يقاربه أبوهأبو أمه حي  لكاوما مثله يف الناس إال مم
ليصل إىل القول بضرورة التمييز بني الغموض . عنيه اليوم يف شعر احملدثنيموض الذي نهل هو الغ

 .3« الشيء املبهم املستغلق ليس هو دائما بالضرورة الشيء الغامض»واإلهبام ألن 

 الرمز الديين: 

ا مأحس الشعراء من قدمي أن مثة روابط وثيقة تربط بني جتربتهم وجتربة األنبياء، ولكل منه    
والفارق أن رسالة األنبياء مساوية، وأكثر شخصيات الرسل شيوعا يف شعرنا املعاصر  رسالته جتاه أمته،

إذ يقدر النقاد أن ، تتفاوت يف االستعمال ب-عليهم السالم-وأيوب ويوسف ونوح حممد وعيسى 

                                  
 .219ص مرجع سابق ،بدوي طبانة، قضايا النقد األديب، : ينظر   1
 .22ص  ،1222 ،العدد الثاين واخلمسون، جملة ديايل ، الرمز يف الشعر العريب ، فلجالل عبد اهلل خ :ينظر    2
 .  299ص مرجع سابق ، عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر،    3
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شخصية عيسى عليه السالم أكثر توظيفا ويردون ذلك لغناها بالدالالت اليت تتالءم والكثري من 
 .1ة الشاعر املعاصرجوانب جترب

غريب على "ويعد السياب أكثر الشعراء املعاصرين استثمارا للرموز املختلفة جنده يف قصيدته       
سيح جير امليصور نفسه يف غربته وهو حيمل بلده وحنينه املوار إليها يف وجدانه بصورة  »" اخلليج
 :يقول خماطبا العراق: 2« صليبه

 .واملدن الغريبة بات خطايبني القرى املتهي -

 .غنيت ترتبك احملبوبة -

 .3ر يف املنفى صليبهفأنا املسيح جبّ  -

من شاعر ختتلف إال أن داللته الرمزية  اجلسدي، استعمال السياب رمز ملعاناة األمل فاملسيح يف
 :ول، يق4رمزا لفرنسا  والفاجرةباالستقامة ويوشع النيب لألمل بنجاح الثورة  لهآلخر فاجلواهري يرمز 

 يـــــشداة الصمود وال تفزع يبـــــــصمودا جزائر ال تره
ــــــمشس يـرد على يـوش ـوةــــــــــــــــــجزائر أسطورة حل  عـــــــــــــــ

 صليبا املسيح على املخدع لك الويل فاجرة علقت
ومن الصور الرمزية اليت تفاعلت الداللة الرمزية فيها بني املوصوف والرمز رائعة مفدي زكريا       

 :يقول"  الذبيح الصاعد"

                                  
 ، 2997دار الفكر العريب ، القاهرة، د ط ،،يف الشعر العريب املعاصر الرتاثية ، استدعاء الشخصياتيد از  علي عشري: ينظر   1

 .  79-77ص 
 .91املرجع نفسه، ص   2
 .  9، ص   1221، دار العودة ، بريوت لبنان ، طبعة  بدر ساكر السياب، ديوانه   3
 .  24ص  مرجع سابق ، ف، جالل الرمز يف الشعر العريب،عبد اهلل خل: ينظر   4
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 داـــــــــــــــــــــــــــــــيتهادى شـوان يتلـوا النـشي اديــــــــــــح وئــــــــــــــقام خيتال كاملسي
ــــــالطفل سيتقتل الصباح اجلدي أو كالط كباسم الثغر كاملالئ  1داــــــــــ

زبانا وهو يسري خبطى ثابتة متجها حنو املقصلة لينفد فيه حكم االعدام والعالقة بني أمحد       
 اضيا بقضاء اهلل واليهود يصلبونهوهو يتجه حنو الصليب هادئا مطمئنا ر  مثيلة خبطى املسيح

عليه وسلم فقد رأى فيها الشعراء املعاصرون دالالت  أما شخصية الرسول حممد صلى اهلل      
متنوعة وكثرية فهي داللة اجملد الضائع الثائر على الظلم الذي فيه خالص هذه األمة من كبوهتا وهذه 

يقول الشاعر السوداين حممد  2«ازدهار املاضي العريب وتألقه يف مقابل انطفاء احلاضر»الداللة هي 
 .إىل بيت اهلل احلرامالفيتوري يف يوميات حاج 

 .يا سيدي نعلم أن كان لنا جمد وضيعناه

 .بنيته أنت وهدمناه

ر ينتقي منه ما يتالءم مع إن استخدام الرمز ينقل املشاعر املصاحبة للمواقف املختلفة والشاع      

 31" شخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قصيدته يستلهم  مسيح القاسم و الشاعر  .جتربته 
 :يقول" آذار

 عاود الروم والفرس كراهم

 حلمنا هنب أنياهبم 

 .فاخرجوا من شرايينكم

 ن يا اخويت آ
                                  

 .9ص ، 1221، 4طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، الرغاية اجلزائر ،طمفدي زكريا، ديوانه اللهب املقدس،    1
 .92ص  مرجع سابق ، استدعاء الشخصيات الرتاثية، علي عشري زايد ، 2
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 .أن نبعث الثائر املصطفى

شخصية الرسول ما سينجم مع موقفه ورؤيته للصراع بني قوى احلق والباطل  وجد الشاعر يف      
 .1املوقف الذي ينبع من رغبته يف السالم العادل

وأيوب عليه السالم يف شعرنا املعاصر رمز الصرب على االبتالء، ورجاء يف إبدال احلال       
َوأَيُّوَب ِإذ  نَاَدى  رَبَُّه َأينِّ َمسَّيِنَ الضُّرُّ :  بأحسن منها، يستلهم الشاعر هذه الداللة من قوله تعاىل

َنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوأَنَت أَر َحُم الرَّامِحِنَي  َنا لَُه َفَكَشف  َتَجبـ  ًَة مِّن  ِعنِدنَا  ،فَاس  َلُه َوِمثـ َلُهم مََّعُهم  َرمح  َناُه أَه  َوآتـَيـ 

َرى  لِل َعاِبِدينَ   (.24-23: األنبياء اآلية)   َوذِك 

  "سفر أيوب"فقارئ قصيدته »يف هذا الرمز مالذا للتنفس عن غربته وأحزانه  وجيد السياب      
بل يشعر وكأنه أيوب ... حيس بأن الشاعر ال يتخذ من الرمز واجهة ليسترت خلفها"  قالو أليوب"و 

 ":  سفر أيوب"يقول من قصيدته ، 2« يهجس ويأمل حقيقة هو الذي يشكو ويبوح و

 شهور طوال وهاذي اجلراح 

 زق جنيب مثل املدى مت

 وال يهدأ الداء عند الصباح

 وال ميسح الليل أوجاعه بالردى

 ولكن أيوب إن صاح صاح

 لك احلمد، إن الرزايا ندى 

                                  
 .241، ص 1227، 14، جملة القسم العريب، العدد ساملي، صديقة تاج الديني، حممد عزت مال ابراهيم: ينظر  1
 .222، ص 2977، ، د ط حممد فتوح أمحد، الرمز والرمزية، دار املعارف، مصر:  2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya84.html
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إن املتأمل هلذه السطور يدرك مدى التفاعل الذي حدث بني الشاعر والرمز وال ندري من       
 . جهل القارئ بقصة أيوبىلا مرجعه إينطق بدال عن الثاين، والغموض هنا ليس يف  اللغة وإمن

يستخدم شخصية نوح عليه " جتذيف" والشاعر حممد أمحد العزب يف قصيدته              
السالم حمتفظا هلا بكل مالحمها الرتاثية ومقابال بينها وبني مالحمه هو اخلاصة لينتهي إىل  أنه نوح 

 .1من غرائبجديد حيمل بني جواحنه كل ما كانت حتمله سفينة نوح 

 ماذا محلت يف املاضي كل سفائن نوح؟

 !من كل زوجني اثنني؟

 اثنني زوجنيأنا أيضا أمحل من كل 

 سفائن نوح محلت طريا ومجاال... الفرق

 وزواحف تسعى ومناال

 االحىت ومحريا وبغ

 أنواعا أخرى يف سفين اجملهودة لكنين أمحل

 .2أمحل إعصارا ونسائم

عبد العايل رزاقي من الشعراء الذين احتفوا باستخدام للرمز مبختلف  يوالشاعر اجلزائر       
إحياءاته وأساليبه من صورة أدبية أو أسطورية أو شخصيات تارخيية أو دينية أو غريها يبدو هذا مثال 

 :حني يقول" صورتان تبحثان عن إطار"يف قصيدته 

                                  
 .121ص  مرجع سابق استدعاء الشخصيات الرتاثية، علي عشري زايد ،  1
 .121املرجع نفسه، ص   2
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 .غري سفينة ءمل ترس يف املينا

 . حيمل سوى اثنني مليبيا نوح هذا املركب اخلش

 . عاشقة ومعشوق

 مدة من طرف الشاعرعتية ألنه ال يفسر مباشرة وبصورة موهذا رمز جيد من الناحية الفن     

 : حني يصرح باسم وطنه هكذا" الغربة"  ,"احلب" "الوطن"ه فيفقد إحياءه وداللته كما يف قصائد

 أحبها

 وسوف أبقى دائما أحبها

 جزائر... وغارقا يف حبها

والواقع أن الغموض أحيانا يأيت من هذه الرموز اخلاصة اليت هتدف إىل التلميح واإلحياء       
إهباما ومعاظلة، رمبا بسبب اللغة أو بسبب أن الفكرة مل تتضح ولكنها تتعدى هذا املفهوم لتصبح 

 . 1 بعد يف ذهن الشاعر أو بسبب اضطراب الصياغة

 الرمز الطبيعي: 

معربا آخر »لطبيعي بقيمة مجالية ذات خصوصية ينأى هبا عن بقية الرموز جتعله يّتسم الرمز ا      
باستنباطهم لطاقات هذا الرمز وشحنه  مجتربتهللشعراء لتوحيد الذات بالعامل والتعبري عن دالالت 

 .2« حبموالت شعورية وفكرية جديدة

                                  
رغاية اجلزائر ، د و دراسات اخرى ،  الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، : االوراس يف الشعر العريب عبد اهلل الركييب  ، : ينظر   1

 . 215، ص  2992ط ، 
 . 191ص  ،مرجع سابق ابراهيم، رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث،   2
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ولكن جيب أن نعي أن استخدام الرمز يف السياق الشعري ال خيضع لداللة  ثابتة اصطلح       
آداة لنقل »: عليها الشعراء أو حىت النقاد وإمنا ينبغي أن يكون كما يقول الناقد عز الدين امساعيل

ول أن عندما نق»: ولتوضيح الفكرة يضيف. 1«املشاعر املصاحبة للموقف وحتديد أبعاده النفسية
فال معىن لقولنا عندئذ أن البحر هنا يرمز إىل ... الشاعر قد استخدم كلمة البحر مثال استخداما رمزيا

 .2«اخلوف أو الرهبة مثال ما مل تتدبر هذا املعىن يف السياق الشعري نفسه

املعربة ة الدالالت املتجددة فر و بالرمز التوليدي ملا يستوعب من  ذا اصطلح النقاد على ومسههل      
إذ أن مجيع املسميات يف اللغة متاحة للشاعر الذي يقوم بتفريغها »عن املوقف الذي يريده الشاعر 

 .3« من داللتها املوروثة

عليها  يسقطونمانتيكيني مالذا وأنيسا و واحلديث عن الطبيعة يطالعنا كيف اخّتذها الر       
 .حىت غدت شريكا يقامسهم الكآبة و البهجة مشاعرهم 

والشاعر املعاصر يف تعامله الشعري مع عناصر الطبيعة إمنا يرتفع باللفظة الدالة على العنصر       
الطبيعي كلفظة املطر مثال من مدلوهلا املعروف إىل مستوى الرمز ألنه حياول من خالل رؤيته الشعورية 

 .4به أن يشحن اللفظ مبدلوالت شعورية خاصة 

 -الغاب -الشمس  -املطر -الريح -البحر:  كثر تداوهلا بني الشعراءومن رموز الطبيعة اليت        
 :عية لألمة العربية له ارتباط قوي بالدمار اوالريح يف الذاكرة اجلم... احلجر

                                  
 .122ص ،مرجع سابق عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر،    1
 .122نفسه، ص املرجع    2
 . 111ص ،مرجع سابق ، يف الشعر العريب احلديث  عبد العليم حممد امساعيل علي، ظاهرة الغموض   3
 .129ص مرجع سابق ،عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر قضاياه ،: ينظر    4
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رتبط بشوق اإلنسان واملطر ا ( 2:يةاحلاقة اآل) َوَأمَّا َعاٌد َفأُْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيةٍ   
 .1قل فيها األمطاررة وذلك لوجوده يف بيئة صحراوية تاملخضنة العريب إىل اجل

 : يقول السياب      

 خر الرعوداد أمسع العراق يذأك                          

 وخيزن الربوق يف السهول واجلبال                       

 2 مل ترتك الرياح من مثود يف الوادي من أثر                      

، ويعد من بالثورة الفلسطينية  ارتبطالرموز اليت ارتبطت بظروف سياسية حمزنة احلجر  ومن      
 :حممود درويش ، يقول 3أكثر الرموز اليت وجدت حظها يف التعبري الشعري

 تتحرك األحجار                         

 هذا ساعدي متمايل كالرعب                       

 ليس الرب من سكان هذا القفر                       

 هذي ساعدي تتحرك األحجار                        

 بعض األشعار و                      

 .بعض األشعار و                      

                                  
 .112املرجع نفسه، ص : ينظر  1
 . 212بدر شاكر  السياب ، ديوانه ، ص     2
ص ،  1222،  2اهليئة العانة السورية للكتاب ،دمشق ، ط املوسى خليل، آليات القراءة  يف الشعر العريب املعاصر،  :ينظر    3

115. 
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 .فاحلجر يتحرك و ينفجر غضبا 

دالالت متعددة متحركة يف سياق النص املكثف بإحياءات الرموز »والرمل عند الشاعر حيمل       
 1«...الغيوم -األزهار -األرض -املاء -كالشجر الطبيعية 

