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Abstract 

Contemporarily freedom has gained paramount importance with the emergence of intellectual 

movements. Political issues in societies resulted in committed literature so as to address the 

individual and social needs emerged in this new era. For instance, the works of such prominent 

writers as Mikhail Naimy and Ahmed Shamlou have left many works on the issue of human 

freedom. The aim of this research was seek the manifestations of Marxism, Christianity and 

intellectual progress in the works of Mikhail Naimy (1889) and Ahmad Shamlou (1925). It also 

endeavored to describe and analyze differences and similarities in the works of these writers in 

terms of these issues.The results showed various manifestations of Marxism, Christianity and 

intellectual progress in the two writers’ works. Additionally, the difference in the manifestation 

of these subjects resides in the very discourse they chose for their work. Naimay's goal in 

raising these issues was spiritual freedom and Shamlou's goal was social freedom. Naimy’s 

reading of the three issues in the modern era is in accordance with contemporary ideology and 

his works can be analyzed individually and cognitively based on virtue   (English modernity), 

but because of his character, the manifestation of Marxist philosophy will not be complete and 

practical in his works and will be established only in the stage of consciousness; therefore he 

is not considered a Marxist, but Shamlou’s reading of the three issues is consistent with the 

ideology of the modern age, and his work can be analyzed socially and politically in the context 

of American modernity. 
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 ص الملّخ 
التنویر والتطّور العلمي الحدیث وظهرت المدرسة   ازدادت مسألة الخالص أهمیة في العصر الحاضر مع ظهور نهضة 
الواقعیة االشتراكیة والقضایا الفلسفیة الجدیدة حول الماركسیة والمسیحیة ومسألة التطّور العقلي في هذا العصر وُطرحت  

حول  والشعارات  المفاهیم  الفلسفیة،  القضایا  علی    هذه  السیاسیة  األوضاع  تأثیر  وبسبب  والرفاهیة.  والعدالة  الحّریة 
، ُینتشر هذا النوع   المجتمع ازدهر األدب الملتزم في العصر الحدیث لیلّبي الحاجات اإلنسانیة والفردیة واالجتماعیة أیضا 

مد شاملو العدید من اآلثار التي  من األدب علی نطاق واسع في األدبین العربي والفارسي، أما وقد ترك میخائیل نعیمة وأح 
تتناول قضیة تحّرر اإلنسان من وجهة نظر أنثروبیولوجیة وفلسفیة وسیاسیة واجتماعیة لكن غرض الباحثین في هذا المقال،  

نعیمة   میخائیل  عند  العقلي  والتطّور  والمسیحیة  الماركسیة  مظاهر  علی  العثور  في  شاملو  )1889یتجّلی  وأحمد  م( 
وأوجه  1925) لطرح  م(  أهدافهما  علی  العثور  وفي  الثالثة  القضایا  استخدام هذه  في  األدیبین  عند هذین  والخالف  الشبه 

وصفي  بمنهج   ، أیضا  أعمالهما  في  القضایا  هذه    -هذه  من  المستخلصة  النتائج  وتشیر  األمریكیة  للمدرسة  وفقا   تحلیلي 
دیبین ویختلفان في استخدام هذه المضامین في أعمالهما  الدراسة إلی أّن هذه المذاهب الثالثة واضحة في أعمال هذین األ 

وفقا  لخطاباتهما ونعیمة هو األدیب الصوفي ویستخدم المفاهیم المعنویة من مفاهیم هذه المظاهر الشمولّیة للتحّرر ولكن  
ة وإّن هدف نعیمة  شاملو هو الشاعر الملتزم اإلنساني ووّظف المفاهیم االجتماعیة من هذه المضامین الشمولیة والتحّرری 

لطرح هذه القضایا، التحّرر المعنوی وهدف شاملو لطرح هذه القضایا، التحّرر االجتماعي في أعمالهما وكانت قراءة نعیمة  
لهذه القضایا الفكریة من الجوانب اإلیدیولوجیة والفردیة والمعرفیة وفق المنهج الحداثي متناسبة مع الحداثة اإلنجلیزیة  

بسوس  اهتمت  بشكل  التي  أعماله  في  الماركسیة  الفلسفة  تجلي  عدم  إلی  الصوفیة  شخصیته  أدت  وقد  الفضیلة،  یولوجیا 
اإلیدیولوجیة   النواحي  من  المذاهب  لهذه  شاملو  قراءة  وكانت   . ماركسیا  لیس  فهو  لذا  الوعی،  مرحلة  في  بقیت  إذ  كامل، 

 كیة في مجال التحّرر السیاسي. واالجتماعیة والسیاسیة وفق المنهج الحداثي المتضمن للحداثة األمری
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 . المقدمة 1

أنها   كما  أفعاله.  علی  وأّثرت  مشاعره  فحّرك  اإلنسان،  حكمت وعی  التي  الكبری  المفاهیم  من  الحّریة  مفهوم  إّن 
من المفاهیم التي یصعب تحدیدها بشكل عام، ولقد سعی األدب كما فعلت الفلسفة والدیانات إلی تقدیم تصّور  

 ر اإلنسان من العبودیة.  محّدد عن الحّریة اعتقادا  أنها تجلب األمن والطمأنینة وتحّر 
الثوابت   جمیع  من  للتقلیل  وإیدئولوجیة،  فكریة  توجهات  علی  تنطوی  أنها  یرون  الحداثة  لفكرة  الرأی  أصحاب 
إاّل   هي  ما  الحداثة  والفنیة.  یة  اللغو للقوالب  وتحطیم  الغموض  من  الكثیر  علی  تنطوی  كما  والموروثات  والقیم 

ا الموضح في المعاجم بعد أن حّددته العدید من الحركات األدبیة والفكریة  انفصال من الناحیة الواقعیة عن معناه 
والفلسفیة. الحداثة باتجاهاتها وتیاراتها الفكریة كافة لیست إال تیارا  تحرریا  من كل قیمة وال یطبع في اعتباره قیمة  

 التقدیس ألي أمر، كما أنها تسعی إلی تحقیق الذات الفردیة فقط. 
ا  المدرسة  خالل  ظهرت  العقلي  التطّور  ومسألة  المسیحیة  حول  الجدیدة  الفلسفیة  والقضایا  االشتراكیة  لواقعیة 

حول   والشعارات  المفاهیم  الفلسفیة،  القضایا  وُطرحت هذه  الثامن عشر،  القرن  في  الفرنسیة  والثورة  یر  التنو عصر 
 الحریة والعدالة والرفاهیة وُعرف هذا العصر بعصر الحكمة أو عصر العقل. 

بالضرورة  و  بنا  الحدیث عن وظیفة األدب یفضي  إّن  إذ  والحیاة،  اإلنسان  مواقف محّددة من  یقتضي  ظیفة األدب 
القّراء   وجمهور  األدب  بین  العالقة  بیان  یعني  وهو  معه  یعیشون  بالذین  وعالقته  اإلنسان  مهّمة  عن  الحدیث  إلی 

لتعبر عن  األدبیة  المذاهب  المتلقین وجاءت  في  األدب  أثر  النقاد،    وبیان  تبناها  )وإیدیولوجیات(  وعقائد  فلسفات 
 حیث ارتبطت بخلفیات )إیدیولوجیة( وفكریة نابعة عن تصورات عن الكون والحیاة واإلنسان.  

قضیة االلتزام من أهم ما اهتم بها النقاد والشعراء في األدب العربي والفارسي المعاصر ونستطیع أن نری الظواهر  
وال  والمسیحیة  المجال  الماركسیة  هذا  في  شاملو  وأحمد  نعیمة  میخائیل  وأعمال  الملتزم  األدب  في  العقلي  تطّور 

 فنری هذه الظواهر فیها أیضا.  
اللغوي   المعنی  لشرح  نظریا   مدخال   أوال  عرضنا  إذ  التحلیلي؛  الوصفي  المنهج  علی  الدراسة  هذه  اعتمدت 

مقطوع  تقدیم  إلی  ذلك  بعد  وعمدنا  مصطلحها،  وإشكالیة  أعمال  للحداثة  من  مختارة  متناظرة  وشعریة  نثریة  ات 
المعاصر   اإلنسان  إشكالیات  إلی  كثر  أ أشار  الحقیقة وقد  في  كاتٌب  نعیمة  الثالثة؛ ألّن  للقضایا  وفقا   نعیمة وشاملو 
في متونه النثریة ولكن شاملو شاعر، ثم اعتمدنا علی مدخل تطبیقي، فتّمت دراسة وتحلیل هذه المظاهر الثالثة في  

نهج تحلیلي ودرسنا كذلك هدف اهتمام األدیبین بهذه المظاهر الحدیثة في أعمالهما ویقارن نعیمة وشاملو  ضوء م 
 في هذا المجال وفقا  للمدرسة األمریكیة. 

 وأسئلة البحث التي یجیب علیها هذا المقال هي: 
 الثالثة؟ في أي مجاالت یختلف میخائیل نعیمة وأحمد شاملو في استخدام هذه القضایا    -1
 ما أوجه الشبه الفكري بین نعیمة وشاملو في استخدام هذه القضایا الثالثة؟   -2
نعیمة    - التصّوف عند میخائیل  إّن  لنا أن نعرض فرضیتین كالتالي:  السؤالین األساسیین یمكن  یتعّلق بهذین  ففیما 

الث  المظاهر  لهذه  الشمولیة  المفاهیم  من  یة  المعنو المفاهیم  یختار  أن  شاملو  یسّبب  التزام  ولكن  التحررّیة  الثة 
للتحّرر   الثالثة  المظاهر  هذه  تختص  التي  المفاهیم  كل  بین  من  االجتماعیة  المفاهیم  یختار  أن  یسّبب  باإلنسان 
التحّرریة   الثالثة  المظاهر  هذه  توظیف  من  قصده  علی  یؤّثر  األمر  وهذا  صوفي  أدیٌب  نعیمة  میخائیل  وإّن  بنفسها 
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التحر  علی  الحصول  المظاهر  وهو  توظیف هذه  من  فیهدف  اإلنساني  الملتزم  الشاعر  أحمد شاملو  وإّن  المعنوی  ر 
 الثالثة التحّرریة، تحقیق التحّرر االجتماعي.  

تّیارا  تحّرریا  من كل قیمة وتسعی إلی تحقیق    - إال  باتجاهاتها وتّیاراتها الفكریة كاّفة لیست  الحداثة  من وجة نظر 
ویرید   فقط  الفردیة  الذاتیة  الذات  قیمهما  عن  ویعّبران  التحّرر  أعمالهما  في  وأحمد شاملو  نعیمة  میخائیل  من  كل 

الثالثة   القضایا  استخدام هذه  في  یة  میزة حداثو أعمالهما ویعدُّ هذا األمر  الثالثة من خالل  القضایا  قراءة هذه  من 
 في أعمالهما. 

لیوتار  یعتقد  أن  هو  للبحث  النظري  للفلسفة  1واإلطار  أستاذ  العصر ،  في  اإلنسان  تحّرر  قضیة  أّن  باریس،  جامعة  في 
البشریة   الحّریة  وهي  العقلي  التطّور  وقضیة  المسیحیة  الدیانة  الماركسیة،  القضیة  الثالثة:  القضایا  في  تطرح  الحدیث 

امن عشر  ( وظهرت هذه القضایا خالل عصر التنویر والثورة الفرنسیة في القرن الث۱۵۶:  ۱۹۶۲والفلسفة اآللمانیة )هرمن،
 وعرف هذا العصر بعصر الحكمة أو عصر العقل. 

لألدب، حسب المعتقد الماركسي، قوة اجتماعیة قادرة علی إحداث تغییرات هائلة في حیاة الجماهیر )أبوحاقة،  
قرار  ۳۰: 1979 عنها  عّبر  حیث  األساسیة  االشتراكیة  الواقعیة  تعالیم  من  االلتزام  إلی  الدعوة  أصبحت  وهكذا   )

)طبانة،   الشیوعي  للحزب  المركزیة  المصطلح  ۳۳:  ۱۹۷۹اللجنة  هذا  استخدم  من  أول  جوركي  مكسیم  وكان   )
( مهاجما  علی الواقعیة القدیمة إلیمانه بغلبة الخیر علی الشر في روح اإلنسان وتمجیده دور  33:  1979)أبوحاقة،  

ی مفهوم االلتزام في الواقعیة االشتراكیة،  (. أخذ عل ۱۸۱:  ۱۹۹۴الشعب في خلق حیاة إنسانیة أفضل )العشماوي،  
الدعائي   المضمون  من  تخلو  التي  األدبیة  األعمال  صادرت  حیث  ارتضته،  الذي  الضیق  االجتماعي  مقیاسه 

 (. 172م:    1988لقضیتها، ال لسبب إال لخلوها من هذه الوجهة الدعائیة )عید،  
االجتماعي وإضفائه علیه إطارا  منهجیا  وشكال  فكریا     كان للمفكر المادي الماركسي تأثیر عظیم في تطّور المنهج 

  .  ناضجا  ولكون هذه المدرسة ذات أهمیة بالغة في تحدید مسار المنهج االجتماعي عموما 
تدور الفكرة الماركسیة حول محور األساس االقتصادي للمجتمع)البنیة التحتیة( الذي یحّدد طبیعة اإلیدیولوجیة  

والممارسات  الواقع    والمؤسسات  تعكس  فوقیة  بنیة  األدب  أّن  وبما  لذلك  الفوقیة  البنیة  تشكل  التي  )كاألدب( 
)منتظري   الفوقیة  والبنیة  القاعدة  بین  مباشرة  عالقة  وجود  من  البّد  إذا   التحتیة  للبنیة  واالقتصادي  االجتماعي 

 (. ۱۵۱:  ۱۳۹۱وزمالؤه،  
الاله  بمعناها  الكنیسة  المسیحیة،  الدیانة  مجال  في  لتتابع  وأّما  یسوع  أقامها  التي  المؤسسة  فهي  والمسیحي  وتي 

 من بعده مهّمة نشر ثقافة الخالص بین البشر وفقا  للمعتقدات المسیحیة. 
كانت التحوالت الكبیرة التي تعتبر مبشرة بالحداثة هي النهضة واإلصالح المسیحي وأخذ الفالسفة االجتماعیون  

