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 : المدخل

ي الحديث: المفهوم والنشأة  الشعر العرن 

 

 ديثة وعواملها:النهضة العربية احل (1

إن النهضة األدبية اليت نشأت يف املشرق العريب وبلغت قدرا من 
النضج مع بداايت القرن العشرين كانت هلا بوادر مبكرة وممهدات خالل 
القرنني السابع عشر والثامن عشر. وقد سامهت عوامل متعددة يف ظهور 

 هذه البوادر، وأبرزها: 

اليت كان املشرق العريب، وبالد الشام   احلمالت التبشريية −
فقد  الصليبية.  احلروب  هناية  بعد  هلا  موطنا  خاصة، 
سامهت هذه احلمالت يف ظهور املطبعة واملدارس احلديثة 
السابع  القرن  منذ  الشام  ببالد  األجنبية  اللغات  وتعليم 
هذه  خرجيي  من  عدد  هجرة  ذلك  عن  ونتج  عشر، 

بعثات علمية سامهت يف املدارس املسيحية إىل الغرب يف  
رتمجة االنفتاح على الثقافة الغربية. كما أن احلاجة الدينية ل

قد عجل بدخول املطبعة إىل   الكتاب املقدس إىل العربية
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بالد الشام منذ القرن السابع عشر، أي قبل أن حيمل 
 انبليون بوانبرت املطبعة إىل مصر بعشرات السنني. 

االستش  االستشراق: − احلركة  شهدهتا سامهت  اليت  راقية 
القرن   منذ  العريب   18أرواب  الرتاث  من  إحياء جزء  يف 

بغاية دراسته، فقام عدد من املستشرقني بتحقيق عيون 
ومقامات  وليلة  ليلة  وطباعتها كألف  العريب  األدب 
األدابء  تعرف  يف  ذلك  وساهم  ودمنة.  وكليلة  احلريري 

حتقيق العرب أنفسهم على اترخيهم األديب ويف نشأة حركة  
 الرتاث األديب العريب وإحيائه. 

إىل  تدرجيي  بشكل  أدت  حتوالت  التاسع  القرن  بداية  وشهدت 
 ظهور هنضة أدبية وفكرية شاملة، لعل أبرزها: 

وهي    (:1801-1798احلملة الفرنسية على مصر )  −
املطبعة  إبحضار  متيزت  بوانبرت،  انبليون  قادها  محلة 

لفرنسية. غري أن أثر وانفتاح اجملتمع املصري على الثقافة ا
واألدبية كان حمدودا  الفكرية  النهضة  على  احلملة  هذه 
رفضه  الذي  االستعماري  العسكري  طابعها  بسبب 
الشعب املصري، وهو ما عجل بنهايتها السريعة ورحيل 

 . 1801انبليون عن مصر حامال معه مطبعته سنة  
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متكن السلطان   :(1848  -1805حممد علي ابشا ) −
بعد توليه عرش مصر، من إحداث ثورة   حممد علي ابشا، 

علمية وصناعية وفالحية وتعليمية، حيث ابدر إىل إرسال 
البعثات العلمية إىل أرواب وإىل إنشاء املعاهد واملدارس، 
أيضا  الثقايف  اجلانب  على  انعكاس  ذلك  لكل  فكان 
سنة  بوالق  مطبعة  هي  مصر  يف  مطبعة  أول  إبنشاء 

الصحاف1822 بظهور  مسح  ما  وهو  أول .  إبنشاء  ة 
. وكان 1828جريدة هي جريدة "الوقائع املصرية" سنة  

من أكثر املعاهد اليت أنشئت يف عهد حممد علي ابشا 
رفاعة  أسسها  اليت  العليا"  األلسن  "مدرسة  شأان 

، فكان هلا الفضل يف ترمجة عدد 1835الطهطاوي سنة  
كبري من األعمال العلمية واألدبية إىل اللغة العربية على 

 د الطهطاوي وتالمذته. ي
مصر:  − الذين   شوام  الشاميني  على  اللقب  هذا  يطلق 

وكان  إمساعيل،  اخلديوي  عهد  يف  مصر  إىل  هاجروا 
أكثر  بلد  عن  يبحثون  الذين  املسيحيني  من  معظمهم 
انفتاحا، فحملوا معهم مثار االنفتاح الذي شهدته بالد 
اجملال األديب بشكل خاص.  منذ فرتة مبكرة يف  الشام 

زيدان وأش وجرجي  فواز  زينب  الكّتاب:  من  هؤالء  هر 
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النقاش ومي زايدة.  أنطوان وخليل مطران وسليم  وفرح 
وكان من مثار هذه اهلجرة أن هؤالء أاتحوا ملصر انفتاحا 

 أكرب على الثقافة الغربية.
الوهابية:  − السلفية  إصالحية   الدعوة  دينية  دعوة  وهي 

ع بن  حممد  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  الوهاب أسسها  بد 
خالل القرن الثامن عشر، فوصل أتثريها منذئذ إىل عدد 
امتدادا واضحا خالل  العربية، مث شهدت  األقطار  من 
القرن التاسع عشر مع عدد من املصلحني السلفيني أمثال 
مجال الدين األفغاين وحممد عبده. وقد جعلت من أبرز 

اخلرا التفكري  وحماربة  الديين  الوعي  جتديد  يف أهدافها: 
واالنفتاح على احلضارة اجلديدة، فكان لذلك أتثري على 
إصالحية  دعوات  شهد  الذي  واألديب  الفكري  املناخ 

 وجتديدية يف خمتلف اجملاالت. 
كانت هذه   دعوات اإلصالح السياسي واالجتماعي:  −

الذي كان  اإلصالحي  املناخ  مع  منسجمة  الدعوات 
الفكرية  احلياة  مناحي  خمتلف  جتديد  إىل  يهدف 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وهكذا تزعم عدد و 
من املفكرين دعوات اإلصالح السياسي، وأبرزهم عبد 
الرمحن الكواكيب الذي هاجر من بالد الشام إىل مصر، 
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وكان يوجه نقدا الذعا لالستبداد العثماين، فألف كتاب 
"طبائع االستبداد ومصارع االستعباد" تعرض فيه ملوضوع 

ومن هؤالء أيضا قاسم أمني مؤسس .  السياسي  االستبداد
اجلامعة املصرية وأحد مؤسسي احلركة الوطنية يف مصر. 
وقد سافر إىل فرنسا والتقى هناك ابإلمامني حممد عبده 
اليت  اإلصالحية  بدعوهتما  وأتثر  األفغاين  الدين  ومجال 
من  وختليصها  املرأة  حترير  إىل  دعوته  على  انعكست 

واالحنطاط، فعرب عن ذلك يف رواسب عصور التخلف  
 كتابيه "حترير املرأة" و"املرأة اجلديدة. 

هذه العوامل كلها، تضاف إليها عوامل سياسية تتمثل يف تسلط 
احلكم العثماين على دول املشرق، واالحتالل الربيطاين ملصر، سامهت يف 
ظهور هنضة أدبية مجاعية كانت جزءا من هنضة فكرية شاملة، ومحل لواءها 

 الم ابرزون يف فنون اإلبداع األديب عامة ويف الشعر بشكل خاص. أع

 

 الرواد األوائل للنهضة األدبية خالل القرن التاسع عشر:  (2

قاد النهضة األدبية يف كل من مصر وبالد الشام عدد من الرواد  
 الذين كان هلم أتثري على من جاء بعدهم من أدابء. 
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ففي مصر برز اسم رفاعة الطهطاوي الذي كانت له مسامهة كبرية 
يف تطوير احلياة األدبية مبصر من خالل إدارته ملدرسة األلسن اليت كان هلا 

عمال األدبية الغربية، ومن خالل تعريفه مبا وصلت فضل كبري على ترمجة األ
"ختليص  وذلك ضمن كتابه  ابريس،  إىل  رحلته  بعد  الغربية  احلضارة  إليه 
اإلبريز يف تلخيص ابريز"، وكذا من خالل تطويره جريدة الوقائع املصرية 
بكتابته افتتاحيتها، وهو ما أدى أيضا إىل تطوير املقال السياسي الذي كان 

ذه االفتتاحية. يضاف إىل ذلك مسامهته الشخصية يف حركة موضوعا هل
الرتمجة اليت كان من مثارها ترمجته رواية الكاتب الفرنسي فينلون "مغامرات 
تليماك" بطريقة حياكي فيها أسلوب السجع يف املقامة، وهو ما يتضح يف 

 العنوان الذي صاغه هلا وهو "مواقع األفالك يف وقائع تليماك".

الذين وكان ملد رسة األلسن كذلك فضل على عدد من األدابء 
خترجوا منها واتبعوا عملية التأليف األديب املنفتح على أدب الغرب وثقافته، 
 ومنهم: يعقوب َصن ْوَع وجنيب احلداد وعبد هللا الندمي وحممد عثمان جالل. 

ويف بالد الشام برزت أمساء كان هلا فضل على جتديد احلياة األدبية  
 اللغة العربية، أبرزها انصيف اليازجي وأمحد فارس الشدايق. وإحياء  

فقد ُعرف اليازجي بسعيه إىل إحياء اللغة العربية سواء عرب مؤلفاته 
يف اللغة والنحو والصرف، أو عرب إحياء الرتاث األديب املتمثل يف شرحه 
 ديوان املتنيب "العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيب"، أو عرب اتباع منهج 
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القدماء يف الكتابة األدبية. وقد انعكس ذلك على أسلوبه يف نظم الشعر، 
فجاء على صورة الشعر القدمي، كما انعكس على كتابته النثرية اليت أحىي 

 من خالهلا أسلوب املقامة يف كتابه "جممع البحرين". 

ملظاهر  منتقدا  اإلصالح  إىل  داعيا  الشدايق  فارس  أمحد  وكان 
اجملتمع  يف  من التخلف  ُيصدرها  اليت كان  "اجلوائب"  جريدة  فجعل   ،

منربا للتعبري عن هذا النقد. وكان كذلك مياال إىل   1860إسطنبول منذ  
اللغة العربية.  التجديد يف األدب، دون أن ميس ذلك متكنه الشديد من 
فعل يف كتابه  مثلما  أحياان أبسلوب ساخر  للتقليد  انتقاده  وقد عرب عن 

لساق فيما هو الفارايق" الذي سخر فيه من أساليب السردي "الساق على ا
القدماء يف الكتابة األدبية، فكان هذا النقد سببا يف خصومته مع اليازجي. 
كما ساهم إىل ذلك يف التعريف ابحلضارة الغربية من خالل رحالته إىل 
َخّبا عن فنون أورواب" و"الواسطة  

ُ
عدد من أقطارها كما يف كتابيه "كشف امل

اللغة العربية وعلومها من خالل يف أحو  ال مالطة". كما ساهم يف إحياء 
 عدد من املؤلفات أبرزها: "اجلاسوس على القاموس" و"ُغْنية الطالب". 

اجليل   استعراض جهود  من  استنتاجه  ميكن  ما  أهم  فإن  وهكذا 
األول من رواد النهضة يف املشرق أن شيئا من التطور قد مس الكتابة النثرية  

ل إىل الشعر. فقد ظل الشعر طوال هذه الفرتة اليت متتد إىل قبل أن يص
النصف الثاين من القرن التاسع عشر حمافظا على أسلوب القدماء حمتذاي 
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للخديوي  الشعراء  بعض  )كمدح  التكسيب  املدح  عليه  فهيمن  طريقتهم، 
إمساعيل(، واملبالغة يف استعمال احملسنات اللفظية، وابتعد بذلك عن اجملتمع 

ومه. وعلى العموم فقد ظل الشعر سائرا على خطى النموذج املنحط ومه
من الشعر العريب القدمي، ومثََّل هذا النموذَج شعراٌء أبرزهم: انصيف اليازجي 
وأمحد فارس الشدايق وعبد هللا الندمي وحممود الساعات وعبد هللا فكري 

 )انظر شعر اليازجي ضمن النصوص الشعرية حلركة اإلحياء(.