 والرمل هو الرمل                       

 أرى عصرا من الرمل يغطينا                      

 وقاع الرمل يف الرمل                      

 2وأغيب اآلن يف عاصمة الرمل                      

وال خيفى على القارئ ما يف هذه السطور من نسبة حضور الغموض يف هذا الرمز وازديادها       
يف أعماق الشاعر ينتزع منه ما  وصل إىل معناها إىل من فقه الغوصال يت إشكاالإىل درجة تعدو 

 .أراده

معتمدا يف ذلك على احلوار الداخلي  هجتربتيف تصوير  وقد يلجأ الشاعر احلديث      
 .فهم املرادا هذا التعبري يف الغموض دون أن ن، فيوقعن(املونولوج)

 : يقول أدونيس      

 ينبغي أن أسافر يف جنة الرماد

 بني األشجار ينبغي أن أسافر يف اجلوع، يف الورد، حنو احلصاد

  ينبغي أن أسافر، أن أسرتيح
                                  

 .192ص مرجع سابق  ،ابراهيم رماين، الغموض يف الشعر العريب احلديث، : ينظر    1
 129، ص  2992، بريوت ،  9حممود درويش ، الديوان ، دار العودة ، ط  2
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 حتت قوس الشفاه اليتيمة

 يف الشفاه اليتيمة يف ظلها اجلوي

  ء القدميةزهرة الكميا

أقول »: وهذا ما دفع باألستاذ ابراهيم السمرائي إىل طرح عدة أسئلة عن هذا النص فقال      
متساؤال هل من يدلين عن طريق أصل فيه إىل إدراك هذه الكلمات اليت بدت يل كأهنا ظلت الطريق 

؟ وأين تكون يف سفر املؤلف يف العدم أي جنة  ه الزهرة الكيمياويةإىل حقائقها؟ فما املراد من هذ
 1« ؟ الرماد

ه إن ما يؤخذ على الرمزين هو اإلسراف يف اإلهبام حىت يصبح األدب والشعر الذي ينشؤون     
مية على القارئ الذي ال يستطيع الوقوف على ما فيه من معقدا أشد التعقيد وضربا من اإللغاز والتع

 .2و فكرة أو خيال إال بالتوهم  واملكابدة والعناءمعىن أ

 الرمز التارخيي: 

إن رغبة الشعراء املعاصرين يف اسرتجاع جمد األمة العربية دفعهم إىل توظيف الرموز وإعطائها       
بعدا تراثيا يصل بني املاضي واحلاضر وتتمثل هذه الرموز يف جمموعة من الشخصيات التارخيية 

قريش وعنرتة بن  وصقرلرشيد وصالح الدين األيويب وشخصية احلجاج بن يوسف شخصية هارون ا)

ما يدفع املتلقي إىل قراءة هذا الرتاث يف حلة »، ويوظفها يف النص الشعري (شداد واملعتصم وأيب متام

، ويقول الناقد اللبناين جهاد فاضل يف 3«جديدة تعكس واقعا معاشا وجتربة شعورية حديثة الوالدة

                                  
 . 12ص ، 1221دار الشروق للنشر ، عمان ،  ابراهيم السامرائي ، البنية اللغوية يف الشعر العريب املعاصر ،  1
 . 219ص  ،مرجع سابق بدوي طبانة، قضايا النقد األديب،   2
  95، ص مرجع سابق أحممد مصطفى تركي ، شعرية الغموض ، 3
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أعتقد أن العودة إىل الرتاث هي جزء هام من تثوير القصيدة العربية »: إحدى حواراته مع الشعراء
ب لتارخيه والشعراء يتفاوتون يف عوهذا االستلهام للرتاث يلعب دورا هاما يف احلفاظ على انتماء الش

 احلضاري التغيريوهناك الذين يتوقون إىل  اك من يؤمنون بالرتاث ويعتزون مواقفهم من الرتاث فهن
 .1املاضي بني يدي السادة يف احلاضر "تعهر "ولكنهم ال يدينون املاضي وإمنا يدينون

 :يقول حممود درويش      

 نعرف القصة من أوهلا

 وصالح الدين يف سوق الشعارات وخالد

 بيع يف النادي املسائي خبلخال امرأة

من مذكرات "يف " أمل دنقل"أما الشاعر . ضر وفضح أساليبهافالشاعر يريد حماكمة احل      
يعري من خالل توظيفه لشخصية املتنيب حقيقة بعض القوى الضعيفة املهزومة اليت »" املتنيب يف مصر

 .2« حتاول أن تغطي ضعفها أمام العدو مبمارسة السلطان على رعاياها يف الداخل

 :يقول على لسان املتين     

 حى بني يدي كافورأمثل ساعة الض

 ليطمئن قلبه                           

 زال طريه املأسوريفما                        

 ال يرتك السجن وال يطري                        

                                  
 . 245ص  ،مرجع سابق اجتاهات الشعر العريب املعاصر، إحسان عباس،: ينظر   1
 .229ص ،مرجع سابق علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية، :  2
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 أبصرت تلك الشفة املثقوبة                       

 ووجهة املسود، والرجولة املسلوبة                       

 عروبةأبكي على ال                       

واملقصود يف األسطر السابقة كافور، والشاعر يستغل موقف املتنيب من كافور وحيمله الكثري       
من الدالالت السياسية فهو القائد البليد الذي ال حيسن السياسة ال يبدأ يومه إال بعد أن يطمئن قلبه 

ينة وكان الشاعر أراد أن يقول أين النخوة العربية وذلك الطائر املغرد بأن أسريه املتنيب مل يغادر املد
 .املتين حمكوم عند رجل ميلك الصفات الذميمة

ولكن كيف ينتج الغموض من خالل استحضار الشاعر للشخصيات الرتاثية واجلواب عند      
وعب جيدا داللتها س متثل الشخصية اليت يستخدمها ومل يستطع أن يستمل حي»نقادنا أن الشاعر 

ومبعىن أدق أن الشاعر ال ينجح يف حتقيق االمتزاج بني حالته النفسية والشخصية التارخيية . 1«الرتاثية
وتصبح هذه الشخصيات جمرد الفتات يعرضها الشاعر إما بغية استعراض ثقافته الرتاثية أو حبثا عن 

املزالق اليت  يسقط فيها الشعراء من أبرز »الغموض املقصود، فتكديس الشخصيات الرتاثية كان 
ثات وإثقال كاهل القصيدة ، خصوصا يف البداية، تكديس املور الذين يبتدعون الشخصيات الرتاثية

 .2«مبجموعة من أمساء الشخصيات أن تنصهر يف وهج التجربة

ة وأن أي التارخيية  افعليه أن يستدعي تلك الرموز بأبعاده قصودوالقارئ إذا أراد أن يفهم امل      
 .قصور لدى القارئ يف فهم دالالت تلك الشخصيات سيقلل من فهمه للنص الشعري

 

                                  
 .195علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية، ص    1
 .197املرجع نفسه، ص    2
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 الرمز األسطوري: 

أسطورة من املصطلحات احملبوبة يف »يتفق عامة النقاد على صعوبة تعريف األسطورة ولفظة      
 .2«واليوم من الصعب أن حندد املقصود باالصطالح»ويضيف   1«النقد احلديث

ث أن ياليت واجهها القراء للشعر العريب احلد هتمة الغموضومن األسباب اليت أدت إىل       

نقاده  و الثقافة األسطورية القدمية تكاد تكون عنصرا غائبا عن ثقافة احملدثني من قراء الشعر اجلديد»
كثري من احملدثني على السواء، وأن اجلهل هبذه الثقافة األسطورية قد ساهم يف خلق قناعة عامة لدى  

 .3« بغموض الشعر اجلديد بسبب إثارة الرموز األسطورية على ما عداها من وسائل الرمز األخرى

األساطري االغريقية القدمية استفزازا  يقتبسونومما يزيد حدة الغموض أن بعض الشعراء       
وحياول البعض  وكتقليد الستعمال األسطورة عند »سعة اإلطالع  ملشاعر القارئ أو تباهيا بالثقافة و

يعون أن أن يقحموا األساطري يف قصائدهم برتقيع ظاهر متظاهرين يف ذلك أهنم يستط غربيني ،شعراء 
 .4« خلفية فكرية غنية يقنعوا املتلقي بأهنم ذوو

أبرز هذه الرموز ويوظف الشاعر احلديث األسطورة القدمية عربية واغريقية وسومرية وبابلية، و       
 .سيزيف، ومتوز وعشرتوت وعنرتة وعبلة وشهريار وغريها -السندباد: وأكثرها تداوال هياألسطورية 

وإىل جانب ظهور هؤالء الشخوص األسطوريني جند الشعراء يستلهمون بعض األساطري اليت       
 .5أوليس لوب ومهم أوديب  وأيب اهلول أو قصة بينيهي تعبري قدمي ذو معىن معني كاستلها

                                  
 .221ص  ،2991، 2إحسان عباس، فن الشعر ، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط   1
 .221املرجع نفسه، ص    2
 .  125-124ص  ،مرجع سابق عبد العليم حممد امساعيل علي، ظاهرة الغموض يف الشعر العريب احلديث،   3
 .227ص  ،مرجع سابق سات نقدية يف األدب احلديث،عزيز السيد جاسم، درا   4
 . 121ص  ،مرجع سابق عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر ،   5
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 . قد يكون هذا جرأة من الشعراء املعاصرين ألن يف توظيف األسطورة الغربية استعادة للرموز الوثنية

مصدرا خصبا لألدب شعره ونثره سلكه  كوهنا وجد الشعراء ضالتهم يف توظيف األسطورة       
ويبدو أنه يف »نية ومعنوية الشعراء خاصة بطرق خمتلفة وأهداف خمتلفة مستفيدين مما فيه من أبعاد ف

غياب احلقيقة حتضر األساطري لتفسر هبا الشعوب ما ينزل هبا، ولتتنفس من خالهلا تنفسا بعضه 
ويتضح مما سبق أن جلوء الشاعر إىل توظيف . 1«روحي، وبعضه بطويل وبعضه تارخيي وبعضه فين

 .فواجعهاألسطورة كان املالذ األول لالنتصار على اخفاقات الشاعر وختطي 

ظهور بعض احلركات  1597" متوز"أسطورة أودونيس أو " جربا ابراهيم جربا"وكان لرتمجة       
الثورية اليت أحيت األمل يف النفوس ورغبتها يف التحرر، فوجد فيها السياب ظالته املنشودة يف التعبري 

من قصيدة البعث  دونيس، وحذا حذوه شعراء آخرون أمثال أعن مشكالته الذاتية ومشكالت عصره
 :والرماد

 رةأحلم أن رئيت مج

 خيطفين خبورها يطري يب ملوطن

 أعرفه اجهله

 ، مذبح -بعلبك ل

 يقال فيه طائر موله مبوته 

 وقيل باسم غده اجلديد باسم بعثه

 حيرتق

                                  
 . 52ص ،مرجع سابق عبد الرمحن حممد العقود، اإلهبام يف شعر احلداثة،    1
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 1ده واألفقرماوالشمس من 

نيق الذي يالف طائردونيس فيها أسطورة استدعى أ»هذه األبيات من قصيدة البعث والرماد       
، والواضح أن توظيف األسطورة هنا أضفى على األبيات  حيرتق لينبعث هو أو طائر آخر من رماده

 .2« إهباما دالليا ال ميكن أن ينكشف إال ملن يعرفون هذه األسطورة

أما الشاعر حممود درويش فبالرغم من إمجاع النقاد على أنه من قلة الشعراء الذين ال يوغلون       
يستحضر اإللياذة " حالة حصار"، جنده يف قصيدته أشعارهم يف توظيف األساطري اليونانية يف 

 :يقول ،هومريوس وحصان طروادة و

 ال صدى هومريي لشيء هنا

 تاجهافاألساطري تطرق بابنا حني حن

 ال صدى هومريي لشيء هنا

 جنرال

 ينقب عن دولة نائمة

 حتت أنقاض طروادة القادمة

ىل اخليانة اليت تعرض هلا وطنه إشارة إالشاعر يوظف طروادة اليت ترمز اىل اخلديعة و يف هذا 
 .فلسطني و من جيهل أسطورة طروادة يستعصي عليه الفهم 

                                  
 . 152، ص  2972، 2ط  ،، دار العودة ، بريوت  ، اآلثار الكاملة ، اجمللد االولأدونيس   1
 .55ص مرجع سابق ، عبد الرمحن حممد العقود، اإلهبام يف شعر احلداثة،   2
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ز األسطورية حشدا مينعها من متثل التجربة الشعرية مما ومن الشعراء من يلجأ إىل حشد الرمو       
مجاليا حيببان الشعر إىل القارئ، يقول ي الفين الذي يعد قيمة فنية وملمحا يتسبب يف الغموض الشعر 

 ": مرثية إىل عائشة"البيايت من قصيدته 

 ة جالينوستيأن يف انتظاره مالضميوت راعي 

 يأكل قرص الشمس أورفيوس

 1فرات عشرتوتتبكي على ال

فالداللة مبهمة حىت على أولئك الذين يعرفون هذه األساطري فكيف هبا أمام قارئ ال ميلك      
 .2أي خلفية عن هذه الرموز األسطورية؟

نستطيع القول أن توظيف األسطورة يعد أحد األبعاد املعرفية اليت شكلت يف ضوء ما سبق       
الشعر العريب احلديث من جهة وسامهت يف إهبامه وغموضه من جهة أخرى، فمن مل يقرأ أساطري 

ة ال يتمكن من اليونان ال ميكن أن يفهم سيزيف وطروادة وبرومييثوس ومن مل يقرأ األساطري البابلي
ومن ال يطالع املوروث الثقايف الشرقي ال يفهم زرقاء اليمامة وصقر قريش  نيسفهم جلجامش وأودي

 .واحلجاج وغريهم

 الرمز الصويف: 

إن اخلوض يف الشعر الصويف وتذوقه ال حيصل إال ملن أحاط باأللفاظ املصطلح عليها عند       
أفضى  الصوفية وال بأس أن نعود إىل أحد زعماء التصوف عمر بن الفارض الذي أشار إىل أنه قد

 .1على شعره طابعا تلوحييا مرموزا ال ميكن أن يدرك إال بالذوق والوجدان

                                  
 .  219، ص  2995، املؤسسة العربية للنشر و التوزيع ، بريوت ،  1األعمال الكاملة ، مج  عبد الوهاب البيايت ، 1
 . 12ص مرجع سابق ، عبد الرمحن حممد العقود، اإلهبام يف شعر احلداثة، : ينظر   2
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شعر احلديث ال ختطي عيناه فيه اجتاهه إىل التصوف بقوة حىت ليغدو االجتاه ومن يدرس ال      
 .2الصويف أبرز من سائر االجتاهات يف هذا الشعر