الكون  للقوانین  الجدیدة  الفكرة  أعاد  األروبیون  اإلنساني.  الوضع  علی  یطبقونها  وبدؤوا  الطبیعیة  العلوم  في  یة 
اإلصالحیون بحث مسألة مكانة األوامر اإللهیة ومعناها كإحدی إبداعاته المهّمة. لقد مّیزت الحركة اإلصالحیة بین  

 ( ۶:  ۱۳۶۸األوامر المتعلقة بالطقوس واألوامر المتعلقة باألخالق واآلداب )مولند،  
الشعر  یقّدم   رّواد  من  كثیر  توّغل  وقد  الحدیث  العصر  في  المسیحیة  للدیانة  الجدیدة  القراءات  إلی  األدباء 

 (. ۲۱الحدیث، خاصة في السنوات األخیرة في استخدام مضامین الدیانة المسیحیة في شعرهم )المصدر السابق:  

 
1- Lyotard 
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ین  الذي  اإلنساني  التحّرر  إلی  باإلضافة  العقلي،  التطّور  مجال  في  الفلسفة  وأّما  مجال  في  یر،  التنو نهضة  من  تج 
السیادة في   له  الذي یجد مكانة كبیرة في فهم وفكرة عطیة وهو من صارت  الفالسفة  إّن هیجل فهو كبیر  اآللمانیة، 
التّیارات الفلسفیة الّتالیة علیه، لیس فقط الوجودیة والبرجماتیة والمثالّیة بل أیضا  ماركسیة، فقد كان أحد المصادر  

وانهیار  الثال  الماركسیة  غیاب  بعد  األخیرة  العقود  في  فأصبح  والدیمقراطیة  اللیبرالیة  داعیة  الوقت  نفس  في  وهو  ثة 
األنظمة الشمولیة القائمة علیها، مصدر اإللهام األساسي للداعین للدولة اللیبرالیة والدیمقراطیة الغربیة، إذن فرؤیة  

ا  في  العظیم  لدوره  تقدیریة  رؤیة  هي  لهیجل  )مجتهدی،  عطیة  للحداثة  بابا   یعده  إذ  ونظریته  ۵۶:  ۱۳۹۰لفلسفة   )
المسار   نحو  اإلنسان  اّتجه  المعرفة،  مراحل  ففي كل  والكون،  اإلنسان  المعرفیة وماهیة  القضایا  تدور حول  التأّملیة 

به   تحیط  التي  الظروف  وواجه  عشوائي  بشكل  التاریخیة  واألحداث  الجغرافیة  المواقع  مع  وتعامل  في  التاریخي 
النموذج االفتراضي؛ یعتقد هیجل أن اإلنسان كمخلوق واٍع ال یستطیع أن یعّرف نفسه إال بواسطة غیره )مجتهدی،  

۱۳۹۰  :۳۲ .) 
األجنبي   األدب  في  نعیمة  قراءات  كانت  وقد  وكتاباته،  بنثره  اشتهر  لكنه  وشاعرا  كاتبا  كان  نعیمة  میخائیل  إّن 

إلی األدب األروبي  ما حمله علی االعتقاد بعدم قیمة ذلك التراث بالقیاس  ومعرفته الضئیلة نسبیا  بالتراث القدیم م 
یة التي جاءت في وقتها، علی أن یدیر ظهره للجذور القدیمة في األدب الحدیث.   الحدیث وقد حفزته ثورته الحیو

( وأحمد  ۱۵۳:  ۲۰۰۷فكانت كتاباته أول إنتاج نقدي في العربیة یدور حول اإلنجازات الحدیثة وحدها )الجیوسي،  
شاملو هو الشاعر الملتزم اإلنساني والمظاهر الواقعیة االشتراكیة والوجودیة واضحة في أعمالهما وكل من األدیبین  
ا   أعمالهما وبناء  العقلي( في  التطّور  المسیحیة،  الدیانة  الثالثة )الماركسیة،  القضایا  المسیحیة، فنری  اعتنق الدیانة 

ه  في  فاستهدفنا  سبق،  ما  الوصفي  علی  للمنهج  وفقا   وشاملو  نعیمة  أعمال  في  الثالثة  القضایا  دراسة  البحث  ذا 
في   ینطلق  وهذا األمر  الثالثة  القضایا  تلك  تعبیرهما مستخدمین  في  واالختالف  الشبه  أوجه  لنا  لیّتضح  والتحلیلي 

ف  العصر الحدیث ونتجت هذه األعمال  بالمفاهیم التحرریة في  الحدیث أیضا   تعّلق تلك القضایا الثالثة  العصر  ي 
 كجزء من األدب الملتزم الذي یلّبي الحاجات اإلنسانیة الفردیة أو االجتماعیة. 

 خلفیة البحث   . 2

المحكمة،   المجالت  في  االلتزام  قضیة  حول  نشرت  كثیرة  بحوثا  هناك  باللغة  -1إّن  وزمالؤه  قائمي  نشره  ما  منها 
یدة(،  الفارسیة بعنوان »مضامین االلتزام األدبي في أشع  یدة« )مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جو ار فاروق جو

وكان  1393عام   التمرد  إلی  والدعوة  الفقر  ورفض  السیاسیة  كالحریة  الشعریة  مضامینه  أهم  إلی  الباحثون  فأشار   ،
كثیر  بحوث  وهناك  المضامین  من  غیرها  من  كثر  أ شعره  في  السیاسیة  المضامین  فتجّلی   ، سیاسیا  ملتزما   ة  الشاعر 

الفارسي   األدب  في  االشتراكیة  الواقعیة  ألروبا    -2حول  واألدبیة  الفلسفیة  المدارس  »تأثیر  بعنوان  آبادیان  كمقالة 
ویذهب    1398های فلسفی و ادبی اروپا بر ادبیات معاصر ایران(، عام  علی األدب الفارسي المعاصر )تأثیر مكتب 

علی   والماركسیة  العدمیة  المدرسة  تأثیر  إلی  الفلسفیة  المؤلف  القضایا  إلی  یشیر  وال  إیران  في  المعاصر  األدب 
المعاصر،   الفارسي  األدب  في  الهیجلیة  والفلسفة  كالمسیحیة  وند    -3األخری  كیشه خاله وجالله  ومقالة رضایتی 

لألدب   االشتراكیة  الواقعیة  السردیات  في  الخالص  وأسطورة  بالزمان  »ایمان  بعنوان  الفارسیة  باللغة  آلكامی 
ویشیر    1393های رئالیستی سوسیالیستی ادبیات فارسی(، عام  ي« )تاریخ باوری و اسطوره رهایی در رمان الفارس 
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"چشم  رعیت"،  ك"دختر  اإلیرانیة  الروایات  في  الماركسیة  الفلسفة  إلی  و"همسایه المؤلفان  ومقالة    -4ها"،  هایش" 
األقلی  بـ»أدب  المعنون  الفارسیة  باللغة  یی  ونیكو شاد  جاوید  كالسردیة  نشرها  المسیحیة  الدیانة  في  والریب  ات 

اقلیت  )ادبیات  للخالص«  عام  العظیمة  رستگاری(،  فراروایت  عنوان  به  مسیحیت  در  تردید  و  ویقوم    1399ها 
المؤلفان بدراسة كیفیة مواجهة كّتاب األقلیات ما بعد االستعمار بالدیانة المسیحیة ویقوم المؤلفان بإعادة قراءة ما  

الحداثیة   الخطاب  بعد  مع  القراءة  هذه  ولیس  المسیحیة  للدیانة  األقلیة  خطاب  من  للخالص  العظیمة  للسردیة 
بعد    -5الحداثي،   و"المسیح  أحمد شاملو  "مرد مصلوب"  تطبیقی شعر  "تحلیل  ب  المعنون  ومقالة صفایی وقاسمی 

شام  ألحمد  المصلوب"  "الرجل  شعر  تحلیل  حول  مقارنة  )دراسة  السیاب"  شاكر  بدر  بعد  الصلب"  و"المسیح  لو 
(، وقد عالج المؤلفان كیفیة تفاعل الشاعرین مع السردیة الدینیة المسیحیة  1394الصلب" لبدر شاكر السیاب(، ) 

معدودة،   اآللمانیة(  )الفلسفة  العقلي  التطّور  مظاهر  حول  والبحوث  المسیح"  حیاة  من  األخیر  ومقالة    -6"الجزء 
الدیالكت  )التشابه  بعنوان  وزمالئه  )همانندی لنیری  وهیجل(  موالنا  عند  عام  یكي  هگل(،  و  موالنا  دیالكتیكی  های 

موالنا    1397 عند  بینهما(  التألیف  النقیضة،  )األطروحة،  لهیجل  جدلیة  ثالثیة  دراسة  إلی  المؤلفون  ویتطّرق 
ا  إلی  ُترجم  التي  الفارسیة  الشعریة  للمتون  وفقا   الجدلیة  هذه  في  بموالنا  متأثر  هیجل  أّن  أو  ویستنتجون  آللمانیة 

)پدیدار    -7اإلنجلیزیة،   شاملو«  أحمد  عند  للمألوف  المخالفة  والكتابة  الظواهر  »علم  بعنوان  لكودهی  ومقالة 
خوانی  مخالف  شناسی  سنخ  و  عام  شناسی  شاملو«،  احمد  وفقا     1391های  المتناقضة  القراءات  المؤلف  ویطرح 

درا  أحمد شاملو ویدرسها  الهیجلیة عند  الجدلیة  النظریة،  للفلسفة  لهذه  الفلسفیة  المفاهیم  إلی  یة  والیهتم  لغو سة  
هیجل   -8 عند  الجدلیة  »الفلسفة  بعنوان  لرستمی  برشت   1وكتاب  عام  2ودرام   ، برشت(  درام  و  هگل  فلسفه  )دیالكتیك   »

لبرتولت   1392 المسرحیات  من  ثالثة  إلی  المؤلف  فرد    3ویذهب  لمجیدی  مقالة  وهناك  الهیجلیة  للفلسفة  وفقا   برشت 
عام   لیوتار(،  نظریة  في ضوء  وأحمد شاملو  نعیمه  میخائیل  أعمال  الثالث في  الخالص  )تمثیل سردیات  بعنوان  وزمالئها 

یت۱۴۰۰ الحداثة وال  بعد  وما  لیوتار  نظریة  في ضوء  مقارنة  أعمالهما دراسة  أن یدرسوا  فیها  الباحثون  النظرة  ، حاول  بعون 
وبعد   المجال  بهذا  تربط  وبحوث ال  مستقال   وأحمد شاملو  نعیمة  میخائیل  كثیرة حول  بحوٌث  وهناك  والشمولیة  الحداثیة 
وتناول   الدراسة  كیفیة  حیث  من  بصلة  البحث  لهذا  تّمت  ال  بأنّها  القول  یمكن  األعمال،  تلك  في  والتقصي  التمّعن 

لل تأّثرا  الموضوعات فیه وهي المظاهر الثالثة  حریة في العصر الحدیث وعاش كل من األدیبین في العصر الحاضر ولقد 
بإشكالیات   أعمالهما  في  منهما  كل  وعالج  بلدهما  في  واالجتماعیة  السیاسیة  الظروف  وتشابه  الغربیة  األدبیة  بالمدارس 

 اإلنسان المعاصر وكیفیة التخّلص منها.

یف الحداثة وإشكالیة المصطلح 3  . تعر

ر الحداثة بأوسع معانیها مع األفكار التقّدمیة والحداثة وعكس القدیم لألفكار الكالسیكیة والتقالید. ما  تزامن تیا 
جمیع   في  العمیقة  والثقافیة  والفكریة،  واالقتصادیة،  واالجتماعیة،  السیاسیة،  اإلنجازات  هو  الیوم  الحداثة  نسمیه 

من   مشتق  حدیث  مصطلح  والجماعیة.  الفردیة  الحیاة  “ مجاالت  عن  modoالالتینیة  تمّیزا   »الیوم«،  یعني  هذا   .”
 (. ۱۱:  ۱۳۸۷العصور السابقة )أنظر: كهون،  

 
1 - Hegel 
2 -Drama Bresht   
3 -Bertolt 
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لتشمل   تمتّد  یلة  طو تاریخیة  جذور  ولیدة  فهي  المعاصرة  حیاتنا  علی  طارئا   أمرا   جوهرها  في  الحداثة  لیست 
منذ  اإلنسان  ومادام  المختلفة  وأطوارها  عصورها  وعبر  كافة  اإلنسانیة  مسكونا     المجتمعات  والیزال،  كان،  نشأ 

 (. ۱۰:  ۱۹۸۷بهاجس التجّدد والتطّور )الخال، 
الباحثون   والعرب    -یكاد  الحداثة    –الغربیون  لمفهوم  ومحّدد  شامل  تحدید  إیجاد  بة  صعو علی  یجمعون 

 (modernity  یش والتشو للخلط  النتیجة عرضة  في  یجعله  الذي  األمر  واضطراب،  التباس  من  به  یتسم  لما  نظرا    )
)برادة،  و  والتعمیم  بالتقریبیة  إلی  ۱۱:  ۱۹۸۴یسّمیه  الباحثین  بعض  الحالة  هذه  دفعت  وقد  بة  صعو األمر  ویزداد   )

)هاو،   التعقید  بالغة  بة  صعو علی  تحدیده  ینطوي  متقّلب،  مراوغ،  مصطلح  بأّنه  الحداثة  مصطلح  :  ۱۹۸۴وصف 
 ئیسین: ( ولعل هذه اإلشكالیة االصطالحیة تعود في جوهرها إلی عاملین ر ۲۷

یقسم   من  النقاد  من  نجد  لذلك  دائم،  تحول  من  به  تتصف  وما  ذاتها،  الحداثة  طبیعة  یخص  ذاتي  عامل  األول: 
)بروكر،   الحداثیة  بعد  وما  الجدیدة،  والحداثة  البدائیة،  والحداثة  األولیة،  الحداثة  إلی:  تحوالتها  بحسب  الحداثة 

