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 عوامل النهضة العربية: المحاضرة األولى

 :توطئة
شهدت الفًتة اؼبمتدة بُت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يف مصر هنضة       

ثقافية امتد نفوذىا إىل سوريا ولبنان العثمانيتُت، وفاس ومراكش، وضبلت ىذه النهضة عدة 
حركة التنوير العربية، اليقضة العربية، وقد أطفئت شعلتها مع اندالع اغبرب :مسميات منها

العاؼبية األوىل، وكان ؽبذه النهضة دورا مهما يف إنقاذ اللغة العربية وانتشاؽبا بعد أن تعرضت 
للضعف، ويشار إىل أن رجال اليقضة العربية قاموا برفع شعارات تعود أصوؽبا إىل الثورة الفرنسية 
اليت تنادي باغبرية وتطالب بالعدالة واؼبساواة ومن أبرز ظبات ىذه النهضة أهنا كانت طريقا لبدء 
انتشار دور التعليم كاؼبدارس واعبامعات، فاطلقت مرحلة تأسيس الصحف واجملالت، وحظيت 

العلوم باالىتمام البالغ، كما شهدت تلك الفًتة انشاء مشاريع اقتصادية يف غاية األنبية مثل 
 اؼبصرية، وبعض اؼبعامل اؼبعمارية اليت ما زالت قائمة حىت وقتنا اغباضر، قناة السويسحفر 

 .كميدان التحرير يف العاصمة اؼبصرية القاىرة
ومن اعبدير بالذكر أن اللغة العربية قد بدأت تًتاجع منذ تغوُّل التيار على بغداد وسقوطها 
بيدىم  واستمر ذلك عدة عصور، إال أنو عند قيام النهضة العربية انبعث األمل يف نفوس 

اؼبسلمُت العرب للنهوض باللغة العربية وآداهبا، وفعال جاءت ىذه النهضة لتشكل نقلة نوعية  
 .فاستعادت اللغة حيويتها فبا ساىم  يف رفع اؼبستوى الفكري لدى األفراد

 ىناك عوامل داخلية وعوامل خارجية: عوامل قيام النهضة العربية
 .حركات االصالح االسالمي: -  منهاعوامل داخلية

 .اعبمعيات واألحزاب السياسية              -

 .البراط الوطن العريب وتأثره بشكل كبَت بالفكر األورويب:-  منهاعوامل خارجية
 .شن اغبمالت الفرنسية على مصر وبالد الشام   -

 .االستشراق  -

 :مظاىر النهضة العربية
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توحيد اؼبسلمُت بالعودة : حركات االصالح االسالمي اليت اىتمت بعدة نقاط منها -1
 .إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة

 .اغبث على اعبهاد ضد االستعمار-
بطرس البستاين، الشيخ  )ومن أشهر من برز يف ىذا االذباه  (حب الوطنية )االذباه الوطٍت-

 .("مؤسس مدرسة األلسن يف مصر" رفاعة الطهطاوي
 االىتمام بالنهضة االقتصادية والصناعية والسياسية مثال مدينة ضبص السورية اليت  -2

 ".مانشسًت السورية" حظيت بلقب

 .انشاء اؼبكتبات واعبامعات واؼبسرح من جديد -3

 .انشاء أول ؾبمع للغة العربية -4

 .(عبد اؼبسيح حداد )تأسيس الرابطة القلمية على يد أحد رجال الدين اؼبسيحي -5

مي -ميخائيل نعيمة-جربان خليل جربان )أما يف ؾبال األدب العريب  قبد من الديانة اؼبسيحية
 (..زيادة

أضبد لطفي السّيد، العريب التبسي، بطرس :  ومن أعالم النهضة العربية نذكر على سبيل اؼبثال
 .البستاين صبال الدين األفغاين، عباس ؿبمود العقاد، عبد الرضبان الكواكيب

 :  وطني المفدييف قصيدة 1يقول بطرس البستاني
 أيا وطَن األسوِد َفَدْتَك نفسـي            وخير الناس مْن ماتو فَـداك
 رضْعت مع الحليب ىواك صرفا           فعززني وَشرفّني ىواكـــا

 2سأبذل مهجتي ودمي وقلــبي          َفدى َشَرف تسلسِل في دماكا
 

                                                           
1
ٌّة، أدخل 1819 وٌلقب بالمعلم بطرس، أدٌب وموسوعً ومربً ومؤرخ لبنانً،  ٌقال بأنه ولد سنة بطرس البستاني-   م فً قرٌة الّدّب

المدارس الوطنٌة، وألف أول موسوعة عربٌة سماها دائرة المعارف، وهو أول من أسس مدرسة وطنٌة عالٌة راقٌة، وأول من أنشأ مجلة 

م بعد أن ترك 1883هادفة سامٌة، وأول من ألف قاموسا عربٌا عصرٌا مطوال، وٌعد من أكبر زعماء النهضة العربٌة الحدٌثة، توفً سنة 

 .إرثا معرفٌا ضخما، وذرٌة أكملت طرٌق العلم بعده
2
 .قلم األستاذ محمد حمزة"  شهادات حق" حدٌث األدباء والشعراء، مجلة الحدٌث، بطرس البستانً -  
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         1االتجاه المحافظ: المحاضرة الثانية

إن التطور الذي حدث يف األدب العريب أواخر القرن اؼباضي مل يكن ؾبرد حركة تطوير        
            يف واأللوسي فجرمانوس فرحاتكاليت كان يشهدىا األدب منذ القرن العاشر، 

العراق حاول كالنبا التجديد  يف القرن الثامن عشر، لكن األدب اغبديث مل يظهر إال بعد أن 
 .احياء الًتاث القدمي، والًتصبة عن اآلداب الغربية: أشبرت حركتان ىامتان نبا

وقد بدأ أنصار احياء القدمي نشاطهم منذ فجر القرن التاسع عشر، ليقاوموا تدىور األدب 
ابراىيم " واكبطاط أساليبو، فنشروا النماذج األدبية القديبة وقلدوىا بانشاء أديب جديد، من ىؤالء

 1923 محمود شكري األلوسي مصر، 1893 علي مبارك من الشام، 1871 اليازجي
 .العراق

حافظ  اليت ترصبها لفيكتور ىيجو "البؤساء"      أما يف اجملال النثري فنجد القصة، مثال قصة
 .." نجيب محفوظ، فتحي غانم:"   لكن الرواية كانت أوسع وأمشل منها، من كتاهباابراىيم

جمال الدين األفغاني، الشيخ " كما قبد  يف النثر أيضا رواد االصالح االجتماعي أمثال
 ".محمد عبده، عبد الرحمان الكواكبي

 :مراحل األدب العرب الحديث

     انّكب الشعراء على الشعر العريب يستوحون منو األساليب النقية اػبالية من الصناعة 
من أىم الرواد الذين أعادوا إىل الشعر األصيل " محمود سامي البارودي" والتكلف، ويعد 

نبضو اغبقيقي ويعترب رائد مدرسة االحياء والبعث، وباعث النهضة األدبية يف العصر اغبديث  
 بالقاىرة من أسرة جركسية األصل، شغل عدة مناصب حىت صار وزيرا 1838ولد سنة 
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 ، ومن أبرز آثاره األدبية    1904 تويف بعد ذلك أي سنة 1900للحربية، ًّب نفيو حىت سنة 
 .(ديوان البارودي، وـبتارات البارودي )

يقصد هبا اؼبدرسة اليت عادت ؽبا الروح : (بين االحياء والتقليد )  مدرسة االحياء والبعث
واغبياة  بعد أن فارقتها، فبعثت إىل الدنيا من جديد بقلب نابض وحس واع، ىذا ما حدث 

فعال بالنسبة للشعر العريب  فقد عاش الشعر حالة من اعبمود وذلك منذ وقوع بغداد سنة 
الذي قضى على اػبالفة  (ىوالكو ) يف أيدي الغزاة أمثال 1260، ودمشق سنة 1258

، وطبعا بعد ىذه األحداث 1960العباسية، وحرق اؼبكتبات وىدم دور العلم، لكن ُىزم سنة 
ضعفت اغبياة الثقافية واألدبية، وخاصة الشعر، وزاد الضعف الثقايف إىل أن وصل إىل منتهاه 

، لكن انتصر الشعر أخَتا وارتفع صوت (1798-1516 )إبان حكم األتراك العثمانيُت
يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، رصينا قويا       يف البارودي الشعراء وعلى رأسهم 

عباراتو وألفاظو، متينا يف أساليبو، شريفا يف معانيو، واستطاع أن يرفع ببنائو الشعري ليحاكي 
طبقة من شعراء العرب، كما عرب عن نفسو منذ كان صغَتا، ويتبعو يف ىذا اؼبسار الشاعر البناين 

  الذي امتاز شعره باعبزالة ومتانة النسيج وظبو العبارة،  وكان مشدودا إىل ابراىيم اليازجي
 معروف الرصافياؼبوضوعات التقليدية القديبة يف حُت قبده قليل االلتفات إىل نفسو، كما قبد 

 وغَتىم أحمد شوقي، حافظ ابراىيماؼبهتم بقضايا السياسة واالجتماع  يضاف ؽبم الشاعر 
من أبرز الشعراء اللذان سارا على " معروف الرصايف وأضبد شوقي" فبن تبعوا ىذا اؼبنهج، ويعد

 .درب البارودي مؤسس اؼبدرسة االحيائية

 : ومن خصائص مدرسة االحياء والبعث ما يلي

 .ؾباراة القدماء يف تقاليد القصيدة بانتقاؽبا من غرض إىل آخر- 

 .قيام القصيدة على وحدة البيت- 

 .العناية باألسلوب وبالغتو وروعة الًتكيب- 

 .الفخر- الغزل- الرثاء- اؼبدح: متابعة القدماء يف موضوعاهتم-
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    وطبعا كل ىذه اؼبراحل ظهرت يف النص الذي يعترب كائن لغوي وبمل يف طياتو عناصر 
صوتية وصرفية وتركيبية وداللية تنتظم صبيعا يف بنية ؿبكومة بقواعد الًتكيب، وىذا ما أكده 

نصصت الرجل إذا : النص أصلو منتهى األشياء، ومبلغ أقصاىا ومنو قيل:"  حُت قالألزىريا
 .3"استقصيت مسألتو عن الشيء حُت تستخرج كل ما عنده

تناول العرب النص من القدمي إىل اغبديث وان اختلف اؼبنهج اؼبتبع، فالتعريف غائب لكن 
 فبارستو حاضرة

فالنص األديب ينشأ حسيا مثل نشوء أي نص لغوي بارتكازه على عنصري االختيار والتأليف  و 
أن النص األديب ىو بنية لغوية مفتوحة البداية :"  يف ىذا السياقعبد اهلل محمد الغذامييضيف 

 .4"ومعلقة النهاية ألن حدوثو نفسي ال شعوري وليس حركة عقالنية
يقصد بو ؾبموع الكلمات اؼبضبوطة بتصرف لغوي  وأي   (texte)       أما يف اؼبعٌت األجنيب
جانب موضوعي يشَت إىل اللغة، وىو اؼبشًتك الذي هبعل عملية : نص وبمل يف طياتو جانبُت

  ىذا ما وجدناه يف 5الفهم فبكنة  وجانب ذاٌب يشَت إىل فكر اؼبؤلف ويتجلى يف استخدامو للغة
 : اليت تعترب من أروع ما قيل يف العصر اغبديث" سرنديب" ، واخًتنا قصيدة الباروديلغة 

 ىل من طبيٍب لداِء الُحبِّب أو راقـِي          َيْشفي علييً أخا ُحْزٍن وايــراقِ 

 َقدْ  كان أبقَى الهوى ِمْن ُمْهَجتي رََمًقا        حتىَّ جرى البَـْيُن، فاستولى على الباقي

 ُحْزُن َبراني، وأشواٌق رََعْت َكِبدي         يا َوْيَ  نفسي ِمْن ُحْزنٍ وأشــواقٍ 

............................................................... 