سعيه الذي كان  الصالت احلميمة و واىل فقدان الشاعر العالقات الروحية  ومرّد ذلك      
فكالمها »ة ملا بينهما من وشائج مشرتكة يبتغيه من خالل التوجه حنو اجملهول وارتباطه بالتجربة الصوفي

 .3« اية واحدة وهي العودة بالكون إىل صفائه وانسجامهغ تبحثان عن - التجربتان –

وإن اّتفقوا ، كل واحد من الشعراء تصوفه اخلاص به لومع أن التصوف تيار كبري عام فإن       
العرفان  و، ، الصفاء ة، احملب ، الوصالالسكر  ، كاخلمر املعجم الصويفعامتهم يف النهل من ينابيع 

 . ها إال اخلبري هبذه الشفراتقصائده مشفرة ال يفقهإنه الشعر الصويف شعر خيال ورمز بامتياز 

" رسالة إىل صديقة"الصبور قصائد نسجها على منواهلم منها قصيدة بعنوان  عبدوللشاعر صالح 
 :، يقول فيها 4بن عريبالشيخ حمي الدين " سلطان العارفني "استحضر فيها 

 باألمس يف نومي رأيت الشيخ حمي الدين

 ي العجوزجمدوب حارث

 ن يف حياته يعاين اإللهوكا

 ناهتصوري ويتجلى س

                                                                                                         
   .122،ص 1222-1222 يب بكر بلقاد، تلمسان،بشري عبد العلي، التناص يف الشعر العريب، أطروحة دكتوراه، جامعة أ   1
 .129ص مرجع سابق ،إحسان عباس، اجتاهات الشعر العريب املعاصر، : ينظر    2
 .51أمحد مصطفى تركي، شعرية الغموض يف اخلطاب النقدي املعاصر، ص : صالح عبد الصبور، حيايت يف الشعر، نقال عن   3
 .51ص مرجع سابق  ،العريب املعاصر، حممد مصطفى تركي، شعرية الغموض يف اخلطاب النقدي : ينظر:  4
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يتسرب الغموض إىل النص الشعري من خالل هذه املفارقات الصوفية املوظفة من قبل »      
 .1«الشاعر يف نصه املغاير كرموز توحي إىل دالالت أخرى

اإلحساس بالغربة والضياع والنفي واحلاجة »وكان من عوامل تقمص الشاعر للتجربة الصوفية       
على النفس يف جمتمع كثري الضجيج كثري التمسك بالقيم اليومية، شديد اجلحود لفضل  العكوفإىل 

 .2« أنبيائه

ساليبه وغرابة التجربة الصوفية ألبست الشعر صفة االستغالق على اإلفهام والتواء أ      
ما  ىل إإال  ال يفضي بالقارئتصال م عناءجيد باللغة الصوفية و مصطلحاهتا  جلاهلمصطلحاته جتعل ا

ن عملية استنساخ الشعر الرمزي واختالق التعقيد هي اخلطر الذي إ،  هو أكثر إهباما وعسرا وانغالقا
 .3 ميسخ التجربة الشعرية يشرذم و

 :الشعرية  غموض الصورة - 2

والشاعر املعاصر يسعى إىل ، ونعين به استعمال الصورة استعماال خمالفا ملا ألفه الذوق العريب       
 جتاوز العالقات احملسوسة بني األشياء إىل درجة التعقيد والغموض تعقيد الواقع احلضاري

الصورة يف الشعر اجلديد تعتمد على عقلية خمتلفة عقلية إنسان العصر احلديث الذي كان  » 
 .4« بتفوق العلم واختالف الثقافات تأثريه الواضح على ذهنيته

و ميز  واسعة من التعبري يستطيع فيها خياله أن يصول وجيولفالصورة تفتح أمام الشاعر آفاقا 
 حبور إذا كان باإلمكان نظم الصورة فالحظ أنه ناظم استنادا إىلالشاعر احلق والشاعر ال أرسطو بني

                                  
 .57ص  املرجع نفسه ،  1
 .129ص  ،مرجع سابق إحسان عباس، اجتاهات الشعر العريب املعاصر،  2
 .227، ص 2995عزيز السيد جاسم، دراسات نقدية يف األدب احلديث، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : ينظر    3
 . 219، ص 2994دراسات يف النقد األديب املعاصر، طبعة دار الشروق األوىل، القاهرة،  حممد زكي العشماوي،   4
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 .عروضية فإنه ال ميكن تعلم نظم االستعارات

مل تعد الصورة »:  تعد الصورة احلديثة تقوم على شرح وتوضيح الداللة بل على تغريبها ومل      
وإمنا غدت ... واضح املعاين حماكاة للواقع الطبيعي أو قياسا منطقيا متناسب العناصر متآلف األجزاء
 .1« تركيبا معقدا أو مسرحا للمتناقضات يقوم على تراسل الدالالت واألشياء

إىل اضطراب ذلك راجع حيدث اضطراب يف الصورة الشعرية عند بعض الشعراء  و هلذا       
الشاعر العريب نتيجة الظروف املتالحقة اليت حلقت األمة العربية ويف شعورها اجلمعي ومشاركتها 

الراقصة "اجلزائر اجلرحية بقصيدة عنونتها "  نازك املالئكة"النكبات اليت أملت هبا  ومن ذلك مشاركة 
 " : املذبوحة

 ارقصي مذبوحة القلب وغين

 م واضحكي فاجلرح رقص وابتسا

 اسأيل املوت الضحايا أن يناموا

 وأرضي أنت وغيّن واطمئين

لعل القارئ يدرك اضطراب الصورة الشعرية الناتج عن عدم توفر اإلحساس الواحد فال  »     
 .2« أظن أن رقصة املذبوح تتالءم مع الضحك وال الغناء واالبتسام مع اجلرح

 :حظ تشابك الصور وتعقيدها ، يقولومن يتأمل األبيات التالية للشاعر  فوزي خضر يال

 واشرب صهد البالد

                                  
 .159، ص مرجع سابق ابراهيم رماين، الغموض يف الشعر العري احلديث، ديوان    1
 .    52، ص 2992، 2حممد صائل محدان، قضايا النقد احلديث، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن، ط   2
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 رب خنيل الظهرية مشتعال بلحاواصعد ع

 منشحا جيئكأ و

 وأنا شجر الدوم يطرحين جامد الوجه

 ماء اجلداول يسكبين طيع القلب

 جذب البالد يطاردين

 .يشعل الدم عرب عروقي هليبا

والغموض يتأتى من تراسل األلفاظ واملضامني والشاعر يشرب حرارة البالد وجيعل للهاجرة       
خنيال يصعد إليه يف هليب البلح األمحر كل ذلك ألنه يشعر مبرارة بالده ويقرن النخيل بشجرة الدوم 

 .1ال مع غزارة املاءللتشابه يف الشكل واملفارقة يف الصمود على احلر أو التصحر فإن الدوم ال يتكاثر إ

أن الشعر احلداثي ينهض يف كثري منه على التأمل والعزوف عن  يرى عبد املالك مرتاض     
املباشرة الذين ال يوجدان إال قليال يف الشعر العريب القدمي ويقف عند بعض النماذج من شعر سعد 

 :يقول" رحلة املستحيل" احلميدين ومن قصيدة

 الرف  ضحاها الذي بات قسرا على

إن الغموض اهلائل الذي يف هذا الكالم هو الذي جيعل منه شعرا كبريا فلو كان شعرا »      
 .2« اشتمل على شيء من الشعرية والتصورية باشرا مكشوفا وعارا مفضوحا ملا كانم

                                  
 .292ص ،مرجع سابق  ،مسعد بن عبيد العطوي، الغموض يف الشعر العريب: ينظر   1
 . 259، ص 1229، 2عبد املالك مرتاض، قضايا الشعريات، دار القدس العريب للنشر والتوزيع، ط   2
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بيد أن أولئك الذين يضفون على صورهم طابع اجلدة والطرافة وجيعلوهنا نابضة بأحاسيس  
 :عاصر يؤدي هبم ذلك إىل اإلغراب أحيانا يف تركيب الصورة يقول أزراج عمراإلنسان امل

 مىت جيلس الغيم خلفي

 ألهني أسباب حزن الشجر

 1 .يت يوأبدأ يف رسم تفاحة، خصرك البحر ب

 ،(بييت البحر -خصرك)فإذا قرأنا لفظة تفاحة منونة وهي تنوين يستدعيه الوزن، مث بدأنا ب      
ال يساعدنا على متثل هذه الصورة يف معاينتنا ( بييت  البحر) و( خصرك)فإن هذا التداخل بني 

 .2الظاهرية أو يف أحاسيسنا الداخلية

والصور : بقوله" يفالري "ر الشعر وهذا ما انتبه إليه فليست الصورة حلى زائفة بل إهنا جوه      
عنها حينا آخر، بل من خصائص  االستغناءكن ليست جمرد تفصيالت وال حلى تزين الشعر حينا ومي

 .3، وليس املضمون هو سبب الشكل الشعري بل هو نتيجة من نتائجه الشعر اجلوهري

تشابك مع غريها من الصور يف توالصورة يف النص الشعري احلديث ال تفهم يف عزلتها بل       
من  يقظالتشابك حيتاج إىل وعي  يته وهذاالكلية اليت تتحكم يف بنيته و رؤ  النص لتكون الصورة

القارئ حىت يصل إىل حوار مع النص، وهذا التجديد يف تشكيل الصورة يف شعرنا احلديث جعل 
وإلصاقها بالشعر " هتمة الغموض"سوق إلذاعة دون مكامن النص وخباياه، وهو أمر القارئ يقف 

 .4« احلديث

                                  
 .222، ص  2971،  2أزراج عمر ، و حرصين الظل ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، ط    1
 .259، ص 2995د ط ،  لتاغ عبود شراد، حركة الشعر احلر يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائرش: ينظر   2
 .129ص  2999، 2دار الشروق، القاهرة، ط صالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب،: ينظر   3
 .122ص ،مرجع سابق ظاهرة الغموض يف الشعر العريب احلديث،  عبد العليم حممد امساعيل علي،: ينظر:  4
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وعلى خطى نقادنا املعاصرين الذين ألفيناهم فيما نبحث يكاد جيمعون على أن قصيدة       
 أنشودة املطر لبدر شاكر السياب خري مثال لتوضيح عمق التداخل والتشابك بني الصور

 غابتا خنيل ساعة السحر  عيناك

 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

 عيناك حني تبسمان تورق الكروم

 األضواء كاألقمار يف هنر وترقص

 يرجه اجملداف وهنا ساعة السحر

شبه عينيها بلون غابة خنيل يف الليل وقت السحر حتديدا ويصف يتخيل السياب حبيبته اليت       
جو مدينته العراقية اهلادئة اليت حتمل يف سكوهنا كل مظاهر الطبيعة فيسقط هذا اجملال اإلهلي على 

رية مذهلة، فشتان بني تشبيه الشاعر لعيين حبيبته وما عهدنا يف شعرنا القدمي ه بطريقة شاعتعيين حبيب
( املها)حني أحب الشعراء العرب العيون الواسعة اليت يف طرفها حور وشبهوها بعيون البقرة الوحشية 

 ".وأما املقلتان فمن مهاة"  :كقول زهري بن أيب سلمى

طلع مرتني مل ترد اعتباطا ألهنا احدى حلظات اليت ترددت يف امل»" ساعة السحر"أما       
التحول يف مدار الليل والنهار، وهي اللحظة اليت يشرق عندها الفجر عن أكنة الليل، وهي كذلك 

 .1«مفرتق الطريق بالنسبة لإلنسان العريب بني حاضر داج ومستقبل وضيء

جملهولة، فهي تساعد ا النفس االصورة مل يعد دورها توضيح املعاين، إمنا وظيفتها كشف خبايف اذن 
 . أغوار نفسه وتتبع مشاعره الغامضة وإحساساته اخلفية رباملبدع يف س

                                  
 .247ص  ،مرجع سابق  حممد فتوح امحد، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر،   1
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 : اللغة - 3

وال بد للكلمة يف الشعر  لغة الشعر هي لغة اإلشارة يف حني أن لغة النثر هي لغة اإليضاح،      
عرب إدراك الشاعر لقدرات اجملاز يف منح اللغة مساحة أوسع  ، أن تشري إىل أكثر ما تقول،أن تعلو 

 .من داللتها املعجمية

النص الشعري ميثل تشكال دالليا جديدا وانزياحا للغة، فالشعر يهدم اللغة ليعيد بناءها ومن       
هنا ذهب جون كوهني إىل أن االنزياح شرط أساسي وضروري يف النص الشعري شرط أن ال يكون 

والشعر ملح تكفي » ذاته وإمنا وسيلة الشاعر إىل خلق لغة شعرية وقدميا قال البحرتي غاية يف
 .1«إشارته

اللغة هي الظاهرة األوىل يف كل عمل فين يستخدم الكلمة أداة »ويرى عز الدين امساعيل أن      
 :ين فيقولأما ابراهيم  رما ،2«للتعبري، هي أول شيء يصادفنا وهي النافذة اليت من خالهلا نطل

 .3« التجربة الشعرية يف أساسها جتربة لغة » 

وقد كانت قضية اللغة تثار دائما وكان النزاع يدور حول مدى قرب لغة الشعر من لغة الناس       
وليس املقصود هنا لغة التخاطب اليومي بني عامة الناس، وإمنا ما ألفه الناس تربية أذواقهم ونشؤوا 

ويتأتى الغموض عندما ينزلق الشاعر إىل استعمال تعبريات ال توحي بشيء فتحجب جوهر  عليه ،
 .املعىن 

الشعر احلر جتربة جديدة يف شعرنا احلديث وهذا  ، فالشعر يتكئ على اللغة وملا كانإذن      
عن يستدعي الصياغة اللغوية أن تكون هي األخرى جديدة إذ ليس من املعقول أن تعرب لغة قدمية 

                                  
1                                                            topic-http://dawheladab.ahlamontada.net/t9 
 .272ص  ،مرجع سابق الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، عز الدين امساعيل،   2
 .215ص  ،مرجع سابقيب احلدث، اهيم رماين، الغموض يف الشعر العر ابر    3
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وليس غريبا أن تتميز لغة الشعر املعاصر عن لغة الشعر القدمي، بل الغريب أن ال تتميز »جتربة جديدة 
 .1« عنها