بة وضع الحداثة في إطار دیني أو فكري أو نقدي ینطوي علی  ( ویسبب هذه الطبیعة یغدو من  ۱۳۳:  ۱۹۹۵ الصعو
 (. ۱۰:  ۱۹۸۷سمات محّدده وواضحة )الخال،  

 أما العامل الثاني: فهو یخضع العتبارات خارجیة تتعلق بطریقة النظر إلی الحداثة ومن أبرزها: 
الحداثة    -أ  دراسة  إّن  إذ  النقدي:  أو  الفكري  بمعزل عن  الموقف االیدیولوجي  تتّم عادة  وثقافیة ال  فكریة  كظاهرة 

عنها   الحدیث  یكون  لذلك  للدارس،  والثقافیة  الفكریة  الغالب    –البنیة  صعید    –في  علی  ال  القیمة  صعید  علی 
)الشابی،   انفعالیا   ترفض  أو  تمدح  فهي  كإیدیولوجیا،  ۴۱:  ۲۰۰۵المفهوم،  عدیدة  أحیان  في  إلیها  النظر  یتم  كما   )

تقتص  ال  وراءها  ولذلك  الكامنة  االبستمولوجیة،  المحموالت  إلی  تتغّذی  بل  التقریبیة،  المتداولة  علی  مدلوالتها  ر 
المفهوم  ۱۱:  ۱۹۸۴)برادة،   قراءة  وتصبح  لذلك    –(  ومن    –تبعا   المعرفیة  الخلفیة  محاكمة هذه  مجرد  مقتصرة علی 

»حیث   الماركسیین  النقاد  بعض  موقف  المسألة  هذه  علی  الواضحة  من  األمثلة  نوعا   الحداثة  یعّدون  كانوا 
النابعة عن الواقعیة« )هاو،   أنها »ثورة تقنیة محافظة خاصة  ۲۷:  ۱۹۸۴البورجوازیة الجمالیة  إلیها علی  ( وینظرون 

 (. ۲۵:  ۱۹۹۵بالطبقات العلیا« )بروكر،  
غیر   -ب  أو  االجتماعي  أو  المعرفي  الجانب  عن  الحداثة  إلی  ینظر  فقد  الرؤیة؛  أو  النظر  الجوانب  زاویة  عن  هما 

العمل   وتكثیف  اإلنتاجیة  عصر  بكونها  الحداثة  یسم  تقنی  مفهوم  متعددة:  مفاهیم  مجموعة  لدینا  تظهر  لذلك 
الحدیثة وكذلك مفهوم سیكولوجي   السیاسیة للدولة  بالبنیة  الطبیعة ومفهوم سیاسي یتعلق  اإلنساني والسیطرة علی 

( ویمكن بالطبع أن نضیف  ۳۶:  ۱۹۹۰أزماته الشخصیة )بودیار،  یتم من خالله ربط الحداثة بالفرد وسیكولوجیة و 
 (. ۱۱:  ۱۹۸۷جوانب أخری تبعا  لزاویة الرؤیة )الخال،  

اإلطار الزماني والجغرافي: فمن البدیهي أن نلحظ تغییرا  في مفهوم الحداثة من عصر إلی آخر، ومن بلد آخر    -ج 
ن اشتركت مع غیرها من الحداثات في بعض الجوانب  من منطلق أن لكل حداثة خصوصیتها ومالمحها الخاصة وإ 

ال   مختلفتان  حركتان  فهما  أمریكیة  واألنجلو  اآللمانیة  الحداثتین:  خالل  من  الرأی  هذا  علی  ندلل  أن  ویكفي 
المشترك )برادبری،   المبالغة في هذا القول فثمة عناصر  ۵۱:  ۱۹۸۷یربطهما سوی االسم  الرغم من بعض  (. وعلی 

كید تجمع بین الحداثتین  مشتركة ومالمح ع  إال أنه في واقع األمر یعطینا مؤشرا  علی حجم التباین في    –امة بكل تأ
والفرنسیة   اإلنجلیزیة  الحداثات:  بین  المقارنة  خالل  من  أوضح  بصورة  التباین  هذا  لنا  ویظهر  الحداثة  جغرافیا 
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جیا الفضیلة(، في حین كان جوهر الحداثة  واألمریكیة: فالحداثة اإلنجلیزیة في طابعها العام ركزت علی )سوسیولو 
 (. ۲۳:  ۲۰۰۹الفرنسیة )إیدیولوجیا العقل(، أما مدار الحداثة األمركیة فكان حول )سیاسة الحریة( )هلیم،  

 . الحداثة عند میخائیل نعیمة وأحمد شاملو 4

:  ۱۹۷۹الوطنیة )أبوحاقة،  االلتزام، هو مشاركة الشاعر أو األدیب الناس همومهم االجتماعیة والسیاسیة ومواقفهم  
اكتسب  ۱۴ النقد الحدیث،  في  ذا قیمة  یزال قوال   أن یدور حوله األدب ال  الذي یجب  المحور  إّن »اإلنسان« هو   .)

 (. ۴۸:  ۱۹۵۷أهمیة كبری في حقبة الخمسینات )الخال،  
إلنسان« فالذي  لیس من فائدة ترجی من قولنا إّن أغلب الشعر، حتی في زمن نعیمة، یتحدث عن أمور تختص »ا 

)نعیمة،   األرض  علی  الفعلیة  وتجربته  الداخلیة«  اإلنسان  »روح  الیوم:  النقاد  نعیمة  یقصده  (  ۲۳:  ۱۹۷۵كان 
 (. ۱۵۸:  ۲۰۰۷وباختصار: الوضعیة اإلنسانیة وإن لم یطلق نعیمة علیها هذا الوصف بالذات )الجیوسی،  

لرأیین القائمین في زمانه في العالم: األول یصّر  موقف نعیمة عن دور الشعر لیس واضحا  كل الوضوح فهو یعي ا 
أّن الشاعر یجب أال یكون   المجتمع. لكنه یری  یدعو إلی أن یكون الفن في خدمة  الثاني  للفن و  الفن  علی مذهبه 
حوله   عن  الحیاة  احتیاجات  عن  وبصره  سمعه  یحجب  أال  یجب  نفسه  الوقت  وفي  حوله  عن  وللناس  لزمانه  عبدا  

نفسه:   عن  ۱۵۸)المصدر  موهبته  غذاء  یتلقی  إذ  الشاعر  إّن  یقول  عندما  بسرعة  المأزق  هذا  من  نعیمة  ویخرج   )
 (. ۸۴:  ۱۹۷۵الحیاة یجب أن یصّور تلك الحیاة في شعره )نعیمة،  

كثر تشددا  وقد رفض فكرة أن األدب صورة العصر، قائال    إّنه  بعد سنوات عدیدة أصبح موقفه حول هذه المسألة أ
جمیع  إلی  نفسه:    یعود  )المصدر  الخالد  الزمن  إلی  ینتمی  أنه  یشعر  أن  یجب  رأیه  في  فاألدیب  (  ۴۶العصور، 

إّن األدب یجب أن یتخلص عن السیاسة والوطنیة )المصدر نفسه:   ( وحول إصراره  ۴۷والفكرة األكثر دقة هي قوله 
یة فضائل القلب البشریة )المصدر نفسه:    (. ۴۹علی أن األدب أن ینشغل بتقو

من  لذلك،   الرغم  الملتزمة. علی  األدبیه  بین األعمال  من  نعیمة هي  أعمال  بأّن  الیقین  القول علی وجه  ال یمكن 
ء نعیمة الضبابیة حول »األدب الملتزم« )وهو اصطالح لم یكن معروفا  في العربیة حتی ذلك الحین( فإّن معاییره  آرا 

من   الرغم  علی  البالیة،  بالمعاییر  لیست  األساسیة  قدیما   األدبیة  شیئا   یبدو  قد  األیام  هذه  بعضها  عن  الحدیث  أّن 
فالحاجة إلی التعبیر عن النفس والحاجة إلی الجمال والحقیقة والموسیقی ال تزال المتطلبات األساسیة في األدب  

ی  والفن؛ )إذا استبدلنا كلمة »موسیقی« بكلمة »تناسق«(، سواء كان توجه ذلك الفن اجتماعیا  أو لم یكن، إن أقس 
أوصافه   أسمی  الشعر  علی  فأسبغ  ناقصة  كانت  أنها  المبكرة  نعیمة  آراء  عن  المعاصرون  النقاد  یقوله  أن  یمكن  ما 

 ( ۱۶۰:  ۲۰۰۷بأسلوب رومانسي ویدعم هذه الصورة الرومانسیة لدور الشاعر إیمان نعیمة باإللهام )الجیوسی،  
ال  داخلي  بعامل  مدفوعا   إال  یده  في  القلم  یأخذ  ال  )نعیمة،    »فالشاعر،  القبیل«  هذا  من  عبد  فهو  فوقه  له  سلطة 

قلبه« )المصدر نفسه:  ۳۰۷:  ۱۹۷۵ به  الروحیة ویختمر  تراه عینه  ما  إنه »ال یصف إال  ثّم  المرء  ۸۳(  یذكر  ( وهذا 
التجربة في الشعر )الجیوسي،   النقد الطلیعي الحدیث علی  التعبیر عن  ۱۶۰:  ۲۰۰۷بإصرار  نعیمة في  یترّدد  ( وال 

أل  )نعیمة،  أسفه؛  األدبیة«  حیاتنا  وجه  علی  تطفو  وفقاقیع  قرقاعة  »طبول  وسوریا  ولبنان  مصر  في  األدباء  أغلب  ّن 
( بل إّن األمة جمیعا  )تنطق بلسانها،  ۲۲۶( وأكد أّن الشعراء یعّبرون عما ال یحسون )المصدر نفسه:  ۲۲۱:  ۱۹۷۵

 (. ۲۲۴أما قلبها فصامت منكمش( )المصدر نفسه:  
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األصنام عن الطراز األول وكانت أقوی نصائحه تدعو إلی التخّلص عن األوثان القدیمة وإیجاد    كان نعیمة محّطم 
 (: ۱۶۰:  ۲۰۰۷الطریق إلی الحقیقة واألصالة )الجیوسي،  

بكم هیاكل جدیدة آللهة   »نظفوا هیاكلكم من األصنام الخشبیة التي تحرقون أمامها بخوركم اآلن ... وأعدوا في قلو
 (. ۶۴:  ۱۹۷۵یة لمصابیح تّتقد بزیت الحق والغیرة واإلخالص« )نعیمة،  جدیدة ومنابر عال 

وفي هذه الفقرة نالحظ أن یدعو نعیمة إلی المعرفة ومن الوجهة المعرفیة، نعیمة یبحث عن األنطولوجیا وطبیعة  
 وحقیقة كل الشیء. 

الشی  كل  وحقیقة  وطبیعة  األنطولوجیا  عن  ینفصل  ال  المعرفة  في  الفیلسوف  موقف  بین  إّن  العالقة  تلك  إّن  و ء 
إّن   إذ  الفلسفي  العالم لالتجاه  إطار  في  أشّد وضوحا   تكون  الوجود  في  فلسفته  وبین  المعرفة  في  الفیلسوف  موقف 

 (. ۶تناسب مع الوجود أو هي صورته منه بعبارة أدق )قاسم، التا:    -كما یقال في الفلسفة   –المعرفة  
في   المعاصر  أو  الحدیث  الفیلسوف  موقف  إّن  التیارات  و لتصنیف  الرئیسیة  المعاییر  أحد  هو  المعرفة  نظریة 

المعرفة   نظریة  خالل  من  الوجود  في  تبحث  الحدیثة  الفلسفة  أّن  والمعاصرة السیما  الحدیثة  الفلسفة  في  الفلسفیة 
یل،    (. ۸۸:  ۱۹۷۹)الطو

المبكرة  نعیمة  كتابات  في  وصدق  جاذبیة  عامة،  نعیمة  نقد  في  الكآبة  نبرة  من  الرغم  في    علی  یوازیها  ما  لیس 
)الجیوسي،  زمنه  في  اآلخرین  النقاد  یكشف  ۱۶۰:  ۲۰۰۷كتابات  البحار  عبر  عربیة  إصغاء  بمحطة  أشبه  كان   )

بي، في سوریا، في المهجر الشمالي؛ كان دوما  یعلن   المواهب العربیة في كل مكان: في مصر، في المهجر الجنو
بة في اللغة والمفهوم الشعري وأّن لهفته المتحمسة لكي یعلم  عن متعته الخالصة في كسر أوراق المحرمات المتطل 

بها المرارة التي طالما بلغت حد اإلساءة الشخصیة المباشرة   ویمّهد الطریق ولكي یفتح آفاقا  جدیدة. یندر أن تشو
، قادرا  علی أن یقلق القارئ، وقد یكون هجوم نعیمة  كثر    في نقد العقاد فجاء درامیا  عالی النبرة أحیانا  علی شوقي أ

)مندور،   یجب  مما  في  ۴۸:  ۱۹۶۳تحامال   ما  أفضل  الوجود  إلی  بعث  الذي  الشاعر  بوصفه  ال  هنا،  یصوره  فهو   )
التراث واستمراریته )الجیوسي،   القدیم بل بوصفه وسیلة إلطالة عمر هذا  الشعري  ( وفق هذا  ۱۶۲:  ۲۰۰۷التراث 

الطبیعة، غیر أّن مثل هذه التفسیرات المغلوطة ال یمكن أن تفسد  القول، نالحظ أّن نعیمة یطبق معرفته مع الوجود و 
الصورة الشاملة فمازال بوسع القارئ أن یستجیب إلی تلك الحماسة وذلك األسلوب المبدع في كتابات نعیمة من  

(  ۳۳۳:  ۲۰۱۰دون أن یفوته إدراك الموقف المتطرف الذي ال شك في أنه كان ینتظم كتاباته في تلك األیام )نجم،  
ومع ذلك وعلی رغم مما قد تثیره كتابات نعیمة من اهتمام القارئ المثقف الیوم یظل الشعور قائما  بأنها تمّثل في  
الغالب جزءا  من عهد مضی؛ یبدو أن من كان ثائرا منیعا عرفته العقود المبكرة من هذا القرن لم یعد قادرا  وال راغبا   