تمرت رايدة حماوالت التجديد يف الكتابة النثرية مع اجليل الثاين واس
اخلوري  وخليل  إسحق  خاصة، كأديب  الشام  ببالد  النهضة  رواد  من 
وفرانسيس مراش الذين سامهوا يف تطوير النثر العريب خالل النصف الثاين 
من القرن التاسع عشر، حيث أصدر خليل اخلوري أول رواية يف األدب 

، وبعدها 1860ديث، هي رواية "وي. إذن لست إبفرجني" سنة  العريب احل 
، قبل أن أتت 1865أصدر فرانسيس مراش احلليب رواية "غابة احلق" سنة  

التارخيية يف  بعدها رواايت أخرى، وقبل أن يؤسس جرجي زيدان للرواية 
 األدب العريب أواخر القرن التاسع عشر. 

على   البارزة  التجديدية  احملاوالت  السردية  هذه  الكتابة  مستوى 
واكبتها بداية للتحول يف جمال الكتابة الشعرية مع النصف الثاين من القرن 
التاسع عشر، فكان حممود سامي البارودي رائدا يف جتديد مفهوم الشعر 

 وإنشاء مدرسة خُترجه من وضع االحنطاط، هي حركة اإلحياء الشعري. 
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الشعر احلديث أبنه  ويفضي بنا كل ما ذكرانه سابقا إىل تعريف  
حركة شعرية جتديدية انطلقت خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر 
 مع البارودي، مث استمرت بعد ذلك من خالل ثالثة اجتاهات أساسية هي: 

 حركة اإلحياء الشعري  −
 واحلركة الرومانسية  −
 وحركة الشعر املعاصر  −

ويؤيد هذا قول الناقد املغريب حممد بنيس يف تعريف الشعر احلديث 
وما مشله من حركات جتديدية: "نعود للتنبيه على أن الشعر العريب اخترب 
فعلني للتحديث: حتديث بعيد مؤرخ ابلقرنني الثامن والتاسع امليالديني، يف 

ختياره العصر العباسي، من خالل ما يسمى ابلبديع... وحتديث قريب مت ا
منذ بداايت القرن التاسع عشر، اعتمادا على مفهوم التقدم أيضا. انطلق 
هذا التحديث الثاين مع حممود سامي البارودي، وهو يستمر إىل اآلن... 
قدميا،  النقاد  هبا  عرفه  اليت  احملدث(  )الشعر  تسمية  للقدمي  نرتك  لذلك 

النظري   املنطلق  احلديث...  العريب  ابلشعر  الراهن  العريب ونسمي  للشعر 
احلديث هو ميتافيزيقا التقدم... مبا هو جتاوز زمين ونقدي، سواء ابلعودة 
إىل املاضي لدى التقليدية أم ابلتوجه حنو املستقبل املتخطي للماضي كما 
لدى الرومانسية العربية والشعر املعاصر. وهو، بذلك، معبأ، ككل، ابلتصور 
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: التقليدية، 1: بنياته وإبداالهتا، ج األرويب للحداثة" )الشعر العريب احلديث 
 حممد بنيس(
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 مفهوم اإلحياء الشعري ونشأة احلركة:  (1

التاسع عشر بداية حلركة اإلحياء  القرن  الثاين من  النصف  كان 
الشعري اليت جاءت معربة عن تطور طبيعي وتدرجيي للشعر العريب احلديث 
وسامهت فيها عوامل متعددة أمهها حركة اإلصالح اجلماعية اليت شهدها 

واليت مشلت جماالت الدين والفكر واألدب، فضال عما شهده املشرق العريب  
اجملتمع العريب ابملشرق من حركة ثقافية بفعل التحوالت اليت طرأت عليه 
خالل القرن التاسع عشر ابنتشار الطباعة وظهور الصحافة واعتناء إبحياء 

 الرتاث األديب والفكري والديين...

الفرت  هذه  خالل  مهيأة  الظروف  أصبحت  تلك فقد  المتداد  ة 
الدعوات اإلصالحية واإلحيائية لتشمل الشعر أيضا مثلما مشلت خمتلف 
البارودي ومن  اهتمام حممود سامي  توجه  احلياة والفكر. وهكذا  مناحي 

 جاء بعده من الشعراء إىل إحياء الشعر العريب يف بعدين مها: 

يف  − وظيفته  ألغت  اليت  االحنطاط  رواسب  من  ختليصه 
منه ضراب من ضروب التسلية والتالعب   اجملتمع وجعلت

 ابأللفاظ واحملسنات البديعية. 
جعله وسيلة من وسائل اإلصالح الفردي واالجتماعي، و  −

مع االعتناء فيه جبانب الصدق يف التعبري والصور البيانية 
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اجلانب  إىل  منصرفا  الذي كان  التكلف  عن  به  والبعد 
 اللفظي. 

إليها   جلأ  اليت  الوسيلة  هي وكانت  الغاية  هذه  لتحقيق  الشعراء 
العودة إىل الشعر العريب القدمي يف عصور ازدهاره واختاذه منوذجا لالحتذاء، 
والعودة بعد ذلك إىل الرتاث األديب والفكري والقيمي بوصفه وسيلة مثلى 

 إخراج األمة من ختلفها وحتقيق النهضة املنشودة. 

وإعادته إىل املكانة   وكانت العودة إىل املاضي، بغاية تطوير الشعر
يتسنمها حينما كان تعبريا مجاليا صادقا عن قيم اجملتمع  العالية اليت كان 
استعمال  يف  تكّلف  دومنا  للمجد،  وطلب  وفروسية  من كرم  األصيلة 
احملسنات. وقد بنّي البارودي هذه الوظيفة التجديدية حلركة اإلحياء الشعري 

ديوانه )انظر النص املقتبس من يف حديثه عن مفهوم الشعر ضمن تقدميه ل 
مقدمة ديوان البارودي ضمن نصوص حركة البعث واإلحياء(، كما بّينها  
بعده أمحد شوقي يف تقدميه لديوانه أيضا قائال: "قدمنا هذا ليعلم به فريق 
حيتقرون الشعر، وآخرون منا، معشر الشبان، يضمرون للعريب منه عداوة 

وبني   بينه  ويرون  الشيء،  املشرق من جهل  بني  ما  بعد  اإلفرجني  الشعر 
واملغرب، انسني أن العرب أمة قد خلت ودولة تولت، فال ينبغي أن يؤخذوا 
إال مبا تركوا، وأن املسؤول عن خروجه بعدهم إمنا هو اخللف املفرط والوارث 

 املتالف.
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اشتغل ابلشعر فريق من فحول الشعراء جنوا عليه وظلموا قرائحهم 
قوام من بعدهم، فمنهم من خرج من فضاء الفكر واخليال النادرة وحرموا األ

ودخل يف مضيق اللفظ والصناعة، وبعضهم آثر ظلمات الكلفة والتعقيد 
على نور اإلابنة والسهولة، ووقف آخرون ابلقريظ عند القول املأثور: )القدمي 
على قدمه(، فوصفوا النوق على غري ما عهدها العرب عليه وأتوا املنازل من 

 أبواهبا، ودخلوا البيداء على سراب... وزعمت عصبة أن أحسن الشعر غري 
 ما كان يف واد واحلقيقة يف واد...

حرفة   واختذوه  على حدة،  فنا  الشعر  مارسوا  قد  الكل  أن  على 
وتعاطوه جتارة، إذا شاء امللوك رحبت وإذا شاؤوا خسرت... واحلاصل أن 

وم بغريه جتزئة جيل عنها، ويتربأ إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم ابملدح وال تق 
 الشعراء منها" 

وعلى هذا األساس جعل البارودي للشعر مكانة سامية يستمدها 
من هتذيب النفس وتدريبها على املكارم. وهو ما ال يتأتى له إال إن كان 

 ممتازا بسمات أبرزها: 

 الصدق يف التعبري  −
 والبعد عن التكلف اللفظي  −
 ووضوح املعاين وشرفها  −
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مس عصور وهي  خالل  القدمي  العريب  الشعر  يف  جتليها  جتد  ات 
اختاذ  يف  سببا  ذلك  فكان  العباسي(،  العصر  إىل  اجلاهلية  )من  ازدهاره 
 الشعراء اإلحيائيني من هذا الشعر منوذجا حُيتذى يف سعيهم إىل التجديد. 

وقد كان استناد هذه احلركة الشعرية على مبدأ العودة إىل املاضي 
تسمية هذه احلركة لدى بعض النقاد أبمساء أخرى أبرزها: التقليدية سببا يف  

البعد  لتغييبها  الدقة،  إىل  تفتقد  األوىل  التسمية  وإذا كانت  والكالسية. 
التجديدي للحركة وعدم مراعاهتا للسياق الثقايف الذي حتكم يف نشأهتا، 

وبني   فإن يف تسميتها ابلكالسية إشارة إىل بعض السمات املشرتكة بينها
احلركة الكالسية الغربية من اتباع ملذهب القدماء، واهتمام ابلوظيفة الرتبوية 
اإلصالحية للشعر، وارتباطه الشديد ابلواقعني التارخيي واالجتماعي، دون 

 أن يعين ذلك أن حركة اإلحياء الشعري كانت تقليدا للكالسية الغربية.

ء الشعري أهنا وهكذا فإن أهم ما ميكن أن نصف به حركة اإلحيا
حركة شعرية جتسد الوعي بضرورة التحديث انطالقا من الذات ومن قيمها 
املوروثة. وهي يف ذلك ال تنفصل عن جممل احلركات اإلصالحية اليت نشأت 
يف اجملتمع العريب خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر يف سعيها إىل 

 صوره املزدهرة.التجديد عن طريق استلهام النموذج القدمي يف ع
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 اخلصائص العامة حلركة اإلحياء الشعري:  (2

حركة  متيز  عامة  خصائص  استخالص  سابقا  ذكرانه  عما  ينتج 
اإلحياء الشعري ميكن تلخيصها يف: االرتباط ابلقدمي، والصدق يف التعبري، 

 والوظيفة التهذيبية واإلصالحية للشعر. 

لألغراض واملعاين يشمل هذا االرتباط تقليدا  االرتباط ابلقدمي:    -أ
 وتقليدا ألساليب التعبري، إضافة إىل استحضار املاضي وأجماده.

فقد نظم الشاعر اإلحيائي قصائده على األغراض القدمية من مدح 
وراثء وفخر... كما استحضر القيم التقليدية اليت كانت موضوعا للمدح 

واإلس العريب  الرتاث  والكرم، وشكل  والشجاعة  المي، والفخر كالفروسية 
بشكل عام، موضوعا لالستلهام وموضعا للمثل األعلى الذي دعا الشاعر 
أمحد  هبا  ُعرف  اليت  الشعرية،  املعارضات  وكانت  احتذائه.  إىل  اإلحيائي 

 شوقي بشكل خاص، منوذجا واضحا هلذا االرتباط ابلقدمي. 

القدمية وسيلة   التعبري  اإلحيائي أبساليب  الشاعر  ارتباط  وشكل 
العريب مما أصابه من احنطاط وابتذال يف األسلوب، عن   لتخليص الشعر 

طريق االحتفال أبساليب اإلبداع احلقيقية اليت تفسح جماال للخيال كالصور 
يعدونه  القدماء  ما كان  بعض  على  احلفاظ  طريق  وعن  البيانية،  الشعرية 
ضمن عناصر "عمود الشعر" اليت ال يقوم الشعر بدوهنا، وخاصة ما يتعلق 
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وزان الشعر وقوافيه، فنظم قصائده على األوزان املأثورة عند القدماء منها أب 
 وحافظ على مفهوم القافية ووحدهتا. 

القصائد  من  جاء كثري  القدمي  ابلنموذج  االرتباط  هذا  وبسبب 
األغراض  تعدد  على  يعتمد  الذي  القدمي  البناء  على  حمافظا  اإلحيائية 

لغزلية ومقدمة وصف الشيب. كما واالفتتاح ابملقدمات التقليدية كاملقدمة ا
أن اللغة اليت نظم عليها عدد من الشعراء، ويف مقدمتهم البارودي، كانت 

 مأخوذة من املعجم القدمي 

مل يكن استحضار النموذج القدمي تقليدا   الصدق يف التعبري:   -ب
استحضار هذا  بني  الشعر بشكل جيمع  وسيلة إلحياء  بل كان  له،  آليا 

ف جوانبه، وبني الصدق يف التعبري. وبسبب هذا الصدق النموذج، يف خمتل
تراجع املدح التكسيب بشكل ملموس مع شعراء هذه احلركة، ليحل حمله 
مدح أببعاد وطنية وقومية، كما تراجع احتفال الشعراء ابحملسنات البديعية 

 اليت كانت لديهم دليل تكلف وانعدام صدق التجربة. 