 أبيُت في غربٍة ال النفُس راضيـة ٌ         بها وال الملتقى ينبغي كثــــما

                                                           
3
 (.98-97)ص  (مادة نص )1979، مكتبة دار المعارف، القاهرة 13ابن منظور، لسان العري، ج - 

4
 .89، ص 1985عبد هللا محمد الغذامً، الخطٌئة والتكفٌر، النادي األدبً جدة - 

5
 .21، ص 2001، 6نصر حامد ابو زٌد، اشكالٌات القراءة وآلٌات التأوٌل، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء المغرب، ط- 
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 6 في رفيٌي ُتسَُّر النـفس طَـْلَعُتُو          وال صديي يـــرى ما بي فيكتئبُ 

        عاش البارودي حياة صعبة خاصة يف سجنو الذي دام عدة سنوات، وعرب عن تلك 
اؼبعاناة يف قصائده اؼبنوعة فمثال يف ىذه القصيدة اليت كتبها عندما سجنو االنكليز يف جزيرة 

سرنديب باحمليط اؽبندي وابعدوه عن مصر وكان سجنو يف قلعة عالية داخل ىذه اعبزيرة وحيدا 
فتذكر أىلو وبالده الغالية فّعرب عنها بكل ما ربملو الكلمة ويكتبو القلم من شوق للوطن 

 .اغببيب، فالغربة اليت عاشها البارودي افقدتو وطنو وصديقو، ولكن عاشها بنفس اهبابية صامدة

 ارتقى البارودي بالكلمة والعبارة من الضعف واالبتذال إىل صحة الًتكيب وقوتو  والعناية        
باألسلوب وصبالو والتعبَت عن األحاسيس الذاتية، كما كتب كثَتا يف حب مصر  ورثاء زوجتو 

ووالده وابنو، و أبدع يف السياسة، ىكذا كان البارودي رائد ىذه اؼبدرسة اليت سيطرت على 
عائشة التيمورية، أحمد شوقي، حافظ "الذوق العريب قرابة قرن من الزمان، ومن أنصارىا 

 ...".ابراىيم
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

6
 (420-419)محمود سامً البارودي، الدٌوان، دار العودة بٌروت، ص - 
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     2االتجاه المحافظ : المحاضرة الثالثة

 بالقاىرة، حيث كانت مصر 1868         أضبد شوقي بن علي بن أضبد شوقي، ولد سنة 
، غَت أن كثَت من األقاويل اليت تقول 7إبان تلك الفًتة يف حكم اظباعيل تسعى إىل يقظة شاملة

،كاتب وشاعر مصري لقب بأمَت الشعراء  8"ؿبمد صربي" أمثال قول 1868بأنو ولد سنة 
عاش وترىب يف قصر وسبتع حبفاوة اؼبلوك يعد من أشهر شعراء العربية يف العصور اغبديثة، اكبدر 

وعربية  واتسمت أعمالو - تركية- يونانية- كردية: من أسرة اختلطت دماؤىا بأصول أربعة
األدبية يف اسبانيا باغبزن واألسى والغناء اغبزين، ومع أن ىذه البيئة اعبديدة كانت تربة خصبة 

 .9للشعر، لكن شوقي مل يستقبلها بالفرح، بل استقبلها باغبزن واألمل بسبب بعده عن وطنو

    يعد أمَت الشعراء من أبرز شعراء االذباه التقليدي خاصة من حيث صياغتو للعبارة الشعرية، 
واحساسو اؼبرىف بايقاع األلفاظ وابداعو الصور الفنية اعبميلة، رائد الشعر التمثيلي، ألَّف ست 

 ". أمَتة األندلس" ؾبنون ليلى، ومسرحية نثرية- مصرع كيلوباترة: مسرحيات منها

" عارض فيها" اختيف النهار والليل يـُْنسي" ومن القصائد اليت نظمها أثناء نفيو، قصيدة
 :وىي تفيض باؼبشاعر اغبزن واألسى بسبب بعده عن الوطن يقول فيها" سينية البحتري

 وطني لو ُشِغلُت بالُخلـــِد عّنو            نازعتني إليو في الخلِد نفـسي

 10ىل سي القلُب عنها            أو أسا ُجرَحو الزمان المؤّسي؟: وسي مصر

 ولقد أشهر شعر شوقي سيفا يف وجو اؼبستعمر االقبليزي لبالده، على الرغم من كونو        يف 
اؼبنفى، وعند عودتو مل هبف مداد قلمو الثائر، ومل تنقطع أخبار بالده عنو، فكانت الرسائل 

 .  متبادلة بينو وبُت أصدقائو يف مصر، السيما حافظ ابراىيم، واظباعيل صربي
                                                           

7
 .07، ص 1985 3وادي طه، شعر شوقً الغنائً والمسرحً، دار المعارف، ط- 

8
 .05، ص 1979 دار المسٌرة، 1ٌنظر صبري محمد، الشوقٌات المجهولة، ج- 

9
 .27، ص 1978 بٌروت 3ٌنظر عطوي فوزي، أحمد شوقً أمٌر الشعراء، دراسة ونصوص، دار صعب للنشر، ط- 

10
 .27-26 ص 1الموسوعة الشوقٌة، الشوقٌات، ج- 
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إن شرايينو "  أصيب شوقي بتصلب يف شرايينو بعد اسرافو يف شربو للكحول اليت أولع هبا 
 إىل مالزمة الفراش مدة أربعة أشهر بسبب مرض 1932أصيبت بالتصلب، واضطر سنة 

 . 11"مفاجئ، أوىن عزيبتو  وأضعف قواه

، وقد أوصى قبل فباتو أن يكتب على قربه بيتان من نظمو 1932تويف أضبد شوقي سنة 
 :انقاذا لوصيتو، قائال (نهج البردة )مأخوذان من قصيدة

َد الخيِر لي جاٌه بَتْسميــتي            وكيَف ال يَتسامى بالرسوِل َسمـي ََ  يا أحْم

 12إن َجلَّ ذنبي عن الغفراِن لي أمٌل              في اهلِل يجعلُني في خيِر معتصــمِ 

  قد رثاه برائعة من روائعو 13"شكيب أرسين"مات أمَت الشعراء، لكن فنو وأدبو باقيان، كان 
 :حُت قال

 ىيهاَت يوجُد في البرية منهـم              كفؤ ليرثيو بمثِل لغاتــــــو

 يبكي بَك االسيُم خير جنوده              أبدا ويرثي الشرق رَبََ حماتــو

 اليت اشتملت على اؼبديح والرثاء واغبكايات الشوقياتكتب يف الشعر والنثر ومن ديوانو 
وقد كان الشاعر يبلك نصيبا كبَتا من الثقافتُت العربية والغربية ، كما بلغ .. والسياسة واالصالح

انتاجو الشعري ما يتجاوز ثالث وعشرون ألف وطبسة مائة بيت، وعرفت حياة شوقي ثالثة 
عهود العهد العثماين فالعهد الربيطاين ٍب استقالل مصر ومن قصائده يف ديوان الشوقيات قصيدة 

 :يا قلب

 يا قلُب، ويحَك والمودُة ذمـٌّة           ماذا صنـَّْعت بعهِد عبـــــد اهلل؟

                                                           
11

 .76، ص 1992 1الحر عبد المجٌد، األعالم من األدباء والشعراء، أحمد شوقً أمٌر الشعر ونغم اللحن والغناء، دار الكتب العلمٌة، ط-  
12

 .79-74، ص 1998 2أحمد شوقً، الموسوعة الشوقٌة، جمعه ورتبه ابراهٌم األبٌاري، دار الكتب العربً، ط- 
13

 .98-95، ص 1936أرسالن شكٌب، شوقً أو صداقة أربعٌن سنة، مطبعة عٌسى البابً الحلبً مصر - 
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 جاذبتني جنبي عشيَة نَعــيِو            وخفقَت خفقَة موجـــــع أّواه

 ولْو أنَّ قلبا ذاب إثر حَبيـبو           لَهوى بك الركُن الضعيُف الواىــي

 فعليك من حسن المروَءِة آمٌر           وعليك من حسن الَتجلــــِّد ناه

 14نزل الطويُر في التراب منازال           تهوي المكارُم نحوىا بشفــــاه 

منها الرواية، اغبكمة والسَتة، اؼبسرحية واغبوار  فالسَتة : أما الفنون النثرية، فقد تعددت ألواهنا
م إذ زبللت الكثَت من تفاصيل 1989الذاتية كتبها يف مقدمة ديوانو يف طبعتو األوىل عام 

، يف حُت قبد اؼبسرحية الوحيدة اليت 1897سنة " عذراء اؽبند" حياتو، أما الرواية فأشهرىا رواية
اثر نفيو إىل اسبانيا، كما كتب أيضا يف أدب الرحلة والنقد، اؼبقالة " أمَتة األندلس" كتبها

 ".أسواق الذىب" والرسائل واغبكم اليت قبدىا بكثرة  يف كتابو

 

 

 

 

 

 03 االتجاه المحافظ:المحاضرة الرابعة

 فقد أباه طفال، فكفلو 1872حافظ ابراىيم أحد قادة مدرسة االحياء ولد بأسيوط مصر عام 
خالو التحق بالشرطة واشتهر بشعره حىت صار من أشهر أعالم الشعر ولقب بشاعر النيل  تويف 

                                                           
14

 .258أحمد شوقً، دٌوان أمٌر الشعراء، الشوقٌات، مكتبة اآلداب، ص -  
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  أملّ باللغة الفرنسية وترجم البؤساء لفكتور ىيجو، خّلف ديوانا شعريا حافال 1932سنة 
 :باألغراض القديبة واؼبوضوعات اغبديثة ومن ديوانو قصيدة حياكم اهلل

 َحّياُكمُ اهللُ أْحيوا الِعلـــَم واألَدبا            إْن تـَْنُشروا العلَم يَنُشْر فيُكم الَعَربــا

 ىذا صبّي ىائِـــــــــٌم               تحَت الظَّيِم ُىياَم حائـــــــرْ 

  وال َحياة لكْم إال بجاِمَعـــــٍة              تكوُن أُّما لطُـــــيِب الُعي وأبَا

ََ والَغلبا ني الِعــــزَّ َْ  تـَْبني الّرجاَل وتَبني كل شاِىَقـــٍة              مَن المعالي وتَب

 15َضعوا الُقلوَب أساسا ال أقوُل لكْم               َضعوا النُّضاَر فإنّي أْصـــِغُر الدََّىبا 

 بالرغم من كل ما قدمو الشعراء من تقليد وانتهاج ؼبا ىو قدمي إال أهنم استحدثوا أغراضا شعرية 
وكان ... جديدة مل تكن معروفة من قبل يف الشعر العريب، كالشعر االجتماعي والشعر الوطٍت

 .شعرىم ىادفا  ؿبكما ساعيا إىل هنضة واحياء شعري جديد

 أشبو بالوعاء يتلقى الوحي من شعور األمة خليل مطران كما يقول عنو حافظ ابراىيم
وأحاسيسها ومؤثراهتا يف نفسو، فيمتزج ذلك كلو بشعوره واحساسو، ويبكن ادراج حافظ ابراىيم 

يف االذباه الكالسيكي اعبديد، الذي عارض أصحابو القصائد القديبة، وحافظوا على أوزان 
الشعر القدمي، ولكنهم بثوا يف ذلك مشاعرىم ولونوا بو عواطفهم، من خالل موضوعات 

جديدة، ربدثت عن مالمع عصرىم وطبيعة بيئتهم، ولعل ظروف االتصال بُت الشرق والغرب، 
وتعميم الثقافة، وما استجد معها من قيم حضارية وأفكار سياسية، ساعدت على تطور شعر 

 .ىؤالء الشعراء  شكال ومضمونا

 :اليت يقول فيها 16أىنيك أم أشكو فراقك قائي ومن قصائده قصيدة 
                                                           

15
. 45ابراهٌم األبٌاري، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، ص - أحمد أمٌن- حافظ ابراهٌم، الدٌوان، جمعه وصححه أحمد الزٌن-  
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 ُأَىّنيَك َأم َأشكو ِفراقَـــَك قاِئي          أيا لَْيَتني ُكْنُت الَسجيَن الُمَصفَّدا

 فـََلو ُكنَت في َعهِد ابِن يَعقوَب لْم يـَُقل         لصاِحِبِو اذُكرني وال تـَْنَسني َغدا

يعترب حافظ ابراىيم من أشهر الشعراء اؼبصريُت الذين حاولوا جاىدين إىل اضافة شيء جديد إىل 
الشعر العريب، وقام بدوره برسم الشخصية الوطنية يف قصائده، كماشّجع على ضرورة النضال من 

أجل التحرر، فكان رمز من رموز الوطن العريب، حىت ظبي بشاعر الشعب، ألنو كان رافضا 
 .لسياسة اؼبستعمر السلبية خاصة فيما ىبص اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 01االتجاه التجديدي :  المحاضرة الخامسة

                                                                                                                                                                             
16

 .المصدر السابق،-  
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 واحدا *17األمير عبد القادر الجزائري      عانت اؼبغرب من أوضاع استعمارية قاىرة وكان 
من أىم األبطال يف ىذه الفًتة، كما كان لو دور ريادي يف سعيو الستلهام روح القصيدة العربية 

 .القديبة من خالل تناولو لبعض من أغراضها

     يعد األمَت عبد القادر رائد الشعر االحيائي يف اؼبغرب نظرا السهاماتو يف ىذا االذباه  فكان 
 يف معاين الشوق واغبنُت  كما زىير بن سلمىمقلدا نوعا ما للقصيدة القديبة أمثال قصائد 

