
5 November 2020, Volume 2, Issue  

 p. 37- 61   
 

/ 

ISSN: 2717-8293 

 Siham Hassan KHUDHUR1 

 

MODERNITY AND POSTMODERNISM IN ARABIC 

LITERATURE 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.5-2.3 

 

Abstract: 

 
  The topic of Modernity is considered one of the prominent issues for 
societies that witness radical and comprehensive transformations in 
various educational, psychological, social, cultural and economic 
fields, which imposes its study by extrapolating the interactions that 
take place between these areas at the level of different sectors of 
society and tracking the effects that could lead to modernization A 
certain and its repercussions in the various parties and powers, so 
when analyzing the phenomenon of modernity, it is necessary to study 
a number of dynamic variables that affect the societal system and its 
educational, psychological, cultural, and social institutional 
framework, and the interconnected sites and related roles Mutual 
effect, modernity is a complex subject that should be addressed.  
The phenomenon of modernity is one of the recent phenomena that 
emerged after the Second World War, which makes it more difficult to 
study and analyze it, especially in developing countries that are 
undergoing a period of rapid social transformation, as it is noted that 
the institutions of society that have an impact on change respond very 
slowly and do not modify their practices only after they are subjected 
Strong pressures and influences, as a result of the intertwining 
factors and forces affecting the phenomenon of modernity.  
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ي 
 
ي  األدبالحداثة وما بعد الحداثة ف  العرب 

 
ي 
 
 2  سهام حسن خض  الزرف

 
 الملخص 

ي تشهد تحوالت   (Modernity) ُيعد موضوع الحداثة 
من الموضوعات البارزة للمجتمعات الت 

وش ي  املجذرية 
ف  واال ة  والنفسية  بوية  الت  المجاالت  وجتماع شت   والثقافية  ،  االقتصاديةية 

ي تحصل بي   هذه المجاالت عىل 
األمر الذي يفرض دراسته من خالل استقراء التفاعالت الت 

معي     تحديث  إليها  يؤدي  أن  يمكن  ي 
الت  اآلثار  وتتبع  المختلفة  المجتمع  قطاعات  صعيد 

ي مختلف األطراف والقو 
لذا فإنه عند تحليل ظاهرة الحداثة البد من دراسة  ،  ى وانعكاساته ف 

بوي والنفسي   ي النظام المجتمعي وإطاره المؤسسي الت 
ي تؤثر ف 

ات الدينامية الت  جملة المتغت 
واال  ي 

ذات،  جتماعي والثقاف  وأدوار  ابطة  مت  مواقع  من  تتخلله  فالحداثة  ،  متبادلأثر    وما 
ي تناوله

 .  موضوع مركب ينبع 
ي برزت بعد الحرب العالمية الثانيةوتعد  

األمر الذي  ،  ظاهرة الحداثة من الظواهر الحديثة الت 
ة تحول   ي تجتاز فت 

ي الدول المتنامية الت 
  اجتماعي يزيد من صعوبة دراسته وتحليله وبخاصة ف 

ي التغيت  تستجيب ببطء شديد وال  ،  مرسع
ي لها األثر ف 

إذ يالحظ أن مؤسسات المجتمع الت 
ات قويةتعدل ممارس والقوى    امل نتيجة لتشابك العو ،  اتها إال بعد خضوعها لضغوط وتأثت 

ي ظاهرة الحداثة
 . المؤثرة ف 

ي   األدب: الكلمات المفتاحية ي ،  الحداثة،  العرب   . الوطن العرب 
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 المقدمة: 
ي نمط الحياة  

ات الحضارية ذات األثر الكبت  ف  ي مجموعة من التغت  ونتيجة  ،  والثقافةيشهد العالم والوطن العرب 
بمختلف   الحداثة  مالمح  ظهرت  اال أشكاللذلك  النشاط  صنوف  ي 

ف   
ً
خصوصا والنفسي  جتماعي ها  بوي  والت   

الحاض  تفرض عىل  إو ،  ي قتصادواال ي عرصنا 
الحياة ف  ي شملت جميع مجاالت 

الت  والتطوير  التغيت   ن عمليات 
النامية أن تحشد قواها وإمكاناتها للحاق بركب   ي نمو مطرد بفضل ما  ،  الحضارة المتقدمةالمجتمعات 

فالعلم ف 
بية  ،  حت  بات يوصف بعرص المعلوماتية، يشيع من رؤى معرفية تسود العالم والعرص  إذ أن الدور المستقبىلي للت 

ات الرسيعة لكل   ات الجديدة والتغت  ي تنمية وتحفت   الجوانب اإليجابية كالخت 
والتعليم يتطلب مساهمة جدية ف 

ي يمتلكها الفرد فهذه تعت   مجاالت الحي 
اة وقبول اآلراء المتعددة واستغالل أقىص القدرات والطاقات الكامنة الت 

الحديث السلوك  من  عال  مستوى  التغيت     عن  ي 
ف  اآلمال  تبت   عليها  ي 

الت  النخبة  هم  الجامعة  طلبة  ولما كان 
ات الجديدة والمتمثلة بنموذج السلوك الح مواقف الحياة المختلفة   اتجاهديث والتجديد الذي يواكب كل التغت 

ي الجامعة
ي المجتمعأو  سواء كانت ف 

ي البيتأو  ف 
 . ف 

ي تشهد تحوالت جذرية وشModernityُيعد موضوع الحداثة )
ي  امل( من الموضوعات البارزة للمجتمعات الت 

ة ف 
واال  والنفسية  بوية  الت  المجاالت  وجتماعشت   والثقافية  خالل  األمر  ،  االقتصادية  ية  من  دراسته  يفرض  الذي 

ي يمكن  
ي تحصل بي   هذه المجاالت عىل صعيد قطاعات المجتمع المختلفة وتتبع اآلثار الت 

استقراء التفاعالت الت 
ي مختلف األطراف والقوى 

لذا فإنه عند تحليل ظاهرة الحداثة البد  ،  أن يؤدي إليها تحديث معي   وانعكاساته ف 
ات الدينام ي من دراسة جملة المتغت 

بوي والنفسي والثقاف  ي النظام المجتمعي وإطاره المؤسسي الت 
ي تؤثر ف 

ية الت 
ابطة وأدوار ذات،  جتماعي واال  تناوله عىل  ،  متبادلأثر    وما تتخلله من مواقع مت  ي 

فالحداثة موضوع مركب ينبع 
 : مستويات عدة

ي برزت بعد الحرب  
األمر الذي يزيد من صعوبة  ،  العالمية الثانيةوتعد ظاهرة الحداثة من الظواهر الحديثة الت 

تحول   ة  فت  تجتاز  ي 
الت  المتنامية  الدول  ي 

ف  وبخاصة  وتحليله  أن مؤسسات  ،   مرسعاجتماعي دراسته  يالحظ  إذ 
ات   ي التغيت  تستجيب ببطء شديد وال تعدل ممارساتها إال بعد خضوعها لضغوط وتأثت 

ي لها األثر ف 
المجتمع الت 

ي ظاهرة الحداثة  املالعو  نتيجة لتشابك، قوية
 .  والقوى المؤثرة ف 

 
ي الحداثة وما بعد الحداثة   : تعقبتمهيد

  تاريخ 
ي تحديد نشوء الحداثة ومكانها 

ة ف  الغموض الذي يكتنف المصطلح  إىل    وربما يعود ذلك ،  واجه النقاد صعوبات كثت 
نها مشكلة  أل ،  مختلفة  امل نتيجة عو كت  من كونها محض حادثة طارئة جاءت  أ والحداثة بحقيقتها  .  (1)نفسه

ي آن واحد
 ،  ريخيةاالحداثة من الناحية الت إىل    ذا نظرنا إ و .  (2)حضارية وجمالية ف 

ً
طار واسع هو إطار  إ إىل    استنادا

األ  ي القديم أنجد  ،  وروبيةالتجربة  الغرب  ي الفكر 
ي ،  نها تمثلت ف 

اليوناب  جذور الحداثة  أهم  فمن  .  المتمثل بالفكر 
ي عند اليونانيي   ، الغربية هي الجذور اليونانية

ي كلمته )عقل الحداثة(:  . والفكر الحداب 
يقول: )جيمس ماكفارلن( ف 

. الرجل والمرأة ]، والحياة والموت، "إذا كانت الصفة الغالبة للحداثة هي المزج وعدم التميت   بي   الرفض والقبول

 ال قإ [ عندئذ لم تأت الحداثة بما هو جديد  . .  
ا
وقليدس(إ .  ليل األضداد قديمة قدم )هت  التوفيق بي    . ن فكرة 

( ومن )جيوردانو برونو(ن فكرة التوفيق بي   األ إ يذكر )هورس(  وقد ذكر  .  ضداد جاءتنا من فلسفة )نيقوال القوصي
المفهوم بطرق مختلفة "،  هذا  التاسع عرسر القرن  ي 

األ.  (3)ف  ي    فكار ومن 
اليوناب  الفكر  ي نبعت من 

الت  الحداثوية 
)األ هي  األوروبية  الحياة  ي 

ف  ي  سطورةوامتدت 
الت  وأدبها  أصبحت(  الحداثة  لفكر  مالزمة  ي  .  سمة  )هت  يقول 

اب الحداثة اليوم أحيوا األوديسا والمالحم األ 
ّ
ي كتابه )الصور البعدية للحداثة(: "إن كت

لتكون    خرى سوسمان( ف 
ي جوالت

ف  لهم   
ا
القصصيةدليل اإل   أصبحتو .  هم  تكون  وس(  )هومت  للنهج  كتب  والقاعدة  للقصة  ي 

الحقيق  طار 
ها  ،  البنيوي  ي يتناولها مع غت 

الثقافية الت  النهج الذي ُيطعم به )أزرا بوندا( السلسلة الحائرة من قصصه والمادة 
جذورها اليونانية فيقول:  إىل    الظاهرة( ويوضح )سوسمان( امتداد هذه  4)ا وفرنسا"إيطالي من حضارات الصي   و 

ةأ وهي  ، األساطت  وصناعتها  أصبحت"ويمكننا ان ندرك السبب الذي من أجله     ،  داة ثقافية دائمة ومتغت 
ً
موضوعا

 
  .30/ 1،: 1994علمي، لبنان، ( ينظر: الحداثة، مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن، دار األ1)
  .1/29( ينظر: المصدر نفسه: 2)
  .86/ 1( م. ن: 3)
  .149-148نظرية الحداثة وموقف األدب االسالمي منها، عدنان علي النحوي: ( تقويم 4)
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ي التحليل البنيوي 
 ف 
ً
ا  ساطت  اآلأذلك ألن  .  متمت  

ً
ي الثقافة الغربية عىل األقل،  ثار الكالسيكية احتلت دورا

  ،  ف 
ا
مماثل

ين"للدور ال ي القرن العرسر
ي علم الوراثة ف 

ي  . (1)ذي احتلت األحماض النووية ف 
ولكن لماذا نجعل من الفكر اليوناب 

و أهم  نها حققت  ول حداثة عالمية؟ ألأ الحداثة  ي ،  برزها أصفات  فمن حيث  .  وفعل شموىلي ،  وهي فعل تغيت 
ي ظل  ، التغيت  نجد أن العالم بعد اليونان يختلف عن العالم قبل اليونان

اث اليوناب   لكل  أساسوالت 
ً
 وطيدا

ً
ة انطالقا

وما زال،  فكرية التغيت   الفكرية كانت تسعأل،  أي يقوم بفعل  المذاهب  بالعودةإىل    ن معظم  ذاتها  إىل    تأصيل 
ي )العرص المحوري(

اليوناب    تؤصل طريقتها بالعودة ،  وهي من فلسفات العرص الحديث،  فالماركسية،  (2)العرص 
اكليت() إىل   . )ديموقريط(إىل   وماديتها بالعودة، هت 

ً
ي إىل   وشيفرة فرويد ترجع برمتها تقريبا

وهذا ، (3)الفكر اليوناب 
ي كان يمثل اول حداثة شملت مختلف المجاالت العقلية والنظرية 

اليوناب  الفكر  ان  التغيت  والتحول دليل عىل 
 . يةنسانواإل 

ي الظاهر أ
ي الغوص ف 

 ويمكن أن نجمل .  (4)بدي أقانون ثابت و إىل    للوصول،  عماقها أة حت   ما شموليتها فتتمثل ف 

ات الحداثة اليونانية األأهم  :   وىلممت   ي
 بما يأب 

اااااااات  إ  ااااااااة تغيا ااااااااا حداثا ااااااااام للثقافاااااااااةأت اساااااااااتطاعذ إ ، نها ي كااااااااال ، ن تغااااااااات  المجااااااااارى العا
ي التغلغااااااااال ف 

ااااااااذا التغيااااااااات  اليعااااااااات  وها
ت  إنماااااااااا و ، بقعاااااااااة

ّ
اااااااااد اااااااااالم إ شا ي العا

ااااااااة ف  ااااااااال الثقافيا ااااااااا المراكا ااااااااد ، ليها ااااااااات  الهنا اااااااااوض المتوساااااااااط حا  مااااااااان الحا
ً
اااااااادءا وكااااااااااان ، با

ي انتشار الحداثة اليونانيةلفتوحات عسكر األ 
 .  سكندر الدور الفّعال ف 

ء إال سعت ، نها حداثة شموليةإ  ي
ي دائرة الثقافة المتوسطيةإ فما من شر

 . ليه بصورة لم يسبق لها مثيل ف 

اتها هو مواجهتها للذات ومقابلتها أهم   . مامها ومحاورتهاأوالوقوف ، ومجادلتها ، ممت  

فال يوجد مذهب  ،  حدي أو    أي انتظام لمذهب .  كل حداثة  أساسحققت الحداثة اليونانية الوجود )الكاوس( ألنها  
نقيضه إال  المذاهب  ي ،  جوارهإىل    من 

الغناب  الشعر  من  التعليمي إىل    ابتداءا  بالعرف  ،  الشعر  سقراط  ام  الت   ومن 
 . تمرد الكلبيي   عىل كل عرف إىل   نصياع للحكم واأل 

ي  إ 
 بشموخ العلوم النظرية من جهةأ نها حداثة زراعية والكتابات الت 

ً
ا تها تأثرت كثت  ية والممارسات  األدب والفنون  ،  كت 

 . (1)أخرى الفنية من جهة 

ينفهي منذ نهاية القرن الخامس عرسر حت  القرن  ، ما الحداثة الثانية فهي حداثة مدنية وصناعيةأ ت أخذ،  العرسر
 ش
ً
 تشكل كيانا

ا
  متكامل

ا
: خصيصة البنية الكلية،  امل ة وهي وخصيصة ،  املوخصيصة السياق الش،  ذا خصائص ممت  

عة الحداثية هي بنية المجتمع الحديث ووعيه لذاتهأبمعت  . (2)الوعي النوعي   . ن الحداثة والت  
مان(   ي  ،  ن الحداثة الثانيةأ ويرى )مارشال بت 

ي الشإمرت بمراحل ف 
،  كما يرى   وىلوتبدأ المرحلة األ.  املطارها التاريخ 

الثامن عرسر أمنذ   القرن  نهاية  وتستمر حت   السادس عرسر  القرن  الحياة  ،  وائل  يجربون  الناس  بدأ  وذلك حي   
 حقيقة ما يجربونأدون  ،  الحديثة

ً
ي تسعينيات القرن  .  ن يعوا تماما

وذلك  ،  الثامن عرسر ثم تبدأ المرحلة الثانية ف 
الفرنسية الثورة  قيام  العالم  ،  مع   عن 

ً
تماما يختلف  عالم حديث  ي 

ف  يعيش  بأنه  أحس  الذي  الثوري  وجمهورها 
ة ما المرحلة األ أ.  السابق ين  خت  ي مطلع القرن العرسر

ي هذه المرحلة تتسع  أخذو ،  فهي تبدأ ف 
ت عملية التحديث ف 

ي الفن والفكر وتحقق ثقافة العالم، لتشمل العالم كله بالفعل
عة الحداثة انتصارات مشهودة ف   . (3)النامية لت  

ي مرحلتها األوقد حققت التجربة األ
ي    وىل وروبية ف  وانطلقت من هذه  ،  الثورة الصناعية،  وربا أابتداء بشماىلي غرب 

اإل أالمنطقة    حركة 
ً
وتستنتيةيضا الت  ي 

الديت  ( عىل  أوتقوم  .  صالح  الحداثة   أساسن  أطروحة )ماكس فيت  حركة 
  أخالقياتوقد ساعدت  .  بي   الدين والسوق،  الفصل بي   الدين والدولةإىل    وقد سعت،  هذا العالم إىل    ديانية تنتمي 
ي  
الت  الصناعية،  رستها أالعمل  الرأسمالية  تأكيد    املالعو أهم  وكان من بي    ،  عىل تطوير  ي 