عد الوظيفة اإلصالحية للشعر ت  الوظيفة اإلصالحية للشعر:  -ج
ابلعصر  ارتباطه  عن  وتعبريا  جهة،  من  ابلقدمي،  اتصاله  أوجه  من  وجها 
وقضاايه، من جهة أخرى: ذلك أن الشعراء اإلحيائيني كانوا يسعون إىل 
إحياء وظيفة الشعر ومكانته اليت كانت له قدميا قبل أن يغرق يف أوحال 

لوظيفت الشعر  استعادة  وتعين  وسائل إصالح االحنطاط.  من  وسيلة  أنه  ه 
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النفس واجملتمع، مثلما عرب عن ذلك البارودي يف تقدميه لديوانه. وقد نتج 
عن ذلك حتول على مستوى مواضيع هذا الشعر، هبيمنة املواضيع الوطنية 
والقومية واخللقية واالجتماعية والدينية على جزء كبري منه، مع عدم التخلي 

 ذاتية اليت ترتبط بصدق التعبري الشعري. عن املواضيع الوجدانية وال

وأبرز أعالم اإلحياء الشعري الذين كانت هلم رايدة جتسيد هذه 
: حافظ إبراهيم وأمحد شوقي وأمحد حمرم اخلصائص يف شعرهم بعد البارودي

 ومجيل صدقي الزهاوي ومعروف الرصايف. 

 

 حممود سامي البارودي ورايدة حركة اإلحياء الشعري:  (3

( 1904- 1838كان الشاعر املصري حممود سامي البارودي ) 
ذا ثقافة عربية حمافظة، غري مطلع على اللغات األجنبية، حبيث تلقى تعليما 
دينيا، جبانب تكوينه العسكري. وقد أثر ذلك يف حياته السياسية كما أثر 
يف اجتاهه األديب: فقد جعله تكوينه العسكري ينضم إىل اجليش، ليكون 

 1879لك أحد زعماء الثورة العرابية اليت قادها أمحد عرايب سنة  بعد ذ 
تعرضه حملاولة  نتائج ذلك  العثمانية. وكان من  اهليمنة  التحرر من  هبدف 
اغتيال مث نفيه إىل سرنديب بعد دخول اإلجنليز إىل مصر. أما ثقافته احملافظة 
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م النموذج فقد جعلته رائدا حلركة اإلحياء الشعري اليت تنطلق من استلها
 القدمي من أجل جتديد الشعر العريب وإعادته إىل مكانته اليت كان عليها. 

وقد عرب البارودي عن توجهه اإلحيائي يف حتديده ملفهوم الشعر 
وقيمته ضمن تقدميه لديوانه، كما عرب عنه من خالل املمارسة الشعرية اليت 

واألغ املضامني  مستوى  على  اإلحيائي  الشعر  خلصائص  راض أسست 
 وأساليب التعبري. 

الستمرار  جمسدا  شعره  جاء  واملضامني  األغراض  مستوى  فعلى 
األغراض القدمية من غزل وهجاء وراثء وشوق ومدح ووصف وفخر... غري 
هذه  يطوّع  الشاعر  ابلواقع جعلت  الشعر  تربط  اليت  اإلحيائية  الغاية  أن 

ابمل مرتبطا  منها  فجاء كثري  الغاية،  لتلك  لتستجيب  وضوعات األغراض 
الوطنية واحلماسية، كما تراجع املدح التكسيب واكتسى املدح أبعادا وطنية 
املدحية  القصائد  من  وقيمه  معانيه  من  يستمد كثريا  وإن كان  وقومية، 

 القدمية. 

وعلى مستوى األسلوب حافظ البارودي على اللغة التقليدية اليت 
تستقي مادهتا من املعجم القدمي، كما احتفل ابلصور الشعرية البيانية، وقلت 
عند احملسنات البديعية اليت كانت دليل تكلف وعدم صدق يف التعبري، كما 

اء كامرئ اعتىن بنظم قصائده على البحور املأثورة عند فحول الشعراء القدم
القيس وأيب متام واملتنيب...وحافظ على وحدة القافية، مع اهتمامه بتصريع 
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مطالع القصائد أو تقفيتها، جراي على ما هو مشهور عند أولئك الشعراء. 
وجاء بناء قصائده مستجيبا هلذا التوجه أيضا حنو استلهام النموذج القدمي، 

يع املتعددة، مع إدخال شيء مبيل الشاعر إىل القصائد الطويلة ذات املواض
 من التجديد على هذا اجلانب ببداية التخلي عن املقدمات الغزلية والطللية.

إىل  يهدف  إصالحي  توجه  معربا عن  لقد كان شعره، ابجململ، 
جعل الشعر وسيلة إلحياء اجملتمع العريب وبعثه مما أصابه من موت ومجود، 

من رواسب االحنطاط.   كما يهدف إىل بعث هذا الشعر نفسه وختليصه
وهذا ما جعل مفهوم اإلحياء عنده ال يقف عند حدود تقليد القدمي، بل 
أيخذ من هذا القدمي ما جيدد به الشعر واحلياة، فانعكس ذلك على مستوى 
املضامني واألغراض واألساليب اليت جاءت معربة عن مفهوم التجديد من 

تجديد وبني اتباع منهج منطلق استلهام النموذج القدمي، فجمعت بني ال
 القدماء. 

النفس  هتذيب  إىل  منه  يهدف  الذي  اخللقي  شعره  مناذج  ومن 
 وإصالحها قوله يف مدح الصرب:

   صربت وما يف الصرب عار على الفت 
 إذا مل يكن فيه ُمعاٌب وال نُكرُ 

   ولو مل يكن يف الصرب أعدُل شاهد  
 على كرم األخالق ما مُحَد الصربُ 
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 د: وقوله يف الزه

 وهي من اجلهل بكم ساخرهْ     أهلتكم الدنيا عن اآلخرهْ 

 

 : 20حركة البعث واإلحياء يف النصف األول من القرن   (4

إذا كان البارودي رائد حركة اإلحياء الشعري ومؤسسها احلقيقي، 
لديوانه، فإن هذه  من خالل ما أنتجه من شعر وما عرب عنه يف تقدميه 

العشرين مع احلركة قد شهدت امتدادها خالل ال نصف األول من القرن 
عدد من الشعراء الذين محلوا لواءها يف املشرق العريب خاصة وأبرزهم: أمحد 

 شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصايف ومجيل صدقي الزهاوي.

( مرتبطا 1932-1868فقد كان الشاعر املصري أمحد شوقي )
واطالعه على اآلداب األروبية.  أبصول الثقافة العربية رغم إقامته مدة بفرنسا  

وأثر هذا على طبيعة إنتاجه الشعري مثلما أثرت عليه معاصرته للتحوالت 
العثمانية  الدولة  ضعف  من  عشر  التاسع  القرن  أواخر  مصر  يف  الكربى 
وحرب األتراك مع الروس والثورة العرابية واالحتالل اإلجنليزي ملصر. فجاء 

احلركة اليت بدأها البارودي، ممثال حلركة   شعره، بسبب ذلك كله، وبتأثري من 
 اإلحياء الشعري أببعادها اإلصالحية والتجديدية وارتباطها ابلقدمي. 
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وقد عرب شوقي عن هذا التوجه اإلحيائي من خالل املقدمة اليت 
وضعها لديوانه وأبرز فيها قيمة الشعر وضرورة جتديده، كما جاء شعره معربا 

اليت تتفق يف   عنه أيضا من خالل مجلة من  اخلصائص املوضوعية والفنية 
كثري من جوانبها مع ما جنده يف شعر البارودي، وتتفرد خبصائص أخرى 
القصائد،  العنواانت على  احلركة وأبرزها: إدخال  سامهت يف تطوير هذه 
ابستثناء قصائد الغزل )وهو ما مل يكن معروفا لدى الشعراء قبله(، وكثرة 

وابتداع موضوعات وأشكال جديدة يف الشعر كشعر ،  1املعارضات الشعرية
األطفال والشعر املسرحي، مع االنتقال ابللغة الشعرية إىل البساطة واالبتعاد 

 هبا عن تعقيد املعجم القدمي. 

فمن بني معارضاته الشعرية ميكننا اإلشارة إىل نونيته اليت يتشوق 
 فيها إىل مصر: 

 ى لواديك أم أنسى لوادينانشج      اي انئح الطلح أشباه عوادينا  

 وهي معارضة لقصيدة ابن زيدون النونية: 

 وانب عن طيب لقياان جتافينا أضحى التنائي بديالً عن تدانينا 
 شوقاً إليكم وال جفت مآقينا بنتم وبنا فما ابتلت جواحننا  

 ومن أشهر معارضاته: قصيدة "هنج الربدة": 
 

المعارضة في الشعر: أن ينظم الشاعر قصيدة على منوال قصيدة قديمة، فيحافظ على   1

 غرضها العام وعلى وزنها وقافيتها. 
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 أحل سفك دمي يف الشهر احلرم      رمي على القاع بني البان والعلم
الرسول صلى هللا عليه  البوصريي يف مدح  بردة  يعارض هبا  اليت 

 وسلم:
 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم        أمن تذكر جريان بذي سلم 

احلرب  األتراك يف  "انتصار  قصيدة  أيضا:  املعارضات  هذه  ومن 
 والسياسة" اليت مطلعها: 

  هللا أكرب كم يف الفتح من عجب 

 خالد الرتك جدد خالد العرباي  

 واليت يعارض هبا قصيدة أيب متام: 

  السيف أصدق أنباء من الكتب 

 يف حّده احلّد بني اجِلّد واللِعبِ 

 وقصيدة "مضناك" اليت مطلعها:

 وبكاه ورّحَم ُعوَُّدهُ  مضناك جفاه مرقدُه 

 واليت يعارض هبا قصيدة احلصري القريواين: 

 أقيام الساعة موعده؟  اي ليل الصب مت غدهُ 
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وبذلك يكون مفهوم اإلحياء عند أمحد شوقي قائما على حتقيق 
التجديد يف بعض اجلوانب مع االرتباط ابلرتاث العريب واستلهام النموذج 

 الشعري القدمي. 

آخرون  شعراء  شوقي،  جبانب  املشرق،  يف  احلركة  هذه  قاد  وقد 
( الذي 1936- 1863)  مجيل صدقي الزهاويأبرزهم: الشعر العراقي  

حدد "نزعته الشعرية" يف تقدميه لديوانه موضحا أهنا قائمة على الصدق يف 
وعلى  التكلف  على  والثورة  الناس  وحياة  ابلواقع  االرتباط  وعلى  التعبري 
التقاليد البالية. فجسد جزءا من هذا التجديد الذي دعا إليه من خالل 

ومنهم الشاعر العراقي  تنويع قوايف قصائده مع احلفاظ على وحدة الوزن.  
( الذي كان من أوائل الشعراء 1945- 1875)  معروف الرصايف أيضا  

بذلك للحركة  الوجود إىل شعرهم، ممهدا  التأمل يف  الذين أدخلوا مفهوم 
للكتابة  تصورها  أركان  أهم  من  عندها  التأمل  هذا  صار  اليت  الرومانسية 

( املعروف 1932- 1872الشعرية. ومنهم الشاعر املصري حافظ إبراهيم )
القدمية كاملدح  الشعرية بني األغراض  أغراضه  توزعت  الذي  النيل  بشاعر 
واهلجاء والغزل والراثء، واألغراض اجلديدة اليت ختض يف مواضيع السياسة 
أو مهوم احلياة اليومية ومهوم األمة ومظاهر التخلف يف اجملتمع، مع سريه، 

 والعناية ابلصور الشعرية البيانية  عموما، على هنج القدماء يف أساليب التعبري
 والتخلص من تكلف احملسنات البديعية. 
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وبذلك تكون حركة اإلحياء الشعري أول حركة جتديدية يف مسرية 
الشعر العريب احلديث، تنطلق من وعيها ابلرتاث الشعري والثقايف العريب 

اجملتمع لتجعل منه منطلقا حنو جتديد الشعر وإحياء وظيفته يف تغيري أحوال  
من  جزء كبري  مستوى  على  ظلت  قد  احلركة  هذه  وإذا كانت  واألمة. 
أمام  الباب  فتحت  قد  فإهنا  القدماء،  ملنهج  وفية  وأساليبها  مضامينها 
احلركات اليت تلتها وانطلقت منها لتواصل مسرية التجديد، ويف مقدمتها 

 احلركة الرومانسية ابجتاهاهتا ومدارسها املختلفة. 
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 : ي
 المحور الثان 

 منهج تحليل النص الشعري 

 

 املقدمة   أوال: ✓
 الغرض/املقصد  اثنيا: ✓
 اللغة الشعرية   اثلثا: ✓

 الصورة  -1
 الرتكيب   - 2
 اإليقاع  رابعا: ✓

 اإليقاع العروضي  -1
 املوازانت الصوتية  -2
 التفاعل النصي   خامسا: ✓
 اخلامتة  سادسا: ✓
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حتديد تقوم اخلطة املنهجية املقرتحة لتحليل النص الشعري على  
اختيار من بني االختيارات الكثرية املتاحة لذلك، يتمثل يف اعتماد الدراسة 
أن  يعين  وهذا  للنص.  والتداولية  السياقية  األبعاد  على  املنفتحة  البالغية 
الدراسة ستهتم مبكوانت النص البالغية مع حتليلها يف ضوء مقصد النص 

و  وثقافته  املؤلِّف  وشخصية  الواقع  ومعطيات  اليت وغرضه  الشعرية  احلركة 
 ميثلها...