عرف األمَت بثقافتو الواسعة من تكوين ديٍت وآخر أديب ولغوي، و عرف أيضا بتحملو ألعباء 
 .18اؼبسؤولية ومصاعبها

 : قائالالفخر   تناول األمَت أغراض متنوعة من القصيدة العربية القديبة أوؽبا 

 لنا في كّل َمْكَرمٍة مجــــــاُل           وِمْن فوق الّسماك لنا رجـــالُ 

 ركبنا للمكارِم كلَّ ىـــــوٍل           وُخضنا أْبحرا ولها زِجــــالُ 

 19إذ عْنها توانَى الغيُر عْجــــزا             فنْحُن الراحلوَن لها الٍعَجـــالُ 

وىو القائل         .. . فالشاعر يف ىذه األبيات افتخر بقومو والتنويو خبصاؽبم الرجولة، الكرم
 :يف نفس الغرض

 وبي تُتقى يوَم الِطعاِن فــــوارُس            تخالينَـُهْم في الحرِب أمثاَل أشبالِ  

 20إذا ما اشتكْت َخْيلي الجراَح تَحْمُحما              أقوُل لها َصبرا كَصبري وإجمالي

                                                           
17

 بغرٌس والٌة معسكر، سٌاسً وجندي، شاعر  1807عبد القادر بن محًٌ الدٌن الحسنً من موالٌد : األمٌر عبد القادر الجزائري هو-  

.  عن مسٌرته الذاتٌة1849 كتب مذكرته فً السجن سنة –نفً إلى دمشق- فٌلسوف، عالم، اشتهر بمناهضته لالحتالل الفرنسً للجزائر

 1883وتوفً فٌها سنة 
18

 .44عباس بن ٌحً، مسارات الشعر العربً الحدٌث والمعاصر، ص - 
19

 .46، ص 2007 األبٌار الجزائر 3األمٌر عبد القادر الجزائري، الدٌوان، منشورات ثالة، ط- 
20

 .49األمٌر عبد القادر، الدٌوان، ص -  
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الفخر الفطري الطبيعي النابع من - 1: 21فشعر األمَت الفخري انبٌت على نقطتُت أساسيتُت
نسبو الشريف الذي يرجع إىل آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فهو من عائلة كريبة 

 :اؼبنبت أصلها شريف يقول مفتخرا بذلك

 أبونا رسوُل اهلل َخيــْــُر الورى طُرا           فمن في الورى يبـغي يطاولنا قدرا

 22وحسبي بهذا الفخر من ُكل منصــٍب           وعن رتبة تسمو وبيضاء أو صفرا

 .23الفخر االرادي اؼبكتسب ولو عالقة بأفعالو ومواقفو البطولية-2

 : كقولوالغزلومن األغراض التقليدية األخرى يف شعر األمَت غرض 

        فيجمعنا والدىَر يجري إلى الضــد؟   أال ىْل يجوُد الدىر بعـــَد فراقنا     

    تّحملو ضعفي وعالجو ُجهــــدي    وأشكوَك ما نــلت من تعٍب وما         

 24   ُفراَقِك نار واقترابك مـــَن الخلدِ     بأنــــو       -أّم البّنينَ -لكي تعلمي

فعالقة الشاعر باؼبرأة ىي اليت أثارت فيو غرض الغزل فنجد يف ىذه القصيدة األمل والشكوى 
 وقلة اغبيلة 

 الذي يظهر يف تكوينو الديٍت وما تعلمو من قرآن كرمي وأحكام الشرع  التصوفكما قبد أيضا
 :اغبنيف وقال معربا

    وقد أديرت أباريُي وأقــداحُ         أوّد طول الليالي أن خلوُت بهـم   

 25 يا ليتو لم يكن ضوء واصبـاحُ          يروعني الصبُ  إنّْ الحت طيئعُو   

                                                           
21

 .71، ص 2000عبد الرزاق بن سبع، األمٌر عبد القادر وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزٌز الٌابطٌن لالبداع الشعري، - 
22

 .45المصدر السابق، ص -  
23

 .74المرجع السابق، ص - 
24

 .61المصدر نفسه، ص - 
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 فطبعا كان ألسرتو الدور الكبَت يف نشأتو ؿبافظا، زاىدا يف الدنيا، وازبذ من الشعر أداة للتعبَت 
 .عن أحاسيسو، خاصة يف فًتة اؼبنفى، فكان الشاعر الفيلسوف كما لقبو العلماء

 :وفاتو

      مل يتوقف أمَتنا األديب الشاعر الفقيو عن مواصلة نشاطو التعليمي واالجتماعي الثقايف 
م، وىو حدث تارىبي عظيم يف حياة الثقافة اعبزائرية، 1883والديٍت، إال عندما وافتو اؼبنية سنة 

   زكريا صيامىذا ما أكده .26إذ يبكن اعتبار رحيلو نكسة كارثية حلت باألدب اعبزائري اغبديث
إن معامل شعر األمَت البنيوية، ذباوزت حدود عصره إىل ما سبقو بقرون عديدة، : " حُت قال

واشرأبت إىل مشارف العصر اغبديث،  ويعترب ما أقبزه األمَت يف عصر الركاكة الشعرية لشيء 
عظيم، فال يبكن ذباوزه، أو إغفالو وال استصغاره أمام ما قام بو نظراؤه من اؼبقلدين أمثال 

 .27"البارودي  حافظ ابراىيم واظباعيل صربي وغَتىم

ويف رأي العديد من العلماء أن الكثَت من شعر األمَت ال يزال ؾبهوال، فيحتمل أن يكون كثَته يف 
 .خزائن الشام، وقليلو متفرق بُت اعبزائر وفرنسا، وتركيا

      إذن تأثر األمَت عبد القادر بلغة القدامى وأساليبهم الشعرية متناوال أغراضهم، منتهجا 
هنجهم يف التعبَت عن الشجاعة، الكرم، الوطن، البطولة، فكان الشاعر القائد يف القصيدة  

حيث أشار إىل بداية الشعر العريب من خالل ما تناولو من أغراض متفرقة، وهبذا تستحق ؿباولة 
األمَت كل التنويو يف ؾبال الكتابة الشعرية  يف اؼبغرب العريب، حىت قرن احياء الشعر      يف 

 .اؼبغرب باألمَت عبد القادر اعًتافا دبكانتو

 

                                                                                                                                                                             
25

 .116المصدر نفسه،ص -  
26

، ص 2001 الجزائر 2ٌنظر برونو اتٌٌن، عبد القادر الجزائري، تر المهندس مٌشل خوري، دار عطٌة للطباعة والنشر والتوزٌع، ط- 

21. 
27

 .78ٌنظر المرجع السابق، -  
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 02 االتجاه التجديدي:المحاضرة السادسة

 من الشعراء الذين كان ؽبم الصرح الكبَت              28*محمد العيد آل خليفة     يعترب الشاعر 
يف نظم الشعر، ومن أىم من ربطوه بالواقع وظروفو، وصبعوا بُت االصالح والتصوف، وىذا ما 

رافق شعره النهضة اعبزائرية يف صبيع مراحلها   ولو :" يف قولو" محمد البشير االبراىيمي" أكده 
يف كل نواحيها، ويف كل طور من أطوارىا، ويف كل أثر من آثارىا القصائد الغر واؼبقاطع اػبالدة، 

، كما اىتم الشاعر ؿبمد 29"شعره لو صبع، سجل صادق ؽبذه النهضة وعرض رائع ألطوارىا
 :30"صرخة ثورية" العيد  بالشعر الثوري، يقول يف قصيدتو

 إذا زلزلت بالخطـــوب البيِد               في خيَر في حــــذٍر أو تقيو

 تولى الزمن الرضـــى بالهواِن                ووافى زمان الفدَى والضــحيو

 انصـلى الجحيم ونسقي الحميم                ونرعـى الوخيَم، ونعطَى الدنّيو؟

" الذي يشَت إىل معٌت ديٍت مرتبط بأول فعل من سورة             (زلزلت )يستخدم الشاعر فعل
 .، ايذانا بقرب اندالع ثورة التحرير ورفضا للذل واؽبوان"الزلزلة

 :31"يا فرنسا" وقال الشاعر أيضا يف السياسة معربا عن قضايا عصره بقصيدة

 يا فرنسا ردي الحقـــوَق علينا              وأقلي األذَى وكفـي الوعيدا

 نحُن رغَم الطغاة في األرِض أحـرا              ٌر وإن خالنا الطغــاة عبيدا

                                                           
28

 عٌن البٌضاء أم البواقً، ولد فً عائلة 1904 محمد العٌد آل خلٌفة هو محمد رضا العٌد بن محمد علً بن خلٌفة، شاعر ولد سنة *- 

محافظة متصوفة تنتمً إلى الطرٌقة التٌجانٌة، حفظ القرآن الكرٌم، درس فً جامع الزٌتونة، رجع من تونس إلى بسكرة ألسباب صحٌة أٌن 
أكمل مشواره العلمً على ٌد العلماء أمثال الشٌخ المختار البعالوي، درس الفقه والحساب والفلك، التحق بجمعٌة العلماء المسلمٌن 

:  له عدة مؤلفات منها1979وانتقل إلى باتنة التً وافته فٌها المنٌة سنة  (بأمٌر شعراء الجزائر )" عبد الحمٌد ابن بادٌس" الجزائرٌٌن، ولقبه

 .، الدٌوان"مسرحٌة شعرٌة" أنشودة الولٌد، رواٌة بالل بن رباح
29

 .(م1937-ه1356) 13 م 1محمد البشٌر االبراهٌمً، مجلة الشهاب، ج - 

.380، ص 2010محمد العٌد آل خلٌفة، الدٌوان، دار الهدى، دط، عٌن ملٌلة الجزاءر - 
30

  
31

 .268المصدر السابق، ص - 
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 نبتغي السلــم والهدوء ونأبى                 أن يكــاد امرؤ لنا أو يكيدا

وبارب ؿبمد العيد آل خليفة العدو بطريقتو يف الرد على الظلمة، ؿبذرا إياىم لتسلطهم       
، وقد كان لو ؿباوالت 32ويف اآلن نفسو ينفي العبودية واالستكانة عن ىذا الشعب اؼبسلم

اليت ألفها سنة " بالل بن رباح: ذبديدية يف الشعر التمثيلي ومنها على اػبصوص مسرحيتو
، تتميز فنيا باغبوار السردي الشعري، وتعاجل معٌت الصرب وقوة اليقُت االنساين              1939

يف اغبياة وؾباهبة الظلم والطغيان على الرغم من العذاب الشديد، وأن االنسان يقدس اغبرية 
 :34 ، يقول يف مقطع من مقاطعها على لسان بطلها33واألفكار اؼبعرب عنها

 لو أني كنُت حــــــًرا               صدعُت بالديِن صــــدعا

 كتمُت  ديني كتمـــــا                لم أدخْر فيــــــو وسعا

 لو يعلـــــم القوم أني                 عفُت الطواغيُت جمعــــا

 ودنُت باهلل ربــــــا                ودينِو السم  شرحـــــا

 ألوجعوني ضـــــربا                 وأوسعوني قرعـــــــا

يتضمن صراع اغبرية مع العبودية، والشرك مع  (مونولوجي )فهذه األبيات ربمل حوار داخلي
االيبان، والقوة مع الضعف، وباؼبقابل تتأسس اؼبسرحية يف مقاطع أخرى على أشكال  متعددة 

 :36أمية بن خلف وبيل مثلما يلحظ يف حوار 35اغبوارات ومنها اغبوار الثنائي

 وأيضا أتاني اليوم أّنك آبي: أمية

                                                           
32

 .29ٌنظر ناصر بركة، محاضرات النص األدبً الحدٌث، جامعة مسٌلة الجزائر، ص -  
33

 .123، ص 2006 باتنة الجزائر، 1، شركة باتنٌت، ط2000نور الدٌن عمرون، المسار المسرحً الجزائري إلى سنة -  
34

 .07، ص 1986محمد العٌد آل خلٌفة، مسرحٌة بالل بن رباح، المطبعة العربٌة، الجزائر، -  
35

 .ٌنظر ناصر بركة، مرجع سابق، الصفحة نفسها-  
36

 .10المصدر السابق، ص -  
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 أنا آبي؟: بيل

 مذ صار قلبك آبقا: أمية

 تغادُر سرا وتأتي محــــمدا               وتهجُو لو عاداتنا والخيئقـــا

  وتسمعُ ما يتلوه فينا محــمٌد               فيغدوا بما يتلوُه قلبــَك عالقا

 أجل سيدي قد كان ذلك حقيقة كما قال ال أخفي عنَك الحقائقــا   : بيل

فمضمون اغبوار مستوحى من الصراع العقدي بُت فئتُت إحدانبا ضالة وأخرى مؤمنة، وىي 
 .األفكار اليت انبنت عليها اؼبسرحية لتدل على ما وبمل الشاعر من ثقافة دينية منذ صغره