الحداثةأ ف  بروز  ،  سس 
ي التفكت  والعمل،  الثقافة العقالنية

 وممارسة. (1)والعادات العلمية ف 
ً
 .  بمعت  بلوغ العلم منهجا

 
  .149( تقويم نظرية الحداثة وموقف األدب االسالمي منها: 1)
  .62مدخل إلى نظرية، حنا عبود:  -( ينظر: الحداثة عبر التاريخ 2)
  .62( ينظر: م. ن: 3)
  .63( ينظر: م. ن: 4)
  .67-65مدخل إلى نظرية:  -اريخ ( ينظر: الحداثة عبر الت1)
  .109-108المصطلح والمفهوم، نايف العجلوني:  -( ينظر: الحداثة والحداثية 2)
  .29أمس واليوم وغداً، مارشال بيرمان:  –( ينظر: الحداثة 3)
  .، وينظر مصدره هناك113المصطلح والمفهوم:  -( ينظر: الحداثة والحداثية 1)
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 الحداثة وما بعد الحداثة   : األولالمبحث 

 )حداثة 
 
 ( لغويا

 
َ
ث
َ
   : َحد

ُ
   : ُيَحِدث

ً
   : حداثة وحدوثا

ً
 كان حديثا

َ
ء جد ي

ث  : مصدر الحداثة فعل   : حداثة.  السر
َ
ء  .  َحد ي

 السر
َ
ث
َ
َيَحدث َحد

 
ً
 و .  حدوثا

ا
 ،  ه هو أحدثوحداثة

َ
ث
َ
   : فهو ُمحدث وحديث وكذلك استحدثه وَحد

ُ
   : ُيَحِدث

ً
    : حداثة وحدوثا

َ
ء جد ي

السر
 
ً
ث : مصدر الحداثة فعل  : حداثة. كان حديثا

َ
 . َحد

ً
ء َيَحدث حدوثا ي

 السر
َ
ث
َ
 و . َحد

ا
فهو ُمحدث  ، ه هو أحدثوحداثة

 .  (3وحديث وكذلك استحدثه ) 
،  جاله  : حادث السيف،  كالمه  : وحادثه،  ول العمر أ،  وله وابتداؤه وحداثة السنأ  : مر َحِدث من األ وحداثة مصدر   
 أحدثو 

ُ
 .  (4وجده حديثا وهو نقيض القديم )  : ستحدثهأ بتدعه و أ وجده و أ : ه
 ا)الحداثة 

 
   : (صطالحا

الداعية   : الحداثة  الحركات  عىل  أطلق  مصطلح  ي  إىل    هي 
ف  القديم  عىل  والثائرة  ولدى    األدب التجديد  ي  الغرب 

ي العلوم اإل 
ي  ،  يةنسانالمختصي   ف 

ي الحديث خاصة بعد الحرب العالمية الثانية األدبوكان لها صداها ف  كما  ،  العرب 
ي تارة   أخرى بدأت الحداثة مرفوضة عند فئة وبنتها فئات 

 ( 5) أخرىباسم التجديد تارة وتحت شعار الصدق الفت 

ية من الداخل معتمدة عىل وسائل  نسانالتجديد ودراسة النفس اإل إىل   حركة ترمي  نها"أب ( بردابري ) وعرفها الناقد 
ي  إغلب الحركات الفنية جاءت بما هو جديد و أن  إ و ، فنية جديدة"

نها سمة بارزة من سمات فننا المعاض تكمن ف 
ي تعم ال

ي جاءت بها الحرب العالمية األكونها خت  ما يمثل الفوص  الحضارية والفكرية الت 
  وىل حياة المعاضة والت 

كت  مالئمة  أ   أشكالسع لخلق  أو    يخرج عىل األعراف السائدة  أسلوبكما استعملت الحداثة "لتدل عىل  .  (6)
 .  (7إلحساس وإدراك عرص جديد" ) 

الموضوع التصويري الذي ال يمكن   الفن التشكيىلي هي حركية  ي 
ي  والحداثة ف 

ي مختلف زواياها الت 
اإلحاطة بها ف 

ورة بغياب التشخيص بحيث تجعل الحركة الحداثية من داخل األ  ي انفتاحا ال يرتبط ض 
  شكالتعطي لألثر الفت 

 .  (8المتجسدة وهذا ما يمثل عظمة الفن التشكيىلي الحديث ) 
ي االستعمال المكثف لهذِه الكلمة    (الحداثة)تنطبع بواكت  مسألة  

ي األوساط الثقافية  المتمثلة ف 
لسعة انتشارها ف 

عىل الرغم من غموضها والتباسها من جهة وتعدد مدلوالتها من حيث: )هل الحداثة  ،  ية والفنيةاألدبوالسياسية و 
؟ هل هي التقدم  . (أم التاريخية؟، أم العدمية، أم النقد ، هي التغت 

ي وضعت لمفهوم  
فهي حقبة تاريخية متواصلة ابتدأت من  ،  وتنوعها   (الحداثة) وعىل الرغم من تعدد التعاريف الت 

ي ثم حركة  .  العالم بأرسهإىل    أقطار الغرب وانتقلت
حيث إنها امتدت منذ عرص النهضة ثم حركة اإلصالح الديت 

الفرنسية والثورة  ا،  األنوار  والثورة  الصناعية  الثورة  المعلوماتية،  لتقنية وتليها  الثورة  هي  ،  ثم  فكانت)الحداثة( 
ي النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر 

والتقنية والتكنولوجيا ،  العطاء لهذه الحقبة ف  وتعد  ،  وممارسة العلم 
ي الدولة الحديثة والتقنيات واألخالق والعادات واأل

 ف 
ً
 من التحرص  والتمدن متجليا

ً
الحديثة مع أنها   فكار هي نمطا

 . تنادي بالتجديد واالبتكار
ي مشاكل وجوده  نسانفلو رجعنا للموروث الفكري للحداثة فمنذ الفنون البدائية أيام كان اإل 

متفاعال ،  منصهرا ف 
ي  ،  بصورة جماعيةأو    فكرية بشكل فرديأو    مع محيط بال واسطة دينية

كان الفن يجسد الحياة )االنفعالية( الت 
 .  (9وتطوره وهو يتغلب عىل العقبات )  نسانتبدأ من الشعور بنمو اإل

األقطار والمدن   ي دول وأزمان مختلفة وأن بعض 
وإن الحداثة حركة عالمية ولدتها قوى مختلفة بلغت ذراها ف 

اث  باللمن إذ "يتطور مفهوم الحداثة بتطور اللمن  ارتباطوإنها مرتبطة  ،  عدت نفسها تطورا لذلك الت 
ً
فما  ،  وثيقا

ي 
 ف 
ً
ي هذه السنة" )   كان حديثا

 ف 
ً
فيما يتعلق بالفن فال ينطبق    (أما كلمة )حديث.  (10السنة الماضية ال يكون حديثا

 
  .131، ص1955عرب، المجلد الثاني، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ( ابن منظور: لسان ال3)

  .153، ص 1977( البستاني، بطرس: محيط المحيط، )قاموس اللغة العربية(، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، 4)
  .296، ص1988ربية والثقافة والعلوم، ( العايد، احمد واخرون: المعجم العربي األساسي، المنظمة العربية للت5)
 1987، ت: مؤيد حسنننن فو ي، دار المامون للترجمة والنشنننر، بغداد، 1(، ج1930 –  1890( براد بري، مالكم وجيمس ماكفارلن: الحداثة )6)

  .27ص -26ص
سننة العربية للدراسننات والنشننر، بيروت، ( ريد، هربرت: النحت الحديث )تاريخ موج ( ت: فخري خليل، مراجعة: جبرا إبراهيم جبرا، المؤسنن 7)

  .9، ص1994
  .103، ص 1992( التريكي، فتحي ورشيده التريكي: فلسفة الحداثة، مرك  اإلنماء القومي، بيروت، 8)
  .49، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق، ص1( الخطيب، عبد هللا: اإلدراك العقلي في الفنون التشكيلية، ط9)

  .30، ص22بري، مالكم وجيمس ماكفارلن: الحداثة، مصدر سابق، ص( براد 10)
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و  العصور إىل    قد ترجع  إنما عىل مدلول هذه الصفة كما تعرفها القواميس  ي أعمال بعض  أو    أعمال أقدم 
قد تعت 

 وزمانا بالدقة كما أنها من صنع أقطار ومدن ذات مساحات  .  الفناني   المعاضين
ً
ة ولذلك ال يمكن ضبطها مكانا كبت 

 بعض المدن كانت بمثابة المهد الذي تربت فيه الحداثة وكانت أماكن للفن والمعرفة واأل،  المنشودة
َّ
  فكار إذ إن

ي تلك المدن بيئات تحتضن كل ما هو جديد من تعقيد وتوتر خاص بحياة المدن "إذ  
ي الوقت نفسه نجد ف 

وف 
ال  هذه  ي 

ف  اإلدارية  نجد  ات  والتغت  التجديد  فيها  ونجد  أشدها  عىل  والتجارب  الحضارات  بي    االحتكاك  مدن 
ي األاالقتصادية و

 .  (11واألساليب " )  فكار الرسيعة وتدفق اللوار وتجمع اللغات المختلفة والتجارة ف 
ين هو ذروة نشاط )الحداثة( بسبب ما استخدمته من    الربااع األول من القرن العرسر

َّ
ية  اجتماعسياسية و   أفكار إن

ي بال استثناء   نطالقالتحرر واال إىل    جديدة وذلك من خالل الدعوة 
والقفل من هذه الدائرة  ،  من كل قيود الماص 

  .  والتصميم عىل منح الحساسية،  رحب الحياة البهيجة المستمتعة بنعمة الحريةإىل    الضيقة
ً
وال يخق  علينا أيضا

ي مجال  
الفرنسية    األدبأنها ظهرت ف  الثورة  الفنون وكانت  ذلك عىل جميع  ي بداياتها وانعكست بعد 

حدى  إ ف 
ي ساعدت عىل اإل   امل العو 

ي المنتجات  نسانالت 
 ف 
ً
ي مقدمة كتابه    ( بودلت  )ويعلن الشاعر  .  يةاألدبية مكانا فسيحا

ف 
 بدون إيقاع وبدون قافية: (يس)كآبة بار 

ً
 موسيقيا

ً
 شعريا

ً
ا  يتجىل  ،  " أن الحياة الحديثة تتطلب لغة جديدة نت 

ً
ا نت 

ي من المرونة ليتالئم مع النوازع الغنائية للروح
 ألنه سخر من جميع األنظمة  .  بما يكق 

ً
 محدثا

ً
وأعلن نفسه شاعرا

ي كل منظومة  
ي تحكم المجتمع ومشكلة ف 

ي طريقة والقواني   الت 
ي طريقة رؤية األشياء وف 

فكرية فقد أعاد النظر ف 
ي ظهرت الحداثوية وأندفع مفهومها الوليد   ( "إذن فمع )بودلت  .  التعبت  عنها ىل  إ الحماسة و إىل   ومع النقد البودلت 

ي 
 بالعالم الحديث مخضعا للفن األنواع األ ،  التضخيم الذاب 

ً
معرفة  من الفعل ومن ال  خرى فقد حاول التفكت  جماليا

 ( "12)  . 
اال ي بضالله عىل 

بانورامي شموىلي يلق  والمجتمع،  السياسة،  الفن،  قتصاد فالحداثة هي مفهوم  والنظام  ،  والفكر 
عليها ،  جتماعي اال  يطرأ  متجسد  مع كل  نفسها  تكييف  عىل  تعمل  متحركة  عملية  الكاتب  ،  لكونها  يعتقد  حيث 
ي لوفيفر) ي حي   عرف  .  فيها "عبادة الجديد من أجل الجديد"  (هت 

"أنها حضور الخالد من   بالحداثةا  (بودلت  )ف 
 .  (13الحاىلي " ) 

ي العصور القديمة (وتعرف الحداثة عند )هابرمراس
،  "باعتبارها مسالة وعي عرص ما يحدد نفسه بعالقاته بماص 

ي  .  (14الحديث" ) إىل    ويفهم ذاته كنتيجة انتقال من القديم 
وإذا كانت هذِه التعاريف يغلب عليها التصور الجلب 

 ومحاو 
ً
اب من  للحداثة نجد البعض اآلخر من المؤلفي   والكتاب حاولوا أن يكون تعريفهم أكت  وضوحا لي   االقت 

ي تصف الحداثة بها نفسها 
ي تعريفه للحداثة  (فذهب الكاتب )محمد سبيال،  الشمولية الت 

"هي مجموع    : القولإىل    ف 
و التقنية  التحوالت  والفكريةجتماعواال االقتصادية  من  العالم  ،  ية  بقاع  عت   ت  وانترسر )أوربا(  ي 

ف  حدثت  ي 
والت 

التقنية والعلم   اإل واتسمت بسيطرة  الكاتب  "  نسانوإرادة  إىل    ةاملنظرة فلسفية ش  (سامي أدهم )والحداثة عند 
ي تلك النظرة هو النظام القائم عىل مبدأ عدم التناقض ،  العالم مبنية عىل العقل

  استخدام وعىل  ،  والمبدأ اآلخر ف 
ي األبحاث والقضايا والمناهج

ي حي   يعدها المؤلف . العقل ف 
بمثابة "مهد يمارسه الفكر عىل نفسه  (عىلي حرب)ف 

ي عالقتها بذاتها 
 .  (15وخلق مستمر للعالم" ) ، انفتاح أقىص عىل الكون، ال يتوقف وبناء متواصل للذات ف 

ة من حيث ابتعادها القصدي وتحديدها الدائم    (الحداثة)وعىل الرغم من إن   يمكن تحديدها بوضوح كحركة متمت  
ي ا   شكاللأل 

ي المناهج والتوجيهات  ،  لفن والفكر األكت  تقليدية ف 
 بقوة من حيث تنوعها الداخىلي ف 

ً
 أنها تتمت   أيضا

ّ
إال

 حلبة التنافس المبارسر نتيجة ابتكارات تجاربااها، وهي حركة قلقة ال يقر لها قرار 
ً
فيما يطلق مصطلح  . تدخل غالبا

ة المجتمعات الغربية منذ عرص النهضة  ()الحداثة وتغطي مختلف مظاهر الحياة  ، اليومإىل   بوجه عام عىل مست 
إىل    ولقد وصل التقدم المستمر للعلوم والتقنيات وثورة التكنولوجيا ،  والسياسية والفنيةاالقتصادية  ية وجتماعاال 

ي ،  يةجتماعالحياة اال 
ورة الدائمة الت  ، انهيار المعايت  والقيم الثقافية التقليديةإىل    أدت  عالم التغيت  المستمر والصت 

 
  .214، ص 1998( تورين، اآلن: نقد الحداثة )والدة الذات(، الج ء الثاني، ترجمة: صباح الجهيم، منشورات و ارة الثقافة، دمشق، 11)
لنلنندراسننننننات والنن12) منؤسنننننسننننننة عنيننال  النحننداثننة(، ط،  )تنجن عننة  النتنخنلنف  مننارشننننننال: حننداثننة  بنينرمننان،    ،1993شنننننر،  ( 

  .65ص 
  .57، ص1998، 57( تورين، أالن: في الحداثة وما بعدها )مصاعر الحداثة(، ترجمة: قاسم مقداد ومحمود موفق، مجلة الكرمل، ع13)
 ، بيروت،39( هابرماس، يورغن: الحداثة مشننروع ناقص، ترجمة: بسننام بركة، مجلة الفكر العربي المعاصننر، مرك  اإلنماء القومي، العدد  14)

  .42، ص1998

  58، ص1994( حرب، علي: أسعلة الحقيقة ورهانات الفكر، مقاربات نقدية وجمالية، دار الطليعة للنشر، بيروت، 15)
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اال  ورة  الصت  هذِه  ي ظل 
بمختلف  جتماعوف  ممارسة  اتجاهية  بوصفه  الحداثة  لمفهوم  العام  السياق  تحدد  اتها 

 من الحياة يقوم عىل  ،  يةاجتماع
ً
بدأت منذ   (الحداثة)فيما يذهب آخرون أن  .  (16التغيت  واالبتكار )   أساسونمطا

ّ مجرى الثقافة،  سطورةعرص اليونان خالل سعيهم للتخلص من سيادة األ  ورفض الشمولية فيما بعد  ،  وإن تغت 
ي القرن الثامن عرسر ) 

 .  (17ُعدت الثورة الصناعية بداية الحداثة ف 
ي دخلت    (الحداثة) كما يمكن القول بأن  

ي تولدت عن عملية التحديث وتجارب التحديث الت 
هي البنية الفكرية الت 

الثقافة األ ي القرن الخامس عرسر وحركة اإلصالح الدينية )  وربيةفيها 
م( والثورة    1415منذ بلوغ عرص النهضة ف 

القارة األ ،  (م  1798)الفرنسية   اعات  )  (Colombsكولومبوس  )من قبل  ة  مريكي كأحداث واخت  م( وما  1492عام 
ي اكتشاف )غاليلو 

ي أيدي   (Galileoصاحبها من أحداث تقنية تمثلت ف 
لمركزية الشمس وسقوط القسطنطينية ف 

 .  (18م( ) 1453األتراك العثمانيي   عام )
ت تصوراتنا عن    (وظلت دوامة )الحداثة يائية غت  الفت   العلوم  ي 

ة من اكتشافات عظيمة ف  تتغذى من منابع كثت 
ية جديدة  إنسان*لخلق بيئات    ()التكنولوجياإىل    الذي يحّول المعرفة العلمية  نتاجومن تصنيع اإل ،  الكون وكأننا فيه
ة الحياة كلها   أخرىويدمر بيئات    ويولد  ،  قديمة ويرسع وتت 