 بغرض النصهذا التحليل سيتوجه إىل أربع مستوايت: يهتم أوهلما  
الشعري ومقصده، ويتوجه املستواين اآلخران إىل جانبني بالغيني يف النص، 

الرابع، وهو مستوىاللغة واإليقاعمها:   املستوى  أما  النصي  ،  ، التفاعل 
 ثقافة الشاعر.مع  خرى و النصوص األ مع  النص   تفاعل فينظر يف  

وعلى هذا األساس تتكون هذه اخلطة املنهجية من أربعة عناصر،  
 تضاف إليها كل من املقدمة واخلامتة. وميكن تقدميها على الشك التايل: 

 

 أوال: املقدمة 

تتضمن تقدميا عاما حول املوضوع يتضمن طرح اإلشكال املراد  
األساس النص  "عتبات"  على  الوقوف  مع  املوجز معاجلته  )التعريف  ية 
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ابلشاعر وعالقته ابحلركة الشعرية وعنوان القصيدة عند توافره(. وهكذا ميكن 
 تلخيص أبرز عناصرها فيما يلي:

تقدمي عام وموجز حول احلركة الشعرية اليت ينتمي إليها  −
 النص

 عتبات النص −
حتديد اإلشكال الذي ستتم معاجلته مع أبرز العناصر اليت  −

 العرض سيتم حتليلها يف  

 

 : املقصد  – اثنيا: الغرض  

األساس  ومقصده  الشعري  النص  املستوى حمتوى  هذا  حندد يف 
فالغرض يف  النص.  والتقليدية "غرض"  القدمية  القصائد  الذي يسمى يف 
تعريف القدماء هو املعىن األساس الذي تدور حوله معاين القصيدة وحيدد 

وقد مت تطوير الغاية من نظمها )كالفخر واملدح والراثء واهلجاء والغزل(.  
 "املقصد" فهوم يف الدراسات احلديثة وتوسيعه ليتحول إىل مفهوم  هذا امل 

الذي ينظر إىل حمتوى النص الشعري يف بعده التواصلي، أي من خالل 
 الرسالة، أو الدعوى، اليت حيملها إىل املتلقي. 
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وتكمن أمهية املقصد يف أنه عنصر سابق على وجود النص ذاته،  
الشاعر حتركه لكتابة النص وجعله مؤثرا  ألنه حيضر يف شكل دعوى لدى  

البالغية  النص  لعناصر  ها  يَعدُّ موجِّ فإنه  املتلقي. وبسبب كونه كذلك  يف 
ومكوانته األخرى، ليتم توظيفها لغايتني: إحدامها مجالية واألخرى "إقناعية" 

 تسعى إىل التأثري يف املتلقي وإقناعه مبحتوى الرسالة اليت حيملها النص. 

الغرض الشعري يبدو واضحا ومَصرَّحا به يف القصائد وإذا كان  
القدمية والقصائد اإلحيائية، فإنه أصبح منذ الرومانسية يكتسي نوعا من 
الغموض الذي يفرض على املتلقي مستوى ثقافيا ومعرفة ابلسياق إلدراكه. 
وهلذا السبب فإن حتديد املقصد يف كثري من القصائد املعاصرة ال حيضر يف 

لتحليل إال يف شكل "افرتاض" يتم التحقق منه أو نقضه مع استمرار بداية ا
عملية التحليل. وهكذا فإن حتليل املستوايت والعناصر األخرى، كاملعجم 
والصور الشعرية والتناص، جيب أن يكون دائم االرتباط هبذا العنصر املركزي 

 يف إنتاج النص الشعري وهو املقصد. 

 طرحها حول هذا املستوى:ومن أهم األسئلة اليت ميكن 

 ما املعاين اليت تعرب عنها القصيدة؟  −
 ما الرسالة اليت يسعى النص إىل إبالغها للمتلقي؟  −
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هل حتافظ القصيدة على مفهوم "الغرض" القدمي؟ )كما  −
األغراض  هذه  من  تتحرر  أم  اإلحيائية(  القصائد  يف 

 لتحمل مقاصد أخرى؟ 
ة اليت متثلها ما عالقة الغرض أو املقصد ابحلركة الشعري −

 القصيدة؟

 

 اثلثا: اللغة الشعرية 

خالل   من  دراستها  مها: تتم  جبانبني  منها  هنتم  خمتلفة  جوانب 
 . الصورة والرتكيب

 الصورة الشعرية   -1

الذي  التبسيطي  الطابع  لكن  الشعرية.  الصورة  تعريفات  تتعدد 
تسعى إليه هذه اخلطة يفرض تقدمي تعريف بسيط هلا حدده البالغي املغريب 
والنقدي"  البالغي  اخلطاب  يف  الشعرية  "الصورة  يف كتاب  الويل  حممد 
حيصرها يف الصورة القائمة على املشاهبة )التشبيه واالستعارة( ويستبعد بقية 
االستعماالت اجملازية للغة. يقول الويل: "ال حنتفظ من كل االستعماالت 
املتقدمة ملصطلح الصورة إال ابالستعمال الذي يقصرها على صور املشاهبة، 
أي التشبيه واالستعارة، منبهني إىل أن التمثيل والرمز ليسا إال نوعني ميكن 
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الفه هذا  االستعارة.  أو يف  التشبيه  يف  إما  مساه إدراجهما  ما  مع  يتفق  م 
 البالغيون املتقدمون: التشبيه واالستعارة". 

وهذا يعين أن التشبيه واالستعارة مها أساسا الصورة الشعرية. ويعد 
الرمز نوعا من أنواع االستعارة اليت حتل فيها لفظة حمل لفظة أخرى لوجود 

 تشابه بينهما.

املعاصر الشعر  الرمز يف الشعر احلديث، ويف  بشكل   لكن أمهية 
الصورة  رئيسن مها:  نوعني  الصورة يف  أنواع  تصنيف  نعيد  خاص، جتعلنا 

 البيانية والصورة الرمزية. 

 : تضم التشبيه واالستعارةالصورة البيانية −
تشمل الرموز املختلفة اليت تستعمل يف الشعر   والصورة الرمزية: −

التارخيية  والرموز  الطبيعية  الرموز  ومنها:  بشكل خاص،  املعاصر 
 رموز الدينية والرموز األسطورية...وال

وما مييز الصورة الرمزية عن غريها هو أهنا تسعى يف الغالب إىل 
بناء صورة كلية شاملة خترتق القصيدة من بدايتها إىل هنايتها. وهي من أهم 

 مظاهر التجديد يف لغة الشعر املعاصر. 

 وعلى هذا األساس تتم دراسة الصورة الشعرية من خالل املراحل
 التالية:
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 بيانية )تشبيه واستعارة( ورمزية  إىلتصنيفها   −
إىل تشبيه واستعارة مع حتليل مناذج منها   تصنيف الصور البيانية  −

نوع(  لكل  منوذجني  أو  واحد  بنموذج  االكتفاء  للطالب  )ميكن 
 واملقارنة بني نسبة استعمال كل منهما 

أسطورية... مع   – اترخيية    –إىل أنواع: طبيعية    تصنيف الرموز  −
حتليل مناذج منها وداللتها على ثقافة الشاعر )اإلكثار من الرموز 

مثال قد يكون دليال على الثقافة الدينية احملافظة للشاعر   الدينية
 أو على ارتباطه برتاث أمته...( 

عرب املقارنة والتحليل اللذين يتم القيام هبما يستخلص تقوميها:   −
الصورة.  نقداي حول  أو   تعكس مثال:    الطالب حكما  التجديد 

 ثقافة الشاعر اليت تعكسها...   – وظيفتها يف النص   –التقليد  

 : الحظةم

والشعر  اإلحياء  شعر  يف  البيانية  الصور  بدراسة  االكتفاء  ميكن 
الذات، ودراسة الصور الرمزية يف الشعر املعاصر إن كانت القصيدة حافلة 

 هبا.
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 الرتكيب  -2

ال  رتكيبنقرتح االستفادة من البالغتني القدمية واجلديدة لدراسة 
يف أبعاده التواصلية واحلجاجية )اإلقناعية(، أي يف عالقته مبتلقي اخلطاب، 

. وهكذا ابالنزايحات الرتكيبيةومن خالل ما يعرف يف البالغة اجلديدة  
 فإن دراسة األسلوب تتضمن الوقوف على العناصر التالية: 

و  − البالغية: اخلرب  اخلرب   أغراضه  أنواع  على  الوقوف  ذلك  ويعين 
وعالقتها ابملخاَطب، وعلى االنزايحات اليت تتمثل يف إلقاء اخلرب 
ألغراض بالغية تتجاوز جمرد اإلخبار )كالفخر يف شعر اإلحياء، 

 أو التعبري عن مهوم الذات...( 
وذلك بتصنيف األساليب اإلنشائية    اإلنشاء وأنواعه وأغراضه:  −

وما إ البالغية  أغراضها  على  الوقوف  مع  طلبية،  وغري  طلبية  ىل 
 حتققه من انزايح. 

وعالقتها    الضمائر: − استعماال  األكثر  الضمائر  رصد  يتم  حيث 
ابخلطاب: أهو خطاب موجه إىل الذات؟ )ويكون ذلك ابستعمال 
ضمري املتكلم غالبا أو ضمري املخاطب الذي يدل على املتكلم( 

خر؟ )ويكون ابستعمال ضمري املخاطب( أم أم هو موجه إىل اآل
 أنه حديث عن الغري؟ )ابستعمال ضمري الغائب(. 
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ابإلضافة إىل ما ميكن رصده من انزايحات   االنزايحات الرتكيبية:  −
يشمل  قد  االنزايح  فإن  واإلنشاء،  اخلرب  دالالت  مستوى  على 

طريق   عن  أيضا  الرتكييب  او   احلذف اجلانب  املبتدأ  )كحذف 
)كتقدمي املفعول به على الفاعل   التقدمي والتأخري املفعول به( أو  

تؤدي  االنزايحات  وهذه  اجلملة(.  على  اجلملة  شبه  تقدمي  أو 
وظائف داللية خمتلفة يتم حتديدها من خالل السياق أمهها توجيه 
انتباه املتلقي إىل عنصر من عناصر اخلطاب دون غريه من العناصر  

 خرى. األ

 : مالحظة

عندما ال يسمح وقت االمتحان بتحليل هذه العناصر كلها ميكن 
االكتفاء ابلوقوف عند مفهوم "االنزايح" وبيان بعض جتلياته على مستوى 

 داللة اخلرب واإلنشاء وعلى مستوى الرتكيب. 

 

 رابعا: اإليقاع 

االجتهادات   وبعض  العربية  البالغة  من  قدمته كل  مما  نستفيد 
اإليقاع البالغية   مها:  عنصرين  خالل  من  الشعر  إيقاع  لدراسة  اجلديدة 

 العروضي واملوازانت الصوتية.
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 اإليقاع العروضي:   -1

الشعر  شهده  الذي  التطور  لكن  والقافية.  الوزن  أساسا:  يضم 
 العريب املعاصر مع نظام التفعيلة جعلنا نضيف عنصرا اثلثا هو بنية البيت.