     وأخَتا إن التجديد ألدباء اؼبغرب العريب مل يكن سهال لعدم وجود وسائل الًتويج اػباصة 
هبم سواء أكانت تلك الوسائل اعالمية أم مؤسساتية، وطبعا ىي من الشروط اليت         مل 

 .تتوفر لديهم نظرا ؼبا عاناه الوطن العريب من ظروف استعمارية قاىرة
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 03 االتجاه التجديدي:   المحاضرة السابعة

     صبيل صدقي بن ؿبمد فيضي بن اؼبال أضبد بابان الزىاوي، شاعر وفيلسوف وكاتب ولد 
، وبُت اغبياة والوفاة حياة مليئة باؼبغامرات، شغل 1936 ببغداد وتويف هبا سنة 1863سنة 

أستاذ لؤلدب واللغة العربية، سبيز انتاجو بالتنوع بُت الشعر والنثر، وكان : عدة مناصب منها
غبركاٌب غَت  (اجملنون )كنت يف صباي أظّبى:" فخورا بنفسو فكتب عنها يف أواخر حياتو قائال

ؼبقاوميت االستبداد  ويف  (اعبريء )لنزعيت إىل الطرب، ويف كهوليت (الطائش )اؼبألوفة، ويف شبايب
 .37"جملاىرٌب بآرائي الفلسفية (الزنديق )شيخوخيت

دافع الزىاوي عن حقوق اؼبرأة وطالبها بًتك اغبجاب، ويقصد بو النقاب الذي ىبفي معامل الوجو 
 :38وليس اغبجاب باؼبفهوم اؼبتعارف عليو، وأسرف يف ذلك حيث قال

 أسفري فالحجاب يا ابنة فهــر          ىو داء في االجتماع وخـيم

 كل شيء إلى التجــدد ماض            فلماذا يقر ىذا القـــديم؟

 اسفري فالسفور للناس صبـ            زاىر والحجاب ليــل بهيم

اؼبوجز يف الشعر " يف كتابو" فاحل اغبجية" مدحو كثَت من األدباء والنقاد منهم الشاعر العراقي
، "أضبد شوقي"و" " معروف الرصايف" ، وفيو قبد اػبصومة اليت كانت بُت الزىاوي  وبُت "العريب

، وىي (رباعيات الزىاوي-الثمالة-ديوان األوشال-ديوان اللباب-الكلم اؼبنظوم ):لو عدة دواوين
 .ترصبة لرباعيات اػبيام

 :39"أنا غريبان ىاىنا"  ومن شعره ىذه األبيات من قصيدة 

 لقد كنت في درب ببغداد ماشيـــًا          وبْغداد فيها للمشـــاة دروبُ 
                                                           

37
 180، ص 2958ابراهٌم عبد الغنً الدروبً، البغدادٌون أخبارهم ومجالسهم، بغداد - 

38
 جمٌل صدقً الزهاوي، الدٌوان،دار الدعوة بٌروت - 

39
 .المصدر السابق-  
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 َفصاَدَفت شيًخا قد حنى الدىر  هَره             لو فوق مستن الَطريي دبَيـــبُ 

  عليو ثياب رثة غير أنهــــــا             نظاف فَلمْ تدنس لهن جــيوبُ 

أحدث الزىاوي ضجة كبَتة يف عاؼبي األدب والفكر يف العصر اغبديث واختلفت آراء النقاد 
بأن مل يكن شاعر العراق فحسب بل ىو شاعر العربية ":" طو حسُت"حولو، قال عنو األديب 

 ".فقد كان مربيا ؽبذا اعبيل الشعري إذ كان شاعر العقل، وكان معري ىذا العصر

 :40"أيها العلم" ويقول يف قصيدة

 عْع ىكذا في علٍو أيها العلـــُم              فإننا بك بعد اهلل نعتصــــمُ 

 عْع خافقا في األعالي للبقاِء َوثِـْي              بأن تؤيدك األحزاب كلهـــم

 جاءْت تحييك، من قرب مبيــنة              أفراحها بَك، فانظْر ىذه األمــمُ 

 إن العيوَن قريراٌت بما شهــدْت             والقلُب يفرُح واآلماُل تبتــسمُ 

 إن احتقرت، فإنَّ الشعب محتـقر             أو احترمت، فإن الشعب محتــرم

       كان صبيل صدقي الزىاوي إنسانا طموحا قضى معظم حياتو يف خدمة الشعر واألدب 
والفلسفة، فأصبح شخصية عمالقة ورمزا من رموز التحرر والدعوة إىل النهضة واالصالح 

 .والقضاء على اعبهل، وقد ترك وراءه آثارا خالدة وخاصة يف عامل السياسة والتأليف

 

 

 

                                                           
40

 .المصدر السابق- 
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 01االتجاه الرومانسي : المحاضرة الثامنة
      إن الباحث يف ظاىرة الشعر اؼبهجري هبد نفسو مشدود الوثائق إىل اغبديث عن ىجرة 

أصحابو إىل األمريكيتُت، واألسباب اليت دعتهم إىل ترك أوطاهنم وعائالهتم، والظروف التارىبية  
واالجتماعية  والسياسية اليت واكبت تلك اؽبجرات وىذا كلو يعود إىل طبيعة ىذا الشعر ؼبا 

وبتويو من مشاعر اغبنُت إىل الوطن العريب، والقضايا السياسية واالجتماعية اليت يعاعبها، وىو ما 
جعل الكثَت من دارسي الشعر اؼبهجري يفّصلون يف أحوال سوريا ولبنان منذ القرن التاسع عشر، 

من انغالق يف حياهتا العامة فبا دفع بالكثَت من - أنذاك - وما كان يسود اجملتمعات العربية  
 .41التجار واألدباء إىل اؽبجرة

      ىاجرت صباعات من العرب، وخباصة من لبنان وسوريا إىل العامل اعبديد وأقاموا         يف 
كندا والواليات اؼبتحدة، ويف دول أمريكا اعبنوبية يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين ونقلوا 

اللغة العربية وآداهبا إىل تلك اؼبهاجر، فأنشأ ىؤالء اؼبهاجرون أدبا رفيعا يعربون بو عن مشاعرىم  
الواليات اؼبتحدة  )فئة اؼبهجر الشمايل: انقسم ىؤالء األدباء إىل فئتُت" وعواطفهم ولقد

 .42"ولكل منهما خصائص وفبيزات( الربازيل) ، وفئة اؼبهجر اعبنويب، وعلى األخص (األمريكية
ىجرة اآلداب العربية إىل بالد  (الشمالية واعبنوبية )تشبو ىجرة األدب العريب اغبديث إىل أمريكا

األندلس يف أواخر القرن األول اؽبجري، وأول القرن السابع اؼبيالدي، فاألدب  اؼبهجري مثل 
وتكاد تعادل " األندلسي، كالنبا عاشا يف بيئة جديدة، وأحدثا أثرا  كبَتا يف حياة األدب العريب

 .43"قيمة األدب اؼبهجري قيمة األدب األندلسي من ناحية الثراء والتجديد   والشمول
     بدأت ىجرة األدباء أوال إىل مشال أمريكا، فكانت ؽبم فيها مراكز للتجمع يلتقون فيها  

 )اؼبركز األول للهجرة، ٍب ذبمعوا يف  (نيويورك)ويعرضون يف أحيائها عاداهتم وتقاليدىم، فكانت 
 (.األرجنتُت) ويف (الربازيل

                                                           
41

 49 ص 1967ٌنظر أنس داود، التجدٌد فً شعر المهجر، دار الكتاب العربً دط القاهرة -  
42

 .17، ص 1977 القاهرة 3عٌسى الناعوري، أدب المهجر، دار المعارف ط-  
43

 .09، ص 1980 بٌروت لبنان 3ٌنظر محمد عبد المنعم خفاجً، قصة األدب المهجري، دار الكتاب اللبنانً ط- 
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" يرى معظم مؤرخي األدب اؼبهجري أن أول من ىاجر إىل سوريا كان مواطنا من لبنان اظبو     
" ميخائيل رستم"، وقبد أيضا أقدم أديب ىاجر إىل أمريكا ىو1854عام " انطوان البشعالين

 وىو أول شاعر نظم  1872عام " لويس صابوقبي" وبعده الشاعر" اسعد رستم" والد الشاعر
 .441901دبدينة نيويورك سنة  (السنًتال بارك )قصيدة عربية يف اؼبهجر يصف فيها حي

تكاثر عدد اؼبهاجرين، واستطاعوا بكفاحهم أن هبعلوا من األدب الصورة العميقة لالنسان 
فقد كفانا ما عندنا من اؼبعجزات اللغوية  وآن ":" ميخائيل نعيمة" اعبديد، وهبذا الصدد يقول 

 .45"لنا أن نتعطف ولو بالتفاتة على ذلك اغبيوان اؼبستحدث الذي كان وال يزال سر األسرار
قام اؼبهاجرون العرب يف اؼبهجر بتأسيس مدارس عربية وصبعيات دينية وخَتية وأخرى أدبية ومن 

 :أشهرىا ما يأٌب
، أسسها األديب اؼبهجري 1920أنشأت بنيويورك عام : (المهجر الشمالي )الرابطة القلمية

صاحب جريدة السائح اؼبشهورة، وانظم إليها " 1963-1860 عبد المسي  حداد" 
 مستشارا  كما "ميخائيل نعيمة"وكعميد ألدباء اؼبهجر ورئيس الرابطة، " جبران خليل جبران"

نسيب عريضة، وايليا أبو ماضي، وأسعد رستم، وأمُت : انظم إليها أعالم من شعراء اؼبهجر منهم
 .الروباين، ورشيد أيوب
قامت ىذه اعبمعية باؼبهجر األمريكي اعبنويب يف : (المهجر الجنوبي )العصبة األندلسية

 َخَلفو بعد ذلك "ميشال معلوف"، وكان مؤسسها األول ىو الشاعر "سان باولو" الربازيل دبدينة
  شفيي المعلوف اؼبلقب بالشاعر القروي، ٍب ترأسها من بعده رشيد سليم الخوريالشاعر 

 ويشَت اظبها إىل مدى تأثر اؼبهجريُت باألدب األندلسي وخاصة بالروح 1932قامت سنة 
ميشال : الغنائية  واؼبوسيقى يف اؼبوشحات، وضمت ىذه العصبة الكثَت من األدباء أشهرىم

 أمينا ويوسف البعيني أمينا للسر، ونظير زيتون نائب الرئيس، داود شكور رئيسا، المعلوف

                                                           
44

 .24المرجع السابق، ص - 
45

 .34 الجزائر ص 1985 1شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر فً الجزائر، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ط- 
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، ولقد فقدت العصبة بتوايل األيام عددا من أعضائها، فبعضهم ...للصندوق  والياس فرحات
 .46"الشاعر القروي" واآلخر عاد إىل الشرق" ميشال اؼبعلوف" ارربل عنها 

 :أما من اؼبدارس اؼبهجرية اعبنوبية، واليت مل يكن ؽبا أثر بارز يف الشعر اؼبهجري اعبنويب
 بنيويورك، وىي مدرسة أدبية 1948 عام أحمد زكي أبو شاديأسسها : رابطة منيرفا -

 .مل سبكت كثَتا، ويقال أهنا انتهت بوفاة أيب شادي

 جورج صيدح وقد أنشأىا الشاعر 1949تأسست يف األرجنتُت عام : الرابطة األدبية -
 .لكنها اختفت بعد عامُت

 لقد كان لؤلدب اؼبهجري األثر الكبَت يف ازدىار األدب العريب لكونو احتل مكانة أدبية ىامة 
استطاع أدبائها االنفتاح على التأثَتات األدبية األجنبية وال سيما االقبليزية، وادخال أنواع أدبية 

 .جديدة يف االدب العريب
-1883" جبران خليل جبران" يعد: مظاىر التجديد الشعري عند شعراء المهجر   
 من أبرز شعراء وكتاب الرابطة القلمية، ولقد فطر ىذا الشاعر على الطموح  471931

 حوار ينطلق فيو صوتان صوت اؼبدينة 1919" المواكب" والشغف باعبمال، ففي قصيدة 
 :48والغاب، ويبيل الشاعر يف األخَت إىل الغاب       إذ يقول
 ليَس في الغاباِت ُحـــزن             ال وال فيها الُهمــــومْ 
 فإذا َىبَّ َنســــــيم ٌ            لْم تجيء معو الُســـمومْ 
 ليَس ُحزُن النفـــس إالَ             ِ لُّ َوْىمــــٍ ال َيدومْ 