ففكرت  المتغیرة  األوضاع  مع  التكیف  والحقیقة  في  الجمال  عن  التعبیر  هي  واألدب  الشعر  غایة  أن  األساسیة  ه 
عام   في  متزایدة  صوفیة  ذلك  بعد  علیها  غشت  حتی  حین،  إلی  الزمته  قد  مقالته  ۱۹۵۴والفضیلة  كتب  عندما  م، 

)نعیمة،   ومهمته«  األدب  »ماهیة  سوسیولوجیا  ۴۸:  ۱۹۶۳الشهیرة  علی  ركزت  األنجلیزیة  الحداثة  أّن  وذكرنا   )
اإلنجلیزیة،  ال  الحداثة  نظر  وجهة  من  نعیمه  أعمال  نفّسر  أن  ونستطیع  كان  فضیلة  أعماله  في  التحّرر  تمثیل  إّن  إذ 

 بصورة تحّرر روحي ومعنوي. 
والتي   المحدثة  الواقعیة  األول  كانت  معاصرة  نزعات  ثالث  علی  حملته  توّجه  المعاییر،  بتلك  یؤمن  یزال  ال  كان 

الرغم من  تدور حول ما دعاه حاجة اإلنسا  بالخبز وحده وعلی  أن اإلنسان ال یحیا  الجوع: فعنده  التحّرر من  إلی  ن 
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الثانیة   وكانت  والروح  والعقل  القلب  جوع  ینسی  أن  كبر  أ خیانة  فإنه  والفقر،  الجوع  ینسی  أن  األدب  من  خیانة  أنه 
ال  األثر  ینكر  أحد  من  فلیس  الجسدیة  والرغبات  الجنس  حول  یدور  الذي  األدب  علی  للرغبات  حملته  كبیر 

الجنسیة، لكنها لیست سوی دنس وعهر بالقیاس إلی األهداف العظیمة لوجود البشر في هذا العالم وكانت حملته  
والوطنیة   الدولة  فلك  في  یدور  الذي  األدب  ذلك   ، فعال  االصطالح  ذكر  غیر  من  الملتزم،  األدب  علی  الثالث 

التعبیر عن مش  أّن األدب العربي  والسیاسة لكنه في هذا المقال استطاع  كالت أدبیة معاصرة أخری، فهو یصّر علی 
ناضج و  یزال غیر  النقص  ال  متحرر عن عقدة  والثاني: شعب  مرنة  لغة  األول،  أمور ثالثة:  أنه سیبقی كذلك تحقیق 

القول   حریة  والثالث،  الغربیة(  والمثل  واألسالیب  للمعاییر  األعمی  والكتاب  الشعراء  تبنی  یهاجم  هنا  )وكان 
التناقضات التي یقع فیها نعیمة في ما یتعلق بمعاییره األدبیة السابقة یمكن أن تثیر  ۱۶۲:  ۲۰۰۷لجیوسي، )ا  ( لكن 

( فإنه قد سبق إلی  ۱۹۴:  ۱۹۶۴علی أفكاره السابقة في الغربال )نعیمة،    ۲الغضب فهو إذ وافق مجّددا  في سبعون/ 
. ففي ذلك المؤتمر الذي  ۱۹۵۶قد في دمشق عام  رفضها بأسلوب صوفي قبل ذلك سنوات في مؤتمر أدبي عربي ع 

 (. ۸۷:  ۱۹۵۶ألقی فیه محاضرة بعنوان »األدیب والناقد« )نعیمة،  
ناقد   »لكل  ألّن  األدبي،  العمل  في  والفضیلة  والحقیقة  المطلق  الجمال  تمییز  علی  بقادر  ناقد  من  لیس  إّنه  قال 

فعال   ضروریا   لیس  النقد  أّن  كد  أ ثّم  به«  الخاصة  ثّم    معاییره  األدبیة«  األعمال  في  حكم  أفضل  »الزمن  لألدب ألّن 
ثّم   اآلخرین  عمل  عن  الكتابة  بدل  الخاصة  أعمالهم  كتابة  بمحاولة  النقاد  وینصح  الصوفي  الحماس  بهذا  یستمّر 

 (. ۱۶۲:  ۲۰۰۷أعطی بعد ذلك مثاال  عن الطبیعة التي تضّم جمیع المخلوقات وال ترفض أحدا  منها )الجیوسی، 
ما ی  دعوه نعیمة »المعاییر الشخصیة« یدعوه جورج سانتایانا »المعرفة اإلنسانیة الذاتیة« فهو یقول عن موقف  إّن 

كثر یجب رفضه مما یستنبطه   المعرفة اإلنسانیة بوصفها ذاتیة، فما أ الواجب رفض حقائق  المتصوف: »إذا كان من 
كا  إذا  الحقة،  الحكمة  إلی  فالطریق  الحقائق  تلك  من  البشري  ال  الفكر  المطلق،  مع  تتعامل  أن  الحقة  للحكمة  ن 

 (. ۱۴:  ۱۹۲۴یمكن أن یكون إاّل في االمتناع )سانتایانا،  
إّن النسبیة في أّیة فكرة هي السبب في رفضها؛ فالمتصوف إذا  »یطمح أن یری ویفكر ویحكم بطریقة غیر معینة  

محّددة   ما    –وال  « وهذا  أبدا  یفكر وال یحكم  یری وال  ومثال  أي ال  نفسه(  )المصدر  الال محدود  إلی  أقرب  یجعله 
 (: ۱۵:  ۱۹۶۴نعیمة السابق یطابق هذا الموقف الذي بصبغة سانتایانا، هذا »المیل إلی إلغاء الفروق« )نعیمة،  

 ( ۱۷»لیس من شیء صحیح أو خطاء، ألّن جمیع األشیاء في الطبیعة منتظمة وضروریة« )المصدر نفسه:  
یة بینهما ولكن الصبغة الصوفیة    وبمقاربة معرفیة ومذهب  الوجود وبالنظر للمصطلحات الواقعیة فهناك عالقة قو

تغلب علی اآلراء الحداثیة عند نعیمة، لهذا السبب ینفصل عن المعرفیة ومذهب الوجود من الوجهة الحداثیة ألّن  
)تاجیك،   باینشتاین  متأثرا   والحقائق  بالنسبیة  تؤمن  ن ۸:  ۱۳۹۳الحداثة  كان  إذا  یصدم  (  أن  إلی  قصد  قد  عیمة 

المخاطبین لما استطاع أن یقول شیئا  أشّد تناقضا  مع المزاج العام السائد في الحقل األدبی یومئٍذ من ذلك الذي  
كان أشبه بصوت غریب قادم من عالم آخر ینادي بالقناعة والقبول والرضاء في حقبة الخمسینات عن األدب    –قاله  

 (. ۱۶۳:  ۲۰۰۷الملتزم )الجیوسی، 
علی الرغم من أّن نعیمة كاتب نثر بالدرجة األولی فإّنه قد استطاع، خالف جبران أن یثبت قدرته علی نظم الشعر  
في عدد من القصائد، قلیلة لكنها شدیدة التأثیر. ففي إطار الشعر العربي في العقود الثالثة األولی عن هذا القرن،  
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ا  المتجمد« وقصیدة »أخي«  اثنتین من أفضل األمثلة  ۱۹۱۷لمشهورة وقد كتبها نعیمة عام  تمثیل قصیدة »النهر  م، 
 علی شاعر غیر منسجم إطالقا  مع تراث شعري معقد عمیق الجذور.  
معا    والطریقة  المحتوی  في  الجدة  وكانت  نعیمة جدیدا   الموضوع كانت عن    –كان شعر  مجال  مغامراته في  لكن 

سوی   ینقذها  ال  الغالب،  فی  التأملی  قصائده،  النوع  جمیع  كان  أصیل.  روحي  میل  علی  یبرهن  عاطفي  حماس 
الروحي   یین  المستو علی  الخاصة  الداخلیة  الشاعر  تجربة  عن  یعّبر  المباشر  الذاتي  النوع  من  »أخي«  باستثناء 
والعاطفي ویمكن أن تدخل قصیدة »أخي« في إطار شعر الخمسینات بما فیها عن وعي اجتماعي منبثق عن الوعي  

لد  )نعیمة،  الشخصي  الفعلیة  التجربة  عن  للكتابة  شعره  في  نعیمة  میل  نالحظ  أن  المهم  ومن  الشاعر  :  ۱۹۶۴ی 
وفق  ۴۵۴ أعماله  نفّسر  أن  فیمكن  مطران.  من شعر  الكثیر  ذلك  في  بما  الكالسیكی  الشعر  إلیه  یفتقر  عنصر  وهو   )

ألعماله   ووفقا   الفعلیة  التجربة  إلی  تهتّم  ألّنها  الحداثة؛  بعد  ما  تجربة  نظریة  عن  تعّبر  المباشر  الذاتي  النوع  من 
الفردي   الجانب  من  أعماله  إلی  ننظر  أن  نستطیع  والعاطفي،  الروحي  یین  المستو علی  الخاصة  الداخلیة  الشاعر 

 .  والمعرفي معا 
النفاذ   أّن موقفه الروحي نفسه قد اكتسب غنی بدوره من تأثیر جبران  ، مع  كان أثر نعیمة في زمالئه الكتاب كبیرا 
معتقداته   نغمة صوفیة علی  التأملي حتی أسبغت  موقفها  باستمرار في  تتصاعد  التي كانت  الروحیة،  مواضیعه  علی 

( فقد تقبلها الوطن العربی من دون كبیر جهد، علی الرغم من جدتها كان نعیمة یكتب  ۱۸۸:  ۱۹۵۷)عباس ونجم،  
الحد  العربي  تاریخ األدب  إثارة في  الفترات  الشاعر  شعره خالل واحدة من  أن یفرض  الممكن  یث، عندما كان من 

واألدیب علی جمهور القراء أنواعا  كثیرة من المواضیع شرط أال تالمس أسس العقیدة الدینیة، أو قدسیة التراث، أو  
التجریب   في  نادرة  بحریة  تتمیز  العشرین  القرن  من  األولی  األربعة  العقود  كانت  األمین،  حرزه  في  الشرف  قانون 

الفردیة« ) كاتلین،  وبما یمكن   الذات  ۱۶:  ۱۹۶۵أن یسمی »الحساسیة  الحداثة تسعی إلی تحقیق  أّن  ( كما ذكرنا 
الفردیة فقط واهتمامه بالفردیة واالستبطان العمیق ونشاهد هذه المیزة في أعمال نعیمة بناءا علی شهرة أعماله من  

 الجانب التأّملي. 
ه  أو  له وحدة موضوعیة  بأن  الحدیث  الشعر  اللغة  یمتاز  ناحیة  البناء والمحتوی مترابطان من  وفیه  و قصة قصیرة؛ 

)تاجیك،   األدبیة  والصبغة  الصنعة  عن  وبعیدة  طبیعیة  لغته  في  ۵:  ۱۳۹۳والكالم،  المیزات  هذه  نالحظ  ونحن   )
النبر  هذه  بلوغ  وكان  فیه  الشعریة  اللهجة  تغییر  هو  شعره  في  نعیمة  حّققه  تغییر  أهم  كان   . واضحا  نعیمة  ة  أعمال 

انتهی ذلك الرنین الصاخب في الشعر الكالسیكی المحدث حتی   الجدیدة المخفضة انتصارا  حقیقیا  للشعر؛ لقد 
التي   نعیمة  شعر  في  للحزن  المائلة  الرقیقة،  اللهجة  بتلك  قورنت  إذا  كیدیة  وتأ فخمة  تبدو  الحماسیة  جبران  بالغة 

في  عقود  ثالثة  بعد  أّثرت  ولقد  رقراق  جدول  یجات  كمو األربعینات    تنساب  في  مصر  نّقاد  طلیعة  مندور،  محمد 
الروحیة  ۷۵:  ۱۹۶۳)مندور،   والتجربة  الروحي  لتبنی جبران الطبیعة موضوعا  للحب  كیدا   تأ نعیمة  ( وقد جاء شعر 

والتشوف   العواطف  تستثیر  أن  علی  قادرة  ووجدتها  والعجب  بالرهبة  مأخوذا   التحاما   بالطبیعة  روحه  التحمت  فقد 
 (. ۱۶۵:  ۲۰۰۷یوسی، الروحي )الج 

نشرت   وعندما  قصیرة  قّصة  وكاتب  كشاعر  العربي  الوطن  في  عظیمة  شهرة  مبكر،  وقت  في  نعیمة،  اكتسب 
عام   القلمیة  الرابطة  وقد  ۱۹۲۱مجموعة  العاقر  القصیرة  القصة  جانب  إلی  نعیمة،  قصائد  خمس  تضّم  كانت  م، 

الشرق األوسط وسواها من قصائد المج  الجیل الالحق  استظهر الجیل الصاعد في  أثر كبیر في  موعة، وكانت ذات 
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نفسه:   )المصدر  العرب  الشعراء  للعقاد  ۱۶۶من  وخالفا   معاصریه  من  أي  فعل  مما  كثر  أ البسیطة  األغنیة  ومن   )
للشعر   اشترطها  التي  األدبیة  المقاییس  علی  ناجحا   مثاال   شعره  في  یقدم  أن  نعیمة  استطاع  والمازني  وشكری 

كید جدید علی التراث األدبي الصوفي في العربیة وكذلك علی التراث المسیحي في الشعر  الجدید؛ ثّم إّن شعر  ه تأ
الغیری الشامل )المصدر نفسه:   الحدیث بما یحمله من دعوة للحب  الحدیث، ینفصل  ۱۶۷العربي  (؛ في العصر 

(؛ شعر نعیمه  ۲۷:  ۱۳۸۳ز،  الشعر عن األوزان الخلیلیة ویقترب إلی الشعر الحر والرمزیة واألبناء األخری )چایدل 
التأّملي الذي یصّور فیه دواخل النفس   إّن الشعر  الشعر الحر ولغاتها سهلة وخالصة القول عن إنجاز نعیمة شاعرا  
بة بقاء مثل ذلك الشعر علی   وحاالتها بلغ عنده درجة عالیة من السالسة والجاذبیة وهو إنجاز فعلي نظرا  إلی صعو