قته ابألوزان املفضلة عند القدماء، حندد فيه نوع البحر وعالالوزن:   −
الشعر  من  األوزان يف جزء  تعدد  على  وقوفنا  هذا  إىل  ونضيف 
احلديث، وخاصة يف الشعر املعاصر الذي يعد املزج بني األوزان 

 من أبرز عناصر التجديد فيه.
ويف شعر التفعيلة ننظر أيضا يف وفاء الشاعر ملا يسمى بتفعيالت 

أو   الصافية  التفعيلي البحور  الشعر  بكتابة  التجديد  هنجه منهج 
 على البحور املمزوجة. 

مع النظر يف حفاظ ،  حندد من خالهلا نوع القافية والروي القافية:   −
الشاعر على وحدهتا، وفاًء لتقاليد الشعر العريب، أو هنجه منهج 
ومعظم   الرومانسيني  الشعراء  بعض  عند  األمر  هو  التجديد كما 

 الشعراء املعاصرين. 
الذي مييل يف كثري   بشعر التفعيلةخيتص هذا العنصر  بنية البيت:   −

يتكون من عدد كبري من  الذي  الطويل  البيت  من األحيان إىل 
التفعيالت. وهو ما يعد عنصرا من عناصر التجديد اليت هنجها 

 الشعراء املعاصرون. 
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 املوازانت الصوتية:   -2

إيقاعيا وال تنتمي هي العناصر الصوتية اليت حتقق جتانسا وتوازان  
إىل عناصر اإليقاع العروضي. وهذه العناصر رصدت البالغة العربية معظمها 
ضمن ما يسمى ابلبديع )احملسنات البديعية اللفظية بشكل خاص(. وقد 
أعاد البالغي املغريب حممد العمري إعادة تصنيفها ضمن نوعني كبريين مها: 

 .التجنيس والرتصيع

الصوامت يف البيت أو القصيدة، ويدخل تكرار    ابلتجنيس ويقصد  
 الرتصيع ضمنها ما يعرف يف البالغة العربية ابجلناس أبنواعه املختلفة. أما  

 فهو تكرار الصوائت والصيغ الصرفية والرتكيبية والعروضية. 

هي:  مستوايت  ثالثة  دراستهما يف  تتم  الكبريان  النوعان  هذان 
 الرتاكم واملوقع والتفاعل. 

ا  - مستوى  أو لرتاكم  يف  البيت  يف  املرتاكمة  العناصر  حندد 
)كتكرار حروف معينة يف   جتنيسية القصيدة، سواء أكانت هذه العناصر  

البيت أو تكرار كلمات يف البيت أو القصيدة أو تكرار معظم حروف بعض 
أم   التام(  غري  ابجلناس  يعرف  فيما  الصيغ ترصيعية  الكلمات  )كتكرار 

 الصرفية والعروضية(. 

 : عامٌل/كاتب: ميزاهنما الصريف "فاعٌل"للرتصيع الصريفمثال  
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العروضي للرتصيع  عروضي مثال  وزن  على  جميء كلمتني  أو   ،
 واحد: كبري/يعوُد: وزهنما العروضي: "فعولن". 

املوقع(:    - )أو  الفضاء  مستوى  بني  ويف  التوازن  بدراسة  هنتم 
مة أو اجلملة أو العنصرين املتقابلني من حيث املوقع الذي حيتالنه يف الكل

)كتكرار حروف معينة يف أول أو آخر   التجنيس املوقعيالبيت. فندرس  
املتمثل يف ترصيع   والرتصيع املوقعي كلمتني متجاورتني، مثل: على/ عمل(  

املواقع العروضية )تقسيم كلمات البيت بشكل يوافق الوحدات العروضية( 
اجلملة(   عناصر  )تكرار  الرتكيبية  املواقع  املوقعيوالتأو  يف   سجيع  املتمثل 

موقعا  حتتالن  من كلمتني  حرفني  آخر  يتشابه  )حيث  والتقفية  التصريع 
 عروضيا واحدا يف آخر الشطر وآخر البيت(. 

الصويت/الداليل:    - التفاعل  مستوى  من ويف  ما جنده  ندرس 
تفاعل بني اجلانبني الصوت والداليل يف بعض الكلمات املتوازنة. ويتم ذلك 

ث خالل  هي: من  العربية  البالغة  حددهتا  اليت  التوازن  من  مظاهر  الثة 
املطابق. والتجنيس  االستعاري  والتجنيس  هنا   التضمني  سنكتفي  لكننا 

توتر بني اجلانبني الصوت والداليل، حيث يكون   وهو.  ابلتضمنيابالهتمام  
البيت منتهيا عروضيا وغري مكتمل دالليا. وقد عّد القدماء التضمني عيبا 

ع إىل من  عادة  مييل  القدمي  الشعر  جند  وهلذا  السبب.  هلذا  القوايف  يوب 
االتساق )أو استقالل كل بيت بنفسه عروضيا ودالليا( ويقل فيه التضمني. 
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وقد حدد القدماء للتضمني أنواعا أقبحها عندهم: "تضمني االفتقار" الذي 
تركيبيا ودالليا. لكنهم ذكرو  بعده  ما  البيت مفتقرا إىل  فيه  أنواعا يكون  ا 

أخرى أخّف عيبا، منها: "تضمني االقتضاء" الذي يكون فيه البيت متعلقا 
معنواي مبا بعده، لكنه مع ذلك ميكنه االستغناء عنه فتحافظ اجلملة على 

 عناصرها كاملة. 

اجلانبني  بني  توترا  الذي حيقق  التضمني  أن  استنتاجه من هذا  وما ميكن 
األول املسمى تضمني االفتقار، كما أن جتنب الصوت والداليل هو النوع  

الشاعر هلذا النوع يدل على حفاظه على منهج القدماء يف تفضيل استقالل 
البيت )االتساق(. وهلذا نالحظ أن التضمني يعّد من أبرز جوانب التجديد 

عرب عن مفهوم التفاعل ويستمد أمهيته اإليقاعية من كونه ي  يف شعر التفعيلة.
 بني التوازن الصوت والتوتر الداليل. مع  جيلكونه 

 : مالحظة

ُتدرس املوازانت الصوتية من خالل املستوايت الثالث اليت متت 
اإلشارة إليها: الرتاكم والفضاء والتفاعل. ويكفي الطالَب أن يذكر مثاال 
)الرتاكم  والثاين  األول  املستويني  يف  والرتصيع  التجنيس  من  لكل  واحدا 

)التضمني( يف حال   الصوت الداليل    واحدا للتفاعل والفضاء( ويذكر مثاال 
 وجوده يف النص. 
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ليس جمرد عنصر  أنه  الشعري عامة  اإليقاع  قوله عن  وما ميكن 
مجايل ذي وظيفة جتميلية، بل هو مرتبط ارتباطا شديدا مبقصد النص. أي 
النص  بدعوى  إلقناعه  املتلقي  يف  التأثري  يف  تتمثل  إقناعية  وظيفة  له  أن 

وظيفتني ومقصده تؤدي  إيقاعية  عناصر  من  النص  يف  ما  أن كل  أي   .
الصوت  االنسجام  حتقيق  يف  تتمثل  اليت  اجلمالية  الوظيفة  مها:  متالزمتني 
وإغناء اجلانب املوسيقي، والوظيفة اإلقناعية اليت تتمثل يف التأثري يف املتلقي 

 وإقناعه مبقصد النص. 

 

 التفاعل النصي خامسا:  

تعلُّق نص بنصوص أخرى سابقة.   النصي عن   يعرب مفهوم التفاعل 
فكل نص شعري تساهم يف تكوُّنه عوامل متعددة منها ثقافة الشاعر وطبيعة 
النصوص اليت أتثر هبا. ولذلك فإن تكوين معرفة حول النص الشعري ال 
 ميكن أن تتم مبعزل عن معرفة النصوص املختلفة اليت سامهت يف تكوينه

نص الشعري نفسه وسيلة ملعرفة هذه النصوص الغائبة . ويعّد الواملتفاعلة معه
اليت حتضر فيه وترتك أثرها بشكل ميّكن القارئ من إدراكها. وهذا ما جيعل 
قارئ الشعر مطالَبا بتوسيع ثقافته واطالعه حت يتمكن من تكوين معرفة 
 حول النص الشعري، ألن قراءته له هي قراءة للنصوص اليت أتثر هبا أيضا. 
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الشعري  النص  داخل  السابقة  النصوص  أثر  حضور  ويتخذ 
شكلني: أحدمها غري مباشر واآلخر مباشر. الشكل األول )غري املباشر( 
واألسلوب  الشعرية  والصورة  البالغية كاملعجم  العناصر  بعض  يف  نلمسه 
واإليقاع... أما الشكل الثاين )املباشر( فيحضر فيه هذا النص عن طريق 

ى استحضارا جزئيا أو كليا، وذلك مبحاكاة الشاعر استحضار نصوص أخر 
نصا بعينه أو ابقتباس أجزاء من نصوص خمتلفة يوظفها يف قصيدته. وهذا 
النص الشعري(  املباشر للنصوص األخرى داخل  الثاين )احلضور  الشكل 

الذي سنهتم به، مع اإلشارة إىل أن الشكل األول املتمثل يف لغة النص هو  
 .  دراسة تفاعل النص مع نصوص أخرىله أمهيته أيضا يف 

املباشر قد يتخذ شكل  ويدل ما سبق على أن   حماكاة التفاعل 
اليت حتضر يف جزء كبري من   ابملعارضة كّلّية لنص سابق. وهذا ما يُعرف  

الشعر القدمي وعند شعراء اإلحياء، وخاصة عند أمحد شوقي. وهي دليل 
يف تقليد القدمي عن طريق   واضح على ثقافة الشاعر احملافظة وعلى هنجه 

 احملاكاة الكلية لنماذجه. 

وذلك ابستحضار   "التناص"، غري أن هذا احلضور قد يتخذ طابع  
نصوص أو أجزاء منها وتضمينها يف القصيدة. وهذا الشكل يَعد دليال على 
 نوع الثقافة اليت ينطلق منها الشاعر، لكنه ليس دليال على التقليد لسببني: 
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الشاعر قد يستحضر نصوصا من مرجعيات أوهلما أن   −
الكرمي   القرآن  قصيدته:  يف  القدمي    –خمتلفة   –الشعر 

 النصوص التارخيية...   –الشعر احلديث  
واثنيهما أن استحضار الشاعر هذه النصوص يكون يف  −

مع  تنسجم  وداللية  مجالية  لغاايت  األحيان  من  كثري 
 غرض القصيدة أو مقصدها. 

الش يف  جند  السبب  التجديد وهلذا  إىل  مييل  الذي  املعاصر،  عر 
وتوظيفا كثريا  املعارضة،  عن  استغناء  القدمي،  النموذج  تقليد  من  والتحرر 

 للتناص الذي يؤدي وظائف مجالية وإقناعية خمتلفة. 

وقد حضر التناص يف الشعر القدمي أبشكال متعددة أبرزها ما كان 
واالقتباس الشعرية  القدماء ابلسرقات  لدى  . وهلذا كان لتضمنيوا  معروفا 

اهتمام القدماء موجها حنو الكشف عن سرقات الشعراء أو تعيني مواطن 
االقتباس من القرآن الكرمي أو احلديث النبوي أو غريها من األشكال. لكن 
البحث يف التناص قد اختذ اآلن أبعادا خمتلفة تتوجه حنو اكتشاف وظائفه 

ل من سياقه األصلي إىل داخل النص. ذلك أن النص الغائب حينما ينتق
وتواصلية جديدة  وداللية  له وظائف مجالية  تصبح  الشعري  النص  سياق 

 تنسجم مع موضوع النص الشعري ومقصده. 
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ويستدعي البحث يف التناص داخل الشعر احلديث إجناز عمليات 
 متالزمة هي: 

مع  − استحضارها،  يتم  اليت  الغائبة  النصوص  حتديد 
شعر   – ذت منها )قرآن  تصنيفها حسب املصادر اليت أخ

 قدمي...( 
النص  − سياق  داخل  النصوص  هذه  وظائف  حتديد 

ما عالقة  استحضار كل نص؟  من  الغاية  )ما  الشعري 
 ذلك مبحتوى النص ومقصده؟(

استخالص املرجعيات الثقافية اليت ينطلق منها الشاعر،  −
 وعالقتها ابحلركة الشعرية اليت ينتمي إليها النص. 