والشاعر حني يستخدمها فإنه ينفي عنها قيمها »فاللغة ختلقها التجربة واحلالة الشعورية       
أكثر من حاجته إىل مق التجربة و الشاعر حباجة إىل ع ،2 « يكسبها قيما جديدةو العادية املعهودة 

د عظمة اللفظ ، ولفها الغموض والتعقيد مما يزي رفكلما قلت التفصيالت زاد التأثري املباش»التفصيل 
 .3ويكسبه قوة

أو عدم اقتناعه قدرة الشاعر على بلورة الفكرة وإلباسها حلال لفظية تعبريا عنها  عدم ان       
الشعر احلديث فما دام أن األصل غري واضح فإن الوليد حتما بالفكرة أدى اىل تسرب الغموض يف 

 .4  ال يتضح أمره و عد ذاك عيب

وقد تفطن أدونيس إىل أمهية اللغة يف العمل الشعري فاشتق لنفسه لغة خاصة ميزت دواوينه، يقول 
 : " الزمان الصغري"يف قصيدة 

 أحبث عما يعطي للكلمة عضوا جنسيا

 أحبث عما يعطي للحجر شفاه األطفال، والتاريخ

  قوس قزح، ولألغاين حناجر الشعر

إن إدراك أدونيس لدور الكلمة وقيمتها يف لغة الشعر دفعته إىل التفكري يف كيفية التشكيل       
 .وطريقة التعبري ولذا فالكلمة الشعرية تشيع بإحياءات ال حدود هلا

                                  
 .274ص  ،مرجع سابق عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر،   1
 . 197، ص 2991 د ط ،عرض وتفسري ومقارنة، دار الفكر العريب،عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب،    2
 .199، ص نفسه    3
 .275-274ص مرجع سابق ، يد العطوي، الغموض يف الشعر العريب، مسعد بن ع: ينظر   4
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تعتمد بصورة كبرية على اجملاز والرموز اليت تفتح باب التأويالت  ةر إن اللغة الشعرية املعاص      
ذلك أنه يفّجر »القراءات املتعددة للنص الواحد وهو ما يفضي إىل الغموض والغرابة  الكثرية و

، أو جتاهلناها كبتناها ألسباب كثرية  ، اجلوانب اليت جهلناهاغىن وعمقا يف كياهنا  األكثر اجلوانب
ا يكشف عن األجزاء اخلفية أو املنتظرة أو ة وسياسية ويف هذا يكون الشعر خلققافياجتماعية وث

 .1 الغائبة من وجدنا ومن مصرينا على السواء

خنلص إىل أن الفارق بني الشعر والنثر الذي كان عند القدامى حمصورا يف الوزن والقافية، مل       
 .ذا التمييزيعد الفارق فقد أصبحت اللغة الشعرية مقياسا يف ه

        

                                  
، ص 2995، 2أدونيس علي أمحد سعيد، سياسة الشعر دراسات يف الشعرية العربية املعاصرة، دار اآلداب، بريوت، ط:ينظر    1

17. 
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 .  فدوى طوقانحياة نبذة عن : المبحث االول 
 :املولد و النشأة  -1

و هي ابنة عائلة عريقة يف نابلس  1111ولدت فدوى عبد الفتاح طوقان الشاعرة األديبة سنة 
ظللت طيلة عمري أحس : بإحدى مدن فلسطني ،و عاشت عمرها ضمن تقاليد خاصة بأسرهتا ، تقول 

 تجو نفور من اإلجابة عن األسئلة اليت توجه عن حيايت و عن العوامل اليت أثرت فيها ، خر  بانكماش
هول ل ى عا م ي ر مستعد لتقبلي ، أمي حاولت التلل  م ي يف الشهور األو ى من لملها  ي ، جملمن ا

س بنني أعطت ل ى احلياة و مخ ةحاولت وكررت احملاولة لكنها فشلت ، عشر مرات لملت أمي خبمس
 .حتاول اإلجهاض قط لال حني جاء دوري  بنات و لكنها  م

عليه الرجل كما  ، أما املناخ العائلي فسيطر1األمر منذ صغرها  هدهكانت فدوى تسمع أمها تروي 
و احلرية  ،ة فاملرأة فيه سجينة اجلدران و الكتب ، حمرومة من االستقالل الشلصيبييف البيوت العر 
 2.مفهوم يائب ال حضور له يف حياهتا   الشلصية

د هذا سيف اخلارج فانكبت ت عياماجل يمهاتعل إلمتام ةا الفرصهلتلقت دراستها يف نابلس ، و  م تتح 
النق  بالدراسة الشلصية و كان شقيقها الشاعر ابراهيم يتعهدها بعنايته باإلضافة ل ى دروس خاصة يف 

 .غة اإلجنليزية اليت ما انفكت تطالع آثارها جبد و استمرار لال
هلذه العناصر أعظم  بالقرآن الكرمي و شعر املتنيب و بأخيها ابراهيم فكان فدوى طوقان تأثرت  

 .التوجيه يف حياهتا األدبية ، و قد برزت شاعريتها الفذة بعد موت أخيها ابراهيم 
املتني الوحيد بني الشاعرات يف الشعر العر ي و هي شديدة االحساس ، و هلا  بأسلوهباامتازت 

 .انطالقات مع أسرار الطبيعة و الوجود و قصائدها يف هذا املوضوع من أبدع ما يكون 

                                                             

. 11ص  ، 1191، 2ط لنشر و التوزيع ، عمان االردن ، فدوى طوقان رحلة جبلية ، صعبة ، س رة ذاتية ، دار الشروق ل  1  
.. 111، ص  11سيدة رقية مهدي نثراد ، فلسطني و جتلياهتا يف شعر فدوى طوقان املقاوم ، العدد : ينظر   2  
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كما بكت اخلنساء و خولة بنت األزور قبلها ، و أدمتا ،بكت شقيقها الشاعر ابراهيم طوقان 
و قد فاقتهما و جادت قرحيتها بأروع فيض من قوايف الشعر " ضرار" و " لر ص" القلوب برثاء اخويهما 

 .يف التفجع و البكاء و الرثاء 
لن البذرة ال ترى النور قبل أن تشق " طريقا ي ر حمفوف بالورود لنفسها ن تشق أاستطاعت فدوى 

قصة  ابة ، لهنيف األرض طريقا صعبا و قصيت هنا هي قصة كفاح البذرة مع األرض الصلرية الصل
 1" . الكفاح مع العطش و الصلر 

و حتولت ل ى ركب احلداثة الشعرية ، حضرت العديد من املهرجانات و املؤمترات العربية و األجنبية ، 
  1191و حصلت على العديد من اجلوائز الشعرية العربية و العاملية ، منها جائزة رابطة الكتاب باألردن 

من ايطاليا ، و جائزة الريادة الشعرية من األردن ، و جائزة سال رنو للشعر من  و جائزة الزيتونة الفضية
، وسام  1111ليطاليا ، و وسام فلسطني و جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البايطني لالبداع الشعري 

 2. وسام أفضل شاعرة للعا م العر ي و 1111االستحقاق التونسي 
 : اجنازاهتا االدبية  -1
 :دواوينها الشعريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   1-2
 : لشاعرة عدة جمموعات شعريةلصدرت 
 . 1112وحدي مع األيام  -
 . 1111وجدهتا  -
 . 1111ا باعطنا ح -
 . 1111أمام الباب املغلق  -
 . 1111الليل و الفرسان  -

                                                             

.11، ص  1191،  11، جملة الدوحة ، العدد رحلة جبلية ، صعبةقان ، فدوى طو    
 
1  

. 01، ص  0202يوسف بكار ، حوارات فدوى طوقان ، دروب للنشر و التوزيع ، عمان األردن ،: ينظر   
2  
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 . 1111على قمة الدنيا وحيدا  -
 . 1191متوز و الشيئ اآلخر  -
 . 2111اللحن األخ ر  -

 :آثارها النثرية   2- 2  
 . 1111أخي ابراهيم  -
 . 1191( س رة ذاتية )رحلة جبلية صعبة  -
 . 1111الرحلة األصعب  -

 .و مييز النقاد مرحلتني خمتلفتني يف لجتاه فدوى طوقان 
حيث االرمتاء يف أحضان ما قبل النكبة تأثرت الشاعرة بشعراء املدرسة الرومانسية : املرحلة األو ى 

و السكون و األ م و احلزن و  الطبيعة و الرتكيز على الذات و يلبة التجربة الشلصية و العزلة و الوحدة
 " .وحدي مع األيام " ذلك يف ديوانيها  ظهر

 :و احلقبة الواقعية و وينقسم ل ى قسمني اثنني مها أما بعد النكبة : املرحلة الثانية
 .عذاب النكبة  -
 1.عذاب النكسة   -

م عليها اهلم اخلاص فقررت تواصلها مع خيقصائدها ل ى اهلم العام بعد أن حتولت يف هذه املرحلة ب
اجملتمع الفلسطي ي و تأثرت بالعمل النضايل و مقاومة االحتالل فأصبحت قضية الوطن هي اهلدف األول 

 .و األخ ر 
 
 

                                                             

.  9، ص  2111،  1ورحلة العذاب ، دار الفكر العر ي ، ب روت لبنان ، ط  فدوى طوقانيحيى شامي ،    1  
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 :فدوى طوقان بأقالم اآلخرين   -2
 :هناك حبوث عديدة عن حياة و شعر فدوى طوقان باللغة العربية و ي رها من اللغات و منها   
الصورة الشعرية " و ، لنادية عودة " الشعر جسر حنو العا م اخلارجي دراسة يف س رة فدوى طوقان "  

وى فد" لرشا تفاحة ،  و " فدوى طوقان فوق السطور " خلالد سنداوي ،  و " عند فدوى طوقان 
 ،عب ر أبو زيد لمجاليات الشكيل " شعر فدوى طوقان " ليحىي شامي ، " طوقان و رحلة العذاب 

       الدردجني" طوقان شاعرة أم بركان فدوى " شاكر ،  النابلسي"  فدوى طوقان تشتبك مع الشعر "  
 ر ؛دراسة و حتليل فتحية لبراهيم صرصو " ،  خصائ  األسلوب يف شعر فدوى طوقان "هيام 

 " اجتاهات الشعر العر ي املعاصر " حسان عباس يف كتابه لو لشارات عابرة يف كتب النقد كما يش ر 
  ".األسطورة يف الشعر العر ي املعاصر " و خليل املوسى يف 

 : مصادر التجربة الشعرية عند فدوى طوقان -1
ن هلا أكرب أثر يف تفج ر موهبتها الشعرية منها جتربتها األنثوية و نشأهتا يف بيئة حتكمها عوامل كا 

العادات و التقاليد الظاملة للمرأة فقد منعت من اكمال دراستها و من املشاركة يف احلياة العامة للشعراء و 
كث ر من قصائدها ، و عامل كل ذلك جعلها تدعو ل ى حترر املرأة يف    ،املثقفني ، كما منعت من الزواج 

آخر ، هو قضية فلسطني األرض ، عذاب الشعب املكبل بقيود االحتالل ، ايتصاب اليهود جلزء من 
، يفجعها واقع  1111مث الضفة الغربية و فيها املدينة اليت ترعرعت فيها الشاعرة نابلس 1111فلسطني 

ون باللذة و النعيم و هم يافلون عما هرت ، املست هاونون بالقيم و األخالقاألمة و حكامها املتفرقون املت
كان هلذين العاملني أعمق األثر يف تشكيل شعل  فدوى طوقان و   1حياك للوطن و األمة من دسائس 
ما أبرز األحداث احلياتية اليت عملت و سامهت يف لبراز الشلصية "  جتيب الشاعرة عندما سألت

 .2"ي لبراهيم و منر و املأساة الفلسطينية موت شقيق: " جتيب " الشعرية و صقلها ؟ 
                                                             

. 91- 91حيىي شامي ، فدوى طوقان ورحلة العذاب ،مرجع سابق ، ص : ينظر   1 
. 111ص يوسف بكار ، حوارات فدوى طوقان ، مرجع سابق ، : ينظر    2  
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 .التجليات : المبحث الثاني 
ن فيه سحرا جيدب النفوس مقتفية هنج الشاعر الفرنسي رت فدوى طوقان الغموض يف هواها ألثآ

 : 1« صورة   ىل »: ، تقول يف قصيدهتا «ن التفس ر يقلل من طرافة املوضوع لال تتكلم  »فيكتور هيجو 

      هكذا وليظل حيبي سرا                                

    يامضاً ،                               

 لن للغموض لسحرا                               
 آسراً ، جيذب النفوس اليه                               
 تبقى مشدودة يف يديه حيث                               
 ليس تقوي على الفكاك                                
 ، فكوين                                
 أنت مثلي لديه عمقاً ويورا                                

 فهل كان هدا هنجها يف الشعر ؟ -
 :الرمز  -1

استلدمت الشاعرة الرمز بأشكاله امللتلفة يف قصائدها الرومانسية و يف مواضيع خمتلفة كاملقاومة و  
ارتأينا أن ننتقل بني دواوينها لعلنا  السياسة و املعاناة االجتماعية ، و ِلِكرب املدونة الشعرية لفدوى طوقان

 . نستنطق بعض آللئها

                                                             

. 11ص  1111،  1الشعرية الكاملة ، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ب روت الطبعة  فدوى طوقان ، االعمال     1  
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 تارخيية دينية و طبيعية ،يلفت شعرها ببعض الغموض عرة منتنوعت الرموز يف دواوين الشا     
ألن الرمز جيعل الن  حيىي و يتجدد دالليا من خالل هذا الغموض الذي جيلب القراءات و ينوعها 

 .1فيكشف عن احلاالت النفسية اليت تعيشها الذات الشاعرة 
  :هذه الرموز  منو  
تنظر الشاعرة ل ى أبناء وطنها و هم ينتظرون تصريح العبور ل ى الضفة األخرى : الرمز التارخيي  -

فتنثاهبا مرارة الشعور بالذل و املهانة ، حني تصدر عند ذاك اجلندي احملتل ألرضها ألفاظ نابية 
تَُه لالي  ما و يلتهب ف فينزف قلبها دو الصفعدم انتظام ساقطة و هو يشتم العرب و ما كانت حجَّ