نع  أحدث  الشاعریة.  للصدق  مستوی  الطریق  ومّهد  التجربة  نّمی شعر  أّنه  كما  الشعریة  اللهجة  في  ثابتا   تغییرا   یمة 
 (. ۱۶۹:  ۲۰۰۷واألصالة وقد اقترب كذلك من لغة الكالم الیومي )الجیوسی، 

أحمد   عن  وللتحدث  اإلیراني  المعروف  الكاتب  اإلیرانیة،  طهران  مدینة  في  ولد  إیراني،  صحفي  شاملو  وأحمد 
أ  ینبغی  الشعر  شاملو  أوزان  كسر  حیث  الحدیث  الفارسي  الشعر  في  األول  المجدد  یوشیج«  »نیما  إلی  نشیر  ن 

یر   الفارسي القدیم والمعروفة باسم أوزان الفراهیدي وقام بنشر أول قصیدة له علی وزن التفعیلة؛ وكان دوره في تطو
الجمی  یتمّتع شعره  آخر حیث  إیراني  أي شاعر  كثر من  أ الحدیث  الفارسي  المفاهیم  الشعر  في  بلیغة وعمق  بلغة  ل 

المعاصر   اإلنسان  ویری  الغزل  مع  منسجمة  الملحمة  شاملو،  قصائد  في  یلمس  أن  للمتلقی  ویمكن  والمضامین 
هذا   مزج  حیث  القدیمة  الفارسیة  واللغة  القدیم  الفارسي  األدب  من  الشاعر  نهل  وقد  قصائده  معظم  في  حاضرا  

اإلنس  عنصر  بإدخاله  الحداثة  مع  الحرب  التراث  إبان  قصیرة  لفترة  شاملو  سجن  قصائده.  في  ومعاناته  المعاصر  ان 
یساریا    وأصبح  عقیدته  تغیرت  ما  سرعان  أنه  غیر  الحلفاء  ضد  حربهم  في  األلمان  مناصرة  بتهمة  الثانیة  العالمیة 

والثقافیة، ال    دیمقراطیا  وحتی آخر لحظات حیاته وكان أحمد شاملو باحثا  دؤوبا في مختلف مناحی الحیاة األدبیة 
شاملو   أحمد  الناقدون  ویعتبر  الفلكوریة  وبحوثه  وترجماته  بدواوینه  الفارسیة  المكتبة  أغنی  حیث  یتعب  وال  یكل 

 (. ۲۶:  ۱۳۷۷محطما لألصنام في إیران )مجابی،  
الحرب،   الحضري،  المجتمع  تصنیع  عملیة  علی  والفّنانین  الكتاب  فعل  رّد  الحداثة  اعتبار  یمكن  الواقع،  في 

)تشایدلز،  ال  الجدیدة  الفلسفة  واألفكار  العصر  ۳۴:  ۱۳۸۳تكنولوجیا  في  الفّنان  علی  یجب  بودلر،  لشارل  وفقا    )
طوال   یبقی  الشعر  في  والتزامه  المجتمع  قضایا  عن  ویتحّدث  الشوارع  في  وحیاتهم  الناس  مع  یّتحد  أن  الحدیث، 

)پورنامداریان،   الم ۶۶:  ۱۳۸۱حیاته  القصائد  نواجه  أعماله  في  اإلنسانیة  (؛  للعالقات  العمیقة  والنظرة  دروسة 
واالجتماعیة والحریة والمحبة، واألسطورة والحیاة وكیفیة وجودها ومستقبل اإلنسان .. وقد نشأ فكر الشاعر ونظرته  

 : ّیا  یة في شعره وقّدم نقدا  اجتماعیا  قو  إلی العالم علی أساس تعامله مع الناس وبسط تجاربه اللغو
چرا  شب  تمام  )شاملو،  »در  تنهاست«  من  قلب  ستاره  بی  شبان  چون  فریاد/  یك  نیست  روز/  تمام  در  نیست/  غی 

۱۳۹۵  :۱۰۴ .) 
 »طوال اللیل لیست هناك أضواء / طوال الیوم/ لیست هناك صرخة  / كراٍع لیس لدیه النجم، قلبی وحیٌد« 

یمك  یة،  اللغو التجارب  بسط  خالل  ومن  االجتماعیة  اللمحات  في  واضحة  قصیدة  وفق  إنها  قصائده  نشرح  أن  ن 
 .  نظرّیه ما بعد الحداثة معا 
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یعتبرون   النقاد  بعض  أن  والوجود حتی  الحیاة  إلی  النظر  حیث  من  القدماء  عن شعر  وفروغ  یختلف شعر شاملو 
)تاجیك،   عالمیة  أعماال   بالفردیة  ۷:  ۱۳۹۳أشعارهما  وتهتّم  بإینشتاین  متأثرة   والواقعیة  بالنسبیة  الحداثة  تؤمن   .)

نفسه:  واال  )المصدر  العمیق  اإلیدیولوجي  ۹ستبطان  وللموقف  خارجیة  العتبارات  تخضع  الحداثة  أّن  فذكرنا  (؛ 
الوجود   تتغّذی من المحموالت األبستمولوجیة واألنثروبولوجیة ومذهب  فإن أشعار شاملو  النقدي، لذا  أو  الفكري 

فهوم السیاسي، حیث نستطیع أن نعّد أعماله  وفق نظریه الحداثة وقد ینظر إلی أعماله من الجانب االجتماعي والم 
كجزء من األدب الملتزم وفق معاییر جدیدة. ومن وجهة اإلطار الزماني والجغرافي، أعماله توضع في مدار الحداثة  

 األمریكیة، إذ اهتم بسیاسة الحّریة فتمثیل التحّرر في أعماله یتجلی بصورة التّحرر االجتماعي. 
التأ  الحداثة،  میزات  شاملو  ومن  شخصیة  لدی  الحال  هو  كما  متعّددة  أدوار  ذات  باعتبارها  الشخصیة  علی  كید 

صاحبة الذات االجتماعیة والذات اإلنسانیة، وقد عّبر شاملو عن مصیر المجتمع أو البلد أو الدین عن طریق الذات  
نفس  )المصدر  اإلنسانیة  الذات  البشر عن طریق  وقضایا جمیع  هموم  وتحّدث عن  نقد  ۱۲ه:  االجتماعي،  أن  كما   )

زند« )علی  التقالید واضح في أعمال شاملو، واحد منها نقد الموسیقی التقلیدیة في قصیدة »بر كدام جنازه زار می 
 أی جّثة تبكی(: 

 (. ۸۶:  ۱۳۹۵گرید/ این ساز بی زمان« )شاملو،  زند این ساز؟/ بر كدام مرده پنهان می »بر كدام جنازه زار می 
 هذه اآللة الموسیقیة؟/ علی أّی میت تبكی سرا/ هذه اآللة الخالدة«  »علی أّی جّثة تبكی  

خلفته   الذي  بالدمار  متأّثرین  نظرهم  وجهة  من  والحّریة،  والسالم  واإلنسانیة  الحقیقة  عن  الحداثیون  یتحّدث 
نالحظه   ما  وهذا  المنّظمة  والسیاسیة  االقتصادیة  المنّظمات  شمولیة  وعن  واإلقلیمیة  العالمیة  أعمال  الحروب  في 

)تاجیك،   الناجحین  ۱۶:  ۱۳۹۳شاملو  الشعراء  أول  أّنه  ویبدو  القصیدة  ومضمون  شكل  في  شاملو  ویبتكر  یغّیر  (؛ 
. وشعره من أشد األشعار المعاصرة   وآخرهم في هذا األسلوب ویعتبر شعر شاملو من حیث المحتوی والبنیة حدیثا 

(؛ واحد من أشكال الوجود  ۱۹ي هذا )المصدر نفسه:  وضوحا  في خصائصه وخروجه علی المألوف وشاملو بارع ف 
للتغلب علی اآلخر فركزت   بأّي عمل  الحالة یقوم  فإّن اإلنسان في هذه  المعارضة  أن تكون في حالة  العالم هو  في 
اللغة والمعرفة في المعارضة إلی اآلخر. أّدت كتابة الشاعر المخالفة للمألوف إلی البنیة الحدیثة وهذه الطریقة في  

إبداعه في اللغة ومناهضته للثقافة أیضا  )مختاری،   إّن كتابة الشاعر  ۹۳:  ۱۳۷۸التعامل هي نتیجة قوة، مهارته و (؛ 
المخالفة للمألوف استعارّیة وداللّیة وواعیة بذاته للغایة؛ ألّن العدو ال یسمح له بالوصول إلی الیقین الحسي، لكن  

الوجودي لش  الفضاء  للمألوف في األدب والفكر  هذا األمر ال یسبب تجاهل  المخالفة  الشاعر؛ بعض الكتابات  عر 
 (: ۱۱:  ۱۳۹۱دیده كودهی، اإلیراني لها أساس وجودي لذا فهي خالدة. )جهان 

ید/ با كوه »گاهی سؤال می  :  ۱۳۹۵های پیر« )شاملو،  كنم از خود/ كه یك كالغ/ با آن خروش و خشم/ چه دارد بگو
۴۳ .) 

 ا الغراب/ بذلك النعیق والغضب/ ماذا یقول/ للجبال القدیمة« »أسأل نفسي بعض األحیان/ هذ 
للشعر   الحقیقي  الجو  أن  فنری  واقعٍة  وقوع  أو  ما  إلی وصول شخٍص  یشیر  األساطیر،  في  ورد  كما  الغراب  صوت 
وأنصاره   التقلید  معارضة  عن  القصیدة  هذه  تعّبر  حیث  والمجازي؛  الرمزي  المعنی  القصیدة  ویعطي  هنا  یظهر 

 لالبتكار. والدعوة  
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یة الثالثة في أعمال میخائیل نعیمة وأحمد شاملو 5  .المظاهر التحّرر

أما   والفلسفیة.  الدینیة  السیاسیة،  إلی  تنقسم  فهي  الحدیث  العصر  في  الثالثة  التحّرریة  المظاهر  في  ورد  كما 
ترتبط   التي  البشري  الجنس  تحرر  ومسألة  الماركسیة  فهي  السیاسیة  العقلي  القضّیة  التطّور  عن  الثاقبة  بالقضّیة 

التطّور   لتشكیل سردیة  للترابط  المعارف  اّتحاد كل  الفلسفیة هي  والنظرّیة  المسیحیة،  الدیانة  الدینیة هي  والظاهرة 
 العقلي وفي هذا القسم نعالج تجّلي هذه المظاهر كل علی حدة في أعمال كال األدیبین. 

 ئیل نعیمة وأحمد شاملو مظاهر الماركسیة في أعمال میخا .  1.   5

الدینیة   السلطات  ودعم  والزارعین  العاملة  الطبقة  وحرمان  العشر  الثامن  القرن  في  الرأسمالیة  لألوضاع  كان 
یاء، تأثیر خاص علی تطّور تلك األسس الفكریة وتكاملها وتماسكها. فأّدی التطّور التقني في القرنین الثامن   لألقو

إلی حضور العّم  الجماهیر المحرومة  عشر والتاسع عشر  المصانع بشكل واسع وهذا األمر سببه زیادة وعي  ال في 
 (. ۵:  ۱۳۵۹ومّهدت األرضیة لتنظیم تلك الفلسفة وأسباب قبولها للدفاع عن المحرومین )سبحانی،  

نعیمة   فالذي كان یقصده  أمور تختص »اإلنسان«  نعیمة، یتحّدث عن  الشعر، حتی في زمن  أّن أغلب  كما ذكرنا 
یكون  النقا  أال  یجب  الشاعر  أّن  ویری  بالذات  الوصف  هذا  علیها  نعیمة  یطلق  لم  وإن  اإلنسانیة  الوضعیة  الیوم،  د 

حوله   عن  الحیاة  احتیاجات  عن  وبصره  سمعه  یحجب  أال  یجب  نفسه  الوقت  وفي  حوله  عن  وللناس  لزمانه  عبدا  
اء موهبته عن الحیاة یجب أن یصّور تلك  ویخرج نعیمة من هذا المأزق بسرعة عندما یقول إّن الشاعر إذ یتلقی غذ 

مشاركة   تتطلب  التي  الجدیدة  لمعاییره  وفقا   الملتزم  األدب  أعماله ضمن  ف  لم تصنَّ السبب  لهذا  الحیاة في شعره؛ 
المعرفیة   المفاهیم  علی  الصوفیة  مفاهیمه  تغلب  ذكرنا  وكما  والسیاسیة  االجتماعیة  همومهم  الناس  الشاعر 

واألنثرو  إلی  واألنطولوجیة  النظر  دون  الفروق  وإلغاء  بالمطلق  مرتبطة  ومفاهیمه  الحدیث  للعصر  وفقا   بیولوجیة 
دون   الفضیلة  ركزت علی سوسیولوجیا  اإلنجلیزیة  فحداثته  التناسق،  والتفكك وعدم  االنفصال  إلی  والمیل  النسبیة 

الحدیثة  الواقعیة  علی  األول  هجومه  أّن  أیضا   وذكرنا  السیاسیة،  بالحرّیة  حاجة    اهتمام  دعاه  ما  حول  تدور  التي 
في   یدور  الذي  الملتزم  األدب  الثاني علی  به، وهجومه  الماركسیة  تهتّم  الذی  الجوع وهذا  التحّرر من  إلی  اإلنسان 

 فلك الدولة والوطنیة والسیاسة وهذه هي مقاصد الماركسیة نفسها في هذه المجاالت.  
ماركس   لنظریة هیجل ولكن  ماركس وفقا   السیاسیة واالجتماعیة  تفّسر نظریة  القضیة  إلی  الفلسفي  الفكر  یجذب 

الهیجلیة   المثالیة  ویتجاوز  التاریخي  لواقعه  ووفقا   الدیالكتیكي،  المنطق  أساس  علی  اإلنسانیة  الصبغة  ویعطیه 
)صالحی،   الحقیقیة  العقالنیة  تظهر  وال  الوعي  مجال  في  تلعب  تزال  ال  التي  هیجل  فلسفة  (؛  ۱۲:  ۲۰۲۰وینتقد 