ا
ي من أشكاال

 جديدة من الطاقة المتسقة والرصاع الطبق 
ي بهم توارث ديمغرافية سكانية هائلة تقتلع  

ي  إىل    ماليي   البرسر من مواطن آبائهم وأجدادهم وتلق 
البناء ف  أرجاء 

التقلب   رأسمالية شديدة  عالمية  من سوق   
ً
وأجرا مفاجئة  وبصورة  الرسعة  بالغ  نمو حضاري  من  حياة جديدة 

اال .  والتذبذب ومتوسعة بصورة مستمرة ودائمة ي حالجتماعوالعمليات 
الدوامة وتبقيها ف  ي تحدث هذه 

ة  ية الت 
ين باسم )التحديث  ي القرن العرسر

ورة باتت تعرف ف  ن ما يجدر التنويه به أهمية  إوكذلك ف، (Modernizationض 
 تنظر من خاللها   (التحديث)الفصل بي   نظرية  

ً
 معياريا

ُ
 وتقديرا

ً
ي تؤسس صيغا

ي أن تكون عليه  إىل    الت 
ما ينبع 

 للتطور ،  الحداثة
ً
 وهدفا

ً
وعا ي حد ذاتها بوصفها مرسر

   (التحديث)فنظرية  ،  ف 
ً
 إرشاديا

ً
،  تطرح الحداثة المنجلة نموذجا

الحضارية لها أبعادها   المجتمعات ذات الخلفية  ي 
الحداثة ف  إن  ي ضوء 

وهذا التعريف يكتسب معناه ودالالته ف 
رها ليس من باب عملية التجديد واإل  وط ذاتية فقط  بداعوشخصيتها وما يت  ي ينادي بها  ، ذات رسر

 كونها الت 
ً
دائما

وع تعددي  ذاتها مرسر التحديث بتقليدها هي  الموقف من تقييم  إىل    فالنظرة،  مؤيدو نظرية  اها  اعت  الحداثة قد 
العامة   القيم  بناء  إعادة  من  والموقف  وطبيعته  الرأسماىلي  عصفت  .  (1)النظام  ي 

الت  الحركة  استمرار  ي 
ف  وهي 

البيانات واأل ي إحداث قطيعة مع كل ما هو تقليدي وبلورة وتصور جديد للعالم    فكار بالتدريااااج لكل 
المساهمة ف 

 عن التصور التقليدي 
ً
 . (2)مختلف كليا
ي    (الحداثة)كما إن فكرة  

 بالصفة المؤقتة  –كتعبت  ثقاف 
ا
ي محدد انتقلت فعل

وهكذا  ،  موقع المضمون ذاتهإىل    تاريخ 
بالطبيع المنتهية  للمذاهب  المتتالية  )اال فالسلسلة  والتكعيبية  نطباعة  والمستقبلية  ية  والتعبت  والرمزية  ية 

ي الصفة المؤقتة كمحتوى ا يمكن  (والدادائية والرسيالية
 . (3)عتبارها بمعت  ما جوهر الحداثة وتحديد مبدئها ف 

 
 : سباب ظهورها أمفهوم ما بعد الحداثة و 
ب الحداثة فاعلة  ي  ،  والعقالنية،  )الذاتية ها من خالل مفاهيم سماتها  أفكار كانت 

والعدمية( فهي عملية بدأت ف 
ي )،  وظهرت الحداثة بفن جديد وفلسفة جديدة،  الغرب منذ قرون

ي المناطق األ أفقبل ذلك؛ كانت ف 
  خرىوربا( وف 

ها ،  من العالم خالل القرون الوسط ي هذا اليومأو    ثقافات وحضارات فقدت تأثت 
فعىل الرغم  ،  قل هذا التأثت  ف 

ي مفهوم )ما بعد الحداثة(    ( م )الحداثةمن مفهو 
الذي كان من المفاهيم المستعصية عىل التعريف والتحديد يأب 

و  والعلم  المعرفة  مجال  ي 
ف  المفكرين  من  الكثت   واضح  ،  والفن  األدبليشغل  مفهوم  الحصول عىل  إذ يصعب 

بأنه هالمي أ نه  أل   ومنجل؛  ي متغت  بي   الحي   واآل أأو    شبه ما يكون وصفه  ليه كموضوع علمي  إ ولو نظرنا  ،  خر ميت 
ت ما بعد الحداثة وغطت عىل الحداثات األ ،  أساسلرأيناه من دون   ؟ وما هي جذورها المفاهيمية  خرى فكيف انترسر

 والمعرفية ومرجعياتها التاريخية؟

 
  .4، ص2005، السنة األولى، 5( صالح، هاشم: مفهوم الحداثة في الفكر والفن، مجلة جسور، العدد 16)

  .16، ص47بعد الحداثة، مجلة فكر ونقد، ع( وطيفة، علي: مقاربات في مفهومي الحداثة وما 17)

  .17( المصدر نفسه، ص18)

  .8( بيرمان، مارشال: حداثة التخلف )تجربة الحداثة(، مصدر سابق، ص1)

 26، ص2006)مقاربة أولية(، ط، الدار العربية للعلوم، بيروت،  ( مسوحي، فارح: الحداثة في فكر آركون2)
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م من الحداثةإىل    تشت  ما بعد الحداثة داثة  كما عرف مفهوم ما بعد الح،  بعد الحدود أ إىل    بداية عرص جديد مت 
ي الواليات المتحدة األ ول األ أ

ت عىل الحياة  أإذ طر ،  ه من طرف السوسولوجي   والنقاد استخداموتم  ة  مريكي مر ف 
ي  جتماعاال 

الحياة  (مريكاأ) ية ف  ت معالم  إذ ظهر ما يسم بمجتمع ما بعد  ،  ابتداءا من الستينات مستجدات غت 
الكومبيوتر أو    الصناعة يعرف  ،  االستهالكمجتمعات  أو    مجتمعات  ما  تحت  تنطوي  المسميات  هذه  وكل 

ي تمثلت بمحاولة الوصول   ((Post Modernity بمجتمعات ما بعد الحداثة
تعريف  إىل    ومن بعض المصاعب الت 

 ما تكون غت  متوافقة مع بعضها
ً
. دقيق لمفهوم ما بعد الحداثة فمعظم التعريفات الشائعة تتسم بالغموض وغالبا

ي تحديد بداية محددة لمرحلة ما بعد الحداثة و ن جميع تأ( و 1)
ما بعد  )ن مقطع أ لك المحاوالت لم تعد دقيقة ف 

Post)   ي الحركة المابعدية ومن ضمنها حركة ما بعد الحداثة له دالالته الخاصة كون
ه  استخدامالذي يستخدم ف 

ي اإل 
ي إىل    شارة ليس عملية اعتباطية بقدر ما له من دور ف 

ي تحديد ماهية ما    ءحدوث شر
ز اختالف ف  ما وهنا يت 

ي اإل استخداميعنيه عند 
 . (2)بديل أو   رفض أو  تطور أو  والدةأو  نتيجةإىل  شارةه ف 

ي    ( كما نجد رأي )ميجان الرويىلي   
ي هذا المضمار ف 

ي  أهم  ن مصطلح ما بعد الحداثة يعتت  من  أ ف 
المصطلحات الت 

ي تحديد مصدرهأشاعت وسادت منذ الخمسينات ولم يهتم 
ي  إىل   فمنهم من يعيد المفردة، حد ف 

يطاب  المؤرخ الت 
ي  ) ي عام )  Arnold Toynbee)ارنولد توينت 

ولسون(  أ )تشارلس    مريكي والناقد األ   م( ومنهم من يربطها بالشاعر   1954ف 
ي الخمسينات

ىلي فيدلر)ناقد الثقافة  إىل    ومنهم من يحيلها ،  ف 
وجعل مفهوم ما .  (م1965ويحدد زمانها بعام )  (لت  

ي إ بعد الحداثة يدل عىل 
ت الفكر والمجتمع الغربيي   بعد منتصف القرن الماص  وهي الالعقالنية  ،  مارات ثالثة مت  

 به الحقبة األ .  والفوضوية والتشويش
ً
ةقاصدا ي   خت  ي تتسم باأ،  من التاريااااخ الغرب 

،  مللقلق وفقدان اال ي الحقبة الت 
ي عدة  

ي استعماله للمصطلح ف 
  1939)الصادر بي    (Study of History)من كتابه دراسة التاريااااخ  أجلاءوكان ذلك ف 

( يتعلق  إلذلك ف،  م(1945و   ي  بمراحل وظروف تاريخية  أساسن المدلول المعط لما بعد الحداثة وفق )توينت 
ً
ا

وانهيارها   الحضارات  بقيام  صلة  لها  مسائل  المؤرخ  فيها  فيناقش  الغربية  التاريااااخ) للمجتمعات  التطور  ،  نهاية 
 من قبل بعض المفكرين اآل إىل    ضافةإ والتشاؤم( و 

ً
خرين منهم )فيدريكيو دي اونيس  ذلك كان المصطلح مستخدما

Federecio de Onis)    و(  دادىلي فيتسDadley Fitts)    و(برنارد سميث  Bernard Smith)  ،  وكذلك استخدم الناقد
ي ميادين ليست فلسفية)

ودالاللته القريبة مما هو    (م1975هذا المصطلح بدءا من عام )  أخذ إذ ،  تشارلل جينكل( ف 
ي استمرار الحداثةأو   متداول اليوم

 .  (19وتجاوزها )  ملاوجة الشفرات كما يوحي اللفظ ذاته الذي يعت 
ي التصنيف ومن ثم  مراوغ كمفهوم يتجنب بقدر اإل أو    فما بعد الحداثة مصطلح مظلل

مكان الرغبة الحداثيوية ف 
النوعية والدعوةالتحديد ذلك ألأو    التعيي    التحول والتخطي  إ إىل    ن ما بعد الحداثة هي االنتقاء للصيغ  مكانية 

 .  (20المستمر لتصنيفات الحداثة ) 
الفيلسوف   ليوتار)ويستعت   فرانسوا  )ما   (جان  األ  مصطلح  الثقافة  من  الحداثة(  علماء  ة  مريكي بعد  تداوله  كما 

ي  )وقصد بهذا المصطلح  ،  والنقاد   جتماع اال 
  األدب ثرت عىل ضوابط وقواعد العلم و أحالة الثقافة بعد التحوالت الت 

) ابتداءا من نهاية القرن التاسع عرسر ين  أإذ أكد )ليوتار(  ،  والفنون  ي القرن العرسر
ن التحول الذي طرأ عىل العلم ف 

 وخاصة المجتمع األ 
ً
ا  كبت 

ً
ي شهدت تقدما

ي المجتمعات الت 
المصطلح  إىل    لذلك لجأ ،  مريكي وبالضبط ف  استعارة 

الذي   قانونه  ويتغت   العلم  وضع  فيها  يتجسد  بيئة  فيه  إىل    يخضع من  تعيش  الذي  نفسه  الوقت  ي 
ف  تبدل 
ي مرحلة ما بعد الصناعة وثقافات مرحلة ما بعد الحداثة وعند  

ي ) المجتمعات ف 
"هي الوضع الذي    : (ديفيد هارف 

وع األ  وتشتق ما بعد الحداثة جماليتها من نوع الرصاع مع واقع التملق  ، نوار وجد العالم به نفسه بعد تحطم مرسر
 .  (21راك الفوضوي" ) والراهنية والح

ي فاتيمو ) يطاىلي لقد طرح الفيلسوف اإل  
ي كتابه )نهاية الحداثة (Gianni Vattimaجياب 

  مصطلح ما بعد الحداثة ف 
The End of modernity) ،ي والسعي نحو المستقبل

ي تجاوز الماص 
ه بأنه يعت    (بعد)ن لفظ أ و ، فهو يحاول تفست 

ي الجملة  
ي  ،  منطق تطور الحداثةإىل    تشت    (ما بعد الحديث)ف 

  تأسيس  اتجاهوبشكل خاص فكرة تجاوز نقدي ف 

 
  .144، مصدر سابق، ص3( مطر، اميرة حلمي: مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، ط1)

ة، رام هللا، ، مؤسننسننة الكرمل الثقافي51( حديدي، صننبحي: الحداثة، ما بعد الحداثة )ماذا في الما بعد من قبل ومن بعد  ( مجلة الكرمل، العدد  2)

  .52، ص1997
  .18، ص1994( رو ، مارجريت: ما بعد الحداثة، ت: احمد الشامي، الهيعة المصرية للكتاب، القاهرة، 19)
  .48، ص2000( ابو اصبع، صالح، واخرون: الحداثة وما بعد الحداثة، منشورات جامعة فيالديفيا، عمان، االردن، 20)
  .205اثة، مصدر سابق، ص ( خريسان، باسم علي: ما بعد الحد21)
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لمصطلح  استخدامن  إ ،  جديد  الحداثة    ما )ه  تجاوز    (Post Modernityبعد  عىل  للداللة  ي 
الحرف  بمعناه 

كمفهوم مركب متعدد    (نك كاي )عند   (ومن هذا المنظور يتجىل مصطلح )ما بعد الحداثة. (Modernity)الحداثة
ي يجمع بينها هدف واحد األ

ي عدد من الظواهر المنوعة الت 
ي  ،  وجه يتجىل ف 

هو محاضة فرضيات الحداثة وما ينبت 
( ي 

ثقاف  ونتاج  مواقف  من  هي  .  (22عليها  الحداثة  بعد  ومفاهيمها   أساسفما  الحداثة  قيم  من  ،  التحديث 
ي ديفيد  ) و    ( جيمسون)  أمثالفالماركسيون الجدد  

،  يرون بأنها رأسمالية راديكالية متشعبة ومتداخلة ومهيمنة  (هارف 
المستمر بالتغيت   ي سلسلة كتبها  .  وكذلك متحركة 

ي حي   ف 
إذ    (يهاب حسنإ )ف  والثمانينيات  السبعينيات  خالل 

 للنقد ) أ  استطاع
ً
ا  متمت  

ً
 ونهجا

ً
 جديدا

ً
ي    كما ظهر .  (23ن يجعل ما بعد الحداثة علما

مصطلح )ما بعد الحداثة( ف 
جديدة   تاريخية  حقبة  ليمثل  السبعينات  عىل  ا بداية  أكد  من  فهناك  متعددة  مسميات  التحوالت  أتخذت  نها 

ف والمعرفية  مثل  االثقافية  تسميات  لها  المت )ختار  المكتمل)،  (خرةأالحداثة  غت   ي 
الحداب  وع  بعد  ،  (المرسر )ما 

 من هذا كله تستانطالق.  (24)   (الحداثة
ً
ان مفهوم  ا الباحثة  ومتشابك  (الحداثة  بعد   ما )نتج  ، هو مفهوم معقد 

العمارة  استخدامومصطلح مرتبك ومتباين بي   مدلوالته و  احتضنته من فنون  ي 
الت  الميادين والقطاعات  ي 

اته ف 
يجاد تعريف موحد لها مع  إ لمام بمفهوم ما بعد الحداثة و ومن الصعب اإل،  والقصة والفلسفة  األدبإىل    والرسم 
 لهذا المفهوم من األ أ العلم  

ً
ذهان وصاغوا  ن العديد من محاوالت المفكرين والنقاد ما بعد الحداثي   التمسوا تقريبا

 للباحثي   والدارسي   
ً
 هاما

ً
ي ليشكلوا مرجعا

 . المصطلحات بشكل منطق 
ي حدثت  االقتصادية  وبعد التحوالت  

ي الغرب منذ عرص النهضةوالسياسية والفكرية الت 
ي القرن  أ ،  وتبلورت ف 

ي ف 
 باإل 

ً
ي وبالثورة الفرنسيةالخامس عرسر مرورا

ي  أ   (العقلنة) ومع تمت   عرص النهضة بظهور ما يعرف با،  صالح الديت 
 االقتصادية  ية وجتماع تنظيم وضبط الحياة اال 

ً
 عقالنيا

ً
حكام وضوابط  أوفق ما جاء به العقل من ،  والفكرية ضبطا

ء للفحص من قبل العقلإ وكذلك   ي
ي    فا،  خضاع كل شر )الحداثة( قدمت نفسها كبنية فكرية ذات طابع ميثولوح 

ي بداية الخمسينات الذي    (ما بعد الحداثة)وهنا تبلور وظهر فكر    (الفاعلية وغياب الغايات،  الحرية،  )العقل
ف 

الال  مظاهر  وانفتح عىل  والدين  لينها  والمقدس  والعاطفة  والمتخيل  ذات  أ،  عقل  الصارمة  العقالنية  تجاوز  ي 
ى كا)الماركسية( و ي الذي ارتبط بنظريات كت 

ى    (التحليل النفسي )الطابع النسق  ونحو تشتيت هذه النظريات الكت 
ء  ي

 .  (25والطبيعة )   التاريااااخ،  القادرة عىل تفست  كل شر
ي هي محاولة لبيان تطور الحداثة نفسها وانتقالها إىل    ت الحداثة مسارها حت  وصلتأخذو 