 

 سادسا: اخلامتة

الصة ملا مت إجنازه يف العرض مع تقدمي حكم يتضمن إجابة هي خ
 عن اإلشكال الذي مت طرحه يف املقدمة. 
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 : لثالمحور الثا

 

ي 
 حركة الشعر الذان 

 

 التعريف ابحلركة الرومانسية (1
مطران  (2 خليل  احلركة    مطران  العريب وبداية  الشعر  يف  الرومانسية 

 احلديث 
 مدارس احلركة الرومانسية  (3
 اخلصائص العامة للحركة الرومانسية العربية (4

 

 

 

 



ات الشعر الحديث     محاضر
 الفصل الثانر

46 
 

 التعريف ابحلركة الرومانسية:  (1

اليت   Romanاشتقت كلمة "الرومانسية" من الكلمة الالتينية  
الفروسية،  قصص  عشر  الثامن  القرن  يف  تعين  فقد كانت  القصة:  تعين 
واستعملت يف مقابل األدب الكالسي، مث انتقل معناها بعد ذلك للداللة 
على األدب اجلديد الذي تتجسد فيه العواطف ورفض الواقع واحللم بواقع  

 . أفضل، يف مقابل األدب الكالسي الذي كان قائما على حماكاة القدمي

وقد نشأت الرومانسية يف أورواب معاصرة للثورات االجتماعية، ويف 
( الفرنسية  الثورة  ارتباطها 1799-1789مقدمتها  ذلك  عن  فنتج   ،)

الذات  حترير  إىل  ودعوهتا  األدبية،  التقاليد  فيها  مبا  التقاليد  على  ابلثورة 
 اإلنسانية من سلطة اإلقطاع والكنيسة والسياسة.

احلركة   فإن  إىل وهلذا  الغريب  األدب  من  تسربت  اليت  الرومانسية 
األدب العريب هي يف احلقيقة أكثر من حركة أدبية: فهي حركة فكرية تقوم 
على متجيد الذات اإلنسانية وإعادة االعتبار إليها، كما تتبىن الثورة على 
التقاليد اليت رسخها العصر الكالسي حمتميا بسلطة "العقل" وقوانينه. وقد  

ذه املبادئ على جمال اإلبداع األديب الرومانسي فجاء مرتبطا انعكست ه
الذات  متجيد  وإىل  التجديد  إىل  والدعوة  الكالسية  تقاليد  على  ابلتمرد 
والعاطفة اإلنسانية والعودة إىل الطبيعة بوصفها رمزا للصفاء الذي يتجسد 

 فيه صفاء الذات أيضا. 
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( وبداية احلركة 1949-1871مطران خليل مطران ) (2
 الرومانسية يف الشعر العريب احلديث:

لبناين هاجر  القطرين شاعر  امللقب بشاعر  مطران خليل مطران 
إىل مصر بسبب قصيدة ثورية قاهلا يف انتقاد احلكم العثماين، ليستقر هبا 
كشأن كثري من املثقفني ورجال األعمال امللقبني بشوام مصر، وكان يتقن 

العربية والفرنسية، فساهم الفرنسي    اللغتني  انفتاحه على األدب  ذلك يف 
الذي كان مهدا من مهود الرومانسية الغربية مع أدابء أمثال فيكتور هوجو 

 وشاتوبراين والمارتني... 

اجملتمع  بقضااي  مرتبطا  إحيائيا  شاعرا  جتربته  مطران  بدأ  وقد 
دعوة  تبين  إىل  يتحول  أن  قبل  التعبري،  يف  القدماء  أساليب  ومستلهما 

لثورة على تقاليد الكتابة. وقد جعل ذلك عددا من الباحثني التجديد وا
يرفض أتثري  الذي  العقاد  العربية. وهو ما خيالفه  للرومانسية  يعّدونه رائدا 
الشاميني يف نشأة املذهب الرومانسي يف مصر، وذلك يف قوله: "واألستاذ 

عده مطران علم وحده يف جيله، لكنه مل يؤثر بعبارته أو بروحه فيمن أتى ب
من املصريني، ألن هؤالء كانوا يطلعون على األدب العريب القدمي من مصدره 
اإلجنليزية"  والسيما  الكثرية،  مصادره  من  األرويب  األدب  على  ويطلعون 

 )شعراء مصر وبيئاهتم، العقاد(. 
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وقد سار مطران على هنج شعراء عصره يف وضع مقدمة لديوانه  
م أسس  فيه  يبسط  موجز"  "بيان  شكل  على على  القائم  الشعري  ذهبه 

الصدق وعدم التنكر للقدمي، وإن كان شعره ال يسري كله على هنج هذا 
القدمي )انظر "بيان موجز" ضمن نصوص حركة الشعر الذات(، ليقول يف 
الشعراء  ملذهب  وخمالفة  جتديد  من  عليه  يسري  ما  موضحا  آخر  موضع 

حتما خطتنا، بل السابقني: "إن خطة العرب يف الشعر ال جيب أن تكون 
للعرب عصرهم ولنا عصران، وهلم آداهبم وأخالقهم وحاجاهتم وعلومهم، ولنا 
آدابنا وأخالقنا وحاجاتنا وعلومنا. وهلذا وجب أن يكون شعران ممثال لتصوران 
حمتذاي  قوالبهم،  يف  مفرغا  وإن كان  وشعورهم،  لتصورهم  ال  وشعوران، 

 مذاهبهم اللفظية". 

يف  جيسد  أن  مطران  بني وحاول  ميزج  الذي  التصور  هذا  شعره   
االستجابة لتحوالت العصر مع عدم التنكر ألساليب القدماء، فجاء هذا 
الشعر ليمثل مرحلة وسطى بني احلركتني اإلحيائية والرومانسية، مبزجه بني 
مقومات الكتابة القدمية وما يتطلبه العصر من جتديد. فكان من أبرز مظاهر 

مبوضوع الطبيعة وابلنزعة القصصية يف الشعر. وقد التجديد لديه: اهتمامه 
التوجه  تبنوا  الذين  اآلخرين  املصريني  الشعراء  يف  الطبيعة  حنو  توجهه  أثر 
طه  وعلي حممود  وإبراهيم انجي  أيب شادي  أمحد زكي  أمثال  الرومانسي 

 وعبد الرمحن شكري. 
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 مدارس احلركة الرومانسية  (3

رة إىل ذلك، حركة مجاعية إذا كانت حركة اإلحياء، كما متت اإلشا
ساهم فيها عدد من الشعراء الذين يشرتكون يف جمموعة من أسس الكتابة 
حنو  اجلماعي  التوجه  هذا  رسخت  قد  الرومانسية  احلركة  فإن  الشعرية، 
الشعرية.  يتبلور فيها مفهوم اجلماعة  التطوير، فكانت أول حركة حتديثية 

احلركة بنصيب وافر يف وقد سامهت اجلماعات اليت نشأت يف ظل هذه  
للحركة  خصائص  عمومها  يف  شكلت  لإلبداع،  مشرتكة  قواعد  وضع 
الرومانسية العربية. وتتمثل اجلماعات أو املدارس الشعرية اليت قادت هذه 
الديوان ومدرسة  األمريكي ومدرسة  املهجر  احلركة يف ثالثة هي: مدرسة 

 أبولو. 

 

 أوال: مدرسة املهجر األمريكي:

عدد من الشعراء العرب الذين هاجروا إىل القارة   نشأت على يد 
األمريكية. ومتتاز ابالنفتاح لتأثر روادها ابألفكار الغربية عن الشعر، كما 
أن حياة املهجر سامهت يف شيوع املعاين الذاتية املعربة عن احلزن والوحدة 

 يف شعرهم. وتنقسم هذه املدرسة إىل: مهجر جنويب ومهجر مشايل. 
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مما يشرتك فيه شعراء املهجرْين من تعبري عن الوجدان،   وعلى الرغم 
فإن بينهما اختالفات ميكن إمجاهلا يف هيمنة النزعة اإلنسانية عند الشماليني 
يف مقابل النزعة القومية عند اجلنوبيني، وجرأة الشماليني يف التجديد ويف 

 لشعر. مزج الفلسفة ابلشعر، مع كون شعراء املهجر اجلنويب أكثر إنتاجا ل

كان أعالمه من الشعراء الذين هاجروا إىل املهجر اجلنويب:  -1
بلدان أمريكا اجلنوبية كالشقيقني فوزي وشفيق املعلوف ورشيد سليم اخلوري 
ونظري زيتون وجورج صيدح وإلياس فرحات. وقد جتمع هؤالء الشعراء يف 

علوف مجعية أطلقوا عليها اسم "العصبة األندلسية" اليت أسسها ميشال م 
. وعلى الرغم من اإلنتاج الشعري الغزير 1933يف ساو ابولو ابلربازيل سنة  

الذي خّلفه شعراء املهجر اجلنويب فإنه مل يقدم شيئا كبريا يف جمال جتديد 
 الشعر ومل يكن يف مستوى التأثري الذي مارسه شعراء املهجر الشمايل. 

الشمايل:    -2 ال املهجر  إىل  هاجرا  الذين  الشعراء  والايت ضم 
املتحدة أمثال: أمني الرحياين وجربان خليل جربان وميخائيل نعيمة وإيليا 
أيوب. وقد جتمع هؤالء  وندرة حداد ورشيد  أبو ماضي ونسيب عريضة 

بنيويورك خنبة   1920الشعراء يف مجعية "الرابطة القلمية" اليت أسسها سنة  
ندرة حداد ورشيد من الشعراء أبرزهم: جربان خليل جربان وميخائيل نعيمة و 

أيوب وإيليا أبو ماضي، وانتخبوا جربان رئيسا هلا. وجعلت الرابطة من بني 
أهدافها: خدمة اللغة العربية وتوحيد نظرة املهجريني إىل الشعر وإىل قضية 
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التجديد. وقد أبدع شعراء الرابطة يف كتابة الشعر والنثر، مع انقسام كتاابهتم 
تصورا عن الشعر )ككتاب الغرابل لنعيمة( النثرية إىل: قسم نقدي يقدم  

وقسم فين إبداعي متثله قصيدة النثر اليت اشتهر هبا عدد من الشعراء أبرزهم: 
 جربان وأمني الرحياين. 

رائدا لقصيدة النثر يف األدب العريب، حيث   أمني الرحيان وقد كان  
ه حول أتثرت دعوته ابلشعر الغريب، حت لقب أبيب الشعر املنثور )انظر نص

الشعر املنثور(، كما عرف بدعوته إىل التجديد ومحلته على التقليد يف األدب 
 واحلياة وعلى الرؤية املأساوية اليت شاعت عند كثري من الشعراء الرومانسيني. 

ينطلق أيضا من هذا التوجه حنو التجديد والثورة على   جربان وكان  
التقاليد، يساعده يف ذلك العامل اجلغرايف املتمثل يف البعد عن حراس الثقافة 
ملا كان  معارض  موقف  هلم  الذين كان  الرافعي  أمثال  من  التقليدية 
الرومانسيون املصريون يدعون إليه من جتديد. ومن مثة ساهم جربان بقدر 

جتديد الشعر العريب احلديث، فتنوعت كتاابته اإلبداعية بني الشعر   كبري يف 
والقصة واملقالة واملوعظة واملسرحية وقصيدة النثر، ليكون أكثر ما كتبه نثرا، 
كما كان أدبه مثاال للتعبري عن العقيدة املسيحية )جبانب ميخائيل نعيمة( 

 حيث أتثرت كتاابته النثرية أبسلوب الكتاب املقدس. 