 . 2 !، مرددة من أعماق ذاهتا وا معتصماه   اللظى يف عينيها
 :  «ح آهات أمام شباك التصاري »قصيدة  تقول يف

 ارجعوا... كالب،  فوضى،  عرب  
 عودوا،  ال تقربوا احلاجز  
 . يا كالب   
 قليب،  لنسانييت تنزف،  آه   
 يقطر املر ، دمي   
 . ُسمٌّ و نار   
 كالب،  فوضى ، عرب   
  !  آه وا معتصماه   
  . آه يا ثائر العش رة   

...  
                                                             

   1  . 11احممد مصطفى تركي ، شعرية الغموض ، مرجع سابق ، ص : ينظر    
 .121ص سابق ،  مرجعفدوى طوقان و رحلة العذاب ، ينظر ، حييي شامي ،    2
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  ليت للرباق عينا                            
 ! آه يا ذل اإلسار  
 . حنظال مرته مذاقي قاتل  
 . حقدي رهيب ، موعل حىت القرار 

...  
 . ألف هند حتت جلدي  
 . جوع حقدي  
 . فاير فاه ، سوى أكبادهم ال  
 1 . يشبع اجلوع الذي استوطن جلدي  

و اجملد و املرأة ،الغائب الذي يرمز ل ى القوة و العزة  «املعتصم  »تستدعي الشاعرة اخلليفة العباسي 
صم نداءها ، أما استغاثة العربية اليت ترمز ل ى الوطن اجلريح املستنجد ،فاملرأة العربية يف املاضي ، لَّبَّ املعت

من خالل  كما استدعت الشاعرة شلصية ثانية و هي شلصية ليلى  ، صدىال جتد هلا فلسطني 
ف ل ى زوجها ز تل أسرها الفرس و هي يف طريقها و هي ليلى بنت لكيز اليت «الربياق  »توضيف 

استنفر  «الربياق  »فلما بلغت صيحتها . فارس ربيعة و شاعرها  «الربياق  »فاستنجدت بابن عمها 
 2. اجليوش و سار ل ى فارس و مازال يسعى طورا بالقتال و اآلخر باحليلة حىت خليصها من ُيصياهبا

هند بنت " صية ثالثة الشاعرة باستدعاء هاتني الشلصيتني حىت جندها تستدعي شل و  م تكتف
ن ل ،و الريبة العارمة يف االنتقام منه   -رضي اهلل عنه  -صرارها على الثأر من لمزة لمنها  كُ تفت" عتبة 

 . تصرفات العدو الاللنسانية تشفع للشاعرة بتب ي انتقام هند من لمزة و التمثيل جبثته

                                                             
  .111.119ص، مصدر سابق فدوى طوقان ، االعمال الشعرية الكاملة ،    1
 .19ص مرجع سابق ،الشعر العر ي املعاصر ، علي عشري زايد ،  استدعاء الشلصيات الرتاثية يف: ينظر   2
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تعود الشاعرة ل ى تاريخ أجدادها األبطال و حِتن ا ى زمن النلوة زمن املعتصم ، الربياق ، و خالد بن 
ا ما جعلها جتمع أكثر من شلصية يف القصيدة الواحدة الوليد ، ليللصوها من ختاذل أبناء أمتها هذ

 : تقول
  رأفيثليس يل معتصم يأيت 

 ال و ال خالد يف ال رموك يظهر
الرمز الذي يستلدمه " هذه املرجعية الرتاثية منحت القصيدة معا م جديدة و الشاعرة تلح على أنَّ 

 1"الشاعر جيب أن يكون واضحا ، ذلك ما يقتضيه العطاء الشعري 
فإهنم مينحونه تأمال ال ل ى موضوع وط ي  نيلجأو عندما " و هي كباقي شعراء العصر احلديث 

لقا و من هنا يظهر تأثرهم باملوضوع ذاته فُرمبا أن معاجلة املوضوع هي اليت تفرض عليهم نغيموضا م
 2. "  حالة الغموض

تنتهجها  متداولة لكن جتاورها و ربطها بالصيغة اليت  مألوفةتستعمل الشاعرة كلمات بسيطة 
اجلهد الكب ر يف الرتكيز لكن بدل الشاعرة أدى ا ى عسر فهمها و عدم الوصول ل ى املراد لال بعد الكد و 

 . ال خالف أن لغة الشاعرة بعيدة عن املألوف املبتذل
لقد كان يموض الشاعر من قبل متصل بالتعقيد يف الرتكيب أو بامليل ل ى اللغز و الكناية أمَّا اليوم  "

 . 3 فإن الغموض متصل بأمور نفسية و مظاهر حضارية خمتلفة
ق الكلمة اليت تشمييف خارطة الشعر العر ي البد أن  لن الشاعر الذي يريد أن يثبت جبدارة حضوره

 د له صدى يف نفوسهم جيو ابتعدوا عنه ألن ما يقوله ال هي حمور الشعر و لال ابتعد عن القراء 
 . و أذواقهم

                                                             

. 21ص  مرجع سابق ،يوسف بكار ، حوارات فدوى طوقان ،  1  
. 219، ص  ،مرجع سابقمسعد بن عيد العطوي ، الغموض يف الشعر العر ي ،   2  
. 219، ص  2111، 2احسان عباس ، فن الشعر ، دار الشروق ، عمان ، ط   3  
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طل العر ي لتستغل شلصية عنرتة الب" كوابيس الليل و النهار " كما تستدعي الشاعرة يف قصيدة  
ة و حتورها مبا يناسب التجربة احلاضرة ، عمه عبلة و استماتته يف الدفاع عن القبيل ةعالقة حبه البن
 . 1الفلسطي ي و عبلة رمز لألرض للمناضلليصبح عنرتة رمزا 

 : تقول 
 : عنرتة العبسي ينادي من خلف السُّور  
 ! يا عبل تزوجك الغرباء و أنا العاشق  
 ! ال ترفع صوتك يا عنرت ويلي ويلي  
 2 . أنا ابن العم و عرق العني  

و ، يف أرضهم اليت حرمهم منها احملتل ينيفلسطيناللعم أحق بعبلة من الغريب ، كحق فعنرتة ابن ا
هذا التواصل بني املاضي و احلاضر ال يأيت على صورة واحدة من خالل توظيف الشلصيات التارخيية 

بطوالهتم يف التجربة اآلنية ، لكنها تلجأ أحيانا للجمع بني هذه الشلصيات التارخيية و  حني تنقل
نشودة أ" صيدة تقول يف ق: فاد البطولة من األجداد ل ى األح عاصرة يف جتربة واحدة مسلمة مشعلامل
 : " ورةص ر ال

 . تتقم  شلصيات كفاح أسطورية  
 . الباحث عن حريته يف درب املوت دعنرتة العب 
 . ام الرابض يف األحراش اجلبليةقسعز الدين ال  
 . عبد القادر يف القسطل  

 3 . حييا و ميارس عشق االرض    

                                                             

211،ص  2111،  2العدد ، 11 اجمللد يزة، األزهر جامعة جملة التناص يف الشعر الفلسطي ي املعاصر ، ، البنداري حسن: ينظر   1  
.  112ص  ،فدوى طوقان ، االعمال الشعرية الكاملة ،مصدر سابق   2

  

.   111نفسه ، ص   3  
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اليت متكنه من عبلة و  الباحث عن احلرية خبربة الشاعر املوهوب املبدع متزج الشاعرة بني عنرتة احملارب
 . العدو ني اليت سلبها منهعز الدين القسام البطل الفلسطي ي الباحث عن حمبوبته فلسط

 : الرمز الدي ي -
مأساة البشر و كيدهم لبعضهم و ألقرب الناس لليهم جمسدة  عندما يستبد القهر بالشاعرة تعود ل ى

ظلم ذوي الزمن لتذوهبا يف مذحبة أيلول  ذلك يف شل  قابيل تنتزع منها تلك اجلرمية اإلنسانية عرب
  :  "العرافة  نبوءة"يف قصيدة  ة من أي ظلم آخر تقولضاألشد مضا القرىب

 . قابيل األلمر منتصب يف كل مكان
 . على كل األبواب  على الشرفاتقابيل يدق 
 . على اجلدران
 . بألف لسان.يزحف ثعبانت و يفتح .يقفز . يتسلق 

 . قابيل يعربد يف الساحات
 د يس. يدور مع االعصار . يلف 
 . مسالك 
 1 . أبوابا ملهالك شرعو ي

نونات خالهلا مبكضالتها لتبوح من جتد الشاعرة يف هذه احلادثة الدينية قتل قابيل ألخيه هابيل 
عليها أبعادا معاصرة ، ألن  فيلتضخ ألخيه من قتل األ، نفسها و هل هناك جرمية أفضع من ذلك 

 .رتصد الوطن من كل ناحية ووصفه باللون األلمر داللة على وحشيته يالعدو قابيل 
 هذا الرمز د يفجتو  -عليه السالم-تستحضر الشاعرة النيب يوسف  و ي ر بعيد عنه يدر االخوان 
لرسل كما استيأس يوسف يف حمنته ا سيستيئذلك االحياء مبجرى سنة اهلل عندما  -كباقي الشعراء-

                                                             

112نفسه ، ص   1  
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 يف يعتمل الطويلة و التلميح بامللرج املكروه الذي يليه الفرج املريوب من جهة ، و للكشف عما كان
 1. نفوس ب ي اسرائيل من يل و حسد من جهة أخرى

 : » احلزن املعتقعن »تقول يف قصيدة 
 مشسك ضلت قصة
  صيهعو أرضي ظلت 

                     ... 
 . يصت و ياب حضوري ، رحلت بعيدا و
 . بعيدا ل ى القاع يصت أنادي حزين

 . 2جب بغ ر قرار   هبأعاقره يف ييا
يياهب  »يف هذه األسطر الشعرية  م تذكر الشاعرة اسم يوسف صراحة بل أومأت اليه من خالل      
و كأن ء القوي افنأى هبا ذلك عن حدود التقرير و املباشرة كما أن لفضة اجلب فيها من االحي «اجلب 

 .هذا الوطن أصبح جبا بال قرار 
ف الشاعرة حادثة عام الفيل اليت وجدت فيها رمز مليالد نور اهلدى و ظتو ،  و يف موقف جديد

حامال بشرى النصر و الكرامة و تعرب اجليوش  1111نقطة حتول يف مستقبل البشرية كما جييء عام 
ن اسرائيل ال تقهر و تبارك أسان من سيطرة اخلرافة اليت تزعم العربية قناة السويس و حترر األرض و اإلن

و تربطها باملاضي فكما كان ميالد خامت األنبياء العظيم و تصوغ التجربة احلاضرة  الشاعرة هذا النصر 
هلداية و احلق كان هذا النصر الذي حققته اجليوش العربية ميالد عهد جديد اسرتجعت ببزوغ نور ايذانا ل

  : » لماية ألطفالنا »تقول يف قصيدة ، فيه األمة العربية كرامتها املهدورة
 

                                                             

. 111، ص  ،مرجع سابق الرمز يف الشعر العر يينظر ، ناصر الوحيشي ،  1  
  2 . 111ص  ،مصدر سابق  فدوى طوقان ، االعمال الشعرية الكاملة ، 
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 .  وجاء عام الفيل
 .  تفجر الصوت العظيم بالرعود

 .  و الربوق
  .  حامال النبوءة
  .  جمثتا اخلرافة
 . اجملندل املسحوق نظرةو انطلق 

 ، على الطريق 
 1 . و نظرة على السماء الرحيبة املضيئة 

و من الرموز الدينية اليت ترددت كث را يف دواوين الشعراء الفلسطينيني رمز املسيح ل ى درجة راح فيها 
ة الدينية الشعراء يعلقون يف كل أحواهلم و مهومهم الذاتية و قضاياهم االجتماعية يف عمق هذه الشلصي

اليت لملت من معاين الفداء و التضحية يف سبيل اآلخر ما  م حتمله شلصية اخرى اسم املسيح يرتبط 
و توظفه الشاعرة توظيفا مباشرا مستلهمة منه روح املعاناة و التضحية   2 بالصليب فال مسيح بال صليب

 : " ل ى السيد املسيح يف عيده" تقول يف قصيدهتا 
 . يا جمد األكوان يا سيد ،  
  يف عيدك تصلب هذا العام  
 . روح القدس  
 . صمتت يف عيدك يا سيد كل االجراس  
 . من ألفي عام  م تصمت  
 . يف عيدك لال هذا العام  

                                                             
. 130نفسه ، ص  
1  

. 11-11 ص ،،مرجع سابقناصر الوحيشي ، الرمز يف الشعر العر ي  :ينظر   2 
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 . فقبقاُب األجراس حداد    
 . و سواد    
 .1 سوادبملتف                             

أجراس الكنيسة كانت أضواء ال زينه ال أفراح ، حىت  عام اليطل عيد امليالد على البشرية ذات 
هذا العام ، ملَّا  صامتة هذا العام ، صمتت على قتل املسيح مرتني ، مرة من قبل حوايل ألفي عام و مرة

و على القدس و سائر املدن، و " بيت حلم " انطلقت جحافل الغزاة ، و أطبقت على مدينة املهد 
 .تنادي الشاعرة السيد املسيح بلدات الضفة الغربية

و لن كان  جند أن دواوينها ال تكاد ختلو من الرموز امللتلفة،  فدوى طوقان شعربالدراسة الفاحصة ل
 .النابلسي يذكر أن دواوينها األو ى ختلو من الرموز  بعض النقاد ومنهم شاكر

و لن السياق الف ي هو الذي منح املعىن و الداللة  تتميز رموزها بالشفافية ي ر املويلة يف الغموض ،
هناك دالالت فكرية ثابتة  ليس »الزئبقية لذ  طبيعتهو سر مجاله يكمن يف حيويته و ، الفكرية للرَّمز 

 2 .« ، و لال تساوى الشعراء مجيعا يف حال استلدامهم هلاللرموز
ن ، و يف شعر فدوى طوقان الكث ر مو طبيعي أن الرمز لذا جتمد عند داللة واحدة فقد جاذبيته 

الرموز الطبيعية فحني تتحدث عن العدو احملتل تصفه بالطوفان ، الطاعون و األفاعي و الكالب و اجلراد 
شعر فدوى و الشيطان و هي رموز ذات داللة عميقة و لحياءات متنوعة أضافت خاصية جديدة على 