 َوُغيوُم الّنفــــس تبدو             مْن ثناياىا للنُّــــجومْ 

                                                           
46

 . 30عبٌسى الناعوري، مرجع سابق، ص -  
47

 .320 ص 1977 بٌروت 1ٌنظر كاظم حطٌط، دراسات فً األدب العربً، دار الكتاب اللبنانً ط-  
48

 .199، ص 2001جبران خلٌل جبران، المجموعة الكاملة العربٌة، دار مٌوزٌك، بٌروت لبنان  - 
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حاول جربان أن يصل إىل روح وصميم اغبياة ليستخرج منها فلسفة مستوحاة من عاؼبو اػباص 
  )كما نالحظ أن للشاعرذاتية قوية وعميقة، فنجد       ، ومن ذباربو ومن معاناتو العميقة

 49الصريح، الذي حول الكثَت من معطياتو وىي تظل صروبة حينا، وفبوىة حينا آخر (األنا
 :50اليت يقول فيها" سكوتي انشاد" بقصيدة 

 ُسكوتي إنشاٌد وُجوعي تُخـــمٌة          وفي عطشي ماٌء وفي صـحوتي سكرٌ 

 وفي لوَعتي عـرٌس وفي غربتي لقاء         وفي باطني كشٌف وفي مظهـري سترُ 

 كْم اشتكي ىما وقلٌب ُمفاخــٌر           بهّمي وكم أبكي وثْغــــري يفترُ 

 وكم ارتجي ِخي وِخلـّي بجانبي            وكم ابَتغي أمًرا وفي حــْوزتي األمرُ 

وىي قصيدة حافلة بثنائيات ضدية، ترسم يف حقيقة األمر صراعا داخليا نفسيا أراد لنا الشاعر 
 .ابراز جانب من ذاتيتو العميقة

أو كما ظباه  (1988-1889)*51ميخائيل نعيمةأما القطب الثاين يف الرابطة القلمية فهو 
باألديب اؼبسكوين الذي كتب ونظم على امتداد القرن شعرا، ونقدا " مارون عبود" الكاتب

وقصصا وفلسفة، وتعبدا، متنقال بُت روسيا وأوروبا وأمريكا بعد ما أمضى عامُت             يف 
 .52فلسطُت

ترك ميخائيل نعيمة تراثا كبَتا ومتميزا، سواء ما كان يف مرحلة اؽبجرة الروسية واألمريكية      أو 

الديوان الشعري ::مرحلة االستقرار يف لبنان، ـبلدا قصائد شعرية، وكتب نقدية ومن أىم مؤلفاتو

فالناقد ". يف مهب الريح" " الغربال" كتاب" اآلباء والبنون" مسرحية" نبس اعبفون" الوحيد
                                                           

49
 .333المرجع سابق، ص -  

50
 .339المصدر السابق، ص - 

51
مٌخائٌل نعٌمة مفكر لبنانً وواحد من أهم رواد النهضة الفكرٌة والثقافٌة، أنهى دراسته المدرسٌة فً مدرسة الجمعٌة الفلسطٌنٌة،  - * 

 ".ناسك الشخروب" اضطلع على الكثٌر من مؤلفات األدب الروسً، درس الحقوق، انضم إلى الرابطة القلمٌة، لقب ب
52

 .704، ص 2006 وزارة الثقافة دمشق سورٌا 2خالد محً الدٌن البرادعً، المهاجرة والمهاجرون، ج -  
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والشاعر يقر أن الوسيلة الفنية للشاعر ىي التعبَت عن نفسو، ونقل ذبر بتو وذبسيمها  فالشعر 

اغبق يعرض التجربة بكل أبعادىا يف عامل النفس، لوكنو ال وبكي عنها، وال يذكر نتائجها، فلو 

ياناس إين بكيت ؼبا بكى معي أحد غَت أين لو أدخلتهم :" بقيت شهرا بل عاما أقول للناس

 .53"قليب، وقد خيم اغبزن فيو، وفتحت أمامهم أبواب نفسي لتبللت مع عيٍت عيون

من الكتب اؼبهمة يف النقد العريب اغبديث وىو "  ؼبيخائيل نعيمة54"الغربال"        يعد كتاب 

عبارة عن ؾبموعة مقاالت نقدية نشرىا اؼبؤلف يف الصحف أو كتبها كمقدمات لبعض أعمالو    

 .وكتاب الغربال وبدد مفهوم الغربلة اليت توازي مهنة الناقد

وقبده يكتب أيضا عن طبائع الناس أهنا ليست غربلة الناس بل غربلة  ما يدونو قسم من الناس 

من أفكار وشعور وميول، فالناقد ميخائيل نعيمة كان منهجو ذاتيا تأثريا انطالقا من ايبانو بأن 

ناقد غربالو لكل موازينو و مقاييسو، وىذه اؼبوازين واؼبقاييس ليست مسجلة           ال " لكل

االخالص :   يف حُت وضع خصائص هبب أن يتمتع هبا الناقد منها55"يف السماء وال يف األرض

 .يف النية، دقة الذوق، ورقة الشعور  بلوغ الفكرة ومنها التشويق

                                                           
53

 .101أنس داود، التجدٌد فً شعر المهجر، مرجع سابق، ص - 
54

 .20، ص 1997محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة - 
55

 .16المرجع السابق، ص - 
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      وبمل الشعر عند شعراء اؼبهجر معاين الشوق واغبنُت وطلب اغبرية واؼبيل إىل اؼبوضوعات 

 :57"حنين المهاجر"  يف قصيدتو*56"فوزي المعلوف" الذاتية، ومن ذلك قول 

 واطوُل أشـْــواقي إلى الوادي          َوادي اَلهوى والحســن والشعر

 ملهَى صـــباَي ومهَد مييدي         وعَسى يكون بحضـــنِو قبريِ 

فالشاعر يعرب عن غربتو وشوقو مستحضرا صباه يف الطبيعة اػبالبة، مصدر االؽبام والذوق آمال 

يف أن تكون تلك الطبيعة مثواه األخَت، كما نالحظ تنويع القافية وتغيَت االيقاع الذي عرب بو 

 .   الشاعر عن حالتو النفسية، ما أعطى اؼبقطع رونق حسي صبيل

بنغمة مهجرية استخدموىا الشعراء         يف  (شعره ونثره )   إذن سبيز األدب العريب اؼبهجري

التعريف بذواهتم يف عالقتهم بأرض الغربة، فسعو للتعبَت عن حنينهم وشوقهم لبلد األم   لذا 

  .تلونت أشعارىم بألوان ذبديدية

 

 
 02 االتجاه الرومانسي:المحاضرة التاسعة
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  بلبنان ٌعد من األدباء العرب البارزٌن، ارتبط ارتباطا  عمٌقا بتراثه الشرقً، أتقن اللغة العربٌة 1899فوزي المعلوف من موالٌد -  * 

والبرتغالٌة واالسبانٌة، وٌعرف عنه بأنه شاعر التشاؤم واأللم، كان ٌنتمً إلى عائلة مولعة بالشعر، أعطى الكثٌر له عدة مؤلفات من 

  .1930أشهرها بساط الرٌح، توفً سنة 
57

 .13، ص 2012فوزي المعلوف، الدٌوان، مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة، مصر القاهرة، - 
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 أحد أعالم الشعر العريب، و األب الروحي عبماعة أبولو، ومن أشهر خليل مطران      يعترب 
شعراء الرابطة القلمية، فقد مّثل يف سَتتو ونتاجو أزمة عصر كاملة كما يقال، فقد كان لقصائده 

 .دورا ال مثيل لو يف اعبمال، وبدت وكأهنا لوحة فنية تصور عصر مطران
، من أب وأم مسيحيُت، نشأ يف جو عائلي 1872    ولد خليل مطران دبدينة بعلبك سنة 

ىادئة وتربية صاغبة، وكان ؽبذه الًتبية األثر الكبَت واؼبباشر يف افساح اجملال للشاعر ليعرب عن 
انفعاالتو، فاندفع منذ صغره إىل حب اؼبغامرة، وىذا ما حدث لو حُت رأى أترابو الذين يكربونو 
بقليل يركبون اػبيل، فأصر على تعلم ركوهبا وأن يشًتك يف السباق، فبا أدى إىل سقوطو من فوق 
اغبصان، فتكسرت ضلوعو وهتشم أنفو وبقي ىذا ظاىرا على أنفو اؼبشوه طوال حياتو حىت الوفاة 

 ،  لقب بشاعر القطرين، شبهو اؼبنفلوطي بابن الرومي194958سنة 
 ...األسد الباكي، اؼبساء، موت عزيز، بُت القلب والدمع، فتاة اعببل األسود: من مؤلفاتو

كان مطران تواقا إىل التعليم، وقد نشأ يف لبنان، وكان للبنان وضع خاص ىبتلف عن صبيع 
البالد العربية األخرى، فكانت لو اتصاالت وثيقة بأوروبا منذ القرن اػبامس عشر عن طريق 

 .59اؽبيئات الدينية اؼبسيحية اؼبختلفة وغَت ذلك من أعمال التجارة
 أثر ابراىيم اليازجيوكانت ثقافتو العربية متينة ملمة بأصول اللغة العربية، وكان لتلمذتو على يد 

كبَت يف سبكنو من قواعد اللغة العربية، وبدأت  الرؤى تتضح لو، ىذا ما جعلو يتعصب للغة 
 :61وىذا ما ورد يف الكثَت من قصائده، يقول60العامية، 

 َأَعْدٌل        ِبربِّبكُم اغترابي بيَن أىلــــي؟:تقوُل ألىلها الفصــحىَ 

 ألسُت أنا الّتي بَدمــي وروحي        َغَذْت منُهْم وأَْنَمـْت ُكلَّ طِفل؟

 أنَا الَعربيَُّة الَمشهـــوُد َفْضلي        أََأْغدوا اليوَم، والمغموُر َفْضـلي؟
                                                           

58
 .07، ص 1994 بٌروت لبنان 1كامل محمد عوٌضة، خلٌل مطران شاعر القطرٌن، دار الكتب العلمٌة ط- 
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 .64 القاهرة، ص 1ابراهٌم سالمة، تٌارات أدبٌة بٌن الشرق والغرب، دار المعارف ط-  
60

 .67، ص 1925 بٌروت لبنان 1 منشورات دار المشرق، ط2لوٌس شٌخو، تارٌخ اآلداب العربٌة، ج- 
61

 .22 مطبعة دار الهالل، القاهرة ص 2خلٌل مطران، الدٌوان، ج-  
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من خالل ثقافة مطران الواسعة واطالعو على اآلداب األجنبية استطاع التجديد يف القصيدة 
الرومانسية، و ترجم الكثَت من القصص الفرنسية واؼبسرحيات االقبليزية، كما كان لعنصر اؼبرأة 

ليلى         وىند، : حيز كبَت يف دراساتو، فقد ذكر مطران العديد من أظباء الفتيات يف قصائده
، ولكن مل يعرف أحد من ىي  اؼبقصودة ىنا، ألن األظباء تعددت  واؼبسمى ..وسلمى، وسعاد 
 :62بقي واحدا، يقول

 يا ُمنَى القلِب ونوَر العـــ        يِن مْذ ُكنُت وُكنـــــتِ 

 لْم أشْأ أن يعلَم النـــــا       ُس بما ُصنُت  وُصــــْنتِ 

 َولِماَ حاَذْرُت مْن ِفطْــــ       نَِتِهْم فيَنا َفِطْنـــــــتِ 

دعا خليل مطران إىل التجديد يف األدب فكان أحد الرواد الذين أخرجوا الشعر العريب من 
 .أغراضو التقليدية إىل أغراض حديثة تتناسب مع العصر، مع اغبفاظ على أصول اللغة والتعبَت

 
 
 
 
 
 
 
 

 03االتجاه الرومانسي:   المحاضرة العاشرة
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 .78 ص 1المصدر السابق، ج-  
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     مل يقتصر التجديد الشعري على االنتماء القطري بشكلو اؼبعروف جغرافيا، بل امتد إىل 
خارج اؼبنطقة العربية من خالل ما اضطلع بو شعراء اؼبهجر بعيدا عن األىل واػبالن والذين 

الرابطة القلمية  )أسسوا تكتالت أدبية تسهيال ألعماؽبم، ويرجع قيام ىذه اؼبدرسة بتكتليها
إىل ىجرة أفواج من أبناء البالد العربية وخباصة سوريا ولبنان إىل العامل اعبديد  (والعصبة األندلسية

يف أواخر القرن التاسع عشر، وقد فّر البعض من ىذه األفواج ىروبا لظروفهم القاىرة  والبعض 
، وقد ضبلت اؽبجرة عوامل متعددة منها السياسية اؼبتعلقة بواقع 63اآلخر من أجل االسًتزاق

الوطن العريب أنذاك ومنها االجتماعية متصلة بالفقر والشقاء لذا جاء االقبال على اؽبجرة 
لالغتناء وربسُت األوضاع  اؼبعيشية، وعامل آخر تارىبي قدمي مقًتن حبب السعي يف األرض طلبا 