الكتابة اإلحيائية  وج اء شعره منوذجا للتجديد واخلروج عن منط 
 على املستويني املضموين والفين: 
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فعلى مستوى املضمون كان من أبرز الشعراء الذين جسدوا مفهوم 
وحدة الوجود الذي يعين توحد اإلنسان ابلطبيعة والكون، واختاذ التأمل يف 
الشاعر من  الوجود. وهو ما ميثل جتديدا يف موقف  الذات وسيلة ملعرفة 
الطبيعة اليت مل تعد فقط مصدرا للجمال الظاهر، بل صارت مكمنا ألسرار 
الوجود ومصدرا للفطرة اليت مل تلوثها حياة اإلنسان. ومن هنا كان ارتباطه 
ابلطبيعة سببا يف جعل شعره مطبوعا مبوضوع الثنائيات اليت حتوم حول اخلري 
الذي متثله الطبيعة والشر الذي ميثله اإلنسان. وهو ما يتجلى بشكل واضح 

عاملني مفضال اللجوء يف قصيدة "املواكب" اليت يقابل فيها الشاعر بني ال
 إىل الطبيعة مكمن الفطرة والنقاء.

وكان جربان، ابإلضافة إىل ما ذُكر من جتديد يف املضمون الذات 
املرتبط ابلطبيعة، من أكثر الشعراء الرومانسيني جتسيدا للتفلسف يف الشعر، 
إذ جعله وسيلة للتأمل يف الوجود ويف قيمة اإلنسان وقضااي املصري. هذا 

 شعراء آخرين أبرزهم: ميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي.  جبانب 

وعلى املستوى الفين مثل جربان منوذجا للثورة على اللغة التقليدية 
اليت امتاز هبا شعر اإلحياء. وقد عرب عن نزعته التجديدية تلك يف مقالته 
)لكم لغتكم ويل لغيت( اليت دعا فيها الشعراء إىل التحرر من لغة القدماء 

ومهومها. واب للذات  تستجيب  فيها،  تكلُّف  ال  عفوية  بسيطة  لغة  تداع 
وبذلك جاءت لغة قصائده ممتازة خباصية البساطة والبعد عن التعقيد، فكان 
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فقد  اإليقاعي  اجلانب  أما  اليت جسدها.  التجديد  أهم مظاهر  ذلك من 
 حافظ فيه عموما على قواعد العروض ومل حيقق جتديدا إال يف تنويع القوايف 

 املرتبط بنظام املقاطع، كغريه من الشعراء الرومانسيني. 

عن التوجه الرومانسي عن طريق التأمل يف   ميخائيل نعيمة وعرب  
الذات والكون وإلغاء العقل، وجعل غاية الشعر هي التعبري عن النفس. 
التجديد ويثور  الشعر واألدب، يدافع من خالهلا عن  وله آراء نقدية يف 

 يدية يف اللغة واإليقاع، مجعها يف كتاب "الغرابل".على النزعة التقل

 

 اثنيا: مجاعة الديوان 

هي مجاعة مصرية أسسها عباس حممود العقاد وعبد الرمحن شكري 
وإبراهيم عبد القادر املازين. وتنسب إىل كتاب "الديوان يف األدب والنقد" 

سنة   واملازين  العقاد  من  أصدره كل  جتدي1921الذي  غايته  وجعال  د ، 
الشعر واالنتقال به إىل عهد جديد. وقد استفاد شعراء الديوان يف كتاابهتم 
النقدية من النقد الغريب والتقوا حول فكرة التجديد وضرورة جتاوز النموذج 
اإلحيائي الذي كان جيسده أمحد شوقي. ومن مث جعل العقاد من هجومه 

لذي يرتبط فيه  العنيف على شوقي ومذهبه وسيلة لإلقناع مبذهبه اجلديد ا
الشعر ابلصدق يف التعبري عن النفس وجماراة العصر والبعد عن التقليد الذي 
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كان شوقي ميثله بكثرة معارضاته. وقد أشار العقاد يف تقدميه لديوان املازين 
إىل أبرز مظاهر التجديد اليت ميتاز هبا شعر هذه املدرسة واملتمثل يف جتديد 

 اهلا، إضافة إىل جتديده يف املعاين واللغة. القوايف عن طريق تنويعها وإرس

لكن املتأمل ملا أجنزه شعراء هذه املدرسة يالحظ أن أهم ما حققوه 
يتمثل يف املوضوع الذات وتنويع القوايف ضمن النظام املقطعي، مع االحتفال 

 بعنصر اخليال والصور الشعرية واللغة اجملازية. 

 

 اثلثا: مجاعة أبولو 

أ جملة  إىل  سنة تنسب  شادي  أبو  زكي  أمحد  أسسها  اليت  بولو 
اجلماعة أمحد شوقي أول رئيس هلا، لكنها 1932 اختارت هذه  وقد   .

رفعت شعار التجديد يف الشعر، فأدى ذلك إىل تعرضها هلجوم عنيف من 
اليت كان  الديوان  وجبهة  للتقليد،  الرافضني  احملافظني  جبهة  جبهتني مها: 

مر إىل التوقف عن الصدور بعد عامني فقط يتزعمها العقاد، فانتهى هبا األ 
 من صدور أول عدد منها. 

أبرز روادها: أمحد زكي أبو شادي وأبو القاسم الشايب وعبد املعطي 
 اهلمشري وعلي حممود طه وإبراهيم انجي. 
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مارس شعراؤها التجديد الشعري يف خمتلف مستوايته، حيث ألف 
اإلجنليزية إلقامته يف بريطانيا، كما فن األوبرا، متأثرا فيه ابلثقافة    أبو شادي

الشعرية، مثلما فعل يف "أوبرا  املوسيقية والكتابة  الكتابة  املزج بني  جرب 
اآلهلة"، إضافة إىل بعض حماوالته يف الشعر املرسل مثلما فعل أيضا عبد 

 الرمحن شكري والزهاوي. 

 أمهية للخيال الشعري ودعا إىل االبتعاد   أبو القاسم الشايبوأعطى  
عن تصوير مظاهر األشياء، وإىل االهتمام مبا وراء الظاهر، فعرب عن ذلك 
عن  معربا  جاء  فقد  شعره  أما  العرب".  عند  الشعري  "اخليال  يف كتابه 
الوجدان، ممجدا العاطفة، فتجسد فيه جانبان: جانب يرتبط فيه ابلواقع  

رجة وحيمل روحا ثورية متفائلة، وجانب آخر يعكس حزان عميقا يصل إىل د
اليأس الذي يدفعه إىل االنطواء على الذات واهلروب إىل الطبيعة من عامل 
اليت رسختها  الرومانسية  املعاين  يراه ملواث. وبذلك يكون قد أضاف إىل 
فجاءت  واألمة،  الشعب  بواقع  ارتباطه  على  تدل  معاين  املهجر  مدرسة 

االستبداد، رومانسيته يف جانب منها رومانسية ثورية تصرخ يف وجه الظلم و 
 وتربط التحرر يف جمال األدب بتحرر اإلنسان من الظلم. 

يتمثل يف بساطة  الفين  التجديد  وكان لشعر الشايب نصيب من 
اللغة واملعجم املرتبط ابلوجدان والطبيعة والسياسة، إضافة إىل توسيع جمال 
اخليال بتوظيف الرمز، كما يف قصيدتيه: "هكذا غىن برومثيوس" و"فلسفة 
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بان املقدس"، مع اقتصار التجديد اإليقاعي على تنويع القوايف، كشأن الثع
 جل الشعراء الرومانسيني.

واخلالصة أن شعر أبولو، مع الشايب خاصة، كان خطوة كبرية يف 
جتديد الشعر العريب احلديث وربط التجربة الذاتية بواقع األمة مع احلفاظ 

ديد على تنويع القوايف وامليل على ثوابت اإليقاع الشعري واالقتصار يف التج 
 حنو األوزان اخلفيفة واجملزوءة. 

 

 اخلصائص العامة للحركة الرومانسية العربية  (4

من  بتأثري  نشأت  جتديدية  حركة  الرومانسية  احلركة  لقد كانت 
الرومانسية الغربية، وتبنت املفاهيم الغربية حول حتديث الشعر. وهو ما جتلى 

 وحدة القافية. يف كتابة قصيدة النثر وحتطيم

وقد سار شعراؤها على التقليد الذي أنشأه بعض شعراء اإلحياء 
تصورهم  فيها  يقدمون  لدواوينهم  مقدمات  بكتابة  وشوقي  كالبارودي 
للشعر، أو كتابة هذه املقدمات من قبل شعراء ينتمون إىل اجلماعة نفسها 

 )مثلما فعل العقاد يف تقدميه لديوان املازين(. 

احلركة مل تواكب ثورات اجتماعية تضفي شرعية شعبية  غري أن هذه  
على مناداهتا ابحلرية، كما هو شأن الرومانسية الغربية اليت واكبت ثورات 
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فيها مقتصرا على  الثورة  مفهوم  األمر جعل  الفرنسية. وهذا  الثورة  أبرزها 
اإلبداع الشعري ومنفصال عن ثورة اإلنسان وحتريره من العبودية واالستبداد 

واألساليب و  املضامني واألشكال  غايتها جتاوز  منتهى  التخلف، فجعلت 
 الفنية للشعر اإلحيائي. 

املتعلق  الذات  املوضوع  مضامينها  على  هيمن  لذلك،  ونتيجة 
بعاطفة الشاعر وعالقته ابملرأة، وما يعيشه من آالم وأحزان، مع االبتعاد 

قيميت اخلري والشر عن الواقع االجتماعي واحلديث عن قيم إنسانية عامة ك
وقيمة اجلمال، واهلروب إىل الطبيعة واالنطواء على النفس والتعبري عن اليأس 

 من احلياة. 

الفين فقد متكنت من جتديد بعض جوانبه إبعطاء  املستوى  أما 
أمهية للخيال والصور الشعرية وتنويع القوايف واختيار األوزان اخلفيفة واجملزوءة 

ل القدمي الذي ينتقل فيه الشاعر من موضوع وختليص القصيدة من اهليك
آلخر، وحتقيق وحدة املوضوع الذات. وظلت حماِفظة يف جوانب أخرى على 

 النموذج القدمي للشعر، وعلى النظام العروضي خاصة. 
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 حركة الشعر المعارص

 أوال: النشأة والتسمية 

 اثنيا: امتداد احلركة 

 اثلثا: اخلصائص املوضوعية والفنية حلركة الشعر العريب املعاصر
 اخلصائص املوضوعية  .1
 اخلصائص الفنية  .2
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 أوال: النشأة والتسمية 

يطلق مصطلح الشعر املعاصر على احلركة الشعرية اليت بدأت مع 
السابقتني  التجديديتني  للحركتني  جتاوزا  بوصفها  العشرين  القرن  منتصف 
الرومانسية(. ويؤرَّخ لبداية هذه احلركة عادة بسنة  )حركة اإلحياء واحلركة 

حني كتب الشاعران العراقيان انزك املالئكة وبدر شاكر السياب   1947
قصيدتيهما: "الكولريا" و"هل كان حبا" اللتني كسرات بنية البيت الشعري 
ذي الشطرين، وإن كان عدد من النقاد يرون أن بداية احلركة تعود إىل ما 

 قبل ظهور هاتني القصيدتني. 

الشعرية  احلركة  هذه  تسمية  يف  والباحثون  النقاد  اختلف  وقد 
الشاعرين: أمحد املعداوي ويوسف اخلال   اجلديدة، فأطلق عليها كل من 

اسم "الشعر احلديث"، ومساها حممد النويهي "الشعر املنطلق" داللة على 
حتررها من نظام البيت ذي الشطرين، أما انزك املالئكة فسمتها "الشعر 
احلر" و"الشعر املعاصر". وهذه التسمية األخرية جندها عند انقدين آخرين 

كتابه "الشعر العريب املعاصر: قضاايه مها حممد بنيس وعز الدين إمساعيل يف  
وظواهره الفنية واملعنوية". وقد وصف عز الدين إمساعيل هذه احلركة أيضا 
الشعر  حبركة  تسميتها  جاءت  هنا  ومن  التفعيلة.  نظام  على  تقوم  أبهنا 

 التفعيلي...
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غري أن اختالف الشعراء والنقاد حول تسمية هذه احلركة الشعرية 
فاقهم حول كون بدايتها احلقيقية تعود إىل منتصف القرن اجلديدة ال ينفي ات

العشرين، وحول كوهنا قد أحدثت تطورا عنيفا يف مسرية الشعر العريب ملا 
 حققته من جتديد مل يسبق حلركة شعرية أخرى أن حققته. 