و بسبب هذه الرمزية يف الشعر احلديث و بسبب مظاهر " طوقان و هو العنصر القصصي اجلذاب 
ظهر العنصر القصصي واضًحا أكثر من احلقائق التقريرية ذات النربة  ،اإلحياء املفروضة على الشاعر 

 3. " اخلطابية الشائعة يف كث ر من الشعر القدمي

                                                             

. 191،ص  مصدر سابق ، االعمال الشعرية الكاملة ، فدوى طوقان   1  

.191، ص املعاصر يف الشعر العر ي ،مرجع سابقديث و ابراهيم احلاوي ، حركة النقد احل  2  
. 212نفسه ، ص   3  
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طوقان َلفَّ شعرها بغموض شفيف يكشف عن مجال احملتوى الف ي و  لنَّ شيوع الرمز يف شعر فدوى
 يل ،يو التل وصو الطبيعية ي ر املويلة يف الغيقدم حقائقه و يكشف رؤاه بواسطة الرموز الدينية 

ع فمياء كان ذلك أمتع و أنو اإل اءباإلحيو املعلوم أن الرمز لذا كان كاشف عن دالالت يف حياء و  
 أما لذا كان الغموض و التوظيف ياية ، سيكون ذلك مدعاة ل ى االستهجان و النفور ، للنفس ،

  1. و السبب هو توقف الداللة الرمزية عن أداء أثرها املتوخي و حتقيق الغايات املقصودة 
 ختتلف جديدة و كث را ما كانت الشاعرة تتعامل مع الرمز الذي ابتكرته و تشحنه بداللة شعورية 

عن مغزى الرمز األول ألن الرمز لو احتفظ بداللة موحدة بني كافة الشعراء فقد جادبيته كل االختالف 
 جيعل الرمز حييا و يتجدد من خالل هذا الغموض الذي جيلب القراءات  »و لفه اجلمود و الرتابة 

 2. «و ينوعها فيكشف عن احلاالت النفسية اليت تعيشها الذات الشاعرة 
ن أهم ما يف الرمز تراسل احلواس جيعل الشاعر ينأى عن السياق املألوف للمفردة املعربة عن لمث        

كشف حاسة ما فينقل اليه مفردات حاسة أخرى ما يضفي على الصورة مسحة يرائبية تدفع القارئ ا ى  
 :«من مفكرة سجني جمهول مكان السجن »، تقول من قصيدة الصورة ي ر املألوفة و سرب أيوارها 

 من الفجاج يطفح الظالم عابساً صموت

 والليل ناصب  هنا شراعه الكب ر 

 ال َزْحُث ضوِء النجِم واجد  طريقه وال 

 تسلُّل الشروق 

 ليل  بال شقوق 

                                                             

. 11ناصر الوحيشي ، الرمز يف الشعر العر ي ، مرجع سابق  ، ص : ظر ين  1  
. 111، ص  2111،  1املوسى خليل ، أليات القراءة يف الشعر العر ي املعاصر ، اهليئة السورية للكتاب ، دمشق ، ط   2  
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 يضيع فيه الصوت والصدى ميوت
1

 

و للشمس و يف تراسل معطيات احلواس جتعل الصدى ميوت ، و جتعل يف مواطن أخرى لللحن لونا 
و أصبحت هذه الظاهرة األكثر توظيفا يف الشعر العر ي املعاصر ملا حتمله من قدرة على التأث ر يف ذوقا ، 
 .املتلقي 

 : األسطورة - 2
   دون العزل( الواقع ) د وضعا خياليا متمردا على النسلة األصلية رواية أخرى جتسي األسطورة 

الكلي ، لذن فالشعر و األسطورة يرتفقان يف درب املغايرة ، ملا هو قائم عرب القدرة التليلية والفنية ، لن 
ا تفرضُه تارخيية اإلنسان و تطوره املمتد عرب الزمن ،  استعمال الرموز األسطورية يف القصائد طبيعي جدًّ

 2. فهي املعني الذي يرتوي منه الشعر
كتاب "ائدة اليت احتضنت هذا الشعر واهتمت بالتعرف عل أهم جوانبه ومن األعمال الر       

واختيار الناقد ملوضوع األسطورة يف شعرنا احلديث كان " ألسعد رزوق" األسطورة يف الشعر املعاصر
اختيارا واعيا بأخطر قضايانا الشعرية ألن استلدامها يطرح للمناقشة مسألة الغموض الذي يقف عائقا 

شعري والقارئ من جهة، وألهنا تكشف حقيقة الصلة بيننا وبني تراثنا احمللي من جهة بني العمل ال
 .3أخرى

وجدت فيها ضالتها  يف توظيف األساط ر يف أشعارهم لذو فدوى طوقان من الشعراء الذين جنحوا 
املنشودة بدافعني اثنني األول دافع ذايت وط ي خلدمة أيراض اجتماعية و سياسية للتنفيس عن مهومها و 

                                                             

. 119الشعرية ، فدوى طوقان ،مصدر سابق ، ص األعمال   1  
  2 .  11. 11عزيز جاسم ، دراسات نقدية يف االدب احلديث ، املرجع السابق ، ص : ينظر   
 .112-111، ص 1111يايل شكري، شعرنا احلديث ل ى أين؟ طبعة دار الشروق األو ى، : ينظر   3
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دافع مجايل ف ي اِليناء الن  عن و معاناهتا كامرأة ترعرعت يف بيئة حمافظة حرمتها من أبسط حقوقها ، 
 .طريق توظيف األسطورة 

     :«كفاين اضل حبضنها » اتقول يف قصيدهت أسطورة أدونيس ا الشاعرةاألساط ر اليت استحضرهتو من  
 كفاين أموت على أرضها

 وأُدفن فيها
 وحتت ثراها أذوب وأفىن
 وأُبعُث عشبا على أرضها

 1 وأُبعُث زهرة
انتشرت قصة أدونيس يف مجيع أحناء العا م و اختلفت الروايات ، و لكنها اتفقت مجيعها يف مجاهلا 
األسطوري لعالقتها مع لالهة احلب و ألهنا متثل الوالدة اجلديدة للطبيعة ، و عندما تقول فدوى طوقان و 

و يف هذا البعث  ألهنا ستبعث من جديد، تتحدى املوت " أبعث عشبا على أرضها و أبعث زهرة " 
من النماذج " حبب الوطن ، و أسطورة أدونيس  ناستبدييولد األمل من جديد فال اليأس و ال االنكسار 

اليت أفاد منها الشعر و قد متثل من خالله رمز البعث و انتصار احلياة على املوت و احلسن على القبح و 
 2.  " اخل ر على الشر

و كما هو معلوم أن  "أبعث " ة لفظاألسطورة من خالل استلهام روح نرى الشاعرة تكتفي ب
ها الشاعر كان ءورا أالشلصية اليت اختب شفرةله اخل ر و احلب و النماء ، فإذا  م يفهم القارئ لأدونيس 

حمل يموض لكنه ينكشف مبجرد ما يتعرف القارئ على الرمز األسطوري ألن األسطورة تقوم على الرمز 
 3. " الوضوح و اإلفصاح فهي انعكاس لعا م الذات الغامضو اإلشارة أكثر من 

                                                             

. 121ص  ،مصدر سابق  ، الكاملة فدوى طوقان ، االعمال الشعرية  1  

. 11ص ،  ،مرجع سابق يليا احلاوي ، يف النقد و االدبا  2  
. 111ص ،  مرجع سابق،  مد مصطفى تركي ، شعرية الغموضاحم  3  
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ة ل ى مأساة حياهتا مستحضرة أسطور  مستها الصلرة تش ر الشاعرةأو يف قصيدة : أسطورة سيزيف  -
سيزيف ، تعد شلصية سيزيف بطل األسطورة من أكثر الشلصيات دهاء و مكرا ، استطاع أن خيدع 

جبل عال قمة عاقبته برفع صلرة كب رة احلجم ل ى اآلهلة ، فقرر مل ى يضب كب ر لله املوت ، مما أدى 
 . شديد االحندار ، و يظل يعمل هكذا مدى األبد ، و يرمز هذا للعذاب األبدي

تتحدث الشاعرة عن الصلرة امللعونة اليت شدت فوق صدرها بسالسل من حديد أحكم رباطها 
 1. األبدي العذابالقضاء و شد وثاقها القدر ، فهي أس رة هذا 

 : «الصلرة  »قصيدة تقول يف 

   أنظر هنا ،                           

  لصلرة السوداء شديت فوق صدري ا                          

  بسالسل القدر العيتي                           

سالسل الزمن الغيبي ب                            

انظر لليها كيف تطحن حتتها                             

  ري وزهري مث                          

حنتت مع األيام ذايت                             

حقت مع الدنيا حيايت س                            

ع ي فلن نقوى عليها د                            

                                                             

. 11ص مرجع سابق ، حييي شامي ، فدوى طوقان و رحلة العذاب ،: ينظر     1  
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أظل وحدي س                            

  انطواء يف                          

ا دام سجياين القضاء م                          
1  

 ، صالح عبد يتالبيا، ء العرب املعاصرين كالسياب تنوع استلدام اسطورة سيزيف عند كبار الشعرا
 . تنوعت اسقاطاهتا من شاعر ا ى آخرأدونيس و ي رهم و  و الصبور ، نازك املالئكة ،

تستلهم الشاعرة من هذه االسطورة معاناهتا حتت وطأة التقاليد االجتماعية اخلانقة للمرأة يف جمتمع 
و االجناب ، شأهنا شأن كل النساء يف اجملتمع و حيصر وظيفتها يف خدمة الرجل بوجود املرأة  يأبهال 

 . ظورالعر ي مع تفاوت بسيط يف املسموح و احمل
منا استعارت روح لسيزيف و  اسم سطورة السابقة  م تشر ا ىو املالحظ ان الشاعرة كما يف األ

الجتماعية للشعب االسطورة و اختصرهتا يف الصلرة لتجعلها جسرا تعرب به من احلالة الفردية ا ى املعاناة ا
جديدا  اتوظف االسطورة توظيف فدوى طوقان" داء ف ي راق افريت فيها جتربتها و لكنأالفلسطي ي ، و ب

 2." الفلسطي ي بكامله ، بل مأساة االنسانية مجعاء الشعبعندما تتحول املأساة من سيزيف ا ى مأساة 
  : أسطورة متوز -

متوز و "و من األساط ر اليت اضفت بسحرها على الشاعرة أسطورة متوز لتجعلها عنوانا لدواوينها  
،احتلت هذه االسطورة رقعة واسعة يف النشاط الفكري لسكان العراق القدامى و حظيت  "الشيء اآلخر

هلة اخلصب و احلب لها صفبالنصيب االوفر بو  -ها السومريون كما يدعو -" نانا يل"او " عشتار "اآلهلة 

                                                             

.112، ص  مصدر سابق ،  فدوى طوقان ، االعمال الشعرية  1  
.11، ص  2111،  1سعدي ابو شاور ، تطور االجتاه الوط ي يف الشعر الفلسطي ي املعاصر ، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، االردن ، ط  2  
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ذلك الزواج " متوز "إلله و عن زواجها من ا هلت املسمارية الكث ر عن هذه اإلت املدونافو اجلنس ، وخل
 1. " طقسا من طقوس اخلصب الرئيسية او ما يعرف بالزواج املقدس االذي يد

متوز فاهنا تستلهم منها الداللة احملورية القرتان  باسمو عندما تستلدم الشاعرة عنوان قصيدهتا ، 
 :   " متوز و الشيء اآلخر"  تقول يف قصيدهتا،  اخلصب باحلرية

 على جسد األرض راحت متر أنامله الغضة السندسيْه 
 طيورًا حتط هنا أو هناك، فكل املساحات أوطاهنا

 . وراحت أنامله السندسية تلقي متائمها فتذوب جبال اجلليدْ 
 .ومن آخر األفق تطلع مشس الغروب بصبح جديدْ 
 2 . ترد الدماء ل ى جسد األرض، ترجع أعيادها

شارية توحي اكثر مما تصرح للتعب ر ليف حتقيق عا م افضل بلغة رمزية  طموحهاتعرب الشاعرة عن  
 . عن جتربة شعرية توسع الرتاث االنساين

اخلصب و  لطبيعة وحركة الفصول وتناوبتصل بني االنسان و ا ألهناهلذه االسطورة جاذبية خاصة 
اجلذب و تعني على تصور واضح حلركة التطور يف احلياة االنسانية ، و من ناحية فنية تسعف الشاعر 

ني حالم العقل الباطن و نشاط العقل الظاهر و الربط بني املاضي و احلاضر و التوحيد بأعلى الربط بني 
 3. ماعيةالتجربة الذاتية و التجربة اجل
ل ابعادها او رصدها او الساط ر يف بناء القصيدة دون متثيقحم هذه الكن ال ينبغي للشاعر ان 
 . لتكون شهادة عل ثقافته

 

                                                             

،ص واجهة الكتاب االخ رة 1توزيع ، سوريا، ط النشر و الالواحد علي ، عشتار  مأساة متوز،االهايل للطباعة و عبد  لفاض: ينظر   1  
.  111ص  ،مصدر سابق ، الكاملة فدوى طوقان ، االعمال الشعرية  2  
. 111ص ،  اجتاهات الشعر العر ي املعاصر ،مرجع سابق احسان عباس ،: ينظر   3  
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 : الصورة الشعرية -1
ويع ي ذلك التالزم بني القصيدة والصورة، ومن " الشعر جنس من التصوير: "قدميا قال اجلاحظ        

وظيفتها هي التوضيح واإلبانة والتجسيد بل هنا فالصورة لحدى العناصر املكونة للقصيدة، واملعروف أن 
فأصبحت مهمة الشاعر أن يث ر الصور يف خيال القارئ، وال »: لهنا العنصر اجلوهري يف لغة الشعر

 .1«يومسها له هبذا يرتك له حرية التحليق ويشركه يف عملية اإلبداع

ركبة الكلية زئية و الصورة املتستلدم فدوى طوقان نوعني من الصور الشعرية و مها الصورة املفردة اجل
ير جزئي حمدد اما الصورة املركبة الكلية فهي جمموعة من الصور و على تص سيطة تشتملباما اجلزئية فهي ال

و اليت تستهدف تقدمي عاطفة او فكرة او موقف على قدر من التعقيد اكرب من ان  املؤتلفةاجلزئية 
  : شاعرة يف دواوينها امللتلفة و يف مواضيع خمتلفة منها، وهذا التنوع رمسته ال2تستوعبه صورة جزئية 