،  ما بعد الحداثة والت 
ي والفكري نجد  إىل    وعندما ننظر 

ي الغرب لل أالمستوى الثقاف 
 تبلور ف 

ً
 فكريا

ً
إىل    شارةن ما بعد الحداثة تشكل تيارا

النصف   ي 
ف  الحاصلة  العلوم  التحوالت  ي 

ف  وكذلك  التقنية  ي 
وف  المعرفة  ي 

وف  الوعي  ي 
ف  ين  العرسر القرن  من  ي 

الثاب 
تمثل تخطيا للحداثة،  يةنساناإل  لها أو    وهي ال   

ً
بقدر ما هي حداثة عميقة حداثة بدون    استغناءأو    تجاوزا عنها 

الداخىلي للحداثة كتجاوز  فهي عدمية جديدة وفق المنطق ،  أسطورةوما بعد الحداثة معناها حداثة بدون  ،  وهامأ
ي حي   هي تعميق لمسار الحداثة

 لعمقها الصائر من  أرسعة ثانية للحداثة بمعت  أو  ،مستمر لنفسها ف 
ً
نها استمرارا

 لذاتها
ً
الحداثة.  حيث هي نقد مستمر وتجاوزا   فكار تاريااااخ المجتمعات واألإىل    وهناك من يعيد مرجعية ما بعد 

الثورة الصناعية واآللة العمالقة  وربيةاأل ي طغيان 
والعالقات   نسانفظهر فكر يتلمس قلق الحضارة وغربة اإل ،  ف 

ي  26ية ) جتماعاال 
الت  الصناعية  فالثورة  اإل أ(  المجتمع  ي 

تعقيدات شت  ف  ي برزت 
ما حققته من  إىل    ضافةإ،  نساب 

ي وتطوير للمجتمع
ي الوقت ذاته عىل العقل اإل ،  تحرك تاريخ 

ي وقد طرحت ف 
فحركت جميع  ،   تساؤالت عدةنساب 

نا باكتشاف ). وهام العالم وحقائقهأقدراته عىل تحدي  مريكا( كذلك  أومنهم من يجعل بداية ما بعد الحداثة مقت 
ي  إىل    إنسانول  أرسال  إ ن )الحداثة( بدأت مع  أ

ي بدأت بعرص جديد من التاريااااخ    (م  1969)مريكا عام  أالقمر ف 
والت 

ي اإل 
العالم دخل مرحلة جديدة بكل  ،  نساب  الثانية لكون  الحرب العالمية  البعض من المفكرين بنهاية  كما يقرنها 
ي 
اال،  ء شر أم  السياسة  التكنولوجيا   قتصاد سواء عىل مستوى  أم  الثقافة  ذلك،  أم  الحرب  إىل    مقابل  نهاية  جعل 

( وتراجع األ الباردة وتفكك )االتحاد ال ي
ي  سوفيت 

يديولوجيا بداية لمرحلة ما بعد الحداثة ونهاية لمرحلة الحداثة والت 
ي بنهايته انته عرص األ   (م  1989-1789)امتدت من  

ي .  نواروالت 
ي فالسر

التاريخ  ما )الذي يرفضه    ءوعىل السياق 

 
  .5، ص1999، الهيعة المصرية للكتاب، القاهرة، 2( كاي، نك: ما بعدالحداثية والفنون االداعية، ت: نهاد صليحة، ط22)
  .29( بروكر، بيتر: الحداثة وما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص23)
  .4، ص1997رمل الثقافية، رام هللا، ، مؤسسة الك51( حديدي، صبحي: ما بعد الحداثة، مجلة الكرمل، العدد 24)
  .523( سبيال، محمد: مخاضات الحداثة، مصدر سابق، ص25)
  .12، ص1997، مؤسسة الكرمل الثقافية، رام هللا، 51( دراج، فيصل: ما بعد الحداثة في عالم بال حداثة، مجلة الكرمل، العدد، 26)
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   ( بعد الحداثة
ً
 ذاتيا

ً
فما بعد الحداثة نمت من خالل الحداثة وبالطريقة ،  ليس هو التاريااااخ الذي يمتلك معت  وهدفا

ي نمت بها الحداثة من خالل الواقعية )
 . realism) (27)نفسها الت 

ي 
ي العلم واالأمر  وعند النظر ف 

  نسان وتعكس صورة اإل ، والسياسة قتصاد الحداثة وتجلياتها وهي تجليات تتبدى ف 
ي من جهة العالم 

ي العلم وتبدي اإل إف،  الحداب 
ي العالم    نسانن تجىلي الحداثة ف 

شهد عن سمة  أمر    هو   إنما الحداب 
ي وهي قضية مطلقة أل  (القضية العلمية)

ي حي   يت  ع  28ن تفندها الوقائع ) أوقات ي وقت من األأنها ال يمكن ف 
( ف 

ي سياق حول المجتمعات األ   (ليوتار)
 ما يسميه بالعرص ما بعد الصناعي ف 

ً
والثقافات ما يعرف بالعرص  ،  كت  تطورا

ي 
وعية عن خطاب الحداثة و،  ما بعد الحداب  ى)المرسر ي تقدم ك  (حكاياته الكت 

يقية كلية تقوم الذات  نماأالت  ط ميتافت  
ي لتحد  اويرى من موقع  ،  العظم للتاريااااخ ي المجتمع المعلومات أي ما    يتهأشكالبستمولوح 

وعية المعرفة ف  بمرسر
ي أو    ،بعد الصناعي 

ي   (كما يهدف وصف )ليوتار،  ما بعد الحداب 
تحقيق سياسة عىل التعليم  إىل    للوضع ما بعد الحداب 

ي ال أبالخالفا 
  ي بالرصاعات الت 

ا
 عادال

ا
  أوهكذا  ،  يمكن حلها حل

ً
 لغويا

ً
وعا ي مرسر

صبح تعريف الوضع ما بعد الحداب 
(Liguistic Projrct)  (وتعلز )ما بعد الحداثة   

ً
جوازي الكالسيكي  أو    بوصفها منطقا  وانسحاق المفهوم الت 

ً
مفهوما

وتالشيه اإل ،  للفرد  المذهب  ي وتوصل 
)نساب   Humanisme)    انحاللهإىل المنظرين  ،  نهايات  تفكت   ي 

ف  فيسود 
ي ما بعد الحداثة للذات  أو   ية مفهوم الفرد أشكال لسنيي   وحت  النفسيي   موقفان من السوسيولوجي   واأل

يمثل نق 
جوازية لمفهوم الحداثة نفسها  ي ترتد  ساسبوصفه القيمة األأو    ،للفرد بحد ذاتها أو    الفردية الت 

الت  القيم  إية  ليها 
ز مفهوم اإل إ   خرىاأل  سباب ظهور  أوعند الحديث عن  .  (29الفرد هنا بوصفه من ما ورائيات الحداثة )   –   نسانذ يت 

ى خاصة الفكرية ال يمكن  إما بعد الحداثة ف ن تكون نتيجة لسبب واحد بل عادة ما تحدث  أن التحوالت الكت 
ويرجع كثت  من الباحثي    ،  ثت  أية وبارزة الت أساس املمتعددة ومتداخلة لكن يكون من بينها غالبا عو   املبسبب عو 

ي )نيتشه( الذي نادى بموت )اإلالفيلسوف األ إىل   صول هذا المذهبأ
له( وقد  با)اإل  االعتقادبمعت  موت ، له(لماب 

ن تكون منظورات ووجهات نظر  ألة ال تغدو  أوالمسحمل عىل المطلق فنادى بأن كل العلوم هي اعتقادات خاصة  
 به الفيلسوف الفرنسي ما    (نيتشه)كما سار عىل خط  ،  نهيار العقىلي اال إىل    وقد انته به الحال،  مختلفة

ً
ومتأثرا

ي 
ي ) أعمق المفكرين المعاضين أالذي يعد من   (ميشيل فوكو)بعد الحداب 

ي الفكر ما بعد الحداب 
 ف 
ً
 .  (30ثرا

 
اكناديمينة الفنون، وحندة  –م، مراجعنة: سنننننمير سنننننرحنان، مرك  اللغنات والترجمنة  ( ايجلتون، تيري: اوهنام منا بعند الحنداثنة، ت: منى سنننننال27)

  .57، ص2000االصدارات والدراسات النقدية للنشر، القاهرة، 
  .32، ص2005، دار الهادي للطباعة والنشر والتو يع، بيروت، 1( الشيخ، محمد: جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد، ط28)
، مراجعة: حسنننين طلب، المجلس االعلى للثقافة والنشنننر،  1نحو )فلسنننفة ما بعد الحداثة( ت: إيمان عبد الع ي ، ط    ( وليافر، جيمس: ليوتار29)

  .48، ص 2003القاهرة، 
  .14، ص 1998( تورين، االن: المجتمع ما بعد الصناعي، ترجمة: موريس جالل، و ارة الثقافة، دمشق، 30)
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ي  
 سمات الحداثة وما بعد الحداثة   : المبحث الثاب 

  سمات الحداثة 
الذي أصبح    نتاجأي أنها تؤكد وجود عالقة قوية تربط بي   اإل ، ويصنعه بيده  نسانتؤكد الحداثة عىل ما يفعله اإل 

وبي   تنظيم المجتمع الذي ينظمه القانون والحياة  ،  من ناحية  دارةأكت  فاعلية بمساعدة العلم والتكنولوجيا واإل 
ي تقام بي   اإل ،  أخرى الشخصية وتساعده عىل التحرر من الضغوط من ناحية  

وبي   التنظيم    نتاجوهذه الصلة الت 
ي بط بي   الفعل اإل تعتمد عىل "العقل" هو وحده الذي يمكنه من الر 

 .  (31 ونظام العالم) نساب 
األ ي بدايتها 

الحداثة ف  اإل   وىل إذن  الفكر  ي أكدت قدرة 
وللمنطق  نساب  الحقيقة بشكل يخضع للعقل   عىل تفست  

ي فهم وصياغة وتفست  واقعها 
ي الكون يتسع تدريجيا    نساناإل   أخذ لذلك  ،  وأكدت دور الذات الحرة العاقلة ف 

دوره ف 
موقع القوى العليا وأختق  التمايل بينه وبي   تلك القوى ليحل محلها عند كثت  من مفكري الحداثة  إىل    حت  وصل 
ية و إىل    مما أدى،  المتأخرة عة  إ ربط القيم بالذات البرسر ي األخالق ومن ثم إنكار ثبات القيم والت  

ىل النظرة الواقعية ف 
ها    نسانبقدرات اإل   يمانق هذا اإل وراف،  لحاديةاإل ها عن غت  ي تم تمت  

بروز أهمية وقيمة العلم والمعرفة العلمية الت 
المعارف أنواع  التكنولوجيا مما كان له،  من  العلمية عىل تطور  المعرفة  اإل أثر    وساعد تطور  ي حياة 

  نسان أكت  ف 
 .  (32ية والثقافية) جتماع واال االقتصادية 
ي الغرب منذ عرص النهضةاالقتصادية  التحوالت  إىل    وهذا يشت  

ي حدثت وتبلورت ف 
أي  ،  والسياسية والفكرية الت 

الفرنسية وبالثورة  ي 
الديت  باإلصالح  مرورا  عرسر  الخامس  القرن  ي 

يعرف  ،  ف  ما  بظهور  النهضة  عرص  تمت    وقد 
وفق ما جاء به العقل من  ، ا والفكرية ضبطا عقالني االقتصادية  ية وجتماعأي تنظيم وضبط الحياة اال ،  ب)العقلنة(

العقل،  أحكام وضوابط قبل  من  للفحص  ء  ي
شر إخضاع كل  تقليد  ،  وكذلك  والعقالنية  بالعقل  الحداثة  ربط  إن 

ي يعود 
ي الوصولإىل    فلسق 

ورته ف  اليقي   مرورا بمنتقدي العقالنية الذين  إىل    ديكارت الذي أكد أهمية العقل وض 
ي    الال   تجاهاتخذوا اال 

هم وطرحهم آلرائهم كما هو الحال مع نيتشه) عقىلي ف  نقلب عىل  ا الذي  ،  (33طريقة تفكت 
ي فأصبح  

العقالب  يعرف ب"الالعقالنية" وذلك ألن  اتجاهالتفكت   ه وآراءه نقيض لما كان سائدا من قيم  أفكار ه 
 . وعادات وتقاليد

الحداثة تمثل محاولة لبيان تطور الحداثة نفسها  وما بعد  ،  ما بعد الحداثةإىل    ت الحداثة مسارها حت  وصلتأخذ
ي الغرب  إىل    وعندما ننظر ،  نتقالها ا و 

ي والفكري نجد أن ما بعد الحداثة تشكل تيارا فكريا تبلور ف 
المستوى الثقاف 

ي التقنية إىل    شارةلل 
ي المعرفة وف 

ي الوعي وف 
ي العلوم اإل ،  التحوالت الحاصلة ف 

ي  ،  يةنسانوكذلك ف 
وقد تظهر لنا ف 

الحداثة الحداثة ال تمثل تخطيا للحداثة،  مرحلة جديدة من مراحل  القول أن ما بعد  أو    تجاوزا لها أو    ويمكننا 
فهي  ، أسطورةحداثة بدون أوهام وما بعد الحداثة معناها حداثة بدون  ، عنها بقدر ما هي حداثة عميقة استغناء

 .  (34مستمر لنفسها)عدمية جديدة وفق المنطق الداخىلي للحداثة كتجاوز 
لذلك كان مفهوم ما بعد الحداثة يقصد منه المقابلة بي   بعض توجهات الحداثة الرئيسية وبي   توجهات حداثية  

ين متأثرة بآراء مفكرين حداثيي   متأخرين مثل    خرىبدأت هي األ  ي من القرن العرسر
ي النصف الثاب 

تظهر واضحة ف 
ي تأكيدهم ال 

هم ف  ي نيتشه وماركس وفرويد وغت  وال يمكن  ، عقالنية وحيادية أخالقيا تفرس الواقع والسلوك البرسر
ي لوجود تعددية هائلة و 

ي هذا الفكر) اعد كل الفكر المعاض فكرا ما بعد حداب 
 .  (35هتمامات متنوعة ف 

 عند مفكري وفالسفة ما بعد الحداثة وال سيما أن نيتشه يمثل بداية    فكار كان لأل
ً
ي طرحها نيتشه صدى واسعا

الت 
الحداثةانطالق بعد  ما  األ،  ة  من  لكثت   الجريء  لطرحه  وع    فكار نظرا  ومرسر واإلرادة  العدمية  مثل  والمفاهيم 

ها  . السوبرمان وغت 

ق فكر ليوتار أ استطاع وقبل أن نبحث سوية عن األثر النيتشوي الذي  ي نظرة عىل نظرة ليوتار  ،  ن يخت 
دعونا نلق 

ه "لما بعد الحداثة" ي يمر بها العالم اليوم أي تفست 
ه لألحداث الت   .  للعالم وتفست 

 
  .19، )تقديم(، ص1997ر مغيث، المجلس األعلى للثقافة، تورين، آالن: نقد الحداثة، ترجمة أنو -1
عاصنننرة،  أ. حمدي، فاتنه: الفلسنننفة العربية المعاصنننرة وآراء ما بعد الحداثية في المعرفة والعلم واألعالم، في كتابة تاريخ الفلسنننفة العربية الم -2

  .420، ص2002أعمال المؤتمر الفلسفي العربي الثالث لبيت الحكمة، 

  .74ص -73، محمد: دفاعا عن العقل والحداثة، صسبيال -3

  .81ص -80سبيال، محمد: دفاعا عن العقل والحداثة، ص -1

فاتنة    كتابة تاريخ الفلسنننفة العربية المعاصنننرة، بحث بعنوان)الفلسنننفة العربية المعاصنننرة وأفكار ما بعد حداثية في المعرفة والعلم واالعالم( أ. -2

  .419حمدي، المصدر السابق، ص
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"اال  بمرحلة تسم  اليوم  يمر  العالم  أن  ليوتار  بعد"تصاىلي اال   نفجار الحظ  تفكك  ،   عن  يسوده  العالم  أن  ورأى 
ي المعرفة  اتجاهالمذاهب والنظريات واال 

ي  ،  ية والعلميةاألدب ت الفكرية ف 
ي من غياب أنساق المعتقدات الت 

ويعاب 
ه وقيمه وسلوكياته وعالقاته باآلخرين  نسانتوجه اإل  ي تفكت 

ي تتمت   بها مرحلة ما بعد  ،  ف 
وهذه المظاهر هي الت 

ي كتابه "الوضع ما بعد الحداثة " )،  (36الحداثة) 
حي   نجده    -The Postmodern Condition)وهذا ما أ وضحه ف 

اض  يقول: "بداية يقوم هذا الكتاب عىل  ما يعرف بعرص  إىل    ودخولها ،  أن حال المعرفة يتغت  بتغت  المجتمعات  افت 
الثقافة،  ما بعد التصنيع التغت  ،  مرحلة تعرف بمرحلة ما بعد الحداثة"إىل    ودخول  الخمسينات  إىل    ويرجع هذا 

ينمن القرن   ي أوربا")ا ما يعرف ب"إىل أو   العرسر
 .  (37كتمال إعادة البناء ف 

ي هذا الصدد بما يسم ب" الرسد"
ي التفكت  وحالة من حاالت الذهن اإل ، طرح ليوتار ف 

ي الذي يمثل طريقة ف 
  نساب 

ها ومناقشتها  الحداثة عىل النحو  وفرس كال من الحداثة وما بعد  ، يتم من خاللها عرض الحقائق والمعارف وتفست 
: إن الحداثة تشت   ي