بالوضعیة  فمیخائ  اهتمام  دون  والفردي  المعرفي  الجانب  من  الوعي  مرحلة  في  آرائه  ویقّدم  ماركسیا   لیس  نعیمة  یل 
الداخلیة   الشاعر  تجربة  عن  تعّبر  المباشر  الذاتي  النوع  من  »أخي«  باستثناء  قصائده،  جمیع  كانت  اإلنسانیة؛ 

تدخل قصیدة »أخي  أن  والعاطفي ویمكن  الروحي  یین  المستو علی  فیها  الخاصة  بما  الخمسینات  « في إطار شعر 
 عن وعي اجتماعي منبثق عن الوعي الشخصي لدی الشاعر: 

الحرب   بعد  ضّج  إن  وال  غ »أخي،  سادوا،  لمن  تهزج  فال  أبطاله/  بطَش  وعّظم  ماتوا  من  ذكَر  وقّدَس  بأعماله/  ربي 
 (. ۱۳:  ۲۰۰۴ه،  تشمت بمن دانا/ بل اركع صامتا  مثلي بقلب خاشع دام/ لنبكي حّظ موتانا« )نعیم 
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كما نری أّن نعیمة ال یدعو إلی الثورة والنشاط وفقا  للوضعیة اإلنسانیة وكهیجل یبقی في مرحلة الوعي دون إقدام  
فیه   قیمنا  نبحث عن  أن  ویجب  التاریخي  واقعنا  التمّرد هو  إّن  كامو  آلبر  ویقول  اإلنسانیة  للحاجات  وفقا  إلی عمل 

)كامو،   الحقیقة  عن  ننفصل  االجتماعیة  ۷۶:  ۱۳۸۷وإال  الطبیعة  إلی  یشیر  ماركس  نظریة  في  العملي  التطبیق  (؛ 
أي   دون  والتاریخ  المجتمع  في  الحقیقیة  حاجاته  اإلنسان  إنتاج  ذلك  ومقابل  لإلنسان  والعملیة  الواعیة  التاریخیة 

نعیمة ۲۱:  ۲۰۲۰موضوع ومعنی )صالحی،   بقاء  الجفون«، یظهر  »أفیقي« في مجموعة »همس  في    ( وفي قصیدة 
 :  مرحلة الوعي واضحا 

»أ في ثدییك یا حبیبتي لبن / لشفتیه الطاهرتین؟ / أ تعلمین یا حبیبتي أّنه ساعة تفطمینه / یعود خلسة إلی تالفیف  
 (. ۱۲۷:  ۲۰۰۴فنامي یا حبیبتي / حتی انبالج فجر غیر هذا الفجر« )نعیمة،    -الظلمة / وال یرجع إلی األبد؟ / وإال 

یخاط  الفقرة  الجدیدة  وفي هذه  الحضارة  لحضور  الفرصة  ویغتنموا  یفیقوا  حتی  الحقیقة،  في  مواطنیه  الشاعر  ب 
( ولكن نری في هذه  ۱۴:  ۱۴۰۰ویتمّثل المفهوم التّطوري للقّصة التاریخیة الماركسیة فیها )مجیدی فرد وزمالؤها، 
قا  مباشرة  كما  الثورة  إلی  بإیقاظ جمهوره دون دعوتهم  یكتفي  الشاعر  أّن  ما یمكن  القصیدة  أقسی  إن  لت الجیوسي 

بأسلوب   أوصافه  أسمی  الشعر  علی  فأسبغ  ناقصة  كانت  أنها  المبكرة  نعیمة  آراء  عن  المعاصرون  النقاد  یقوله  أن 
)الجیوسي،   ومقابله  ۱۵۹:  ۲۰۰۷رومانسي  والعاطفي  الفردي  بالجانب  مفرطا   كان  الذي  المذهب  والرومانسي   )

وص  علی  ركز  موضوعي  مذهب  وهي  والسیاسیة  الواقعیة  االجتماعیة  األوضاع  یر  وتصو اإلنساني  المجتمع  ف 
وزمالؤه،   )الخفاجی  المجتمع  تمس  التي  الذي  ۱:  ۱۳۹۸واالقتصادیة  التاریخي  الواقع  نعیمة  یكمل  لم  حیث   ،)

 یشیر إلی الوضعیة اإلنسانیة التي یهتم بها العصر الحدیث في أعماله. 
األعضاء  بین  من  شاملو  أحمد  كان  ُذكرت،  المثقفین    كما  بین  االعتقاد  ساد  الیساریین.  مجموعة  في  البارزین 

قبل   من  فیه  التوّسع  یتّم  أن  ویجب  الطبقي  النضال  وسائل  من  وسیلة  والفن  األدب  أّن  الوقت  ذلك  في  الیساریین 
خواه،   )فالحت  شاملو  ۸۵:  ۱۳۸۵برولتاریا  لدی  إیجابیة  اإلنساني  المجتمع  صورة  تأتي  األحیان  معظم  في   .)

 ( وهذه المسألة تشیر إلی تجّلي القضیة الماركسیة في أعماله: ۱:  ۱۳۹۶قی وزمالؤها،  )صدی 
تو جز خاطره  معجزه كردن/ ورنه/ میالد  بردن/ زیستن/ و  نماز  را/  بر خاك  انسان  ی دردی  »زیستن/ و والیت واالی 

مرگ بی  كه  آن دست  از  چیست/ هم  عقیم  هوده  قطار  عبور  كه  آن دست  از  فاصله ات/ هم  از  تو/  یری  استران  كو ی 
 (. ۶۵۵:  ۱۳۹۵كار توست« )شاملو،  ات؟/ معجزه كن معجزه كن/ كه معجزه/ تنها/ دست میالد و مرگ 

األلم   ذكری  إاّل  والدتك  یوم  هو  ما  وإاّل/  اإلعجاز/  الحیاة/  للصالة/  األرض/  علی  السامیة  اإلنسان  والیة  »الحیاة/ 
طار خیلك العقیم/ من وقت الوالدة حتی الموت/ قم بعمٍل ما، قم بعمٍل  عابٌث؟ / وكذلك موتك؟ / وكذلك عبور ق 

 ما/ألّن اإلعجاز/ هو/ من صنع یدیك«. 
في   الحقیقیة  اإلنسانیة  الحاجات  إنتاج  وهو  بوضوٍح  ماركس  نظریة  في  العملي  التطبیق  نری  القصیدة  هذه  في 

لمعایی  وفقا   الملتزم  األدب  ضمن  تصنف  فأعماله  والتاریخ  عن  المجتمع  أعماله  في  البحث  ویمكن  الجدیدة  ره 
و  واألنطولوجیة  األبستمولوجیة  النظر  وجهة  من  القضیة  لهذه  قراءته  السیاسي.  والمفهوم  االجتماعي    الجانب 

 األنثروبولوجیة تتوافق مع النهج الحداثي وفي مدار الحداثة األمریكیة حول الحّریة السیاسیة. 
یة:   إن الخروج عن المألوف عند شاملو یظهر   في شعره الغزلي والرومانسي حیث یمیل نحو النسو
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)شاملو،   كافیست«  آنان  ساله  هزار  پچ  پچ  برای  چشمانت/  كران  بی  زالل  همین  بدانند/  را  تو  نام  دیگران  »مگذار 
۱۳۹۵  :۱۰۱ .) 

 أللفیة«  »ال تسمحي لآلخرین أن یعرفوا اسمِك/ / إن عینیِك الصافیتین اللتین ال حدود لهما/ تكفیان لهمساتهم ا 
في هذه القصیدة یشیر الشاعر إلی عدم ثقة المجتمع تجاه المرأة ویریها وحیدة  في المجتمع الذكوري؛ فالصورة  
واألب   واألخ  الزوج  ذلك  في  بما  عامة  بصفة  الرجل  مصلحة  تخدم  الذكوري  المجتمع  یرسمها  التي  النمطیة 

یبذ ۳:  ۱۳۹۹)الحیمر،   الرجل  أّن  السعداوي  نوال  الكاتبة  كدت  (؛  أ إذ  القدم.  منذ  للمرأة  قیود  البتكار  عنده  ما  ل 
یة في المجتمع   الكاتبة أّن اضطهاد المرأة ال یرجع إلی الشرق والغرب أو األدیان، بل یرجع أساسا  إلی النظم األبو

 (. ۱۵:  ۲۰۱۷البشري كله« )السعداوي،  
یة  إلی البشري  المنسیة للمجتمع یعتبر شاملو النساء جزءا  من الهو یة الماركسیة النساء من وجهة نظر وینظر    النسو

كودهی، )جهان  و   ( ۲۷:  ۱۳۹۱دیده  األبستمولوجیة  المحموالت  من  یتغّذی  اإلیدیولوجي  وموقفه  بالمرأة    ورأیه 
 األنثروبیولجیة وعلم الوجود. 

 مظاهر الدیانة المسیحیة في أعمال نعیمة وشاملو .  2.   5

الدیانة   مجال  ُذكرت في  أقامها یسوع  كما  التي  المؤسسة  فهي  الالهوتي والمسیحي  بمعناها  الكنیسة  المسیحیة، 
لتتابع من بعده مهّمة نشر ثقافة الخالص بین البشر وفقا  للمعتقدات المسیحیة. یقّدم األدباء إلی القراءات الجدیدة  

خاص  الحدیث،  الشعر  رّواد  من  كثیر  توّغل  وقد  الحدیث  العصر  في  المسیحیة  في  للدیانة  األخیرة  السنوات  في  ة 
 (. ۲۱:  ۲۰۰۴استخدام مضامین الدیانة المسیحیة في شعرهم )محمد شاكر،  

ثّم   نعیمة استطاع أن یقدم في شعره مثاال  ناجحا  علی المقاییس األدبیة التي اشترطها للشعر الجدید؛  أن  وذكرنا 
ع  وكذلك  العربیة  في  الصوفي  األدبي  التراث  علی  جدید  كید  تأ شعره  العربي  إّن  الشعر  في  المسیحي  التراث  لی 

 الحدیث بما یحمله من دعوة للحب الغیري الشامل: 
 (. ۳۸:  ۲۰۰۴» واجعل اللهّم قلبي/ واحة تسقی القریب والغریب« )نعیمة،  

فكرة وحدته   وتتجّلی  والمسیح  الله  مع  اإلنسان  اتحاد  فهي  المسیحي،  للدین  نعیمة  قراءة  في  المهمة  النقطة  أما 
ف  فخّلص  الوجودیة  ا،  إنسان  الله  ابن  أصبح  المسیحیة  للعقائد  وفقا   خالصنا،  أجل  فمن  المسیحي  للدین  قراءته  ي 

اإلنسان من كل نقاط الضعف والموت والفناء. هو الذي أعاد طبیعتنا المتدهورة بقیامته؛ فقد جاء بصورته البشریة  
نتمّكن من أن نصبح سماویین وتؤمن المسیحیة األرثوذكسیة بمبد  الطبیعة ویتمّثل ذلك  حتی  مع  اتّحاد الشخص  أ 

الله واإلنسان في شخص واحد وهو   األمثلة الّتحاد  العدید من  األرثوذكسي  التاریخ  المسیح، وأعطی  في شخصیة 
:  ۱۳۶۸المسیح. األرثوذكسیة تصور المسیح كشخصیة تاریخیة، ولكن دوما ما یری فیه وحدة الله واإلنسان )مولند، 

۳۳ .) 
 ی في أعمال نعیمة بوضوح. یقول نعیمة في كتاب "من وحي المسیح" عن لسان یسوع: هذا االتحاد یر 

)نعیمة،   واحد!«  األب  و  أنا  مثلما  واحد  وإیاه  وأنا  أخي،  إنه  كان.  أینما  و  كان  كیفما  اإلنسان!  :  ۱۹۷۴»اإلنسان! 
۱۶۵ .) 
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المعنوي؛   التحّرر  علی  الحصول  أعماله،  في  الفلسفة  هذه  استخدام  من  نعیمة  والوحدة  هدف  االّتحاد  مضمون 
البدایة   المهجریین وفي  األدباء  أعمال  في  القراءة واضح  النوع من  الفلسفة وهذا  به في هذه  الخاّصه  لنعیمة داللته 
ظهرت هذه القراءة في كتاب »المجنون« لجبران وتغّیرت عالقات اإلنسان مع الكون وأول ما یتغّیر منها عالقته مع  

الثان  المقطوعة  ففي  واإلنسان  الله  الله  بین  التقلیدیة  للعالقة  كامل  نفي  »الله«  بعنوان  وهي  المجنون  كتاب  من  یة 
 (. ۷۵:  ۱۹۸۲وتأسیس لعالقة جدیدة )أدونیس،  
 عند نعیمة، مسیح رمز الخلود: 

 (. ۱۶۳:  ۱۹۷۴»أما الذي یشرب من الماء الذي أعطیه إیاه یصیر فیه عین ماء یتفجر حیاة أبدیة« )نعیمة،  
أ  في  من  فنالحظ  بغیره  مقارنة   الحدیث  الشعر  تقنیات  من  كتقنیة  المسیح  شخصیة  یستدِع  لم  أنه  نعیمة  عمال 

شخصیة   مثل  المطرودة  الدینیة  بالشخصیات  الشاعر  افتتن  ولقد  الطاقة  شاذل  نحو  المعاصرین؛  العرب  الشعراء 
والظلم،  الدماء  إلراقة  أیقونة  بوصفهم  الدّجال  والمسیح  اإلسخریوطی  ویهوذا  لدی    قابیل  والدمار  الجرائم  مصّورا  

وزمالؤه،   شهری  )حیدریان  األرض  في  ظالم غاصب  كّل  علی  ومتمّردا   الصوفیة  ۹:  ۱۳۹۹البشر  الصبغة  فتغلب   )
األبستمولوجیة   للشؤون  والنقدیة  والفكریة  اإلیدیولوجیة  الناحیة  ومن  المسیحیة  الدیانة  لقراءة  أعماله  في 

أ  في  واألنثروبولوجیة  والرؤیة  واألنطولوجیة  النظر  زاویة  ومن  الصوفیة  المفاهیم  من  تتغّذی  فهي  نعیمة  عمال 
الحداثیة، ُینظر إلی أعماله من الجانب الفردي والمعرفي، لذا فإّن قراءته التي ُتنتج عن الدیانة المسیحیة عنده هي  

اإلنج  الحداثة  في  أعماله  تندرج  والجغرافي،  الزماني  اإلطار  ناحیة  ومن  المعنوي  علی  التّحرر  ركزت  التي  لیزیة 
 سوسیولوجیا الفضیلة وقراءته للدیانة المسیحیة تتطابق مع هذا النوع من الحداثة. 

