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 ١٥٣ فريح العنزي. د.إعداد أ

  سالم عباس خداده  ثــــــاسم الباح
 القديم  العربيظاهرة غموض الشعر في النقد        ثـــــعنوان البح

  والحديث
  القاهرة  ةـــــــــجامع

  دار العلوم  ةــــــــــكلي
  ب المقارن واألداألدبيقسم البالغة والنقد   مــــــــــقس

  )١٩٩٢(دكتوراه   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 العربيتعد ظاهرة الغموض من أبرز الظواهر التي تصدى لها النقد 
 خالل اتصالها الوثيق بكل من نالظاهرة م وتأتى أهمية هذه ،قديماً وحديثاً

  . عموماًوالمتلقيالمبدع والناقد 
 كما قد يكون في األساليب ،ب الشعريةوالغموض قد يكون في األسالي

ولكن البحث قد وجه اهتمامه إلى رصد آراء النقاد العرب حول هذه ،النثرية
 إذا ىالجهود األخر وإن لم يهمل اإلشارة إلى ،الظاهرة في الشعر خاصة

  .اقتضى الموقف ذلك
 وكان مثار معركة بين القدماء ،وموضوع الغموض متشعب وعويص

 كما أصبح محل جدل واسع في النقد ، القديمالعربينقد والمحدثين في ال
" الغموض" ولم يصنف النقاد القدماء كتباً خاصة لدارسة ، الحديثالعربي
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 ويمكن أن يعد كل من ، عرضهم للقضايا  النقدية األخرىلالوإنما تناولوه خ
 ، وعبد القاهرالقاضي :الصولى واآلمدى وأبى هالل الصابى والجرجانيان

القرطاجنى أهم النقاد القدامى الذين أثاروا قضية الغموض أو عرضوا وحازم 
 تناول أي ،أما في النقد الحديث فإن األمر ظل كما هو. .لها في مصنفاتهم

 كأن يعرض لها النقاد في مقالة أو بحث ينشر في ،هذه الظاهرة تناوالً جزئياً
 البحث غالباً في  ثم تنشر المقالة أو،العربيالدوريات المختلفة في الوطن 

ضح في كتابات كل من العقاد اوهذا و. .كتاب مع مقاالت أخرى متنوعة
 وقد ، ثم أدونيس وعز الدين إسماعيل وشكرى عياد وغيرهموشكري

ولم تنفرد . .يخصص بعض الباحثين جانباً من دراساتهم لتناول هذه الظاهرة
  .دراسات محددة لبحث هذه الظاهرة إال في اآلونة األخيرة

 ، والمتخصصة، بعد كل هذه الكتابات المتناثرة، هذا البحثويأتي
 وهى ، ويجمع شتات اآلراء هنا وهناك،ليرصد ما قاله النقاد قديماً وحديثاًَ
 أن يخطو ايرجو صاحبه ولكنها محاولة ،مهمة ليست يسيرة وال تبدو كذلك

  .خطوة في هذا المجال
  منهج الدراسة

 النقاد ووضعها ومناقشتها للوصول قام منهج البحث على رصد آراء
من خالل ذلك إلى تأصيل هذه الظاهرة وتحديد أهم القضايا التي تتصل بها 

 ، من أربعة فصول– عدا المقدمة والخاتمة –قديماً وحديثاً ويتألف هذا البحث 
 ويأتى ، القديمالعربياختص الثالثة األولى منها بدراسة هذه الظاهرة في النقد 

 ألن للقدماء جهداً ملحوظاً في دراسة هذه الظاهرة لم يبرزه هذا التخصيص
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 والفصل ،ومن ثم جاء الفصل األول بياناً لمفهوم الغموض.. .المعاصرون
الثاني كشفاً لعالقة الشعر بالغموض وعرضاً لألسباب واألنماط التي توقف 