وعية لنفسه باإلحالةإىل   اآلب  ي يستند إىل  العلم الذي يحاول تحقيق المرسر
  رسد إىل  خطاب فوف 

يقية نابعة من أذهان عاقلةأو   .  (38والتصديق)   يمانعدم اإل إىل   أما ما بعد الحداثة فإنها تشت  ، حكاية ميتافت  
ي الحضارة الغربية  نقدا لكل ما يمثل فكر ما بعد الحداثة 

ي حقيقة األمر  ، كان سائدا من تدهور وانحطاط ف 
لكنه ف 

ا خاضعا للعقل واألخالق العقائدية استخداممؤسساته التقنية    استخدامالهاوية لعدم إىل  انحدار الغربإىل   يشت  
أو ا ويبدو أن كل من نيتشه وليوتار كانا قد  ،  يةجتماعواال  المعتقدات    دور سقوط   كتشفا أهمية  ي بعض 

و تالشر
للتنوير ،  الغربية با لذلك كان  ،  إذ أن كال منهما يعد ناقدا  نا باهتمام ليوتار  الغربية مقت  الحضارة  تمام  اهنحطاط 
أن يستخلص من مشاهدة  ،  نيتشه يحاول  الغربية و ا فهو  الحضارة  إليها  ،  نهيارها ا نحطاط  ي توصل 

الت  والنتائج 
ي توصل لها نيتشه  ليوتار 

الت  ي فكرة اال ،  ال تختلف عن تلك 
التفكت  ف  أننا نجده يرصح قائال: "يجب  نحطاط  إذ 

ي مسودات إرادة القوة )صيف 
 .  (39()1889خريف  – بإتباع الخط الذي رسمه نيتشه ف 

  –قسم ليوتار العدمية، يتها مثلما عالجها نيتشهأشكالوقام بمعالجة ،  تأثر ليوتار بالتفست  النيتشوي "للعدمية"
:  إىل  -كما فعل نيتشه  قسمي  

 .   عدمية الضعف -1

 . عدمية القوة -2
ي فهي فاعلة،  القسم األول من العدمية منفعلة

الثاب  ء يمتلك    يعرف ليوتار العدمية عىل أنها ،  أما القسم  ي
"ال شر

ء فيها يمتلك قيمة"أو    ،قيمة " ي
ي "لم يعد أي شر

وهذا التعريف يقوم عىل تفست  ما جاء به نيتشه ،  هي المرحلة الت 
ي يمر   التفست  السيكولوح  ي وقف عليها ليوتار وهذا 

الت  الوحيدة  الحالة  من عد العدمية حالة سيكولوجية وهي 
 بثالث حاالت: 

المعت  غت  موجود   : وىلاأل ي كل حادث معت  معي   لكن هذا 
اإل   : والثانية.  عندما يحصل ف  ض   نسانعندما يفت 

 . إذ أن وجوده جلء من هذا الكون، وجود نوع من "الكلية" لكن هذه الكلية غت  موجودة

ورة فيسع وراء عالم آخر   نسانهي عندما يكتشف اإل   : الثالثة  الحالتي   السابقتي   وال يوجد أمامه إال وجود الصت 
ي ،  هو غت  هذا العالم 

ي إال الحاجات النفسية،  يعده العالم الحقيق  ،  لكنه يكتشف بعد ذلك أن هذا العالم اآلخر ال يلت 
ةفتنشأ الحالة األ ، وال يسمح له بمثل هذا البناء  ) نيمامن العدمية وهي عدم اإل  خت  ي

يق   .  (40بوجود عالم ميتافت  
( ينتج غياب الرسد وغياب المرجعية والمقاييس    يمانونتيجة لظهور هذه الفكرة )فكرة عدم اإل  ي

يق  بعالم ميتافت  
الكلية الفكرة هي فكرة ،  والقيم  اإل وهذه  القيم له"موت  إمكانية  ،  " عند نيتشه وتخطي  الغياب عىل  ويؤثر هذا 

ح ليوتار اللجوء تقويم كل حالة بمفردها وهذا ما  إىل    إعطاء أحكام تقويمية وذلك لغياب المقاييس العامة فيقت 
 .  (41يسميه بالوثنية وهي تقابل عدمية نيتشه)

 
  .7(، المصدر السابق، ص5-4أوراق فلسفسة )كتاب غير دوري(، ليوتار وما بعد الحداثة بقلم )أحمد أبو  يد(، عدد ) -2

  .360ص -359فرج، يحيى: مقاالت جديدة في الحداثة وما بعد الحداثة، ص -1

المعرفة والعلم واإلعالم، في كتابة تاريخ الفلسنفة العربية المعاصنرة، أعمال  حداثية في    -حمدي، فاتنة: الفلسنفة العربية المعاصنرة وآراء ما بعد-2

  .424ص -423، ص2002المؤتمر الفلسفي العربي الثالث لبيت الحكمة، 
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ي يصل إليها المرء 
ولم يعد يرى أمامه  ،  المبادئفتنهار من حوله كل القيم وكل  ،  العدمية هي إذن نقطة الصفر الت 

ء قد  ،  سوى العماء  ي
وهذه مرحلة من  ،  قيمة ألي مبدأ أو    ولم يعد يقيم وزنا ،  نهار وحط من قيمته وقدرها كل شر

جديدة تساعده    ئ بناء قيم جديدة ومباد  أساسيجب عليه تجاوزها ويكون هذا التجاوز عىل    نسانمراحل حياة اإل 
 .  رتقاءعىل النهوض وعىل اال

ي يلجأ إليها المرء بعد تحديه للعدميةا 
ي تحديد الجهة الت 

ي تحقيق  ،  ختلف كل من نيتشه وليوتار ف 
لكنهما يتفقان ف 

ي  إىل    أي يتوجه  -  حسب رأيه   –أصحاب الثقافة العليا  إىل    يتوجه نيتشه،  الغاية
  تأسيسالطبقة األرستقراطية ف 

ي تجاوز أزمة العدمية
ي تحديد الجهة  ،  طبقة العمال الكادحي   إىل    أما ليوتار فإنه يتوجه،  البناء وف 

ي كل منهما ف 
ويلتق 

ي ينطلق منها) 
 .  (42الت 
   : سمات ما بعد الحداثة 

سلطة    أصبحتو ،  التهديم والتهشيم إىل    تجهتا نها تركت العقل و إ إذ  ،  ا ال عقالنيا اتجاهما بعد الحداثة    اتجاه كان  
األ  الرأسمالية  تديرها  تحولتة  مريكي العقالنية  ي 

المعلوماتية  إىل    الت  بعد  الصناعية  –)ما  بعد  العنف  إىل    (ما 
 .  (43ستغالل النفوذ والمصالح المادية) ا ىل  إ والالعقالنية و 

ي بلدنا الذي سلب أمنه  
ي  سلوبنتيجة أل وهذا ما نشهده وما نعانيه اليوم ف 

كا الالعقالب   .  أمت 
عة الالعقالنيةإ و  ي ما بعد الحداثة الت  

نفصال الذي حدث بي   عقالنية  لوجدنا أن اال ،  ذا ما بحثنا عن سبب تبت 
مغلقة عىل  ي تا ست  ا  أصبحتأداتية   وجماعات  متحركة  أسواق  ي 

ف  "ما ،  ختالفها ا جية  الذي حدد وضع  بعد    هو 
الحداثة تؤكد أن ،  الحداثة" العقالنية والتقنية ال يكون له آثار نقدية فقط من خالل التخلص من   كانت  تقدم 

ي 
ي    إنما و ،  المعتقدات والعادات الموروثة من الماص 

يقوم بخلق مضامي   جديدة بصورة متحررة وأرستقراطية ف 
ي القرن التاسع عرسر ،  القرن الثامن عرسر 

ين،  وبرجوازية ف  ي القرن العرسر
ي نتيجة ال،  وشعبية ف 

،  رتفاع المستوى المعاشر
العقل ولذات  الجسد  الكنيسة ربط بي   لذات  الحديث من سلطة  الفكر  ليست ،  وعندما تحرر  الصورة  وهذه 

وط الحياة الواقعية من قبل الكثت  من األفراد تدل عىل عدم اال  إنما و ،  مقنعة وهذه الصورة قد تحطمت  ،  هتمام برسر
) ا زمة األإىل   بفعل هجمات من دفعوا فكرة الحداثة ي من القرن التاسع عرسر

  .  (44بتداء من النصف الثاب 
ي مفهوم الحرية بشكل ملفت للنظر 

ي سمة الالمحدود لما بعد الحداثة عىل تبت 
هذا المفهوم    أخذ و ،  وساعد تبت 

 .  (45يطبق بشكل واسع عىل كافة مؤسسات الحياة وميادينها كافة)
 . عطاء الحياة للفن ذاتهإ أصبح يرتبط بعملية  ، نتشار الحرية ظهور معت  جديد للفنا وساعد عىل 

ي دمج "الفن" ب "الحياة "إ 
ي الفأي دمج اإل ،  ن هدف ما بعد الحداثة يتمثل ف 

ن  شارات واألساليب المختلفة ف 
أن الفن يخفف   أساسوهذا ما عرفناه مع نيتشه الذي جعل من الحياة منبعا للفن عىل  .  (46والعمارة)   األدبو 

ي الحياةاالإىل   من روح الحياة المشحونة باأللم ويسع
 . رتقاء ف 

ي ال   ن فن ما إ  
ي مجاالت    إنما و ،  النحتأو    يقترص عىل مجال واحد كأن يكون الرسم   بعد الحداب 

ي    أخرى يدخل ف 
ف 

،  العمق والمعت  إىل    فتقار يتان لهذا النوع من الفن هما االساسوالدراما والخاصيتان األ  األدب العمارة والموسيق  و 
ي األ 

ي    وتتحدث الناقدة الفنية.  والمضامي     شكالوالتنوع ف 
ي والتنظيم العمراب 

ي تعليقها عن المباب 
)سوزي غابليك( ف 

ي لوس أنجلوس عن  
ء كلعبة بدون  ،  الفضاء المتعدد األبعاد والمراوغ لما بعد الحداثةف  ي

ء يرافق أي شر ي
حيث أي شر

لل.  قواعد قابال  المعت   األشياء فيصبح  بأية عالقة مع  الموجودة ال تحتفظ  ي    تجلئة الصور 
التشغيل ف  كمفاتيح 

لق الواحدة تلوى األ   .لوحة واحدة ي المتسقة تت  
ابطة وع  ي اال  خرى الجزيئات غت  المت 

  رتباط من دون ان تنجح ف 
)  بمشهد متماسك ان تقلب هذه الجزيئات وليس تفاعالتها المتبادلة ال 

ً
 .  (47يساعد عىل ان تكون معت  ثابتا

ي الفن ساعدت عىل تجاوز المدارس الحديثة مثل اال تجاهن ظهور االإ 
ها نطباعات الجديدة ف  ية وغت  ،  ية والتعبت 

ي فن العمارة حيث يمكن الجمع بي   عناض غت  متجانسة 
وساعدت أيضا عىل التحرر من القيود التقليدية خاصة ف 

 
  .22بقلم )جمال مفرج(، صأوراق فلسفية، )كتاب غير دوري(، ليوتار واألرث اليساري للنيتشوية،  -1
  .40ت يني، طيب: أوراق المؤتمر الفلسفي الخامس، )الحداثة وما بعد الحداثة(، جامعة فيالدلفيا، ص -2
  .247 -246)الفصل الخامس(، ص 2تورين، آالن: نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، ج -3
ا وهذا ما جاء في كتاب" مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغ اها"، تأليف فيل سليتر، لقد تبنت مدرسة فرانكفورت هذا المفهوم وأتخذته مبدأ لفلسفته -1

  .210ص -189، ص2004ترجمة خليل كلفت، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 

  .77الحداثة وما بعد الحداثة، أوراق المؤتمر العلمي، جامعة فيالدفيا، ص -2
ول االجتماعي"، بقلم باري بيرك، ترجمة حارث محمد، مجلة مسننارات مجلة فكرية ثقافية، بغداد،  مقال بعنوان" مابعد الحداثة وفرضننيات التح -3

  .2006السنة الثانية،  –العدد الثاني 
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ية مثل الرقص والبالية والموسيق   إىل    وتمتد .  تخرج عن المألوف التعبت  ن ما إ .  األفالم السينمائيةو بقية الفنون 
ي األسس و

ي عرص التنوير ووجهت الفكر الحديث   المبادئبعد الحداثة تبدأ من التشكيك ف 
ي سادت ف 

 العامة الت 
ي الغرب المعاض ألذلك نرى  

  كما أن مصطلح "ما ،  ن فن ما بعد الحداثة شهد تحوالت فكرية وجمالية ظهرت ف 
"    أخرى بعد الحداثة " يوازي مصطلحات   ي " و"المجتمع ما بعد التكنولوح  نذكر مثال "المجتمع ما بعد الصناعي

ها)    .(48وغت 
ي جميع مجاالت الحياة اال 

ي العالم وبدأت تدخل ف 
والثقافية  االقتصادية ية وجتماعهكذا ظهرت ما بعد الحداثة ف 

ها  وغت  و ،  والفنية  الحداثة  تتجاوز  ال  ما   إنما وهي  لكل  الداخلية  مكوناتها  تمثل فحص  مفاهيم     هي  من  تحويه 
ي 
 . أشياء جديدة غت  مألوفة من قبلبتكار  ا ذن هي حداثة متطورة هدفها التغت  و إ ، ومعاب 

ي الفن  االختالف حاول ليوتار توظيف الحدث و
ي مرحلة ما بعد الحداثة هو "بال  ،  ف 

ي ف 
إذ إنه رأى أن العمل الفت 

ي  
ي حالة واحدة فقط وهي أن يكون عمال بعد حداثيا ف 

شك جلء من الحديث" وأن العمل يصبح عمال حديثا ف 
ي الحداثة)ويؤكد ، وىلالمرتبة األ

 . (49ليوتار عىل أن عمارة ما بعد الحداثة ترفض ما أسماه بالعناض التجريبية ف 
ي عىل إنه    االختالفوفكرة  

ي ما بعد الحداب 
ي الفن بشكل واضح حي   يصف العمل الفت 

ي ذكرها ليوتار تظهر ف 
الت 

ء غائب  هو إذن يحتوي عىل فكرة التقدم السل،  ذلك العمل الذي يقدم ما ال يمكن تقديمه ي
ي بمعت  تقديم شر ت 

من حيث إنكار فن ما بعد الحداثة عىل نفسه شكل    االختالفوتظهر نقطة  ،  التلميح إليهأو    والقبول بفكرة االلماع
بالبحث عن   التقليدي ويبدأ  ي 

الفت  الحداثة ال يقدم عمال يخضع لقواعد  ،  جديدة  أشكالالعمل  بعد  وفنان ما 
ي ذاتهلكنه يضع تلك  ،  مسبقة

ودور الفنان هنا ليس تقديم للمشاهد حقيقة ،  القواعد أثناء تجربة صنع العمل الفت 
 .  (50ما ولكن يقوم بتوضيح وجود ما يمكن إدراكه وال يمكن تقديمه)

التلفيقية تمثل نقطة اال  الشعبية  إىل    فالمرء مثال يستمع،  للثقافة العامة الحديثة  نطالقلذلك كانت  الموسيق  
ي تستخدم أيقاع الروكة  مريكي األ 

ي مطاعم ماكدونالدز ،  ويشاهد أفالم رعاة البقر ،  الت 
،  ويتناول وجبات الطعام ف 

ي طوكيو 
ي هونج كونج، ويضع العطور الباريسية ف 

 من هنا يتدهور الفن ويسع، ويرتدي مالبس قديمة الموضة ف 
ون عىل  إذ أن الفناني   وأصحاب المع،  تملق األذواق الرديئة عند أصحاب الفنإىل   ارض والنقاد والجمهور يست 

ي ،  غت  هدى 
اح  وذلك ألنه عندما تغيب المعايت   ،  وهذا الواقع هو واقع المال،  وتتمت   هذه المرحلة بالركود والت 

 .  (51ستطيقية تقيم األعمال الفنية بناء عىل ما تجنيه من أرباح) األ 
ي الناتج األقىص للمدخل األدب  أو    األدائيةإىل    ويرتبط هذا بما يسميه ليوتار بالتوجه

،  األداء األعىل الذي يتمثل ف 
ي تعتمد عىل كفاءة تكنولوجيا بإىل   ويشت  ليوتار 

 .  (52ة) ظهاأن اللعبة اللغوية للعلم يسيطر عليها مبدأ األدائية الت 
ي  إىل    يونحن نعلم أن للفن رسالة عظيمة غايتها إيصال موضوعها التعبت  ،  فن ما بعد الحداثة إذن فن مادي 