أبرز   المسیح  كان  فقد  ومسیحیٌة؛  سامیٌة  قلیلة،  نماذج  باستثناء  أعماله  في  شاملو  یستخدمها  التي  األساطیر  إّن 
موضو  فأصبح  وخیاله  الشاعر  ذهن  في  ثبتت  التي  القدیمة  كاشانی،  الشخصیات  )شریعت  بارزا   إنسانیا   بصریا   عا  

۱۳۸۸  :۳۴۵ .) 
قرنا  عام من   أربعة عشر  منذ  مما كان  المعاصر لیس شیئا   الشعر  ما یصّوره  فإن  المسیحیة،  الدیانة  وأّما في مجال 

المع  المسیحیة  الحیاة  من  مضامینهم  یأخذون  المعاصرون  واألدباء  الشعراء  بل  اإلسالمیة،  والحضارة  اصرة  الثقافة 
)شفیعی   دینیة  ال  مسیحیة  زاویة  من  الثقافة  بهذه  ینظروا  أن  یمكن  وحّتی  الغربیة  والیهود  المسیحیین  ثقافة  ومن 

ومن  ۲۸۷:  ۱۳۶۸كدكنی،   واألسطورة  القّصة  بناء  في  غامضا   یبقی  هذا  الله  نبي  وشخصیة  یة  هو كانت  طالما   .)
الع  واألدب  العالمي  األدب  في  السردیة  هذه  استخدام  بعدها،  دالئل  وما  الحدیث  العصر  في  أیضا   والفارسي  ربي 

عن   التعبیر  في  الشعراء  المفاهیم  هذه  تساعد  والمظلومیة؛  والوحدة  بالمغامرات  ملیئة  كانت  التي  وحیاته  والدته 
 (. ۱۷:  ۱۴۰۰القلق ومعاناة األمم المضطهدة وسلطة الدول. )مجیدی فرد وزمالؤها،  

كثر الشعراء ح  یر رمز الشخصیة األسطوریة  یعتبر أحمد شاملو من أ ا من قصائده لتصو داثة  وتعددیة إذ كّرس جزء 
 للمسیح ویستدعی شخصیته كتقنیة من تقنیات شعر الحدیث: 

ام/ میخ صلیب از كف دستان به  ام/ آنك من ی جل جتا/ پیموده ام را همه/ تا بدین قله های ام كه سرگردانی »آنك من 
 (. ۵۹۱:  ۱۳۹۵صلیب باژگون نهاده/ با قامتی به بلندی فریاد« )شاملو،  ام/ پا بر  دندان بركنده/ آنك من 

أنا هنا/   إلی سّني/  الصلیب من راحة یدي  أنا هنا/ سّمرت مسمار  »أنا هنا، مدهوٌش/ حتی ذروة الجلجلة/ مشیتها/ 
 ِدسُت علی الصلیب/ مع طول جّثتي بتكرار صرخة«  
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نف  یری  وهو  بالمسیح  نفسه  شاملو  قارن  ما  الظلم  كثیرا   علی  والغلبة  االجتماعیة  الحّریة  تحقیق  في  وحیدا   سه 
لنجاة   بنفسه  یفدي  الذي  والمضطهد  والمقاتل  كالبطل  شاملو  أعمال  في  المسیح  شخصیة  تتمّثل  واالستبداد. 

( والمسیح رمز األلم والخلود في أشعاره والصرخة في قصائده تتكّرر  ۱۹:  ۱۴۰۰اإلنسان )مجیدی فرد وزمالؤها،  
 فیرید أن ینقل رسالته إلی كل الناس ویأخذهم معه ولكن لم یصل إلی هدفه.   كثیرا  

قراءة شاملو   في  واألنثروبولوجیا  واألنطولوجیا  اإلبستمولوجیا  یتطابق  والنقدي  الفكري  اإلیدیولوجي  الموقف  من 
قراءته   إلی  ُینظر  الحداثیة  والرؤیة  النظر  زاویة  ومن  الحداثي  المنهج  مع  المسیحیة  من  للدیانة  المسیحیة  للدیانة 

اإلطار   ناحیة  ومن  الملتزم،  األدب  لمعاییر  وفقا   الملتزم  األدب  ضمن  السیاسي  والمفهوم  االجتماعي  الجانب 
 الزماني والمكاني فإن شعره یدور في فلك الحداثة األمریكیة حول الحّریة السیاسیة. 

قراءة شاملو   مع  تختلف  المسیحیة  للدیانة  نعیمة  قراءة  أّن  لكن  نالحظ  المعنوي  التحّرر  قراءته،  في  نعیمة  ویرید 
 شاملو یطلب التحّرر االجتماعي. 

 مظاهر التطّور العقلي في أعمال نعیمة وشاملو   . 3.   5

تنقسم مظاهر التطّور العقلي في العصر الحدیث إلی قسمین وهما قضیة الحریة وتحّرر الجنس البشري، وقضّیة  
كید من  الوحدة النظریة لجمیع فروع   المعرفة "كنظام فلسفي". القضّیة األولی سیاسیة وبراغماتیة ومقاتلة وهي بالتأ

السیاسة.   نفس  في  مندمجة  الفلسفة  أن  التقلید،  هذا  میزات  ومن  عشر  الثامن  القرن  في  الفرنسیة  الثورة  تداعیات 
التقالید  وهي  والهیجلیة،  األلمانیة  الموروثات  من  كید  بالتأ هي  الثانیة  حول    والقضّیة  والمنظمة  والشاملة  العمیقة 

)جیمسون،   االلتزام  محور  حول  ولیس  عام،  بشكل  هاتین  ۳۲:  ۱۳۸۱القیم  ظهور  نقّدم  سوف  المقال،  هذا  وفي   )
 الفلسفتین في أعمال نعیمة وشاملو. 

یر الجنس البشري في أعمال نعیمة وشاملو   . 1.  3.   5 یة وتحر  فلسفة الحر

ماهیة   الفلسفة  هذه  المعاصر  تستعرض  التطور  سردیة  أساس  هي  فالتنمیة  والبشریة  االجتماعیة  التنمیة  وأهمیة 
التنمیة  ۵:  ۲۰۱۵)الكبیسی وآخرون،   الحادي والعشرین أداة  وحیدة  لتحّقق  القرن  (. لقد كانت المعرفة في مطلع 

 (. ۸:  ۲۰۰۳اإلنسانیة في جمیع میادینها )یوسف،  
الب  والتحرریة في  الفكریة  الحركة  إلغاء  تشكلت  الثورة  الثامن عشر وكان هدف  القرن  الفرنسیة في  الثورة  دایة مع 

علی   والمسیطر  المهیمن  النشاط  هي  الزراعة  تكون  إذ  التقلیدیة،  االقتصادیة  الطبقة  هو  اإلقطاع  اإلقطاعي.  النظام 
)وول،   الغذائیة  واألزمات  المجاعة  نحو  االقتصادي  التوّجه  الوقت  ذلك  في  وكان  أّما  ۲۱  : ۱۳۷۸المجتمع،   )

البرجوازیون فكانوا أرستقراطیین وكان من المتوقع منهم في الوظائف االجتماعیة أن یدعموا النظام التقلیدي، لكن  
ا   برنامج  البرجوازیة  اتّبعت  الطریقة،  وبهذه  للبرجوازیة،  وانتمائها  إیدیولوجیتها  استقالل  علی  شّددت  البرجوازیة 

ضدَّ  وّجهتها  التي  األفكار  من  ا  فإّن    واحد  لذلك،  ونتیجة  ثورة  سّبب  األمر  وهذا  األخری  االجتماعیة  المجموعات 
واالزدهار   والمساواة  الحریة  مثل  الشعارات  وقبل  الجدید  والفكري  الفلسفي  التقّدم  في  سّبب  البرجوازي  النظام 

 (. ۳۱والحكومة كممّثل للشعب، و... )المصدر نفسه:  
 . قال نعیمة: تتجّلی هذه الفلسفة في أعمال نعیمة وشاملو 
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»الحریة ما تزال تشغل بال اإلنسان من بدایة نشأته وترعرعه وعندما یجوع اإلنسان إلی الحریة فذلك دلیل علی أن  
ومحاولته   العلمي  والرقی  الكمال  إلی  السامیة  وأهدافه  ومجده  اإلنسان  كرامة  نقول  أن  ونستطیع  موجودة  الحریة 

یدة توقه إلی الحریة واستعادته جناحي حریته طلیقین قادرین و شعوره بها  للتسامي والتطور والتقدم یوما بعد یوم ول 
 (. ۷۳:  ۱۹۷۵شعورا عمیقا بها یفك عقال نفسه فینبری لألشیاء یهدمها ویبنیها من جدید« )نعیمة،  

ن  في هذه المقطوعة، یؤمن نعیمة بأّن الحاجة اإلنسانیة للحریة في الحیاة ترجع إلی وجود هذه الماهیة في الكو 
قراءته   تتطابق  لنعیمة،  اإلیدیولوجي  الموقف  جانب  ومن  العلمي  والتقّدم  للكمال  سعیه  في  إلیها  یصل  وسوف 
ولكن   ومعرفي  فردٌي  فموقفه  والرؤیة،  النظر  زوایة  ومن  الحداثي،  المنهج  مع  العقلي  التطور  حول  الحریة  لفلسفة 

 تمي للحداثة اإلنجلیزیة. ینبثق من الجانب االجتماعي وفي اإلطار الزماني والجغرافي ین 
. یعتمد فكر شاملو علی النزعة اإلنسانیة واحترامه للفضائل اإلنسانیة   وفي أعمال شاملو تتجّلی هذه الفلسفة أیضا 
المدرسة   هذه  أتباع  اختار  اإلنسانیة.  المدرسة  أساس  یشكل  الفكر  وهذا  وتنمیته،  المجتمع  برفاهیة  واالهتمام 

:  ۱۳۷۶واالنتباه إلی العمل والحیاة الیومیة بدال  من اإلیمان ببقاء النفس )آقابخشی،    الفكریة هذا التفاؤل العالمي 
الحریة  ۱۸۶ أّن  شاملو  یری  ذلك،  مع  شاملو،  آمال  من  جزء  هو  لتحقیقها  والسعي  البشریة  الحریة  یر  تصو إّن   .)

ة وهذه هي بدایة وجوده المشرق  واالزدهار والعدالة ستحّقق وسیجد اإلنسان فرصا  متساویة للتمّتع بحقوقه األساسی 
أن   ویرید  فیه  یعیش  الذي  العالم  یحّب  إّنه ال  والجمال.  بالعدالة  مليء  عالم  في  أمال   ویعطي شاملو  المجتمع  في 

 ینشئه بنفسه ویأمل أن یحّل الزمن هذه المسألة ویخاطب الطفل لتحقیق آماله: 
پایین/ما ظلم  بیاین  باال  اون  بفرمایین/از  خانم!  پا شد/ »خورشید  خلق  وقتی  كردیم/از  قبله  رو  كردیم/آزادی  نفله    و 

 (. ۵۶:  ۱۳۹۵زندگی مال ما شد« )شاملو،  
»یا أیتها الشمس الكریمة! تفضلي/ إنزلي إلی األسفل من ذلك العلی/ إّنا هدمنا الظلم/ وانتبهنا إلی الحریة/ منذ أن  

 نهض الشعب/ فامتلكنا الحیاة«. 
لشاملو   اإلیدیولوجي  الموقف  وعن  ومن  الحداثي  المنهج  مع  العقلي  التطّور  حول  الحّریة  لفلسفة  قراءته  تطابق 

الزماني والجغرافي، مع   الجانب االجتماعي والمفهوم السیاسي وفي اإلطار  والرؤیة، تطابق قراءته عن  زاویة النظر 
المعنوي  التحّرر  یطلب  ونعیمة  شاملو  قراءة  مع  نعیمة  قراءة  تختلف  إذن  األمریكیة.  التحّرر    الحداثة  یرید  وشاملو 

 االجتماعي.  