املص رية للوطن ، يف سنة ميالدها تنهار االمرباطورية  باألحداثحياة فدوى طوقان حافلة : الوطن 
تعيش  1119العثمانية و يقام وطن قومي لليهود يف فلسطني عقب وعد بلفور املشؤوم ، و يف عام 

 قاومة ترصد الكث ر من مظاهر القمع و االضطهاد واالعتقال و االسرشعراء املالشاعرة النكبة و كباقي 
حيث اهلزمية  1111 عام ان كان و التشريد الذي ميارسه العدو على شعبها و تتوا ى النكبات ا ى 

من القصائد ،و الكث ر بكل معىن وتصبح فدوى شاعرة وطنية ، شاعرة املقاومة الفلسطينية ، و تنظم 
على قمة الدنيا "، 1111" الليل و الفرسان" 1111" امام الباب املغلق "عديد من الدواوين تصدر ال
 .و ي رها 1111" وحيدا 

فالصورة الشعرية عموما متثل لغة مكثفة و انزياحا عن مألوف الكالم لتحقيق الوظيفة اجلمالية يف 
الصور الفنية ، و ال يزال  بأمجلالن  و ال جرم أن الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان جادت قرحيتها 

                                                             
 .111يد العطوي، الغموض يف الشعر العر ي،مرجع سابق ، ص مسعد بن ع  1
.11، ص  2111رشا تفاحة ، فدوى طوقان فوق السطور ،معهد ابراهيم ابو الغد ، للدراسات الدولية ، جامعة ب رزيت   2  
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شعرها حيمل ذلك الوهج الذي  م تنطفئ شعلته على مدار نصف قرن من االبداع الن شعرها كان 
رب احلياة و الوجود ، و امتالئه استجابة الهتزازات وجداهنا املرهف الشديد احلساسية يف ارتطامه بتجا

طن و األرض الفلسطينية الطاهرة حبيث أصبحت فيض هائل من املشاعر اجلارفة و العشق احلميم للو ب
قضيته امتزاج و  باإلنسانسجال حيا ناطقا باللوحات الشعرية املعربة و الصور احلية لطبيعة متتزج  ادواوينه

 . حياة و مص ر
و اليت اهدهتا للشاعر الفلسطي ي كمال ناصر حني كان معتقال " املغرد السجني " ففي قصيدهتا ل ى 

لذي سجن ، هذا السجن الذي  م املغرد ا نالحظ أن الشاعرة وصفته بالطائر .سرائيلية يف السجون اإل
ل ى  روحهه من التغريد و ليصال صوته خارج األصوار ، اليت فرضت عليه ليكون استشهاده و ارتقاء عمين

   : "الطائر املغرد"تقول يف قصيدهتا ، ملكوت السموات ، حرية مطلقة ال سجن بعدها و ال معاناة
 اصدح لنايا طائري السجني 

 ريم هوان القيد ريم الظالم
 فاألفق ما زال ي يي املىن
 ينتظر الشمس وراء القتام
 اجملد للنور ، فال تبتئس
 1 .و النصر للحرية الرائعة 

جتنح للطابع النثري و  لن طبيعة الصورة عند فدوى طوقان رومانسية أكثر من كوهنا كالسيكية ، "
  2"تغرق يف الغموض و هذا عائد لريبة فدوى طوقان الدائمة باالنطالق و حتطيم القيود 

 ":الطوفان و الشجرة : " ا تقول يف قصيدهت
 

                                                             

.211ص ،مصدر سابق ، فدوى طوقان ، االعمال الشعرية  1  
. 11، ص ،مرجع سابقرشا تفاحة ، فدوى طوقان فوق السطور   2  
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 ستقوم الشجرة
 ستقوم الشجرة واأليصان 

 ضحكات الشجرة ورقستو 
 يف وجه الشيمس
 وسيأيت الط ر

 ال بد سيأيت الط ر
 سيأيت الط ر
 1سيأيت الط ر

فالصورة اليت رمستها الشاعرة ملستقبل الوطن كالشجرة اليت تنمو ألن عروقها راسلة يف تربة األمل و 
 .البد للط ر أن يعود لشجرته اليت ولد و ترىب فوقها لو طال أمد اهلجرة و التهج ر 

أعماق التاريخ  دها و هلذا الوجود جذور ضاربة يف هنا األمة العربية عريقة يف وجو  و الشجرة
كالشجرة الضاربة جذورها يف أعماق األرض ووجه الشبه اإلحياء من جديد ، فكما أن الشجرة لو ُق َّ 
جدعها ، فإن جذورها قادرة على انبات جذوع و فروع أخرى كذلك األمة العربية قادرة على ختطي 

 . اهلزائم املتالحقة كهزمية جوان 
ن فطريا و لن كان نصيبه من شعرها يف بداية حياهتا قليال و لقد كان حب الوطن عند فدوى طوقا" 

 2" .هي ترجع السبب يف ذلك لعدم ممارستها النشاطات الوطنية و يياهبا عن معرتك احلياة السياسية 
للموت عنوان يف حياة فدوى طوقان ما انفكت ترثي األحبة ، فجعها املوت بفقدان أخويها ابراهيم 
و منر ، و األب و ي رهم من األحبة ، هذه احلياة املليئة باملآسي و األحزان طبعت شعرها بنفحة حزينة 

                                                             

. 111ص  ،مصدر سابق الكاملة ، فدوى طوقان ، االعمال الشعرية  1
  

  2 .11ص  ، 2111ملتقى الصداقة الثقايف ، يزة ، ،فتحية ابراهيم صرصور ، خصائ  االسلوب يف شعر فدوى طوقان  
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صالة ا ى  "ل يف قصيدهتا تقو الورود  بأريجو لكن مع آهاهتا يبقى األمل يف الغد املشرق كاجلنة املعطرة 
 :  "العام اجلديد 

 .، فباحلب كنوز اخل ر فينا تتفجر  أعطنا حبا
 .وأيانينا ستلضر على احلب وتزهر 
 .وستنهل عطاء وثراء وخصوبه 

 .أعطنا حبا فنب ي العا م املنهار فينا 
 من جديد ، 
  ونعيد ،

 1 .فرحة اخلصب لدنيانا اجلديبة 
تصديقها و االميان هبا هي حقيقة املوت الذي ح ر فك لغزه الفالسفة و مثة حقيقة ال مندوحة من 

استطاعت منه فكاكا طول رحلة  العلماء ، املوت هو احساس الزم فدوى طوقان و حفل به شعرها و ما
 الشاعرة" و يف قصيدهتا  2 الطويل أرَّق ليلها و سهد عينيها زادها وحشة و ح رة و قلقاعذاهبا 
  الصريعةالفراشة   تحسر الشاعرة فتبكي عروس الروض بنت الربيع فتلاطب الشاعرة تلكت" و الفراشة  

 :فتقول 
 ماذا ؟ متوتني ؟ فوا حسرتا
 على عروس الروض 

 بنت الربيع                          
 أهكذا يف فوران الصيَّب

 يطويك لعصار الفناء املريع
                                                             

. 219. 211 صمصدر سابق ،  الكاملة فدوى طوقان ، االعمال الشعرية   1
  

. 11، ص ،مرجع سابقحييي شامي ، فدوى طوقان و رحلة العذاب : ينظر    2  
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 وحيدًة ، ال شييعتك الرىب
 1 . صريعوال بكى الروض بقلب 

بكى شيعتك الرىب و  ن استعارات يطويك لعصار الفناء ،على التصوير اجلزئي مالشاعرة تعتمد   
الروض  لن الشعور بالكآبة و احلزن هو الذي يكون هذه الصور كلها ، و على هذا النحو يتحقق 

 .الصور ل ى اجلالل و النبل  قي هبذهتالنجاح الف ي هلذه الصور ألهنا تتضمن كشف وجداين ير 
و اليت جاءت جتلياهتا موزعة على ثالثة " الطفولة " ومن املواضيع اليت أخذت حيزا كب را يف شعرها 

مستويات الشلصي ، الوط ي و االنساين فتصور أطفال احلجارة الذين يواجهون الصهاينة بصدور عارية 
 "  : نشودة الص رورة أ" فتقول يف قصيدة 

 يف ظل الصبار املرْ ، كربوا يف ياب الليل املوحش   
 كربوا أكثر من سنوات العمرْ    
 التحموا يف كلمة حب سريهْ  و كربوا   
 !قرآنا يُتلى باهلمسْ ،  لملوا أحرفها لجنيال  
 كربوا مع شجر احلناء وحني التثموا بالكوفيهْ    
 صاروا زهرة عباد الشمسْ   
 2 !اش األحجارْ وعلى الدبابات اجلهمة يطلق رش  
فوتويرافية ألبناء احلجارة الذين ميطرون العدو الصهيوين بوابل من حجارة من  تنقل الشاعرة صورة 

سجيل تريمهم على الرتاجع ل ى الوراء ، ريم ترسانة األسلحة اليت حيملوهنا و الدبابات املدرعة اليت 
احلق املغتصب ، فيسري يف عروقهم اخلوف حيتمون بداخلها ، و لكنهم ينهزمون أمام اإلصرار على أخذ 

 .و اهللع من ذلك الطفل البطل 
                                                             

. 11ص  ،مصدر سابق ، الكاملة فدوى طوقان ، االعمال الشعرية   1  
119-111، ص نفسه   2  



تجليات الغموض في شعر فدوى طوق ان                                 الفصل الثاني          
 

 
 86 

ار املر الذي يوحي بوجود االحتالل الصهيوين ، أمَّا صبواء اإلحتالل بالليل املوحش و الو تصور أج
األبطال فالتثموا الكوفية العربية و احلناء هذه الشجرة اليت تلتف حوهلا صورتني صورة املوت و الفرح يف 

 .آن واحد فاحلناء ترافق امليت ل ى قربه كما ترافق العروس يف زفافها 
و اقرتان املوت بالفرح فكرة خالقة يف الشعر الفلسطي ي عامة و يف شعر فدوى خاصة ألن يف املوت 

االستشهاد و بقاء الفلسطينيني يف أراضيهم ينعمون فيها باحلرية فالصورة الشعرية أفسحت جماال واسعا و 
 .…ربوا ، لملوا ك:  ياة من خالل األلفاظ الدالة على القوة مثليف احل

هكذا استطاعت الشاعرة أن تقودنا من خالل صورها الشعرية ل ى عاملها الذايت و ل ى قدرهتا على 
 فالصورة هي املرآة العاكسة هلذه العالقة" تطويع هذا الواقع و لعادة صيايته و الوقوف على العالقة 

 .1" رات فيه ثكشف عن خصوصية ذهن الشاعر و املؤ و منطها و كيفية امتزاج عناصرها على حنو ي 
ما هي احلداثة هل هي اللجوء ا ى استعمال : ترفض فدوى طوقان الصورة الشعرية املبهمة تقول 

املرتاكمة الصورة الشعرية املبهمة و اليت ضاعت داللتها يف عتمة الغموض و االهبام هل هي هده الصورة 
 .بعضها فوق بعض و اليت أبعدت املسافة بني طريف التشبيه 

فالصورة الفنية الناجحة يف نظر الشاعرة هي اليت تنأى عن التقليد و الرتابط و ال يلجأ اليها من  
باب حشد الكث ر من الصور و رصدها و كأهنا جسم مفصول عن القصيدة ال نسيج متالحم يربط 

 . أواصرها 
 :التناص   -1
النقد و  أو تداخل النصوص كما ترى جوليا كريستيفا و هي من أبرز التقنيات الفنية اليت ع ي هبا 

ر التواصل بني النصوص يف عصورها امللتلفة ، قد برزت هذه الظاهرة األسلوبية يساألدب احلديثني ألنه ي
 ان قراءات اجلادة و بدوناإلنسان يكتسب الكث ر من ال » :تقول  ،يف العديد من أشعار فدوى طوقان 

                                                             

. 11، ص  1111،  1، ط صاحل بشرى موسى ، الصورة الشعرية يف النقد االد ي احلديث ، املركز الثقايف للدار البيضاء   1  
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أننا ظن هضم ال شعورية هذه الزبدة قد ن يف عملية تتسرب شعر تتسرب يف خلفية العقل زبدة ما قرأنا ون
 1.«نسيناها مع مرور الزمن و لكنها تظل يف الواقع تغنينا و تثرينا و تأثر فينا 

 ر ما حشو أو ريبة يف تستحضر فدوى النصوص السابقة و حتاورها و تنصهر جتربتها معها يف ي
لظهار أثر الثقافة الواسعة يف شعرها و يعترب القرآن الكرمي املعني ألول الذي هنلت منه الشاعرة ، فقد 

استدعت الكث ر من األلفاظ و املعاين القرآنية وظفتها للبوح عن مكونات أحاسيسها و مشاعرها وياياهتا 
و األ م و احملن املتالحقة خاصة بعد فقداهنا ألخويها ابراهيم الوطنية و املعاناة و االجتماعية و السياسية 

 .و منر 
و ما استلهامها ملعاين و ألفاظ القرآن الكرمي لال داللة على لحاطة الشاعرة باملوروث الدي ي 

 .اإلسالمي ممثال يف القرآن الكرمي تزين به أشعارها 
 و لعل هذه التقنية تستحوذ بالنصيب األكرب من باقي التقنيات األسلوبية األخرى ، و قد يرجع

 الرتاث العر ي تنهل من ينبوع وهي الشاعرة اليت قضت طفولتها تقرأ ليال هنارا تها ذلك ل ى سعة ثقاف
ة بشلصيتها ألن حمتفظ 2و ينابيع الشعراء الرومانسيني يف الشرق و الغرب تقتفي آثار شعراء املهجر

 .التقليد كما ترى الشاعرة ال يكون الشاعر احلقيقي 
 القرآن الكرمي مستلهمة منه ما خيدم جتربتها احلاضرة ، تقول يف قصيدةمع و تتناص الشاعرة 

 ": ليل و قلب "  
 ن؟ــــــــأبا النجم مثلك شوق دفي          أبا النجم ما بك من هلفة
ــــل الوتيــــــــــــــــوتأخذ منه حبب          اتــأجتهش يف قلبه الذكري  ن؟ـــــــــ

ــــــاً خافقـــــــفما باله قلق  يراعي الدجى يف سهوم حزين    اً       ـــــــــــــــ
ــــلعلي أليفاً له قد ه  1 !ن ــــــــــــــنك يف اآلفليدوبات كل          وىـــــــــــــــ