المتلق 
ي طرحت عىل صعيد الفن خذ ومن أجل األ ، من أجل تذوق اللذة الفنية

ي الوقت نفسه ، بالتجارب الدرامية الت 
وف 

ي الراحة والهدوء 
ي تذوقه الفت 

ي يجد ف 
ي يتصف بها الفن األصيل ضاعت بي    ،  نجد أن المتلق 

لكن هذه الصفات الت 
 .  أوراق اللمن
ي ،  الذي أعتمد عىل فكرة الجليل،  الطبيعة الثورية لفن ما بعد الحداثة  يوضح ليوتار 

،  حيث تأثر بفكرة الجليل الكانت 
ي بالسعي لخرق قواعد الجميل القبولة لدى الجمهور فيبدو متسما بالقبح

وتؤدي  ،  و يتجىل عمل ما بعد الحداب 
ي الواق 

ي هي ف 
ي جماليات ما بعد الحداثة الت 

وهذه الجماليات المضادة  ،  ع جماليات مضادةصفة القبح دورا مهما ف 
ي والتجريد وإنكار الوحدة والتناسق

ي تقديمها للجليل عىل تمزيق العمل الفت 
وهذا التناقض الظاهري بي    ،  تعتمد ف 

المضادة والقبح من ناحية ي  ،  الجماليات 
يؤكد  ،  أخرى ستطيقا ما بعد الحداثة عىل الجليل من ناحية  إ وبي   تبت 

ي خطأ المشاهدة  الحقيقة اآلتي 
ي من الخطر المتمثل ف 

ة: إذا كان فن ما بعد الحداثة يعتمد عىل الجليل فأنه يعاب 
ي يوضح طريقا يمكن أن يصل إليه وهو    شارةعندما يظن أن المطلق الذي تم اإل 

إليه قد تحقق وأن العمل الفت 

 
  .63ص -62سبيال، محمد: دفاعا عن العقل والحداثة، ص -1
  .366فرج، يحيى محمد: مقاالت جديدة في الحداثة وما بعد الحداثة، ص -2
  .40ة )كتاب غير دوري(، قراءة لمفهوم الجميل والجليل من منظور ما بعد الحداثي بقلم )عمرو أمين(، صأوراق فلسفي -3
  .368ص -367فرج، محمد يحيى: مقاالت جديدة في الحداثة وما بعد الحداثة، ص -1
  .427الم، صأ. حمدي، فاتنة: الفلسفة العربية المعاصرة وأفكار ما بعد حداثية في المعرفة والعلم واألع -2



Rimak Journal, Volume 2, Issue 5  51 

 
 

 

 

 
 

November 2020, Volume 2, Issue 5 
 p. 37- 61   

ي جاءت بها ما بعد الحداثة   المبادئوهذا يتعارض مع ، المطلق
من هنا أثبت ليوتار أهمية تقديم الجليل عن  ، الت 

 . (53أن هذا المطلق قد تم تحقيقه بالفعل) االعتقادطريق القبح إذ يمنع 
ي كونها تدرك أن السعي وراء المطلق 

ي ال يمكن تحقيقهأمر    وهنا تكمن أهمية الجماليات المضادة ف 
وذلك  ،  عبت 

ي هذه الحالة ال تهدف، للثورة عىل الوضع القائم ألنه يفسح المجال  
 إىل    والثورة ف 

ً
  إنما إعادة الثبات و أو    تحقيق أمرا

ي حالة ثورة دائمة عىل نفسها) ، االستمرار إىل  تهدف
 .  (54وبااهذا تصبح األستطيقا عند ليوتار راديكالية ف 

ورة ال تهدأ رافضا التقاليد السائدة  ويذكرنا هذا بالفن النيتشوي  ي صت 
،  اآلنية  فكار ثائرا عىل األ،  الذي كان دائما ف 

ب يغت   أن  واحد ،  ستمرار ايحاول  بقناع  ي 
يكتق  ال  المختلفة  األقنعة  ويغت   يلبس  أن  بألوان  ،  يحاول  الوجود  يرى 

وس(،  متباينة وديونت   أبولون  اجيدي )ضاع  الت  الوجود  وأن خاض ضاع  بالفن حت   ي 
ويرتق  يجدد  أن  ،  يحاول 

ق الرصاع من خالل إرادة القوة ي الحياة، ويحاول أن يخت 
 . ومن خالل هذه اإلرادة يتجاوز العدمية وينرسر الفن ف 

معينة يهتدي    مبادئ  أو  قواعد إىل   عهفنا عبثيا لعدم خضو ،  بعد الحداثة عامة وفن ليوتار خاصة  لذلك جاء فن ما 
ي مجمل  ،  بها الفنان لرسم صورة الفن األصيل

ي السلوك وف 
الفكر وف  ي 

الثورة المستمرة ف  إال  ي من ورائه 
وال يجت 

الراحة والهدوء للتخفيف من حدة القلق المربك الذي يحيط  إىل    بينما نحن نحتاج اليوم ، نسانالحياة اليومية لل 
 . بنا من كل جهة

 

 
  .41أوراق فلسفية، )كتاب غير دوري(، قراءة لمفهوم الجميل والجليل من منظور ما بعد الحداثي بقلم )عمرو أمين( ص -3

  .42ص -41المصدر نفسه، ص -2
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ي : أالمبحث الثالث 
 
ي  األدبثر الحداثة وما بعد الحداثة ف  العرب 

ي  أ
 
ي  األدبثر الحداثة ف  : العرب 

الذي يسعإ  السؤال  الحداثةإىل    ن  زمان  اإل ،  معرفة  ي سبيل 
ف  عليهيتطلب  التاريااااخ    إبداعول  أمعرفة  ،  جابة  ي 

ف 
ي  لكن لكل حداثة  .  (1)يمكن معرفته ألنه يقع ضمن منطقة مظلمة غائبة عن حدود معرفتنا  وهذا ما ال .  البرسر
تاريااااخ،  تاريااااخ بدون  لحداثة  ومعرفتنا .  أي ال وجود  علمنا  ي ضوء حدود 

نرصد  أنستطيع  ،  وف  الحداثات  أهم  ن 
ي ابتداءا من حداثة اإل  ي شهدها الفكر العرب 

ن يغت ّ طريقة العرب  أ استطاعسالم وقرآنه العظيم الذي المتعددة الت 
ي التفكت  

بالعقلأذ  إ ،  ف  ي ،  مرهم بتوحيد هللا الذي يدرك  الخيال العرب  التغيت  نشط  ي آفاق ،  وهذا 
وجال الفكر ف 

ي تغيت  البت  اال .  روحية لم يعرفها من قبل
،  االقتصاديةية والسياسية وجتماعوكان لحداثة هذا الدين الدور الكبت  ف 
ت معها اللغة للتعبت  عن تلك األ ت المفاهيم وتغت  سالم بال شك من الحداثة  وحداثة اإل .  (2)شكالوبالتاىلي تغت 

 ولغة  3)الكاسحة
ً
 حديثة وبنيت تلك الرصوح: دينا وفكرا

ً
ي هدمت ضوح الفكر القديم وبنت بدلها ضوحا

( الت 
 .  (4)وعالقات

ة وهو  إ وحدثت بعد ذلك   ي بداية العرص األ ،  بالد الشامإىل    انتقال الخالفةزاحة كبت 
نتقال  اوب،  موي وكان ذلك ف 

السياسية واال  البت   ي جميع 
التغيت  ف  الشعر لهذا .  (5)والفكريةاالقتصادية  ية وجتماع الخالفة حدث  واستجاب 

ي هذا العهد
 . (6)التغيت  وكتب الشعراء قصائد حديثة ف 

ة حداثة كبت  العرب  شهد  العباشي  العرص  جاء  اال أ ذ  إ ،  ولما  البت   تركيب  وجتماع عيد  والسياسية  االقتصادية  ية 
  ،  واللمن والفن  نسانفالتغت ّ والتطور من طبيعة اإل ،  (7)والسكانية والفكرية

ّ
يجاد صيغ ومضامي    الحاجة إل وكأن

ي طبيعة الحياة،  جديدة يقتضيها الموقف النفسي 
قد  ،  ويتطلبها االنفتاح الجديد عىل مختلف الثقافات،  والتغت ّ ف 

ي الشكل والمضمون
ي محاوالت التغيت  ف 

ي هذا العرص ألن يدخل ف 
فظهرت تجربة )مسلم بن  ، دفعت غت  شاعر ف 

ي ال
ي القول"الوليد( فكان "أول من ألطَف ف 

ي ورقق ف 
"، (1)معاب  (  2)وجاء )بشار بن برد( وهو "من أشهر المحدثي  

األ  الوجه  "وهو  فكان  العباسية  للحداثة   
ً
بروزا المحدثي   أكت   اإل ،  ول  ما سمي  ،  بداعي بالمعت   ممن خرجوا عىل 

( ولذلك فان الجدل الذي   ي "أبا)عمود الشعر العرب 
ً
"أنه "أ ( وقد قيل عنه  3)ثت  حوله مهم جدا ،  (4)ستاذ المحدثي  

األأوجدد ) ي 
العتاهية( ف   يخرج عن  بو 

ً
 موزونا

ً
الشعر عليه ربما قال شعرا وسهولة  الشعرية وكان "لرسعته  وزان 

العرب" الشعر وأوزان  نواس( أ ودعا ).  (5)أعاريض  األإىل    بو  ي محاولة لتجاوز 
الشعرية    شكال نمط مستحدث ف 

ي حداثة ).  (6)التقليدية ورموزها القديمة
ي تعتمد عىل الخلق ال عىل مثالأوبعد ذلك تأب 

ي تمام( الت  خلق عالم  ،  ب 
عها  .  (7)آخر يتجاوز الواقع ي ويخت 

ويتك  عىل نفسه فيها أكت   وقد قيل عنه "ليس أحد من الشعراء يعمل المعاب 
ي تمام" ي جاءت من بعده8)من أب 

ها من المحاوالت الت  ،  مستوى التجديد إىل    وكلها تهدف للنهوض بالشعر ،  ( وغت 
 دون النظر  أوال يمكن  

ً
 صحيحا

ً
ي إطار الرصاع المثت  بي   ما كان يسم بالمنقول  إن نفهم هذه الحركة فهما

ليها ف 
لة و هل السنة والأ بي    ،  والمعقول ابهم أكالميي   من المعت   ي القرن الرابع الهجري ما تلال حية  .  (9)ض 

والحداثة ف 
 منه ب،  مام الناقد وكأنها قضية جديدةأوماثلة  

ً
اىلي يدافع عنها بحماس اعتقادا

نها ترفض  أولذلك راح الناقد االعت  

 
  .79-78( ينظر: أفكار في الحداثة، طراد الكبيسي: 1)
  .48، وجدل الحداثة في الشعر، سلمان الواسطي: 41-40لمان الواسطي: جدل الحداثة في الشعر، س –( ينظر: الشعر ومتغيرات المرحلة 2)
  .1/19( ينظر: الحداثة: 3)
  .48( ينظر: جدل الحداثة في الشعر: 4)
  .49( ينظر: م. ن: 5)
  .49( ينظر: م. ن: 6)
  .49( ينظر: م. ن: 7)
  .832/ 2( الشعر والشعراء، ابن قتيبة: 1)
  .757/ 2( م. ن: 2)
  .16صدمة الحداثة: ( 3)
  .390( الموشح، المر باني: 4)
  .791/ 2( الشعر والشعراء: 5)
  .1/58( ينظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق القيرواني: 6)
  .20( ينظر: صدمة الحداثة: 7)
  .53( اخبار ابي تمام، الصولي: 8)
  .80( ينظر: روح العصر، ع  الدين اسماعيل: 9)
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المطلق للقديم لمجرد قدمه األ .  (1)التسليم  العربية عند  بحث )ادونيس( عن جذ  ساسوعىل هذا  الحداثة  ور 
المشار   الشعراء   إهؤالء 

ً
سابقا الشعراء ،  (2)ليهم  هؤالء  عند  موجود  الحداثة  هاجس  بأن  منه   

ً
نهم  أل ،  احساسا

دون عىل السبق والتفرد ، يرفضون المحاكاة
ّ
 . ويشد

ي القديم أوعىل الرغم من   طلق مصطلح الشعر المحدث والشاعر المحدث خالل المعركة النقدية  أ،  ن النقد العرب 
بي     حدثت  ي 

وخصومهأالت  تمام  ي  وآخر ،  ب  محدث  شاعر  داللته  أإال  ،  وبي   كل  تتضح  لم  الحداثة  مصطلح  ن 
ي عىل وجه الدقةإ الحقيقية   ي النقد الغرب 

ي العرص الحديث وف 
 .  (3)ال ف 

العالم  أ طيع  ننا ال نست أوالبد لنا هنا من التشديد عىل   العرص الحديث عن حداثة  ي 
ن نفصل الحداثة العربية ف 

ي  العأ ألن التفاعل والتبادل من خصائص الثقافة العربية وقد  ،  الغرب  ن  أبمعت   .  (4)ن هذه الثقافةامالغت  هذان 
ية  إبداع مر الذي يبعث عىل القول إن هناك تبعية  األ ،  حد كبت  بإنجازات الحداثة الغربيةإىل    الحداثة العربية متأثرة

 و 
ً
ي تعيشها األمة سياسيا

امن مع التبعية العامة الت   اقتصادتت  
ً
 وثقافيا

ً
القول إن الحداثة  إىل    لدرجة دفعت باحثا ،  يا

ة ة"أو    العربية "كالصدى ألصوات بعيدة سواء كانت العالقة بي   الصدى ومصدره مبارسر ( ودفعت  5)غت  مبارسر
ي الحياة و إ القول  ىل  إ  آخر 

اد الحداثة ف  وعأمر    األدب ن "استت  اد وسائل الصناعة ووسائل  ،  مرسر وهو شبيه باستت 
 . (6)ية"األدبالدفاع والمدارس 
ي جوهرها ثورة حضارية شأمما تقدم نفهم 

ية والتاريخية  جتماعيمكن فصلها عن السياقات اال   ال ،  ةاملن الحداثة ف 
 . شعرية معلولة بذاتهاأو  ليها بوصفها ظاهرة ثقافيةإ والحضارية واالكتفاء بالنظر 

ي الثقافة
 ف 
ا
ي شهدتها األمة العربية تحوال

ة الت  ذ بدأت معالم التغيت  والتحول تظهر  إ ،  وتستدعي التحوالت الخطت 
هذا العرص الذي بدأ يشهد تشكيل  .  عرص التنويرأو  العربية عىل الساحة العربية مع بدء ما يسم بعرص النهضة  

ن حملة نابليون عىل  أية أن تجمع عىل  األدبوتوشك الحركة  .  (1)بنيات جديدة عىل انقاض بنيات العرص الوسيط
فمنهم من يرى  ،  ما نهضة العراق فاختلف الباحثون فيها أو .  (2)كانت بداية حداثة النهضة العربية  1798مرص عام  

عرسر أ التاسع  القرن  منتصف  ي 
ف  بدأ  الحديث  العرص  يرى  ،  ن  من  البداية  أ ومنهم  هو  ين  العرسر القرن  مطلع  ن 

ي 
 .  (3)1908الحقيقية لحركة الحداثة وبالذات منذ كتابة الدستور العثماب 

ي هذه المرحلة شاع مصطلح الشعر الحديث
وقد تحول الشعر نفسه بفعل  ،  ن الحداثة مفهوم الحديثأو ،  وف 

ي تجربته الحديثة بشكل عام،  التحوالت الحضارية النهضوية
ي شكله ومضمونه وف 

ّ الشعر ف  إىل    وال سبيل،  وتغت 
و  القديم  ببعث  إال  من جديد إ الحديث  الجديد يجب  أل،  حيائه  ي أن 

الماص  من صميم  يكون  به    اتصالإنه  ،  ن 
ي الوقت نفسه

ي حلية   إنما و  ن التجديد ليس محاكاة للقديم أبمعت  ، (4)وانفصال عنه ف 
القديم سيولد مرة ثانية ف 

 .  جديدة
ي من 

ي ضمن هذا المفهوم حاول عدد من شعراء النهضة أن يحيوا الماص 
وأن يتصلوا  ، جل الحاض  والمستقبلأف 

ي منذ اوائل القرن التاسع عرسر  ي الوافدة عىل الوطن العرب  وكان الثلث األخت  من القرن التاسع  ،  بحداثة العالم الغرب 
،  (1)فكان )البارودي( الذي وصفه بعض الباحثي   بأنه رائد الشعر الحديث.  البداية الحقيقية لحداثة النهضةعرسر  

ي 
العرب مثل )أحمد شوف  الشعراء  ابراهيم ،  ومن جاء بعده من  هم  ،  وحافظ  ي واللهاوي( وغت 

ومطران والرصاف 
ي الحياة العربية

ي محاوالتهم اإل لذلك سعوا نحو إحداث ا ،  يشهدون التحول الذي حدث ف 
حيائية  لتغيت  والتجديد ف 

ي الشعر
 . ف 

 
  .306ينظر: الخطاب النقدي عند المعت لة، كريم الواعلي: ( 1)
  .20-16( ينظر: صدمة الحداثة: 2)
  .169( ينظر: مدارات نقدية: 3)
  .270( ينظر: صدمة الحداثة: 4)
  .13( الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة، صالح جواد الطعمة: 5)
  .13اصر، خليل موسى: ( الحداثة في حركة الشعر العربي المع6)
  .181( ينظر: مدارات نقدية: 1)
  .89، وعن اللغة واألدب والنقد: 35( ينظر: صدمة الحداثة: 2)
  .740و 661( ينظر: تطور الفكر الحديث في العراق، يوسف ع  الدين: 3)
  .180( ينظر: أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي الحديث، ريتا عوض: 4)
  .96و 46البارودي راعد الشعر الحديث، شوقي ضيف:  ( ينظر:1)
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ي القديم أو  ي استغالل إمكانات الشعر العرب 
 له، فلح )البارودي( ف 