 . الفلسفة األلمانیة )فلسفة اتحاد كل المعارف لهیجل( وتجّلیاتها في أعمال نعیمة وشاملو 2.  3.   5

اإلنسان   وماهیة  المعرفیة  القضایا  حول  تدور  التأملیة  ونظریته  )هیجل(  ویلهام  جورج  النظریة  لهذه  المبدع 
مراحل   كل  ففي  واألحداث  والكون.  الجغرافیة  المواقع  مع  وتعامل  التاریخي  المسار  نحو  اإلنسان  اّتجه  المعرفة، 

 (. ۲۸:  ۱۳۹۰التاریخیة بشكل عشوائي وواجه الظروف التي تحیط به في النموذج االفتراضي )مجتهدی،  
یشیر إلی  وبالتالي ال ینبغي ألحد أن ینسی أن مفهوم الروح في نص هیجل یشمل مجموعة واسعة من المعاني و 

الكثیر من األمور، مثل العقل، والذكاء، والتاریخ، والثقافة، والحقوق. یرید هیجل أن یبحث جمیع مظاهر البشریة  
إلی   بعضها  یل  تحو علی  القدرة  ویكشف  المظاهر  لهذه  التدریجي  التطور  یعرض  بینما  للكلمة،  الواسع  بالمعنی 

 (. ۲۷البعض بشكل عقالني )المصدر نفسه: 
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النفس وهو یعتقد  یعتقد هیجل   ا مع علم  أّن اإلنسان كمخلوق واٍع ال یستطیع أن یعرف ویتعامل في نظریته أیض 
(؛ فنری ظهور هذه  ۳۱أّن اإلنسان یكتسب نوعا  من الحریة الروحیة عن طریق الوحدة مع الوجود )المصدر نفسه:  

والطبیعة   نفسه  التأمل في  نعیمة مع  نعیمه وشاملو. یصل  الوجودیة ویصفها  الفكرة في أعمال  بالوحدة  اإلیمان  إلی 
 في قصیدة )من أنت یا نفسی(: 

»إن رأیِت الریح تذري الثلَج عن روؤس الجبال/ أو سمعِت الریح تعوي في الدجی بین التالل/ تسكن الریح وتبقی  
 (. ۱۷:  ۲۰۰۴باشتیاق صاغیة/ وأنادیِك ولكن أنِت عني قاصیة/ في محیط ال أراه/ هل من الریح ولدِت« )نعیمة،  

في هذه القصیدة، یستمّر هذا الحوار مع األجزاء األخری من الطبیعة وفي النهایة، یعتبر نعیمة الطبیعة كمرآة یری  
نفسه فیها ویجد نفسه كنوٍر من الله: »أنِت ریٌح ونسیٌم/ أنِت موٌج، أنِت بحٌر/ أنِت برٌق، أنِت رعٌد/ أنِت لیٌل، أنِت  

 (. ۱۹مصدر نفسه:  فجٌر/ أنِت فیٌض من إله« )ال 
وإن   الفلسفیة هذه  المبادئ  والمعنوي ولكن  الروحي  التحّرر  الوجود ویكتسب  بوحدة  اإلیمان  إلی  نعیمة  ویصل 
البدایات   هي  بل  موجودة،  كلها  هذه  والحّسي.  والیومي  والجزئي  المباشر  تستبعد  ال  فهي  شاملة  مطلقة  بدت 

بها  نبدأ  أن  التي البد  تبدو    -الضروریة  فرد وزمالؤها،  وهنا  )مجیدی  نعیمة  نشرح  ۲۲:  ۱۴۰۰واقعیة  أن  فیمكن   .)
أعمال نعیمة وفقا  للحداثة الجدیدة وما بعد الحداثة معا  وعن الموقف اإلیدیولوجي، تالئم قراءته للفلسفة الهیجلیة  

من  قراءته  إلی  ُینظر  والرؤیة،  النظر  زاویة  وعن  فیها  الصوفیة  الصبغة  وهناك  الحداثي  المنهج  الفردي    مع  الجانب 
 والمعرفي وفي اإلطار الزماني والجغرافي، قرائته متالئمة مع الحداثة اإلنجلیزیة. 

نظرة شاملو للمرأة إیجابیة ویحاول أن یعرف نفسه من خالل البحث عن حبیبته؛ تحضر المرأة في قصیدة »برای  
 : شما كه عشقتان زندگی است«، »َلكّن یا َمن حبكّن الحیاة« بهذه الطریقة 

ها/ امید ستارگان را/  اید در یأس آسمان ست/ شما كه خشمتان مرگ است/ شما كه تابانده »شما كه عشقتان زندگی 
آورده  وجود  به  كه  زاده شما  مردانی  و  را/  قرون  را/  سالیان  نوشته اید  كه  )شاملو،  اید  یادگارها«  دارها/  به  چو بر  اند 

۱۳۹۵  :۵۰۱ .) 
أنتّن الالتي غضبكّن موٌت/ ها أنتّن الالتي أشرقتّن في یأس السماء/ رجاء النجوم/    »ها أنتّن الالتي حّبكّن حیاة/ ها 

 ها أنتّن الالتي خلقتّن السنین/ القرون/ وقد ولدتّن رجاال  كتبوا علی خشب المشنقة/ تذكرات«. 
نه بالرغم من  (؛ أشارت الكاتبة السعداوي أ ۳:  ۱۳۹۹فالمرأة محور اهتمام األعمال األدبیة منذ عصور )الحیمر،  

المرأة   عن  إیجابیة  صورة  تقدم  لم  أنها  إال  المرأة  صورة  تناولت  التي  والروایات  والشعر  القصص  من  الهائل  الكم 
التي  ۱۵:  ۲۰۱۷)السعداوی،   النفسیة  القضیة  إلی  ترجع  الظاهرة  وهذه  إیجابیة  للمرأة  شاملو  نظر  وجهة  لكن   ،)

یحو  اإلنسان  ضمیر  أن  وهي  مرة  أول  یونغ  إلی  یطرحها  بنفسه  األخیر  وینقسم  والالوعي  الوعي  مستوی  علی  ی 
فطري   أنه  یعتقد  فهو  یونغ،  عند  الجوهریة  النتائج  أهم  من  الجمعي  الالوعي  یعّد  والجمعي.  الشخصي  قسمین: 
إّن   األنیما.  ومنها  متعددة  أنماط  وله  المشتركة  النفسیة  الخلفیة  تشكل  التي  السلوكیات  علی  ویحتوی  وجماعي 

ف  عن  األنیما،  یكشف  حیاته  في  شخص  كل  أّن  علی  وتدّل  جدا   بعید  مصدر  لها  الالوعي،  أعمال  في  وقف  قد  هي 
الواقع عنصره األنثوي نفسه )گودرزی لمراسكی،   فهي في  الجنس اآلخر  ( وهي تجسید  ۱:  ۱۳۹۹بعض خصائص 

یة في روح الرجل ویمكن أن یكون لها مظهر فاتح أو مظلم )صدیقی،  (؛ النظریة  ۹۹:  ۱۳۹۸  للمیول النفسیة األنثو
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عمیقة   معرفة  للمرأة  شاملو  ومعرفة  المعرفي  الجانب  عن  لهیجل  اآللمانیة  الفلسفة  مع  متالئمة  لیونغ  النفسیة 
 وجمیلة تتغّذی المحموالت األبستمولوجیة واألنثروبولوجیة وعلم الوجود. 

نظ  والمرأة من وجهة  مع حبیبته  التوحد  الروحي عن طریق  التحّرر  التحّرر  یكتسب شاملو  من  ینتقل  ثم  ره حیاة، 
الروحي إلی التحّرر االجتماعي ویطلب قیمه من وجهة نظره إلی المرأة، ومن الموقف األیدیولوجي، تتالئم قراءته  
إلی قراءته لهذه الفلسفة من الجانب   ُینظر  النظر والرؤیة  الحداثي ومن زاویة  للفلسفة األلمانیة لهیجل مع المنهج 

 السیاسي وفي اإلطار الزماني والجغرافي، في إطار الحداثة األمریكیة حول الحریة السیاسیة.   االجتماعي والمفهوم 

 جة ی النت 

إلشكال   -1 وفقا   ذكرنا،  الجد   ة ی ما  الحداثة  منها  مختلفة   أنواعا   الحداثة  تشمل  الحداثة،  بعد    دة ی مصطلح  وما 
.   دة ی وشاملو وفقا  للحداثة الجد   مة ی أن نشرح أعمال نع   مكن ی هذا األساس    ی و...؛ عل   ة ی الحداث   وما بعد الحداثة معا 

نع   -2 وإن  الحدیث  بالعصر  تتعلق  الثالثة  التحّرریة  المظاهر  هذه    ان ی نتم ی وشاملو    مة ی إّن  تجلت  فقد  العصر  لهذا 
 رة التطور العقلي. الماركسیة والظاهرة الدینیة المسیحیة وظاه   ة ی خ ی المظاهر في أعمالهما وهي الظاهرة التار 

القض   -3 نع   س ی ل   ة، ی الماركس   ة ی حول  فهو    اسة، ی والس   ة ی الوطن   رفض ی مفاهیم سیاسیة واجتماعیة وهو    مة، ی في أعمال 
التطب   ی وتبق   ا  ی ماركس   س ی ل  الوعي، دون  المعرفي، في مرحلة  الجانب  وفقا  للوضع   ق ی أعماله من    ة ی اإلنسان   ة ی العملي 

األنجل  الحداثة  من  منبثقة  عل   ة ی ز ی وحداثته  ركزت  ناح لة ی الفض   ا ی وسولوج س   ی التي  ومن  ماركسٌي  فهو  شاملو  ا  أمَّ   ة ی . 
قراءته من الجانب االجتماعي    ی إل   نظر یُ وفقا  للمنهج الحداثي و   ة ی فإن قراءته للفلسفة الماركس   ولوجي ی د ی الموقف اإل 

 . ة ی اس ی الس   ة ی ول الحّر ح   ة ی رك ی في مدار الحداثة األم   اسي ی والمفهوم الس 
في    مة ی نع   نشد ی والله معا  و   ح ی ارتبطت باتحاد اإلنسان والمس   دة، ی لها جد   مة ی فقراءة نع   ة، ی ح ی المس   انة ی وحول الد   -4

ناح  ومن  المعنوي  التحّرر  اإل   ة ی قراءته،  الصبغة    ولوجي، ی د ی الموقف  وتغلب  الحداثي  المنهج  من  منبثقة  فقراءته 
و   ی إل   نظر یُ و   ها ی عل   ة ی الصوف  الفردي  الجانب  من  اإلنجل   المعرفي قراءته  الحداثة  مع  یتالئم  شاملو    ة ی ز ی بما  وقراءة 

و   دة ی جد   ة ی ح ی المس   انة ی للد  الحداثي،  المنهج  مع  متالئمة  اإل   دور ی و  الس   ه ی وف   ولوجي ی د ی موقفه  في    اسي ی المفهوم 
 شاملو في قراءته التحّرر االجتماعي.   طلب ی و   ة ی اس ی الس   ة ی حول الحّر   ة ی ك ی مدار الحداثة األمر 

الحّر   -5 فلسفة  نع   ر ی والتحر   ة ی وحول  فقراءة  العقلي(،  التطّور  )مظاهر  الحداثي،    مة ی البشري  المنهج  مع  متالئمة 
اإل  الموقف  زاو   ولوجي ی د ی فمن  والرؤ   ة ی ومن  االجتماعي    ة، ی النظر  الجانب  من  تنبثق  ولكنها  ومعرفٌي  فردٌي  جانبه 

في هذه القراءة التحّرر المعنوي؛ أما قراءة    مة ی نع   نشد ی و   لة ی الفض   ا ی وقراءته وفقا  للحداثة اإلنجلیزیة حول سوسولوج 
ح  من  الفلسفة  لهذه  اإل   ث ی شاملو  فف   ولوجي ی د ی الموقف  الحداثي،  المنهج  من    ة ی اجتماع   م ی مفاه   ها ی فمنبثقة 

 من هذه القراءة التحّرر االجتماعي.   د ی ر ی و   ة ی ك ی لذا فهي تدور في مدار الحداثة األمر   ة، ی اس ی وس 
لها تتالئم مع المنهج الحداثي،    مة ی وهي من مظاهر التطور العقلي، فقراءة نع   جل، ی له   ة ی وحول الفلسفة اآللمان   -6

ناح  اإل   ة ی ومن  الحّر   ی إل   نظر یُ   ولوجي ی د ی الموقف  مع  متالئمة  فقراءته  والمعرفي،  الفردي  الجانب  من    ة ی قراءته 
قراءة شاملو متالئمة مع المنهج الحداثي، وهي من    نما ی من قراءته التحّرر المعنوي ب   مة ی نع   طلب ی   ث ی اإلنجلیزیة، ح 

اإل   ث ی ح  والس   ولوجي ی د ی الموقف  االجتماعي  األمر   اسي ی والجانب  الحداثة  مدار  في  من    ة ی ك ی تدور  شاملو  یرید  إذ 
 هذه القراءة التحّرر االجتماعي. 
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و    ی گان ی هگل از كار در بخش خدا   ن ی اد ی بن   ل ی (. »تحل ۱۳۹۹. ) د ی عباس، طالب زاده، حم   ر ی ام   ، ی صالح   . 54

  ی مجله علم در افق فكر هگل«.    د ی جد   ی ان ی به مثابه بن   س ی و نقد ماركس از آن و برنهادن پراكس   ی دارشناس ی پد   ی بندگ 
 .  ۱۴۲-۱۶۴. صص  ۳۰شماره   ، ز ی دانشگاه تبر   ی فلسف   ی ها پژوهش 

Doi : ./jpiut... 
زك   . 55 محمد  ) ی العشماوي،  الحدیث«.  ۱۹۹۴.  األدبي  النقد  في  والمضمون  »الشكل  عالم  (.  مجلة  یت:  الكو
 . المجلد التاسع. العدد الثاني. الفكر 
56 .   ( فرهاد.  خواه،  »مرور ۱۳۸۵فالحت  اند   ی (.  شاملو«.    شه ی بر  ادب احمد  آزاد    ی فارس   ات ی مجله  دانشگاه 
 .  57-76. صص  5شماره    . ی خو   ی اسالم 
.  ی احمد شاملو«. نقد ادب   ی ها ی مخالف خوان   ی و سنخ شناس   ی شناس   دار ی (. »پد ۱۳۹۱. ) ده ی جهاند   ، ی كوده   . 57

 . 19ش 
للجانب األنثوي    سي ی (. »الدور الرئ ۱۳۹۹شهرام. )   ، ی حسن؛ قربان زاده، بهروز؛ أحمد   ، ی لمراسك   ی گودرز   . 58
. العدد  ۱۳. السنة  المحكمة(   ة ی العلم   ة ی وآدابها )الفصل   ة ی اللغة العرب ( في أشعار نزار قباني ونادر نادر پور«.  ما ی )األن 

۱  .Doi :./jallv.i. 
حان   ی د ی مج   . 59 صد   ، ی شهر   ان ی در ی ح   ه؛ ی فرد،  رضا؛  )   ، ی ق ی احمد  »ثمث ۱۴۰۰بهار.  أشعار    ل ی (.  في  الخالص 

نظر   مة ی نع   ل ی خائ ی م  ضوء  في  النقد   ة ی فصل .  وتار« ی ل   ه ی وأحمد شاملو  السنة  ن ی األدب   ن ی ب   ة ی إضاءات  العدد  ۱۱.   .۴۲  .
 . ۱۱۳-۱۳۸صص  
60 .   ( منصوره.  زركوب،  محمد،  خاقاني،  آزاده،  »النقد  ۱۳۹۱منتظري،  وتطوره«.  (.  نشأته  لألدب  االجتماعي 

 . ۱۵۲-۱۷۲. العدد السادس. صص  فصلیة إضاءات النقدیة 
-61 Kathleen, E. M. (). Christian Themes in Contemporary Poets Study of 

English Poetry of The Twentieth Century. London: SCM Press . 
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-62 Santayana, G. (). Interpretations of Poetry and Religion. New York: C. 
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