 . 64للعمل وفبارسة التجارة

   عايش الشعراء اؼبهجريون بعيدا عن أوطاهنم واقعا ـبتلفا حاولوا التأقلم فيو، بكل ما ربملو 
اؽبجرة من معاين ووجدوا فيها نوع من االسًتزاق، فكانت البديل ؽبم الكتشاف ثقافة األوطان 
اعبديدة اؼبهاجر إليها، ومن ذلك نظرهتم للفن واغبياة والشعر، ويبكن حصر تلك النظرات فيما 

 :يأٌب

الشعر عندىم اؽبام ضمنوه معاين الشوق واغبنُت، ما جعل ألفاظهم الشعرية موحية،  وىذا -
موجود يف معظم القصائد اؼبهجرية، لذلك شغف الشعراء بالقصيدة الرومانسية ؿباولُت التجديد 
يف شكل القصيدة التقليدية دبا يالئم اؼبضمون الرومانسي للنص الشعري لذلك اىتموا بالرمز ؼبا 
لو من قيمة فنية وموضوعية فهناك من الشعراء من استخدم الرمز اللغوي كاستعمال الليل تعبَتا 

                                                           
63

 .17 دت، ص 3ٌنظر عٌسى الناعور، أدب المهجر، مكتبة الدراسات األدبٌة، ط-   
64

 .50، ص 2006، عمان األردن، 2محمد أحمد ربٌع، فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث، دار الفكذر ط-  
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ايليا أبي " عن العبودية أو الفجر للداللة على اغبرية، أو موضوعيا مثلما ىو اغبال يف قصائد    
 :66اليت يقول فيها" اغبجر الصغَت" االرمزية ومنها قصيدة* 65"ماضي

 حجر أغبُر أناَ و حقــــــير            ال جمااًل، ال حكمًة، ال مضـــاءً 

 ففغادُر ىذا الوجود وأمضــي             بسيٍم إّني كرىـــــُت البقاءَ 

 وىَوى من مكانو، وىــَو يشُكو            األرَض والشهَب والدجَى والسماءَ 

 فت َ الفجرُ جفنُو فإذا الطـــو            فان يغَشى المدينَة البيضـــــاء

فرمزية اغبجر ال ترتبط دبكوناتو اؼبادية بقدر ما ترتبط بوظيفتو مع غَته من األحجار األخرى اليت 
إن حافظت على سباسكها فسيصمد السد يف وجو السيول اعبارفة والرياح العاتية، وإذا حدث 
 .67العكس كان مآل السد االهنيار فيأٌب على األخضر واليابس لتضيع معو أحالم اؼبدينة البيضاء

صار مضمون القصيدة عند الشعراء اؼبهجريُت مستوحى من الطبيعة، مشبعا بالنزعة الوجدانية 
وااللتفات إىل العواطف االنسانية مع ؿباولة ذبديد يف عناصر الشكل، بكسر رتابة القافية 

 .68اؼبوحدة واؼبوسيقى الصاخبة واختيار األلفاظ اؽبامسة من لغة اغبياة اليومية

فها ىو ايليا أبو ماضي الذي شارك يف الرابطة القلمية خبمس قصائد متوسطة اغبجم، ومتنوعة 
وىي ربوي صبلة من "  الطالسم" اؼبوضوعات، وال يبكن للقارئ أن يغفل عن مطولتو 

  إذ 69"التساؤالت حول ماىية الكون، وكنو اغبياة، وطبائع االنسان، واؼبصَت، والوجود، والعدم
 :70يقول منها

 جئُت ال أعلُم من أيَن ولكنيِّب أتييتُ 
                                                           

65
، من أهم شعراء المهجر فً أوائل القرن العشرٌن، وكان ٌلقب بفٌلسوف 1890اٌلٌا أبو ماضً شاعر صحفً ناشر ولد فً لبنان سنة  *- 

الرابطة القلمٌة،  تربى فً عائلة بسٌطة، كبر انسانٌا كما ٌقاللذلك نجد غلبة االتجاه االنسانً على سائر أشعاره، والسٌما الشعر الذي نظمه 

 . بنٌوٌورك1957تذكار الماضً، الجداول، الخمائل أ الدٌوان توفً سنة : فً ظل الرابطة القلمٌة، له من الدواوٌن الكثٌرة منها
66

 .121اٌلٌا أبو ماضً، الدٌوان، دار العودة دط بٌروت لبنان، دت ص -  
67

 .34ٌنظر ناصر بركة، مرجع سابق، ص -  
68

 .30 ص1990 بٌروت 1محمد مصطفى هدارة، دراسات فً األدب العربً الحدٌث، دار العلوم العربٌة، ط- 
69

 .234، ص 1988 دمشق 1ٌنظر عمر الدقاق، مواكب األدب العربً عبر العصور، دار طالس، ط- 
70

 .156، ص 2004اٌلٌا أبو ماضً، االعمال الشعرٌة الكاملة، تق جبران خلٌل جبران دار العودة بٌروت -  
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 ولقد ابصرُت قدامي طريًقا فمشيتُ 
 أجديٌد أم قديٌم أنا في الوجوِد؟

 ىل أنا حرٌّ طليٌي أم أسيٌر في قيوٍد؟
 ىل أنا قائُد نفسي في حياتي أم ُمقوٌد؟

 أتمّنى أننّي أدري ولكنْ 
 ...لسُت أدري

وسبضي اؼبطولة على ىذا الغرار يف مقاطع متوالية دائبة على طرح األسئلة احملَتة، ولكن ما من 
 .71"لست أدري" جواب نافع، فَتتد الشاعر إىل حيث بدأ، ويصطدم باعبواب

يصف لنا أحاسيسو، ؾبسدا عاطفتو االنسانية اليت  تتالشى " الفقير"  ويقول أيضا يف قصيدة
 :72فيها اغبدود بُت أفراد اجملتمع البشري

ِ           والحزُن ناُر غَير ذات ضـــياء ََ َُ بيَن  نفس أقاَم الحـــــــزُن
 يرعَى نجوَم الليِل ليــَس بِو ىوَى             ويخالُو كلفاً بهَن الرائــــي

 (الخنـــساء )وإنَما           في وجنتيِو أدمعَ  (الخلـــــيل)في قلبِو ناُر 

      إذن انبنت القصيدة اؼبهجرية من حيث الشكل على ؿباوالت للتجديد يف القوايف وأحرف 
الروي ، إذ تغَتت كثَت من ايقاعات األبيات كما نالحظ خروجا عن نظام القصيدة العربية 

القائمة على نظام الشطرين باعتمادىم نظام األسطر الشعرية، وىذا راجع إىل تأثرىم بالكتابات 
 .الشعرية اؼبهجرية

 

 

2+1 جماعة الديوان:       المحاضرة الحادية عشر والثانية عشر  

      تعد صباعة الديوان من أىم اؼبدارس النقدية يف العصر اغبديث، واالنطالقة اغبقيقية غبركة 
التجديد يف الشعر العريب، وقد أحدثت ضجة كبَتة يف األدب والنقد، وقدمت ىذه اعبماعة 

                                                           
71
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الذي ألفو العقاد واؼبازين، فكان شعلة االنطالقة النقدية، ولقد ضمت ىذه " الديوان" كتابا ظبتو
وقد  (عباس ؿبمود العقاد، ابراىيم عبد القادر اؼبازين، عبد الرضبان شكري )اعبماعة شعراء ثالثة 

 .1912-1909تألقت ىذه اؼبدرسة ما بُت 

وىو سلسلة أجزاء أدبية ونقدية من " الديوان يف األدب والنقد" تعود إىل كتاب" ديوان" وكلمة
صدر منو جزءان، ومن أىداف  (ابراىيم عبد القادراؼبازين،عباس ؿبمود العقاد )وضع الناقدين 

أضبد " ىذا الكتاب ىدم كل األصنام األدبية اؼبعروفة يف ذلك العصر، وعلى رأسها أمَت الشعراء
، كما تعرض اؼبازين إىل نقد شكري يف نفس الكتاب ، حاول فيو أن يهدمو شاعرا 73"شوقي

 .74"وانسانا، وأن يلجئو إىل العزلة والبعد عن أضواء اغبياة

  واستمدت ىذه اعبماعة مبادئها من األدب االقبليزي، ولقد تأثر العقاد هبذه اؼبدرسة 
، اليت جاءت دببادئ 75(شعراء مصر وبيئاهتم يف اعبيل اؼباضي )الرومانتكية االقبليزية يف كتابو

  76(..األصالة، التقليد  التأثَت والتأثر )نقدية جديدة مثل 

      وقد أحدث ىذا الكتاب ضجة كبَتة يف اعبو األديب والشعري يف مصر والعامل العريب  وكان 
لو تأثَته على شوقي و اؼبنفلوطي، كما غَّت من نظرية عمود الشعر القديبة، وعلى الرغم من 

 .77مغادرة شكري ؽبذه اؼبدرسة، إال أنو يعد رائدىا

 :جاءت ىذه اؼبدرسة األدبية مقاومة لفكرتُت أساسيتُت نبا

جاءت من اؼباضي وىي فكرة القومية يف األدب العريب، وطريقة فهمها على كبو  -1
شكلي ضيق، أو على كبو انساين واسع، وىذا النحو األخَت ىو الذي تدعو إليو 

 .ىذه اؼبدرسة

جاءت من أحدث األطوار يف االجتماع وىي فكرة االشًتاكية اليت يصفها العقاد  -2
 .78بالعقم
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 ويبكن القول أن مدرسة الديوان ضبلت ثورة وسبردا على الشعر الكالسيكي، لتزرع بذورىا يف 
عمق الشعر العريب، وتعيد لو رونقو من خالل التعبَت عن الشعور الصادق الذي وبملو  يف 

 . عمقو

      لقد سبقت مدرسة خليل مطران التجديدية مدرسة الديوان يف الظهور يف مصر، ويف 
الدعوة إىل التجديد يف الشعر العريب، وكانت متأثرة باآلداب الغربية، لكن العقاد ينفي أن 

يكون ؼبدرسة مطران أي تأثَت على مدرسة الديوان، بل على العكس، يرى أن ؼبدرسة 
 .79الديوان أثر على مدرسة خليل مطران التجديدية

 ومل ىبتلف النقاد كثَتا حول ىذا اؼبوضوع، فمعظمهم يروا أن مطران رائد الشعر اؼبوضوعي 
اغبديث الذي يبزج بُت الوصف والدراما والتصوير، يف حُت اىتمت مدرسة الديوان 

 .80باالحساس الذي يطغى على شخصية الشاعر

"   مل تبقى مدرسة الديوان متماسكة، فحدث خصام بُت اؼبازين وشكري أطلق عليو
، ومن تلك اػبصومة انعزل شكري من مدرسة الديوان ومن الناس، "خصومة شكري واؼبازين

وحىت اؼبازين مل يسلم من ىذه اػبصومة اليت أثّرت على نفسيتو، وندم على جحده يف حق 
دامت ىذه .81صديقو فاعتزل الشعر، وأعرض عن النقد متجها إىل اؼبقالة والقصة القصَتة

اػبصومة عشرون سنة كما ورد يف اؼبراجع األدبية النقدية، لكن اؼبازين بادر بالصلح  وقال 
أبت لو مروءتو أن يًتكٍت ضاال حائرا انفق العمر سدى، وابعثر يف العبث ما لعلو "معًتفا 

 .82"كامن يف نفسي من االستعداد

 :التعريف برواد مدرسة الديوان

، من 1889الشاعر واألديب واؼبفكر والناقد اؼبصري، اؼبولود سنة : عباس محمود العقاد-1
أشهر أدباء العصر اغبديث، مؤرخ وروائي خطيب وفيلسوف، قليل الصحاب وقليل الثقة 

بالناس، عنيف             يف خصومتو، وشاعر من اؼبنهج النقدي التحليلي، ويعترب من الشعراء 
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أن الشعر هبب أن " الذي أكد فيو" الديوان" اجملددين يف الشعر العريب، أصدر مع اؼبازين كتاب
 .83"يكون تعبَتا عن وجدان الشاعر وذاتو وصادرا عن نفسو وطبعو

إن الشعراء من الشباب :"  قائالالعقاد 1961 نوفمرب 3   سأل احملرر األديب جبريدة اؼبساء يف 
إن الشعراء وشباهبم يعيشون      يف عصري  :" ، رد عليو العقاد بقولو"يقولون عنك أنك هتاصبهم

 .84"أنا عصر العقاد

 )الديوان      : " ومن مؤلفاتو1916أوؽبا سنة " ديوان العقاد" أخرج العقاد أربعة دواوين ظباىا
وافتو اؼبنية سنة ..."شعراء مصر وبيئاهتم يف اعبيل اؼباضي، ساعات بُت الكتب  (مع اؼبازين
1964. 