ً
 عىل   إنما و ، ولم يكن مقلدا

ً
ن يرجع  أعمل جاهدا

اء ن كان قد حاىك القدمإ و .  (3)وكأنه يقوم بدور الرقيب المحافظ عىل الشعر.  (2)للشعر جلالته ونصاعته ورصانته
ي  
ي  أف 

ي معانيهم ،  هم أسلوبااغراضهم وطريقة عرضهم للموضوعات وف 
ي شعره من  ،  وف 

لكن كان له تجديد واضح ف 
( " ،  (4)حيث التعبت  عن شعوره وعن مشاهداته ه )طه حسي  

ّ
ي الشعر المرصي الحديث"أوعد

(  5)ول المجددين ف 
 وزيا وحركة  نما أوقال )العقاد( عنه: "وك

ً
،  البارودي هنا ممثل قدير لبس دور الشاعر البدوي فوفاه لغة وشعورا

 من نفسه وحياته و 
ا
 وجعل له تمثاال

ً
 جديدا

ً
الذي  أفخلقه خلقا ي الدور 

 ف 
ً
ي  أخذصبح مبتكرا

ه كما يبتكر الممثل ف 
ي ، انتحال أدواره وأبطاله

 ف 
ً
 خالقا

ً
ي اتباعه كما يكون المرء فنانا

( وبااهذا كان )البارودي(  6) ابتداعه"فهو فنان خالق ف 
ة األ ي الحديث من عت   للشعر العرب 

ً
 منقذا

ً
وكان شعره حجر اللاوية لبنيان الكالسيكية المحدثة  ،  ساليب الركيكةحقا

ي  ي الشعر العرب 
ي دفعة جديدة مكنته من النهوض ورد  أوبذلك  ،  (7)ف  ليه الحياة  إ عط )البارودي( للشعر العرب 

 . والروح
النهضوي أوقد   )البارودي(  بدور  المرحلة  تلك  ي 

ف  الناشر   الشباب  )،  عجب  رأسهم  وحافظ أوعىل  ي 
حمد شوف 

ي  ،  براهيم إ 
هم من الشعراء الذين اضطلعوا بهذه النهضة الت  ( وقد ظهرت  1)شعلها )البارودي(أ وخليل مطران( وغت 

 ،  (2)مدرستهم باسم مدرسة المحافظي   
ً
 تاما

ً
ي تمثل انحيازا

ي الشعر إىل    الت 
وعرفوا  ،  نهضة )البارودي( وتجديده ف 

ي عصور  أوا  ستطاعانهم  بالمحافظي   أل 
ن يحافظوا عىل الصياغة وعىل الشكل الهيكىلي للقصيدة العربية كما هي ف 

ي   .  (3)ازدهار الشعر العرب 
ين   ي أواخر القرن التاسع عرسر وأوائل القرن العرسر

( ف  ي
ي  أوكان بروز )شوف 

ي عظم حدث شعري ف  ق العرب 
ذ  إ ،  الرسر

ي الحديث وجذوره األ  الشعر العرب 
وبذلك يكون  ،  وىلعمل عىل ترسيخ حركة النهضة الشعرية ووثق الصلة بي  

ي ما فقده من قوة التوهج والحيويةأقد  وبااهذا الدور يكون  . (4)صفات الشعر القديم أهم وهما ،  عاد للشعر العرب 
 )للبارودي(

ً
( امتدادا ي

  أ  استطاعو .  )شوف 
ً
ي شعره الروح العربية الحديثةأ يضا

 للشعراء ،  ن يبث ف 
ً
فهو لم يكن مقلدا

ي ،  القدام
العاطق  واندفاعه  إيقاعاته  ي 

ف  روحهم  من   
ً
قريبا يتطلع،  بل كان  نفسه  العربية  إىل    وبالوقت  الروح 

( لنفسه  ،  (5)الحديثة ي
  أسلوبوعىل هذا النحو كّون )شوف 

ً
 أا

ا
ي  ،  يتحرر من القديم   ال ،  صيل

الوقت نفسه يعت   ولكنه ف 
عات وقد  ،  وتمكن من الصنعة،  (6)يقوم عىل الجلالة والرصانة  أسلوب وهو  ،  عن الشاعر وعرصه ووصف المخت 

ف بذلك   .  (7)شد ناقديهأ اعت 
(   استطاعو  ي

ي الشعر أ)شوف 
( و ، ن يجدد ف   با)الفونتي  

ً
ه أ متأثرا ي ، ساطت 

ن تجديده  أإال . (8)و)هيجو( وشعره التاريخ 
الشعري  المرسح  عالم  اقتحامه  ي 

ف  يكمن  ي 
الجنس  ،  الحقيق  هذا  ي وتخليق  ي  األدب 

ف  المستحدث  ي    األدب   العرب 
 ،  نه لم يقف عند حدود القديم أيدل عىل    وهذا ما ،  (1)الحديث

ً
 مجددا

ً
ي  ،  ن يبدعأوحاول  ،  بل كان شاعرا

ولكن ف 
ي األصيل سلوب حدود األ  ي حدود  ، العرب 

 .  الشخصية والثقافيةمكانياته هو  إ وف 

 
  .44( ينظر: األدب العربي المعاصر في مصر: شوقي ضيف: 2)
  .62( ينظر: االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى الخضراء الجيوسي: 3)
  .248/ 1( ينظر: في األدب الحديث، عمر الدسوقي: 4)
  .83: ( تقليد وتجديد، طه حسين5)
  .98( شعراء مصر وبيعاتهم في الجيل الماضي، عباس محمود العقاد: 6)
  .121، وعن اللغة واألدب والنقد: 62، االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث: 46( ينظر: األدب العربي المعاصر في مصر: 7)
  .46( ينظر: األدب العربي المعاصر في مصر: 1)
  .123وعن اللغة واألدب والنقد: ، 47( ينظر: م. ن: 2)
  .123، وعن اللغة واألدب والنقد: 47( ينظر: األدب العربي المعاصر في مصر: 3)
  .75-73( ينظر: االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث: 4)
  .78( ينظر: م. ن: 5)
  .120و 115-114( ينظر: م. ن: 6)
  .120الجيل الماضي: ( ينظر: شعراء مصر وبيعاتهم في 7)
  .125( ينظر: عن اللغة واألدب والنقد: 8)
، االتجاهات والحركات  47، واألدب العربي المعاصننر في مصننر:  307-306/  2، وفي األدب الحديث:  125( ينظر: عن اللغة واألدب والنقد:  1)

  .81-80في الشعر العربي الحديث: 
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النقاد   بعض  ي  أويؤكد 
ف  الدقيق  بمعناه  التجديد  حاول  من  "أول  هو   ) ي

)شوف  الشعر    األدب ن  ي 
ف  بل  ي  العرب 

" ي عات الحديثة كظواهر عرصية و"ليس  ، لكن محاولته هذه جاءت ناقصة، (2)العرب  فقد تناولت وصف المخت 
 .  (3)لمهم هو فهم روح العرص"المهم بالنسبة للتجديد هو مالحظة شواهد العرص ولكن ا

ي مذهبه الشعري
 من )البارودي( ف 

ً
 ،  (4)وكان )حافظ ابراهيم( قريبا

ً
 ومضمونا

ا
اث شكل اه يرتبط بالت  ويعمل  ،  فت 

العرصأ عىل بعثه بشكل    مع روح 
ا
ء يحدث،  (5)كت  حيوية وتفاعل ي

يتغت  بكل شر يصف    أخذ و ،  وبذلك ذهب 
) ي
عات مثل )شوف  ي المقدار الذي  ،  المخت 

 ولكن ف 
ً
ي ذلك مجاراة لروح العرص وهو بذلك كان مجددا

وكأنهم يرون ف 
 أبه   استطاع

ً
 ، (6)ه جاء نتيجة استجابته للعرص والبيئةأحدثوهذا التغيت  والتجديد الذي ، ن يكون مجددا

ً
وشعورا

رسالة   عليه  بأن  يجب  إ منه  م،  بالغها إ صالحية  عىل  وهذا  يدل  اإلأا  ليس  لكن  م  ملت   شاعر  بمفهومه  نه  ام  لت  
ب من الشعب وبشكل ملفت للنظرأ  استطاعو ، (7)الحديث  .  (8)ن يقت 

 جديدة للشعر والشعراء الذين عاضوه
ً
 منهم  ،  (1)وربما فتح )خليل مطران( آفاقا

ً
ن يعالجوا الطازج من  أطالبا

وا عن  أو ،  الموضوعات ي شعرهم الحياة العرصيةأو ، هم الخاصةأفكار حاسيسهم و أن يعت 
ويقول  . (2)ن يعكسوا ف 

 عىل )عرصنة( الشعر: "أريد  
ً
ي مختلف  أبذلك مشددا

ن عملية  إ (  3)نواع رقيه"أن يكون شعرنا مرآة صادقة لعرصنا ف 
الشعر    بداعالخلق واإل  ي 

 تقوم عىل العرصيةإ ف 
ً
نه شاعر فهم عملية  إ وهذا ما يجعلنا نقول عنه  ،  عند مطران،  ذا

 
ً
 عرصيا

ً
 .  التحديث فهما

   : ثر ما بعد الحداثةأ
ء عن محاوالت شعراء النهضةإ  ي

ألنها كانت  ،  ن محاوالت مطران التجديدية كانت محاوالت تختلف بعض السر
ورة    املدراك كإ محاوالت واعية تصدر عن  ي لكي يساير روح العرص  األدبجسم  إىل   دخال التغيت  إلرص  وقد  ، العرب 

التجديد  إحداث هذا  ورة  ي  ،  عت  عن ض 
 ف 
ا
 الطريق للتجديد قبوال

ُ
ولكن بصورة متدرجة ونامية فيقول: "مهدت

ي إىل    ت تتسعأخذدوائر أدبية كانت ضيقة ثم  
ي االتساع بحكم العرص وحاجاته والعلم  ،  ما وراء ظت 

وستستمر ف 
 . ن التجديد شمل شكل القصيدة ومضمونهاأبمعت  . (4)ومقتضياته والفن ومستحدثاته"
ي  
الت  الحداثوية  انجازاته  الحديث  أصبحتومن  الشعر   من عناض 

ً
ثابتا  

ً
بعد عنرصا الوحدة  ،  فيما  تشديده عىل 

القصيدة ي 
ف  تتالحق  ،  العضوية  الذروةأحيث  تبلغ  حت   القصيدة  توافرها.  (5)حداث  ورة  برص  ي  6)وطالب 

ف   )
الحديثةالقصيدة   بالحياة واإل أواستحدث  .  العربية  الذي يتصل  الدرامي  القصص   

ً
وبتأثت  مبارسر من ،  نسانيضا

ويكون بذلك قد حقق حلم الكثت  من شعراء العرب الذين غاب عنهم هذا  ،  (1)الفرنسي   األدبوالسيما  ،  الغرب

 
  .84( تقليد وتجديد: 2)
  .13معاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ع  الدين اسماعيل: ( الشعر العربي ال3)
  .13( ينظر: شعراء مصر وبيعاتهم في الجيل الماضي: 4)
  .107و 47( ينظر: األدب العربي المعاصر في مصر: 5)
  .109( ينظر: م. ن: 6)
  .167-164/ 2، و220-215/ 1( ينظر: ديوان حافظ ابراهيم: 7)
، واالتجاهات والحركات في الشنعر  126، وعن اللغة واألدب والنقد:  105و 103براهيم شناعر النيل، عبد الحميد سنند الجندي:  ( ينظر: حافظ ا8)

  .82العربي الحديث: 
  .185، ومع الشعراء،  كي نجيب محمود: 119( ينظر: تقليد وتجديد: 1)
، وابو شننادي وحركة التجديد في الشننعر العربي الحديث، كمال  386وقي:  ( ينظر: جماعة ابولو واثرها في الشننعر الحديث، عبد الع ي  الدسنن 2)

  .94، وصدمة الحداثة: 25نشأت: 
  .48( اريد للشعر العربي، خليل مطران: 3)

  .10( التجديد في الشعر، خليل مطران: 4)
  .1/9( ينظر: ديوان الخليل، خليل مطران: 5)
، واالتجاهات والحركات  93-92ور أشننكاله وموضننوعاته بتأثير األدب الغربي، س. مورية:  تط 1970-1800( ينظر: الشننعر العربي الحديث  6)

دراسنة    -، ونظرية الشنعر عند الشنعراء النقاد في األدب العربي الحديث من خليل مطران إلى بدر شناكر السنياب96في الشنعر العربي الحديث:  

  .350-349مقارنة، منيف موسى: 
، ودراسات  99و 92تطور أشكاله وموضوعاته. . . :    1970-1800، والشعر العربي الحديث  127معاصر في مصر:( ينظر: األدب العربي ال1)

  .135-134في النقد األدبي، احمد كمال  كي: 
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ي ، النوع من الشعر 
ي التعبت   وكان وراء . (2)ذو الطابع الرومانسي والتاريخ 

لجوئه لمثل هذا النوع من الشعر رغبته ف 
ي تمس المجتمع وحريته المقيدة  فكار عن األ

ي خطوة.  (3)الخاصة الت   . ماماأل إىل   وبتجديده هذا تقدم الشعر العرب 
 عند حدود تجربته

ً
ي مغلقا

بل  ، نه لم يستطع االنفصال عن القديم أبمعت   ،  وعىل الرغم من تجديده وعرصيته بق 
ي شعره و كان  

ي إ يجري ف  التأثت  الغرب  الذي جاء له من  تيار الجديد  بالقديم  ارتباطويؤكد مطران  .  (4)ىل جانبه  ه 
ي االحتفاظ بأصول اللغة

ي إحداث التجديد فيقول: "أتابع السابقي   ف 
أما   [. . .  ]،  وعدم التفريط فيها ،  ورغبته ف 

ي  ي كانت تجيش ب 
الت  ى  الكت  "أ فهي أن  ،  األمنية  ي ي شعرنا العرب 

الذي يحافظ 5)دخل كل جديد ف  ( فالتجديد هو 
ي ال تالئم العرص    إنما و ، صولها ألكن دون االنفصال التام عن ،  عىل اللغة وحيويتها 

االنفكاك من القيود الجامدة الت 
 . الحديث
ي ن )مطران( قد حقق انقال أ نرى  ،  مما تقدم ي الشعر العرب 

 ف 
ً
 ولو جلئيا

ً
وهذا ما جعل معظم الباحثي   يصفونه  ،  با

ي عرصه
التجديد ف  ( سيد جميع شعراء العرب دون منازعإ .  بريادة  كد )مندور( ريادة  أ و ،  (6)ذ جعله )طه حسي  
ي الشعر

عات الحديثةأنه إ وقال آخر  ، (7)مطران ف  ي عكس الت   وإنه كان  ،  التقليد وتحرر من جمود ، ول شاعر عرب 
ي تبعته

 . (1)السلف الطيب لشعراء المدارس الت 
( ر  ي

ي العراق حمل )اللهاوي( و)الرصاف 
ي الشعر أوف 

ذ كانا يسيطران عىل المشهد الشعري  إ ،  ية التجديد النهضوية ف 
األ العقود  ي 

ف  ي 
وبوساطتهما    وىل العراف  ين  العرسر القرن  الحديث    استطاعمن  ي 

العراف  ينال  أالشعر  ية عىل  همأ ن 
ي الش  .  (2)املالمستوى العرب 

ي القرن  أوربما كان  ،  التجديد والثورة عىل القديم إىل    ودعا )اللهاوي( 
ي الشعر ف 

ي تصوره الجديد ف 
سبق من الشعراء ف 

ين ي الشعر والشعراء،  العرسر
ن  أومعت  الجديد عنده هو ".  وقد خصص طائفة من شعره للحديث عن الجديد ف 

ي نفسه ال عن تقليد ينظم الشاعر عن  
وإن  ،  وذلك ما كان يفعله شعراء الجاهلية،  شعور عرصي صادق يختلج ف 

 
ً
ي القديم والحديث إذا لم يسبقه إليه أحد"،  كان شعورهم محدودا

والجديد كما قال )اللهاوي( هو  .  (3)فالجديد ف 
 : ليه النفس الوثابة ولو لم يتجدد الليل والنهار لملهما الناظر إ "أحسن ما تت  ع 
 كل قديــم

ُ
ي حياتــي   سئمت

 
 عرفته ف

ء ي
 كان عندك ش 

ْ
 من الجديد فهــات إن

 بها ال 
ً
 خاصا

ً
 لكل أمة شعورا

ّ
ي شعورهم فإن

ي شعراء الغرب ف  تحس به أمة   وال أريد بالتجديد أن يقلد الشاعر العرب 
"  أخرى  الشاعر المجدد الذي  أثر   هو تشديد عىل، وتشديد )اللهاوي( عىل الشعور الخاص باألمة. (4)كالموسيق 