                                                             

. 111، ص          .، مرجع سابق     1بكار   يوسف ، حوارات فدوى طوقان 
. 111نفسه ، ص : ينظر   2  
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َنا   تعا ى و األو ى من قوله"  نيلفاال" و" الوتني " و مها  لفضتانورد يف هذا الن   َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
 . 11-11-11احلاقة     مُثَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي  ،أَلََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمنِي   ،بـَْعَض اأْلَقَاوِيِل 

ت دراأعها لذا انقطع مات صاحبه ، و ل ى العروق مجي و الوتني عرق متصل بالقلب جيري الدم منه
فتهيج فيه . ن تبني احلالة اليت وصل اليها اخوها ابراهيم عندما يرى النجوم أة دثالشاعرة من هذه احلا
  2.مضجعه  تقضالذكريات احلزينة 

َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه  : فهي اليت وردت يف الن  اليت جاءت يف قوله تعا ى " اآلفلني " الثانية  املفردةأما 
َذا َر يي  ،اللَّْيُل رََأٰى َكوَْكًبا   . - 11-األنعام اآلية  أََفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِلنيَ  فـََلمَّا ،قَاَل هَٰ

 يالشعر  – ا قربت الشاعرة بني شلصييت النصنيجتلت براعة التناص مع اآلية القرآنية عندم
ابراهيم األخ الذي تركه األحبة و ولوا عنه و شلصية ابراهيم النيب عليه السالم الذي   - و القرآين 
عنه الكوكب يشرتكان يف االسم و القاسم املشرتك بينهما الوحدة ، و التناص هنا عي ي باألدلة  توارى

 3.أكسب الن  داللة فنية جديدة 
رب عن دالالت جديدة و ملا كانت الكلمة و التناص يقيم عالقة مع املاضي يف سياقاته املتعددة ليع

  .ال هنائية متنح املعىن احتماالت هنا إفهي القوام األساسي احملرك للشعر ، 
 و ال جند يف دواوين فدوى طوقان اقتباس ألية قرآنية كاملة ،  التناص يتحقق مبفردة واحدة نرى أن

ة اليت توحي مبعاين ات اللفظية املفردو لمنا كانت تكتفي بتوظيف جزء من اآلية و كث را من اإلشار 
 " : العودة " تقول يف قصيدة  ،مضمون اآلية 

 باحلب سالتك حيب ذاك الساذج
 حيب ذاك النضرْ 

                                                                                                                                                                                                     

. 11، ص  مصدر سابق ، االعمال الشعرية الكاملة ،  فدوى طوقان  1  

. 11، ص  2119مجال فالح النوافعة ، أثر القرآن الكرمي يف الشعر الفلسطي ي احلديث ،رسالة دكتوراه ،  جامعة مؤتة ،: ينظر   2  
. 19نفسه ، ص  
3  
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 أيام يقي ي مصباح  
 دري  يتوهج يف الصدر
                      ... 

 .بذاك احلب سألتك ارجع يل باحلب 
 ، ارجع يل قليب الطفل حيب 

 و أضئ مصباحي املطفئ يف 
 1 ا مطفئ مصباحيي،  دريص

اإلملام بالسياقات القرآنية املستلدمة و كيفية ،و حيتاج امللتقى للوصول ل ى أبعاد هذه التناصات 
 .ها بالغموض ر امتصاص الن  الشعري هلا و و لال تغذر عليه تلقي الن  ووجد يف تأويله لشكاالت بر 

سعيدة و اشراقات سورة النور فتحيي أمجل أيام حياهتا يف ظل ذلك احلب تربط الشاعرة بني األيام ال
اها يف لمى أخيها بالكوكب الدري و قد استلهمته من ياماألخوي الصادق حب الرباءة و الطهر، فتشبه أ

 ،اْلِمْصَباُح يف ُزَجاَجة   ،َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاة  ِفيَها ِمْصَباح   ،اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض : "  تعا ىقوله 
َكاُد زَيـْتـَُها ُيِضيُء َوَلْو  َمْ الزَُّجاَجُة َكأَنَـَّها َكوَْكب  ُدرييٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرَة  مَُّبارََكة  زَيـُْتونَة  الَّ َشْرِقيَّة  َواَل َيْربِيَّة  يَ 

َواللَُّه ِبُكلي َشْيء   ،َوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس  ،يـَْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمن َيَشاُء  ،نُّور  َعَلٰى نُور   ،مَتَْسْسُه نَار  
 11:سورة النور اآلية   "َعِليم   

 . و هذا التناص حيتاج ل ى قدر من التأمل و التعرف على القرآن الكرمي
و حتظى  احلاضرة تهاربجتو تلبسه لباسا جديدا تصوغ فيه من الرتاث كما حاولت الشاعرة أن تفيد 

 باهتمام كب ر كرب هذه الشلصية بأشعارها و جتارهبا ، لتناص الشاعرة معهشلصية امرئ القيس 

                                                             

. 111مصدر سابق  ، ص فدوى طوقان ،  االعمال الشعرية الكاملة ،   1  
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موقف امتزجت فيه مشاعر فدوى طوقان مع مشاعر يف بينها وبني أسالفها  اجلسورو ليصبح جسرا من  
يف األرض   الظاعننيصاحبيه مشاركة البكاء على األحبة املفارقني للحياة أو  يستجديامرئ القيس وهو 

تتجسد فاعلية " أبواب يافا املدينة احلطام " و ما أشبه املوقفني يف الوقوف على األطالل و الوقوف على 
  :مع ان بكاءها كان حاضرا " بكي ألن "قصيدة تقول يف  ، التناص

 على أبواب يافا يا أحبائي 

  . يف فوضى حطام الدورو 

 بني الردِم والشوِك 

 يا عينني : وقفُت وقلُت للعينني

 قفا نبِك 

 على أطالل من رحلوا وفاتوها 

 تنادي من بناها الدار 

 وتنعى من بناها الدار 

  وأني القلب منسحق

 ما فعلْت ؟ : وقال القلب 

 بِك األيام يا داُر ؟ 
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ها لال األشباح و البوم و الغربان ، و أطالل سكنييافا البلدة اآلمنة باألمس أصبحت حتت الركام ما 
 . لكنهما اشرتكتا يف نفس احلدث زماناتا فال األوابد ، لهنما جتربتان اختلالشاعر ال تسكنها ل

لشعري العر ي لن حماولة رصد الن  الغائب يف املنت ا "" كيف يزيح التناص الداللة عن الن  ؟ 
عدم القدرة على حتديد كل  مؤداها ية ،تعدد اجتاهاته نفرتض صعوبة ضرور  احلديث بكثرة نصوصه و

 1 "الن    مالمح هذا
افة القارئ الذي يستطيع ألن التناص يعتمد أساسا على ثقافة املبدع و جتربته متجاوزا ذلك ل ى ثق

تتحقق االستجابة و التأثر لدى القارئ البد أن يدرك هذه  ىتات مع نصوص يائبة ، و حنعقد مواز 
 . الغموض و االهبام طأةداخالت النصية و لال وقع حتت و الت

لد ثقافية تلتحم مع الن  األد ي فتو من تراكمات ذاكرته ته زنن التناص يرتجم الشاعر مع ما اختل
 . قراءات متعددة للن  الشعرييل ل ى منا حتلهر مع بعضها يصعب فصلها و معطيات جديدة تنص

 .موقف فدوى طوقان من الغموض : المبحث الثالث      
ترى فدوى طوقان أن الشعر العر ي احلديث يس ر على طريقه ل ى مستقبل جديد ، و أصبح يعىن 
 هبموم العصر و مبوضوعات لنسانية هامة ، فقد حطم الشاعر العر ي احلديث جدار الزخرف اللفظي 

األلفاظ و أصبح اهتمامه مركزا على جوهر الشعر  برننيى الرتيبة اململة و أمهل اإلهتمام و املوسيق
 .احلقيقي 

لقد خرج الشاعر العر ي احلديث يف تعامله الشعري مع الكلمات عن : أما عن الغموض فتقول 
رية ، خاصة هذا اخلروج ل ى مستوى و مذلوهلا املعروف ل ى مستوى الرمز و جتميل األلفاظ مدلوالت شع

الرمز هو الذي يلف القصيدة احلديثة بضباب الغموض ، لقد وجد الرمز ليجسد املعىن و ليس ليبهمه ، 
 هباما و اإلهبام ليس مفهوما ، و القصيدة ذات الصور املهمة يستغلق فهمها على القارئ للكننا جند 

                                                             

. 119ابراهيم رماين ، الغموض يف الشعر العر ي احلديث  ، مرجع سابق ، ص   1  
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شعرا يتلذذ به  أاف ، القارئ جيب أن يقر ض الشفو السامع ، أن ي ضد االهبام و لست ضد الغمو 
 . 1ال أن جيهد قواه العقلية يف فك الطالسم و االحاجي  

لذا كان : " تقول " أين شعرك من الغموض و قد وصفه النقاد بذلك : " و جتيب عندما تسأل 
خالله الشاعر وجد يموضا يف شعري يكون يموضا شفافا، أنا ضد اإلهبام و الشعر الذي ال يوصل من 

 هبام ، لكن الرمز هو ما يعطي القصيدة عمقان شعره يكون موصوفا بالغموض و اإلالشيئ املراد م
  2" .و أبعادا أكثر  
 ة الواضحةقصيدضد ال و ي الغموض الف يؤيدمن مأهنا  ةالشاعر  منهذه االعرتافات  دبع شكال 
التفاصيل و لذا عمد ل ى التفاصيل سقطت  عن و يبتعدالشعر يلمح و ال يصرح  ألنو املباشرة ،  

 .3"  ةما التفاصيل فهي للكتابات النثريأو القصيدة ما هي لال حملات : "قول تو القصيدة فنيا 
 .و االعرتاف سيد األدلة 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             

.  111 – 111يوسف بكار ، حوارات فدوى طوقان ، مرجع سابق ، ص : ينظر   1  
. 111 – 111نفسه ، ص . ينظر    2  
. 19نفسه ، ص   
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 :خامتة
دواوين الشعر العريب عامة و يف بعد هذه الدراسة اليت تتبعنا فيها ظاهرة الغموض يف 

 : توصلنا اىل مجلة من النتائج جنملها فيما يلي فدوى طوقان خاصة الشاعرة 
 . مل خيل الشعر العريب القدمي من الغموض و إمنا كان قليال أمام نسبة الوضوح فيه  -
مصطلح ظهر يف العصر العباسي و يكاد أبو متام أن يكون الشاعر الوحيد كالغموض   -

 .الذي أوجد مكانة هلذه الظاهرة يف العصر العباسي 
 . اعمعاصر و ادحدي  الغموض ظاهرة نقدية أسلوبية تربعت على عرش الشعر العريب -
شيوع ظاهرة الغموض يف الشعر اجلديد دليل على أن هذا الشعر قد حاول التخلص من   -

 .كل صفة ليست شعرية و االقرتاب من طبيعة الشعر األصيلة 
 .شاعة الغموض يف الشعر العريب ادحدي  إالرمز كان من بواعت تكثيف  -
رجحت نصوصها بني الوضوح و فتأ مدونة فدوى طوقان الشعرية ، غىن و تنوع -
 .الغموض
أفادت فدوى طوقان من الرتاث العريب للتعبري عن كثري من القضايا اعمعاصرة مما أضفى  -

 .قناعا و تأثريا إا الشعري بعدا مجاليا جعله أكثر على نصه
نصية كشفت  فتها يف خلق انزياحاتظظواهر األسلوبية اعمختلفة اليت و ي الشاعرة بالعو  -

 .عن موهبة شعرية خالقة ال تتجلى إال بالغوص يف أعماق النص الشعري 
لكين بذلت اجلهد يف قدر ين وفيت اعموضوع حقه من البح  و الدراسة ، أو بعد هذا ال أزعم 

 .و أدعو الطلبة الباحثني للتطرق لدراسات أخرى ميزت أعمال فدوى طوقان  استطاعيت
على نعمه و اشكر كل من مديل يد العون بالنصيحة و اعمعلومة و اعمرجع  اهلل تعاىل و أخريا أمحد

كل من علمين   على صربها معي و األساتذة الكرام ، و" فاطمة بور "  و إىل األستاذة اعمشرفة 
 .و عرفانا حريف أحنين تواضعا 
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 Résumé: 

Le phénomène d'ambiguïté est lié à la poésie arabe à travers ses différentes époques, en particulier 

la poésie moderne, et aux critiques et attitudes vis-à-vis des positions opposées entre supporters et 

opposants, grâce à notre suivi de ce phénomène à travers les âges, nous avons constaté que les 

critiques et les écrivains ont affecté l'ambiguïté technique qui préoccupe le destinataire. Le mystère 

ambigu qui est difficile à comprendre. Notre étude s'est concentrée sur ce phénomène lorsqu'un 

grand poète palestinien des pionniers de la poésie arabe moderne, Fadwa Toqan, s'est déplacé entre 

ses écrits pour tenter de révéler les manifestations d'ambiguïté dans ses cheveux en utilisant le poète 

du symbole et du mythe et l'harmonie avec l'héritage arabe. Nous avons conclu que la poète Fadwa 

Touqan, avec sa propriété poétique créative, était en mesure de s’inspirer de nombreux héritages et 

de le mélanger à ses positions poétiques actuelles. Ses poésies allaient d'une clarté totale à un 

mystère ambigu. 

Mots-clés: poésie, Fadwa Toqan, mystère. 

  Summary: 

The ambiguity phenomenon is bound to Arab poetry through its various ages, especially modern 

poetry, and the critics and attitudes towards different positions between supporters and opponents, 

through our follow-up to this phenomenon through the ages, we found that the critics and writers 

alike affected the technical ambiguity that occupies the mind of the recipient The ambiguous 

mystery that is hard to understand. Our study focused on this phenomenon when a leading 

Palestinian poet of the pioneers of modern Arabic poetry Fadwa Touqan, and we moved between 

her writings trying to reveal the manifestations of ambiguity in her hair by employing the poet of 

the symbol and myth and the harmony with the Arab heritage. We concluded that poet Fadwa 

Touqan with her creative poetic ownership was able to draw inspiration from many heritage and 

blend it with its current poetic positions. Her poetry ranged from full clarity to ambiguous mystery. 

Keywords: poetry, Fadwa Toqan, mystery. 
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