، ىو شاعر َغٌّت للحياة 1958 واؼبتويف سنة 1886من مواليد : عبد الرحمان شكري-2
 .ولالنسان وللطبيعة وغٌّت للحب واألمل واألمل أصبل األغنيات وأبدع القصائد

كان شكري كثَت القراءة يف صبيع ألوان الثقافة واألدب والشعر، وقرأ للمتنيب ، أبا العالء  
دخل شكري مدرسة اؼبعلمُت  (بايرون وشيلي )الشريف الرضي، كما ظفر للشعراء االقبليز أمثال

 .85العليا و كان هبمع بُت التيار العاطفي والشاكي اؼبتشائم اؼبتمرد، والتيار اؼبسًتسل اؽبادئ

اػبطوات، أناشيد الصبا  وغَتىا " وأيضا " الضوء والفجر" 1909أّلف سبعة دواوين، أوؽبا سنة 
كتاب االعًتافات، الثمرات، حديث ابليس : ، كما صدرت لو عدة كتب منها"من الدواوين

، فعبد الرضبان شكري مزيج أصيل بُت عريب وما ىوغريب، جعلو ذو ابداع فٍت أديب راق .."
 .يبتلك ذوقا وحسا أدبيا ونقديا

 ":نبوءة شاعر"  وىو القائل يف قصيدتو

 86لئْن خانَني الذِّبْكُر الجميُل وملَّني         مسامُع قومي أْو ُغِلْبُت على َأْمري
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 من أب ؿبام، درس فيها وزبرج عن 1890ولد يف مصر سنة : ابراىيم عبد القادر المازني-3
مدرسة اؼبعلمُت  ُعُت مدّرس للًتصبة، ٍب االقبليزية، واستقال من التعليم الرظبي واشتغل مدرسا 

 .87للتاريخ والًتصبة

أديب، كاتب، ناثر، شاعر ؾبيد، وناقد جريء، أسلوبو يشبو أسلوب اعباحظ وسخريتو  وذبلى 
 ...".ابراىيم الكاتب، ثالثة رجال وامرأة" ، كتب يف القصة مثل"صندوق الدنيا" ذلك يف كتابو

 ..بشار بن الربد، خيوط العنكبوت: ومن مؤلفاتو

 :مفهوم الشعر والنقد عند جماعة الديوان

      امتلك شعراء صباعة الديوان نظرة ذبديدية فيما ىبص مسار القصيدة العربية بعد تكوين 
ثقافة ذات بعد تراثي عميق وثقافة أجنبية غربية أثّرت على شكل القصيدة ولغتها وبنائها  

 .وامتازت ىذه اؼبدرسة خبصائص ميزَّهتا عن اؼبدارس األدبية يف الشعر العريب اغبديث

ترى صباعة الديوان أن الشعر ىو التعبَت اعبميل عن الشعور الصادق، وىو : الشعر -1
 .88عنصر التعبَت: ربديد يتألف من عنصرين أساسيُت أوؽبما عنصر الشعور وثانيهما

 : يربط الشعر بالعواطف يقولالمازنيفمثال قبد 

 .وما الشعر إال صرخة طال حبسها           يرن صداىا في القلوب الكواتم

 : يف ىذا الصددعبد الرحمان شكريويقول 

 89أال يا طائر الفــــــردو             س إن الشعر وجـــدان

:" يتحدد مفهوم النقد عند صباعة الديوان من خالل تعريف العقاد لو بأنو: النقد -2
التمييز  والتمييز ال يكون إال دبزية، والبيئة نفسها تعلمنا سننها يف النقد واالنتقاء 

حُت تفضي عن كل ما تشابو  وتشرع إىل زبليد كل مزية تنجم يف نوع من األنواع، 
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فسواء نظرنا إىل الغرائز اليت ركبتها يف مزاج األنثى أو إىل الغرائز اليت ركبتها يف مزاج 
- وىذان نبا اؼبزاجان اؼبوكالن باالنتاج والتخليد يف عاؼبي األجسام واؼبعاين- الفنان

 .90"فإننا قبد الوجهة يف ىذا أو يف ذاك واحدة، والغرض ىنا وىناك على إتفاق

كما أوجبت صباعة الديوان االعتماد على الذوق، فالعقل والذوق أساسان ال بد منهما يف نقد 
 .األدب، وكالنبا مكمل لآلخر

 :ومن اآلراء اعبديدة يف بناء القصيدة

فاػبيال والتشبيو واللغة ؽبم دور فعال يف بناء ونشوء الصورة الشعرية        : اػبيال والتشبيو-
 .91ويف تطورىا وربقيق الغاية اؼبرجوة منها

 .الوحدة العضوية-

 .الوزن والقافية-

 .اللغة الشعرية- 

نادت صباعة الديوان بأن يتحرر األدب من الصناعة اللفظية اؼبملة واؼبتكلفة : الطبع والصنعة-
 .92وأن يكون اؼبعٌت اؼبنبعث من الروح ىو الذي ينبغي أن يهتم بو األديب والشاعر

      إذن شهدت الساحة األدبية النقدية يف العصر اغبديث، حركة نقدية كبَتة يف نقد قصيدة 
الشعر قادىا ؾبموعة من النقاد الثائرين الخراج الشعر من القوالب التقليدية لكونو مرآة للشاعر 

فكان عبماعة الديوان األثر الكبَت يف مسار النقد العريب اغبديث، إذ فتحت اجملال  وعصره،
من خالل ؿباوالهتا األدبية  يف تطويرىا لؤلدب والنقد .للنقاد، حيث تعددت اآلراء النقدية

 .واؼبضامُت الشعرية وأذواق الناس األدبية
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  جماعة أبولو:المحاضرة الثالثة عشر

     صباعة أبولو الشعرية ىي إحدى اؼبدارس األدبية اؽبامة يف األدب العريب اغبديث مؤسسها 
 ضمت ىذه اؼبدرسة شعراء الوجدان يف مصر 93*"أحمد زكي أبو شادي"الشاعر الكبَت 

ابراىيم ناجي  وعلي ؿبمود طو، أيب القاسم الشايب، صاحل جودت، : والوطن العريب، ومن روادىا
كامل كيالين، صالح أضبد ابراىيم، وتأسست ىذه اعبماعة بعد أن واجو الديوانيون الشعراء 

احملافظُت يف معركة أدبية بينهما، وإثر ىذا التجمد الشعري بُت االحيائيُت احملافظُت والديوانيُت 
 . ظهرت مدرسة أبولو ؿباولة أن تتجاوز االذباىُت السابقُت باحياء جديد

                                                           
93

 بمصر، من مؤسسً المذهب الرومانسً، بٌن الحٌاة والوفاة مسٌرة علمٌة حافلة 1892أحمد زكً أبو شاذي شاعر وطبٌب من موالٌد *- 

 . بالوالٌات المتحدة مخلدا دواوٌن ومؤلفات متعددة1955بالنشاطات واالنتاجات األدبٌة والنقدٌة، وافته المنٌة سنة 
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اليت تتصل بالتنمية " أبولو" " االلو االغريقية"       ظبيت ىذه اعبماعة هبذا االسم نسبة إىل 
اغبضارية واقرار اؼببادىء الدينية واػبلقية كما ورد يف التاريخ اليوناين، واذباه ىذه اؼبدرسة ىو 

إلو النور والفن واعبمال عند اليونان،  (أبوللون )مأخوذة من " أبولو" االذباه الرومانسي  واللفظ 
وازباذ ىذا االسم يدل على التأثر بالثقافات األجنبية عند رواد مدرسة أبولو  واختلفت اآلراء 
حول ىذه التسمية، لكن أغلبها صّب يف ىذا اؼبعٌت اؼبتعارف عليو، ولقد تأثرت صباعة أبولو 

 .الرومانسي ووجدوا فيو مبوذجا للتجديد ويعد األب الروحي ؽبا" خليل مطران" دبذىب

أحمد زكي  ويف افتتاحية العدد األول من أعدادىا كتب 1932     تأسست صباعة أبولو سنة 
نظرا للمنزلة اػباصة اليت وبتلها الشعر بُت فنون األدب، وؼبا أصابو وأصاب : "  يقولأبو شاذي

رجالو من سوء اغبال، بينما الشعر من أجل مظاىر الفن مل نًتدد يف أن لبصو هبذه اجمللة، اليت 
ىي األوىل من نوعها يف العامل العريب، كما مل نتوان يف تأسيس ىيئة مستقلة ػبدمتو، ىي صبعية 
أبولو، حبا يف احاللو مكانتو السابقة الرفيعة، وربقيقا للتآخي والتعاون اؼبنشود بُت الشعراء، وقد 

..." خلصت ىذه اجمللة من اغبزبية وتفتحت أبواهبا لكل نصَت ؼببادئها التعاونية االصالحية
 :94وتضمن العدد األول دستور اعبمعية ونظامها وأغراضها اليت سبثلت فيما يلي

 .السمو بالشعر العريب وتوجيو جهود الشعراء توجيها شريفا -

 .ترقية مستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا وماديا -

 .مناصرة النهضات الفنية يف عامل الشعر -

 :95 اعبمعية واجمللة بقولو(أمير الشعراء)أحمد شوقي ورحّب 

 أبولُّلو، مْرحبا بِك يا أبـــــولو

 فإنِك من ُعكاِظ الشَّعــــِر ِ لُّ 

 ُعكاُظ، وأنِت للبلغاِء ســــوقٌ 

 على جنباِتها رحلوا وَحــــلُّوا
                                                           

94
 1998 77 ص 1محمد سعد فشوان، مدرسة أبولو الشعرٌة فً ضوء النقد الحدٌث، دار المعارف ط- 

95
 .96المرجع السابق، ص- 
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 َعسى تأتينَـَنا بمعلقـــــــاتِ 

 نروُح على القديِم بهــــا نُِدلُّ 

 لعّل مواىباً ِخْفيْت وضـــاَعتْ 

 ُتذاُع على َيَدْيِك وُتْســــتَغلُّ 

      ولقد أسندت اعبمعية رئاستها إىل أضبد شوقي فيما بعد اعًتافا بريادتو يف دنيا الشعر  
وتوىل الرئاسة بعده خليل مطران الذي لقب بشاعر القطرين، ٍب بشاعر األقطار العربية   

واستقطبت اعبمعية عددا كبَتا من األدباء والشعراء يف مصر وغَتىا، أذكر منهم ابراىيم ناجي، 
علي ؿبمود طو، كامل الكيالين  أضبد ؿبرم، وكانت اعبلسات حافلة باؼبناقشات األدبية 

والنقدية، وأصبحت اجمللة ملتقى لنتاج كثَت من الشعراء والنقاد، فنشرت لشوقي ومطران، 
والعقاد، والرافعي، وأيب القاسم الشايب وغَتىم، واستمرت اجمللة يف الصدور حىت سنة 

 .96م1934

الينبوع وأطياف : كما احتضنت اعبمعية اصدار عدد من دواوين أعضائها وكتبهم منها دواوين
أدب  البراىيم ناجي  وكتاب وديوان الغمامألضبد زكي أبو شاذي، الربيع وفوق العباب 

 .  ؼبصطفى عبد اللطيف السحرٌبالطبيعة

علي محمود طو، وأحمد رامي، وأبو القاسم الشابي،و ابراىيم : ومن أىم روادىا نذكر
 :98 اليت يقول فيها97األطيل صاحب قصيدة ناجي

 يا فؤادي رحَم اهلل الهـــَوى            كان صرًحا من خياِل فهـــوى

 اسقني واشرب علــى أطيلو             وارِوعني طالماَ الدمـــع روى

                                                           
96

 ، ص 1971 2عبد العزٌز الدسوقً، جماعة أبولو وأثرها فً الشعر الحدٌث، الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌف والنشر، ط- 
97

البعض من أبٌاتها مضاف إلٌها أبٌات أخرى اختارتها من قصٌدة " الراحلة أم كلثوم" قصٌدة األطالل للشاعر ابراهٌم ناجً قد أنشدت *-  

 . 1965سنة " رٌاض السنباطً" الوداع لنفس الشاعر، وحملت األغنٌة اسم األطالل وكانت من ألحان الموسٌقار
98

 .132، ص 1980ابراهٌم ناجً، الدٌوان، دار العودة دط بٌروت  



39 
 

تتحدث القصيدة عن معاناة شاعر فارق وعاش فراق ؿببوبتو، وجسد ذلك بروح متأؼبة، فقصائد 
 أمبوذج سبثيلي للنزعة التجديدية اليت تبناىا شعراء مدرسة أبولو  وتعبَتىم *99ابراىيم ناجي

 .بالصورة وعبوءىم إىل الطبيعة، لذلك اذبهت معظم األبيات اذباىا وجدانيا يسيطر عليها األنا