ي هذا الشعور ساحات من الفعل اإل 
ي يكتشف ف 

،  ن )اللهاوي( يبالغ ويتطرف عندما يشدد عىل التجديد أغت   ،  نساب 
  إ ،  وتطرفه ينبع من حس نقدي واضح

ّ
ي حاجات النفس المتجددةأوالبد  ،  ن يلحق بالعرص أن الشعر البد ،  ن يلت 

ي  ،  ن يواكب جديد الحياة نفسهأوالبد 
ي العلم  ،  األدبتقسيمه لمن يمارسون فق 

ون مع رف  قال عن الشعراء: "يست 
 
ً
 من المبالغات،  جنبإىل    جنبا

ً
 عىل الطبيعة،  ويستحبون الشعر خلوا

ً
ي  ،  منطبقا مع المحافظة عىل الشعور العرب 

 . (1)الذي هو قوام شخصيته"

 
  .183-179و 154-148و 123-120و 117-112و 107-105و 93-82و 59-1/55( ينظر: ديوان الخليل: 2)
  .18-12مندور: ( ينظر: خليل مطران، محمد 3)
  .125( ينظر: األدب العربي المعاصر في مصر: 4)
  ./ المقدمة2( ديوان الخليل: 5)
  .، وينظر مصدره هناك86( ينظر: جماعة ابولو واثرها في الشعر الحديث: 6)
  .11( ينظر: خليل مطران: 7)
، وانداء  1236عراء، ينظر: الشنفق الباكي، احمد  كي ابو شنادي:  . وبتأثيره في الشن 16( ينظر: الشنعر المصنري الحديث، محمود امين العالم:  1)

  .53-52الفجر، احمد  كي ابو شادي: 
  .240( ينظر: االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث 2)
  .( االوشال، جميل صدقي ال هاوي: و3)

  .5/ب، واالوشال: 1( ديوان جميل صدقي ال هاوي: 4)
  ./د1صدقي ال هاوي: ( ديوان جميل 1)
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 لشعراء العرب األقدمي   وعاب )اللهاوي( تقليد الشعراء فقال عن التقليد: إنه "ذميم سواء  
ً
لشعراء أو  كان تقليدا

"  المبالغات وكل  أن أوقال عن نفسه "وانزع ، (2)الغرب المحدثي  
ً
ي سبيل الحياة والطبيعة متجنبا

ي بشعري ف 
مسر

"
ً
 هو مطابقته الحقيقةإ ن معيار جودة الجديد  إ . (3)ما ليس حقيقيا

ً
 (: 4)ذا

 والشعر بالمعت  المطاابق للحقيقاة يكبار 
 . (5)بالتقليد  وىلن الطبيعة وحدها هي األإ و 
 بالشعور العرصي"  ن الجديد الذي يعنيه )اللهاوي( هو "ما إ 

ً
  ( ولعنايته بالشعور العرصي راح يدعو 6)كان مشبعا

 بي   القديم والجديد أالشعر العرصي الذي ينم إىل 
ا
 فاصل

ً
 عن جعل الغرض حدا

ً
وذلك يجعل كل ما يحيط  ،  حيانا

 . (7)بالشاعر مادة للشعر
وقد بي   )اللهاوي( هذه  ،  وظروفه،  وعرصه،  وبيئته،  ن الشعر العرصي هو الذي يستلهم فيه ناظمه شخصيته هو إ 

ي تحديده لهذا الشعر فقال: "وقد اختلف  
ي تعريف الشعر العرصي غت   األدبالنواحي ف 

ي  أاء ف 
كونه شعور  . . .  رجحأب 

ي صورة الفاظ موزونة تعرب عنه فال يكون  
زه ف  ي روحه فيت 

التأثت  ف  المتولد من فعل للمحيط كبت   ال  إ الشاعر 
ي كل  

ي ف 
 ليس عليه من التكلف ما يذهب بصفائه وروعته وهذا هو الشعر الحقيق 

ا
 ال تشينه مبالغة وسهل

ً
صادقا

( والشاعر العرصي يقول هذا  1)مؤثرات بحسب العصور"عرص واذا كان هناك اختالف فهو متولد من اختالف ال
ها  أ الشعر "بدواع عرصية    بذلك األمةاجتماعي كت 

ً
ي شعره داعيا

زالتها وعدم  إ إىل     كأن يشاهد ظالمة فيصورها ف 
ي رواياتهم أمثالتكرار  

ار  يرى عادة شائنة للمجتمع فيقبحها بتصوير ما يلحقه من األ أو    ها كما يفعل الغربيون ف  ض 
الغرب"بس ي 

االخالقيون ف  الروائيون  وفاه حقه   مما 
ً
ايضا استجاب  2)ببها وهذا  العرصي هو ما  ( وعليه فالشعر 

العرص ،  لدواٍع عرصية يمثل  يجعله  ما  العلمي ،  وهذا  بالحقائق  ،  وتقدمه  العرصي  الشعر  )اللهاوي(  قيد  لذلك 
ي شعره

ي  . (3)العلمية الحديثة ف 
ي ترى ف 

ي دعت ويبدو ان النظرة الت 
 الحقائق  إىل  الشعر وسيلة تعليمية هي الت 

ّ
عد

العرصية  فكار العلمية واأل الدواعي  العرصي ،  المجردة من  الشعر  ي باب 
يجدر نظمها ودرجها ف  ي 

ن  أحت   .  (4)الت 
( جعل شعر )اللهاوي( من  ن "مذهبه فيه مذهب العالم يريد تقييد  عىل طبقات الشعر العرصي ألأ)رفائيل بطي

العل  النظم الحقائق  بسالسل  عال،  مية  بشعر  ووجوهها  الحياة  اال ،  والفيلسوف يصف   يضع  جتماعي والحكيم 
ي  
ف  العمران  مرصفة  أقواعد  األ  لقوا أبيات  محكمة  ي 

نعلم  5)وزان"ف  وبذلك  )اللهاوي(  أ(    أن 
ً
حماسا جيله  شد 

وكان من طليعة الرواد الذين مهدوا لنهضة الشعر وتحريره  ،  (6)نه كان يمثل "ظاهرة حضارية خاصة"أ و ،  للتجديد 
ي غدت محوره 

اه والمصنوعات التقليدية الت   .  (7)من القديم الذي اعت 
ي حماسته للتجديد والدعوةأ

( فكاللهاوي ف  ي
ي كرس طوق ،  الشعر العرصي إىل    ما )الرصاف 

وكان من طليعة جيله ف 
والتعبت   التفكت   ي 

وبلغة عرصية جديدة  ،  الحياة العرصيةإىل    ن يخرج بالشعر أ  استطاعو   .(8)التقليد والرجعية ف 
 (: 2)( يقول1)تتسع للحاجات الجديدة

 
 
 

 
  .5( اللباب، جميل صدقي ال هاوي: أ، و االوشال: 2)
  .1/2( ديوان جميل صدقي ال هاوي: 3)
  .271/ 1( م. ن: 4)
  ./أ1( م. ن: 5)
  .( اللباب: أ6)
  .150، عباس توفيق: 1958-1920( ينظر: نقد الشعر العربي الحديث في العراق من 7)
  .25( سحر الشعر، ال هاوي: 1)
  .71( م. ن: 2)
  .152: 1958-1920( ينظر: نقد الشعر العربي الحديث في العراق من 3)
  .139-138(ينظر: لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية، عدنان حسين العوادي: 4)
  .. وينظر مصدره هناك139( م. ن: 5)
  .9ود، هالل ناجي: ( ال هاوي وديوانه المفق6)
  .51مرحلة وتطور، جالل الخياط:  -( ينظر: الشعر العراقي الحديث7)
  .256( ينظر: االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث: 8)
  .49بصري: ، ومقال في الشعر العراقي الحديث، عبد الجبار داود ال59-58( ينظر: دروس في تاريخ آداب اللغة العربية، معروف الرصافي:  1)
  .1/182( ديوان الرصافي: 2)
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 جود الشعر ما يكساوه قائلااه أو 
ي ذا العرص ال الخاىلي من العرص    

 بوشر
 يحسن الشعار إال وهو مبتكاار  ال 

 وأّي حسن لشعار غت  مبتكااار؟   
ي  
التقليد ف   ) ي

األ   األدبورفض )الرصاف  ي 
 كان ف 

ْ
إن التقليد   

ّ
المسائل  فقال: "إن ي 

 فهو ف 
ً
العقلية قبيحا ية  األدب مور 

( يرفض التقليد ألنه كان يتطلع3)قبح"أ ي
ي تتطلع نحو المستقبلإىل   ( فا)الرصاف 

  وترفض االلتفات، المستقبلية الت 
ي إىل  

 . (4)الماص 
( عىل دراية تامة  ي

 أولكن )الرصاف 
ً
ي الشعر مهمة صعبة جدا

وهذا ما جعل الشعر يكتسب  ، ن تحقيق كل الجديد ف 
ي رؤيته للحياة

 ف 
ً
 محدودا

ً
ي ذلك: " . طابعا

( ف  ي
ي  إ يقول )الرصاف 

 اتجاهن الشعر الحديث لم يلل ف 
ً
 أاته محدودا

ً
،  يضا

التقاليد  أ و .  ىل تصويرهفهناك من مناحي الحياة ونواحيها مالم يجرؤ الشعر بعد ع كت  مانع يمنعه عن ذلك هو 
ي تقيده وتقيد الحرية الفكرية بقيود وثيقة

ي الرس  ،  البالية والعادات السقيمة الت 
ي مجتمع يتعاىط ف 

ونحن لم نلل ف 
ي ىطي 

ي العالنية ويفعل ف 
 ف 
ً
"أالخفاء   ما يراه معيبا

ً
 يرى الجهر فيها بالقول معيبا

ا
دعوة رواد  وهذا ما جعل . (5)فعاال

تناولت الموضوع   إنما و ،  أبنية النص الشعري كلها إىل   وحت  دعوتهم لم تتجاوز .  النهضة لم تتجاوز رواسب القديم 
ي عقودها األ،  فقط

.  (6)تنصب حول المضمون فقط  وىل وهذا ما جعل الخصيصة الجوهرية لحداثة النهضة ف 

ي رؤيتها   أصبحت ن دعوتهم  إوبالتاىلي ف
ي تقوم  تلك الرؤي،  مقصورة ف 

 عىل الفصل بي   الذات والموضوعأساسة الت 
ً
،  ا

والمضمون الشكل  قصائدهم أ مما  ،  (1)وبي    ي 
ف  سارية  القديم  روح  مرتكلات  أولم يستطيعوا  .  بق   يتجاوزوا  ن 

التقليدية تأكما  .  (2)المعرفة  التجديدية لم  ي أل   أخذ ن محاوالتهم 
الحقيق  ي تطبيقها لعو مكانها 

  امل نهم فشلوا ف 
نجد أن هؤالء الرواد النهضويي   العرب  ،  ومما تقدم.  (3)ية سادت عرصهم اجتماعمختلفة منها ثقافية وسياسية و 

ي نفوس هؤالء إىل  ولعل ذلك يعود ، لم يتمكنوا من خلق حركة شعرية بمفهومها الحديث
أن الحضارة لم تستقر ف 

ي صياغة شعرية    إىل  ولم يستطيعوا تحويلها ،  النهضويي   وعقولهم بشكل عميق وقوي 
جلء من نفوسهم وعقولهم ف 

ي جديدة ومن يتابع "شعراء عرص األ 
 للماص 

ً
ي القديمة،  حياء يجد استسالما

ون المعاب  وال يكادون  ،  ويلحظ أنهم يجت 
المعاضة  الحياة  فئاتهم   -  يعايشون  ي بعض 

العربية نصبح .  (4)أدب  معايشة"  -  ف  الحداثة  وبعد متابعنا لجذور 
ي مضطرين   الغرب  العالم  ي حداثة شبيهة بحداثة  العرب  الوطن  ن  أويجعلنا قادرين عىل  ،  لطرح سؤال: هل شهد 

ي الحديث نفسه ان الحداثة العربية لم تأت بعد؟  أو    نصفه بالمجتمع الحديث بحدود ومالمح المجتمع األوروب 
ي تناولنا فيها الحركات والمدارس ا لل 

ي تلت مدرسة األ جابة عن ذلك كتبنا الفصول القادمة الت 
 . حياء هذهلت 

 
 : الخاتمة

ي سبيل واحد هو  
المجتمع ف   بي   طبقات 

ً
إال ضاعا ليست  والتقليد  الحداثة  الثقافة بي     أن 

ً
لطالما كنت مؤمنا

األ الخاصة بالدرجة  المصلحة  ي سبيل تحقيق  ،  وىلالدفاع عن 
 ف 
ً
فإنه يكون ثوريا ي صالحه 

التغيت  ف  فمن يكون 
الثقافيةالحداثة   ي صالحه فإنه  ،  واالنقالب عىل كل مفاهيمه وعاداته الموروثة من خلفيته 

الثبات ف  ومن يكون 
ن الكثت  من المدافعي   عن التقليد قد جعلوا  إ بل ، يكون أشد المحامي   عن تقاليده حت  ما يدرك أنه خاىط  منها 

األ  المحور  الدين هو  إثبات ذ ساشي من  ي سبيل 
واستماتوا ف  لثقافاتهم  ي  ،  لك 

النكاية ف  والغرض من هذا كله هو 
الدين!  من  بالتحرر  ينادون  أنهم  المجتمع  ليوهموا  بالتغيت   طبقات    المنادين  بي    ي 

الثقاف  الرصاع  احتدم  لقد 
الخاصة المصالح  وفق  وتناقضات  انقالبات  عدة  وواجه  التاريااااخ  مدار  عىل  العربية  ج(  ،  المجتمعات 

ّ
)أدل فقد 

ي ارتكلت عليها الماركسيةالحداثيون الفكر الماركسي ب
وقد  ،  صيغة عربية تفتقر للمفاهيم الفلسفية واألسس الت 

 
  .، وينظر مصدره هناك12( في الشعر العربي الحديث، احمد مطلوب: 3)
  .137-136( ينظر: لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية: 4)
  .320آراؤه اللغوية والنقدية، أحمد مطلوب:  –( الرصافي 5)
  .357و 250و142ينظر:لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية:( 6)
، وحركية التطور والتجديد في الشننعر العراقي  245( ينظر: لغة الشننعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشننرين والحرب العالمية الثانية:  1)

  .74رب العالمية الثانية، عربية توفيق ال م: حتى قيام الح 1870الحديث منذ عام 
  .161-160( ينظر: مفهوم الشعر لدى الرصافي، عدنان حسين العوادي: 2)
  .51و  39-38( ينظر: الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور: 3)
  .210( مدرسة اإلحياء والتراث، ابراهيم السعافين: 4)
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وقد كان .  انتقد تلك األدلة عبد هللا العروي الذي لم يجد فيها إال محاوالت جلئية وشكلية لتقرير حداثة سطحية
ي صناعة  ،  العامة من الشعوب هم أكت  المعتنقي   لذلك الفكر 

اعتبار رغبتهم ف  التغيت  والثورة عىل السائد  عىل 
 عىل مصالحهم الشخصية تجاهاال إىل   بينما ذهب أصحاب الطبقات العليا ، والمألوف

ً
غت   ، المحافظ وذلك خوفا

فرسعان ما انقلبت المفاهيم خاصة مع تنامي حدة  ، صفة االستقرار  أخذ أن هذا الشكل بي   الحداثة والتقليد لم ي
ي  
ي ،  المجتمعات العربيةالتيارات واألحلاب اإلسالمية ف 

بآخر  أو    وصار بشكل،  مما أدرج )الدين( ضمن الرصاع الثقاف 
تهدف بطريقة  لكن  بالتغيت   المطالبي    صف  ي 

اال إىل    ف  للعودة تجاه)عكس  يرمي  بحيث  بحسب ،  الوراء إىل    ( 
ي صاغت فكرة التغيت  وأنش

لعليا تكمن  فرأى أصحاب الطبقات العليا أن مصالحهم ا ،  ت الرصاعأاإليديولوجيا الت 
ي الثورة عىل التقاليد! 

 ف 
ي األمر أن الرصاع بي   الحداثة والتقليد قد أصبح يتغذى بإظهار كل منهما لسلبية اآلخر وتضخيمها 

،  المخجل ف 
( والرجعية ي

ي يصف التقليدي )بالتخلف الثقاف 
ي )متحرر( من دينه وفكره  ، فالحداب 

بينما يرى التقليدي أن الحداب 
ي كل )الجدران( الثقافية العربيةأحدثوهذه الفجوة العميقة قد  ،  وثقافته األصليةوعروبته  

 ف 
ً
خا ي  ،  ت رسر

سواء ف 
اال  ي العولمة  أو    ،جتماعي وصف الواقع 

ي  أو    ،عىل الصعيد السياشي ومنظمات السياسةأو    ،االقتصادية  ف 
حت  ف 

ات الرصاع بي   الحداثة وا،  بكافة أنواعه  األدبمجال     ضاع طبقات لم يلبث حت  عاد إىل   لتقليد فقد تحولت تأثت 
اته السلبية! إىل    عىل صدره بكافة تأثت 

ً
 المجتمع جاثما
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