ض ع والفصل الثالث إبرازاً للمواقف النقدية من خالل هجوم ب،عندها النقاد
  ...النقاد على الغموض ودفاع آخرين عنه
 الحديث من العربيدراسة موقف النقد بأما الفصل الرابع فقد اختص 

 حيث تم الوقوف عند آراء النقاد من خالل الحركة النقدية حول ،هذه الظاهرة
 وهى آراء تكشف عن مفهوم هؤالء ،االتجاهات الشعرية في العصر الحديث

 ثم يعرض هذا الفصل بعد ،ر كما تحدد موقفهم منهالنقاد للغموض في الشع
 أسباب الغموض وأنماطه : التي تتمثل فيالشعريذلك ألهم قضايا الغموض 

  .والمتلقيومشكل التوصيل بين الشاعر 
  استنتاجات الدراسة

بدا واضحاً من فصول هذا البحث مدى االهتمام الذي حظيت به قضية 
  .يثا قديما وحدالنقديالغموض في التراث 

في الفصل األول كشف البحث عن ثراء األبعاد المختلفة لمصطلح 
 لكنه بين أن البعد ،النقدي والبعد ،الديني والبعد ،اللغوي البعد :الغموض وهى

 يكاد يكون البعد الوحيد الذي ربط أصحابه بين الغموض وبين محاسن النقدي
للمعنى الغامض في  بل إن بعضهم فلسف الداللة الجمالية ،الكالم أو مساوئه

 وهى فلسفة أظهرت الوعى المبكر والناضج لبعض نقادنا ،محاسن القول
  ..القدامى
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وكان البد بعد النظر في األبعاد المختلفة لمصطلح الغموض من 
   .النقديالوقوف عند المفهوم المحدد لهذا المصطلح في التراث 

قف عند وكان طبيعياً بعد وضوح العالقة بين الشعر والغموض أن ن
 وقد اتضح أن هؤالء النقاد قد ،األسباب واألنماط التي ذكرها النقاد القدامى

أحاطوا بهذه األسباب وتلك األنماط إحاطة جيدة  وإن لم يحددوها تحديد النقاد 
 ألنهم كانوا يصفون النمط مثالً دون أن يحددوا ،في العصر الحديث
 مما ،ئة النقدية في تلك الفترة بالنسبة للبيطبيعي وهذا ،المصطلح الدال عليه

 ،لفظي غموض :جعلنا نتدخل لوضع المصطلحات المناسبة  كأن نقول
  ...مفيدين من الدراسات الحديثة.. .سياقيغموض 

 توقف عند ظاهرة الغموض من زاوية أخرى النقديعلى أن التراث 
ع  ومن ثم الهجوم عليها أو الدفا،هالهي رفض هذه الظاهرة في الشعر أو قبو

 وبرزت في هذا اإلطار مواقف النقاد المختلفة التي انصب معظمها عند ،عنها
  .العربي المتلقيالدفاع عن الوضوح كمبدأ راسخ لدى 

في عامة أما في العصر الحديث فإن الغموض أصبح ظاهرة عالمية 
 تتجه نحو الغموض شيئاً العربي في الشعر المعاني وأخذت ،الفنون واآلداب

وكان .. . الجديدالشعري ثم برز االتجاه ،الرمزيظهر االتجاه  حيث ،فشيئاً
هذا األخير محور مناقشات نقدية ثرية وخاصة حول هذه الظاهرة التي 
شاعت فيه شيوعاً كثيراً مما دفع عدداً من النقاد إلى التحديد الدقيق لمفهوم 

وإثارة إشكالية  ، والكشف كذلك عن أسبابه وأنماطه،الشعريالغموض 
ق مأساة كل منهما م وهى إشكالية أبرزت ع،والمتلقيوصيل بين الشاعر الت

 هذه المأساة التي تسهم فيها الظروف الرديئة التي يستظل بها ،في هذا العصر
  . حيث التناقض والتخلف وكبت الحريات،العربياإلنسان في الوطن 