أما وقفاهتم االستهاللية فلم تعد زبضع للزمان واؼبكان مع التنويع يف القوايف واللجوء إىل األوزان 
اػبفيفة اؼبناسبة للتلحُت واالنشاد، كما استقوا مضامُت أشعارىم من مظاىر اغبياة فأصبحت 

 .100اللغة اوبائية ال قاموسية

اؼبوت  )وما يبيز القصيدة الرومانسية تعمقها يف تتبع مظاىر الكون وخباصة القضايا الوجودية
وىو ما يفسر ميل شعراء ىذا االذباه إىل توظيف ( الشقاء، السعادة) النوازع النفسية (اغبياة

 .األسطورة

 :101" على البحر" يقول ابراىيم ناجي يف قصيدتو

 ىل أنت سامعة أنيـــني              يا غايَة القلـــِب الحزينِ 

 يا ِقبلة الحب الخـــفيَّ               وكعبة األمــــِل الدفينِ 

 إني ذكرتِك باكــــيا              واألفي ُمغيّــــر الجبينِ 

 والشمس تبدو وْىي تغـ               رب شبو دامعة العيـــون

ىي الصورة اليت ارتسمت يف ذىن الشاعر وكثَت من شعراء اؼبذىب التجديدي  تعبَتا عن 
 . حالتهم النفسية بقوة لغتهم واحساسهم اؼبرىف، اغبزين

فيعترب ىو اآلخر من أعالم مدرسة أبولو اليت أرست أسس * 102 محمود طو    أما الشاعر
كان شابا منضور :"  يف ىذا السياقأحمد حسن الزيات      يف الشعر العريب يقول  الرومانسية

                                                           
99

 القاهرة، شاعر وطبٌب ساعده والده فً التحصٌل على النجاح فً عالم الشعر واألدب، ترجم بعض 1898ابراهٌم ناجً من موالٌد *- 

،  التً افرزت نخبة من الشعراء المصرٌٌن والعرب 1932األشعار عن اللغة الفرنسٌة واللغة االنجلٌزٌة، انضم إلى مدرسة أبولو سنة 

 .1953، وافته المنٌة سنة .استطاعوا تحرٌر القصٌدة العربٌة الحدٌثة من األغالل الكالسٌكٌة واالٌقاعات المتوارثة
100

 .72، ص 2007ٌنظر محفوظ كحوال، المذاهب األدبٌة، مكتب نومٌدٌا للطباعة والنشر، قسنطٌنة، الجزائر، - 
101

. 112، المصدر السابق، ص ابراهٌم ناجً- 
102

شاعر مصري، من أعالم الشعر العربً، درس الهندسة، وتفرغ للمطالعة والشعر  (1949-1902 )علً محمود طه المهنس- 
. واالبداع
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الطلعة مسجور العاطفة مسحور اؼبخيلة، اليبصر غَت اعبمال، وال ينشد غَت اغبب        و 
 .103"الوبسب الوجود إال قصيدة من الغزل السماوي ينشدىا الدىر ويرقص عليها الفلك

 :فلسطين يف قصيدتو محمود علي طويقول 

 َأخي، جاَوَز الظالِموَن المــــدى           َفَحيَّ الِجهاُد، َوَحيَّ الِفـــدا

ِة والسُّْؤُددا؟ رُُكُهْم يـَْغِصبوَن الُعروبَـــــَة          َمْجَد  األُبُـــوَّ  أَنـَتـْ

 ولْيسوا ِبَغْيِر َصليِل السُّيـــوِف            ُيِجيبون َصْوتاً لَنا أو َصــدى

 َفَجرِّبْد ُحساَمك من ِغمــــِْدِه            فليس لُو، بـَْعُد، أْن يـُْغَمـــدا

 أِخي، أيُّها الَعَربيُّ األَبِـــــيُّ            أرى اليَـْوَم َمْوِعَدنا ال الغَــدا

فالشاعر ؿبمود طو يعرب يف ىذه القصيدة عن وطن العروبة، واستنهاض األمة وحثها على اعبهاد 
، وىذه األبيات ربمل عدة قيم صبالية منها حب الوطن، (فلسطُت)من أجل نصرة البلد األم

التضحية، االيبان  واالرباد، وعليو نستطيع القول أن صباعة الديوان وصباعة ابولوا اىتموا باؼبذىب 
التجديدي ومضمونو االنساين الدال على بناء حركة أدبية متطورة ورؤى ذبديدية لشكل القصيدة 

 .ومضامينها

   استطاعت القصيدة الرومانسية أن تتعدى بتأثَتاهتا الفنية حدودىا اليت ظهرت فيها، وكان 
الشعر األول ظهورا يف اؼبغرب العريب بوصفو مظهرا من مظاىر التجديد وخرجت القصيدة بدورىا 

من الشكل التقليدي اؼبتوارث، بعودهتا إىل الذات واتباعها يف ذلك العواطف اليت كانت نابضة 
 الشاعر الفذ  واألديب البارع  *104أبو القاسم الشابيباغبياة والرؤى وخَت من مثلها الشاعر 

واؼببدع الفنان الذي دانبو اؼبوت يف سن مبكرة، فقد كان النابغة يف تاريخ األدب العريب اغبديث،  

                                                                                                                                                                             
منها :  صدرت عنه عدة دراسات،أحمد شوقً- حافظ ابراهٌم- سٌد دروٌش: الوحً الخالد، وله من الرثائٌات- من أهم أعماله مٌالد الشاعر

. وطبع دٌوانه كامال فً بٌروت" علً محمود طه الشاعر واالنسان" أنور المعداوي"كتاب
103

 .2005، القدس العربً، نونب، عبد اللطٌف الوراري- 
104

 بتونس ، شاعر وكاتب،  شغل عدة مناصب، نشأ فً كنف عائلة صالحة  1909ابو القاسم الشابً لملقب بشاعر الخضراء، ولد سنة *- 

 .1934عرف بالشاعر الرومانسً، لكن الموت أخذه مبكرا وكان ذلك سنة 
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ورغبتو يف ربريرىا،  (تونس )وكان عضوا يف صباعة أبولو   ويف الوقت نفسو مل ينسى الوطن األم 
 :105(يا ابن أمي )وىو القائل يف قصيدة

كنور الضـــحَى في سماه  خلقت طليقاً كطيِف النسيــــِم                وحرا ً

 تغرُد كالطير أني اندفعـــــت                وتشدو بما شاء وحــــي االلو

 وتمرح بين وروِد الصـــــباِح                وتنعم بالنور أّنَى تــــــراه

 وتمشي كما شئت بين المـــروج                وتقطف ورد الــــربا في رباه

 كذا صاغَك اهلل يا ابَن الوجــوِد                 وألقك في الكوِن ىذي الحــياة

 فمالك ترضىَ بذل القيــــوِد                 وتحني لمن كبلوَك الجــــباه؟

ىذا اؼبضمون الشعري بأبعاده الثورية قائم على الدعوة إىل االنعتاق بأسلوب استفهامي تقريعي 
تكرر يف مواضع متعددة وفيو أيضا حث على االنطالق كبو عوامل اغبرية وما فيها من مظاىر 

 106(...النسيم، الضحى، الصباح  الطَت )االحساس بالطبيعة ؾبسدة يف قاموسها اؼبتنوع من 

       لقد واكب الشعر يف اؼبغرب العريب واقعا استعماريا متأزما استدعى ردة فعل من قبل 
الشعراء الذين اىتموا بالثورة، فكان ذلك سببا يف ظهور الشعر الوطٍت السياسي ومن أمثلة ذلك 

 :107ألبي القاسم الشابي" ارادة الحياة" قصيدة

 إذا الشعب يوما أراد الحـــياة           في بد أن يستجيب القــدر

 وال بد لليل أن ينجـــــلي           وال بد للقيد أن ينكســـر

  ومن لم يعانقو شـــوق الحياة           تبخر في جّوىا واندثــــر

 يف ىذه اؼبقاطع وبرص الشايب على التحرر من اؼبستعمر بالنضال واعبهاد والكفاح والتطلع إىل 
ايليا " غد أفضل  يعيش فيو الشعب مستقال بكل ما ربملو الكلمة من معاين، ويرى الناقد

                                                           
105

 .159، ص 2005 بٌروت لبنان 4أبو القاسم الشابً، الدٌوان، دار الكتب العلمٌة، ط- 
106

 .25ٌنظر ناصر بركة، محاضرات النص األدبً الحدٌث، جامعة مسٌلة الجزائر، ص -  
107

 .70المصدر السابق، ص -  
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أن مضموهنا ينطوي على موضوع واحد متطور " للشايب" ارادة اغبياة "حول قصيدة " الحاوي
منذ البداية حىت النهاية، عرب ىالة من اؼبشاعر العميقة البصَتة، وخالصتو أن أبناء اغبرية ال يعد 
موهتا، بل إهنا تقبل عليهم وتعتقهم، وتعيد إليهم كرامتهم كما يعيد الربيع اغبياة للبذور  ومهما 

تبّدلت ظلمة اؽبوان والعبودية، فإن حنُت الشعب إىل اغبرية وصموده ؽبا ىبرجانو إىل رحاهبا 
 .108"ونعيمها

 :109"في سكون الليل"  ويقول أيضا يف قصيدتو

 أيّها الليل الكئــــــيب           أيها الليــــــل الغريبْ 

 من وراء الـــــــهول           من نقاب الظلمـــــات

  في خيياك تــــــراءت          لي أحـــــــزان الحياة

ىذا  (الليل )تبدو مالمح التجديد يف ىذه القصيدة من خالل االعتماد على مظاىر الطبيعة
بالنسبة للمضمون الذي يوحي بالسكون، كما نالحظ التنويع يف الشكل فمثال استخدامو ألكثر 

من روي، وىذا ما أحدث ايقاعا نغميا رائعا، والشاعر كما ىو معروف مولع بتنوع القافية 
وحروفها، وخاصة حرف الروي الذي تبٌت عليو القصيدة العمودية، ولقد اىتم الشاعر باؼبوسيقى 

يف آن واحد، ومن مظاىر التجديد  (الروي )واؼبوسيقى اػبارجية  (اغبروف و احملسنات )الداخلية
أيضا عند الشاعر ازباذ مظاىر الطبيعة وسيلة ىامة من وسائل التعبَت الفٍت اعبميل، شأنو يف 

 .ذلك شأن شعراء اؼبهجر الذين تأثر هبم كثَتا

وصفوة القول أن الشاعر الشايب استطاع بشعره أن ىبلد اظبو يف تاريخ األدب العريب، رغم مرضو 
اؼبزمن  إال أنو شق طريقو كبو اجملد، فكانت لو ذبربة شعرية رائعة استطاع هبا أن يًتك لنا مؤلفات 

 .     عديدة تدرس من بعده، وخَت مثاؽبا القصائد اػبالدة

 :ومن أىم ما توصلت إليو صباعة أبولو ما يلي

 .التعبَت بلغة بسيطة قريبة من لغة الواقع -

                                                           
.222، ص 1979 بٌروت 4 دار الكتاب اللبنانً، ط4اٌلٌا الحاوي، فً النقد واألدب، ج -

108
  

109
 .25المصدر السابق، ص - 
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 .استخدام الصورة الشعرية -

 .استخدام الرموز و األساطَت بكثرة -

 .عدم انقسام السطر الشعري إىل شطريُت متساويُت -

 .عدم االلتزام بعدد ؿبدد من التفاعيل يف كل سطر -

 .بناء القصيدة موسيقيا على وحدة التفعيلة بدال من البحر  الشعري اػبليلي -

 

 

 

 

 

  خصائص شعر النهضة:المحاضرة الرابعة عشر

 :امتاز الشعر العريب اغبديث بالعديد من اػبصائص اليت ميزتو عن شعر العصور اؼباضية ومنها

 .استخدام اللغة العربية الفصحى -

 .التنويع يف استخدام األساليب البالغية يف القصيدة الواحدة -

اختفاء بعض األغراض الشعرية كشعر الفخر بالذات والعشَتة الذي خّص بو الشاعر  -
 .القدمي، وحلت ؿبلو مشاعر الوطن والعروبة

 .االعتماد على التصوير اػبيايل -

 .تنوع اللغة يف القصيدة الواحدة بُت اللهجة العامية احملكية واللغة الفصحى -

 .عدم االلتزام بالقافية واػبروج عن الشكل اؼبعتاد عليو يف بناء القصيدة -

 .استخدام الرمز -
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ظهور اذباىات جديدة يف القصيدة العربية كاالذباه السياسي واالذباه االنساين واالذباه  -
 .االجتماعي، واختفاء أغراض أخرى كاؽبجاء 

ظهور العديد من اؼبدارس األدبية والشعرية أنبها صباعة الديوان وصباعة أبولو         و  -
 . صباعة الرابطة القلمية 

 

 

 

     

 

 