وقد سامهت عوامل متعددة، اترخيية وثقافية واجتماعية، يف ظهور 
 ف القرن العشرين، أبرزها: حركة الشعر املعاصر خالل منتص

بتكرار   هناية التجربة الرومانسية اليت وصلت إىل طريق مسدود −
معاين اليأس واهلروب من احلياة والعجز عن حتقيق جتديد حقيقي 

 على املستوى الفين. 
حيث خّلفت   :1948تزامن بدايتها مع نكبة فلسطني سنة   −

العريب وغري  ت نظرته إىل النكبة آاثرا ابلغة على نفسية اإلنسان 
واقعه وماضيه، فكان ذلك عامال مساعدا على مترد الشاعر على 
خضراء   سلمى  الباحثة  تقول  اإلطار  هذا  ويف  حوله.  ما  كل 
اجليوسي: "والواقع أن ذلك اجليل من الشعراء كان أول من قاسى  

. ومل يَ ْنُج أحد من 1948كثريا من الوضع الذي ساد بعد عام  
بيل تلك الكارثة. أما أولئك الذين أبدوا  الشعراء البارزين من عقا

عدم اكرتاث شعري واجتماعي جتاه ذلك الوضع اإلنساين يف أول 
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األمر فإهنم سرعان ما حتولوا عن موقفهم إىل آَخَر أكثر التزاما" 
 )االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث( 

يف   يتمثل يف أثر الفلسفة الوجودية اليت سادت  العامل الثقايف:  −
العامل  إىل  تصل  آاثرها  وبدأت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  الغرب 
العريب. وهي فلسفة تشيع فيها معاين اليأس واالغرتاب اليت حتفل 
هبا جتربة الشعر املعاصر، يضاف إىل ذلك األثُر الذي تركه على 
هذه احلركة بعض الشعراء الغربيني، ويف مقدمتهم الشاعر اإلجنليزي 

ت من خالل قصيدته "األرض اخلراب" اليت أصبحت توماس إليو 
مرجعا لدى عدد كبري من الشعراء املعاصرين، إضافة إىل وصول 
الفكر املاركسي إىل اجملتمعات العربية بداية من اخلمسينيات وتبين 
عدد من املثقفني والشعراء مبادئه وموقَفه من األدب جبعله معربا 

ظر إىل الشاعر على أنه مسؤول عن الواقع وساعيا إىل تغيريه، والن
 عن قيادة جمتمعه حنو احلرية.

هذه العوامل جمتمعة أدت إىل نشأة حركة شعرية حتمل شعار التمرد  
والثورة على تقاليد الكتابة الشعرية وجتعل الشاعر مرتبطا بواقعه ومعرّبا عنه 
 دون أن يؤدي به ذلك إىل إمهال مهومه اخلاصة، فامتزجت لديه هذه اهلموم 

هبموم اجلماعة. وبذلك كانت قصيدات انزك والسياب بداية هلذه احلركة اليت 
شهدت تطورا كبريا منذ اخلمسينيات مع عدد من الشعراء منهم: أدونيس 
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ونزار قباين وعبد الوهاب البيات وصالح عبد الصبور وأمحد عبد املعطي 
 حجازي... 

مقطعني   وبسبب القيمة التأسيسية هلاتني القصيدتني سنقف عند 
 منهما وما ميتازان به من خصائص:

 مقطع من قصيدة "الكولريا" لنازك املالئكة:   -أ

 سَكن الليلُ 

 أصِغ إىل َوْقع َصَدى األانَّتْ 

 يف ُعْمق الظلمِة، حتَت الصمِت، على األمواتْ 

 َصرَخاٌت تعلو، تضطربُ 

 حزٌن يتدفُق، يلتهبُ 

 يتعثَّر فيه َصدى اآلهاتْ 

 غليانُ يف كل فؤاد   

 يف الكوِخ الساكِن أحزانُ 

 يف كل مكان  روٌح تصرُخ يف الظُُلماتْ 
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 مقطع من قصيدة "هل كان حبا" للسياب:  -ب

 هل ُتسّمني الذي ألقى هياما؟ 

 أم جنوان ابألماين؟ أم غراما؟ 

 ما يكون احلب؟ َنوحاً وابتساما؟

 التالقيأم خفوق األضلع احلّرى إذا حان  

 بني عينينا فأطرقُت فراراً ابشتياقي

 عن مساء ليس تسقيين إذا ما؟ 

 جئتها مستسقياً إال أَُواما 

 

يدل هذان املقطعان على أن القصيدتني متتازان خبصائص تؤشر  
على التحول الذي أحدثتاه يف مسرية الشعر العريب، وخاصة يف اجلانبني 

 اإليقاعي واملضموين: 

 تشرتكان يف اخلصائص التالية:   اإليقاعية فمن الناحية  
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اعتماد تفعيلة واحدة تتكرر يف القصيدة: تفعيلة اخلبب  −
عند انزك )فعلن فعلن...( وتفعيلة الرمل عند السياب 

 )فاعالتن فاعالتن...( 
بعدد  − الشاعر  التزام  عدم  نتيجة  األبيات  طول  تفاوت 

 واحد من التفعيالت يف كل بيت: مثال: البيت األول من 
يتكون  بينما  فقط،  تفعيلتني  من  يتكون  انزك  قصيدة 

 البيت الثالث من ست تفعيالت.
 تنويع القوايف.  −

وميكن أخذ هذا النموذج أيضا من قصيدة السياب لتوضيح 
 هذه اخلصائص: 

 ما يكون احلب؟ نوحاً وابتساما؟

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 أم خفوق األضلع احلرى إذا حان التالقي

 تن فاعالتن فاعالتنفاعالتن فاعال
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فاملقطع ميتاز ابلتزام تفعيلة واحدة هي تفعيلة الرمل، وبتفاوت طول 
أربع  من  الثاين  ويتكون  تفعيالت  ثالث  من  األول  يتكون  )إذ  البيتني 
تفعيالت(، إضافة إىل تنوع القوايف الذي خيص هنا اختالف الروي، مع 

 التزام ضرب موحد هو فاعالتن.

الناحية املضمونية   التخلص يف قصيدهتا ومن  متكنت انزك من 
من النزعة الرومانسية املتمثلة يف الغوص يف مهوم الذات واالنعزال عن الواقع، 
فعرّبت عن ارتباطها هبموم اجملتمع من خالل رؤية ذاتية للواقع، بينما اقتصر  

قصيدته التجديد عند السياب على اجلانب اإليقاعي، مع حمافظة مضمون  
 على الطابع الرومانسي.

حلركة  أتسيسيتني  قصيدتني  القصيداتن  هااتن  تكون  وبذلك 
جديدة سعت إىل جتديد الشعر على مستوى املضامني واألساليب الفنية، 
الشطرين واالنتقال إىل نظام  البيت ذي  التخلي عن  بدايتها هي  كانت 

الرومانسية اليت تغوص التفعيلة واألبيات املتفاوتة، مع االنتقال من النزعة  
 يف مهوم الذات إىل رؤية شعرية جديدة متزج مهوم الذات هبموم اجملتمع. 
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 اثنيا: امتداد احلركة 

بعد قصيدت السياب وانزك شهدت حركة الشعر املعاصر امتدادا  
 داخل العراق ويف بقية أرجاء العامل العريب. 

"يف قصيدة أخرى بعنوان    1948ففي العراق نشر السياب عام  
 السوق القدمي" منها: 

 الليل، والسوق القدميْ 

 خفتت به األصوات، إال غمغماُت العابرينْ 

 وُخطى... الغريبِ 

 وما تبّث الريح من نغم حزينْ 

 يف ذلك الليل البهيمْ 

 الليل، والسوق القدمي، وغمغمات العابرينْ 

 والنور تعصره املصابيح احلَزاىن يف شحوبْ 

 الطريقْ مثل الضباب على  

 من كل حانوت عتيقْ 

 بني الوجوه الشاحباتْ 
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 كأنّه نغم يذوبْ 

 يف ذلك السوق القدميْ 

 

جتربة   إىل  القصيدة  هذه  محلتها  اليت  اإلضافات  أهم  من  وكان 
السياب الشعرية: مزجها بني احلزن الشخصي للشاعر وبني الصورة املأساوية 

ما يعين   الرومانسية للواقع. وهو  النزعة  التخلص من  السياب حنو  انتقال 
القائمة على االنطواء على الذات. يضاف إىل هذا جرأة الشاعر يف توظيف 
اجملاز وتوسيع جمال الصورة الشعرية لتستند يف تشكيلها إىل خيال الشاعر 
نغم  "كأنه  وقوله:  احلزاىن"  املصابيح  تعصره  "النور  قوله:  وحده، كما يف 

 يذوب". 

ديوان  لك بظهور  اجلديدة كانت  للحركة  احلقيقية  االنطالقة  ن 
وديوان "أزهار وأساطري" للسياب سنة   1949"شظااي ورماد" لنازك سنة  

 . وقد تضمنا قصائد من الشعر التفعيلي. 1950

سنة   البيات  الوهاب  عبد  العراقي  الشاعر  نشر  ذلك  وبعد 
 د التفعيلية.ديوانه "أابريق مهشمة" الذي ضم عددا من القصائ 1954
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وبذلك كانت انطالقة حركة الشعر املعاصر من العراق مع كل من 
السياب وانزك والبيات، قبل أن تتمدد بعد ذلك إىل خمتلف أرجاء العامل 

 العريب. 

وقد ساهم النقد األديب بداية من منتصف القرن العشرين يف امتداد  
 هذه احلركة الشعرية وجتاوزها حدود العراق:

العرا حول   ق ففي  السياب  آراء  سامهت  هلا،  مهدا  الذي كان 
يف  واملضمون،  الشكل  جانيب  يف  الرومانسية،  إرث  من  التخلص  ضرورة 
اتساع هذه احلركة ووصوهلا إىل فئة واسعة من الشعراء والقراء، كما ساهم 
اليت نشرهتا انزك يف اخلمسينيات دفاعا عن  املقاالت  يف ذلك عدد من 

ائصه، ومجعتها يف كتاهبا "قضااي الشعر املعاصر" الشعر احلر وتعريفا خبص
 . 1962سنة  

أيضا يف نشر آراء   لبنان   وسامهت احلركة النقدية اليت كان يشهدها 
رواد هذه احلركة. وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل جملتني رائدتني مها جملة 

"اآلداب" فقد كانت جملة  سهيل    اليت أسسها،  "اآلداب" وجملة "شعر": 
سنة  إدري فرنسا،  1953س  من  عودته  نقدية حول   بعد  مقاالت  تنشر 

يوسف  الشاعر  اليت أسسها  احلديث. وكانت جملة "شعر"  العريب  الشعر 
سنة   اليت كان   1957اخلال  املقاالت  من خالل  التجديد  شعار  حتمل 
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الشاعر  جبانب  اجلديدة  الشعرية  احلركة  حول  يكتبها  اخلال  يوسف 
 "أدونيس".

على صفحات هذه اجمللة شعراء اخلمسينيات فقد هاجم اخلال  
على  القدرة  وبعدم  واملضمون،  الشكل  مستوى  على  ابلتقليد  ووصفهم 
إليها،  اليت يدعو  للتجربة اجلديدة  الرومانسية. وقدم تصوره  التخلص من 
واليت تقوم على جتسيد االرتباط ابلواقع ومهوم الشعب العريب بدل االرتباط 

الكتابة الشعرية، وعلى االنفتاح على الرتاث الغريب ابلطبيعة، وحتطيم قواعد  
 والتجارب الشعرية احلديثة مع الوعي ابلرتاث العريب وقيمته. 

مقالة عّرف فيها الشعر اجلديد أبنه    1959وكتب أدونيس سنة  
يف  واخليال  احللم  على  لتعتمد  املنطق،  وقوانني  الواقع  تتجاوز  "رؤاي" 

جتاوز تقاليد الكتابة يف اللغة واإليقاع، استشراف املستقبل. كما دعا إىل  
مع أتكيده أن الشعر اجلديد ليس ظاهرة شكلية تتلخص يف حتطيم قواعد 
 البيت الشعري، ولكنه "رؤاي" هتدف إىل هدم واقع وإقامة واقع آخر مكانه. 

غربيني   أعمال شعراء  ترمجة  على  اجمللة  هذا عملت  إىل  وإضافة 
وعزرا ابوند وسان  إليوت  لتساهم بشكل كبري يف   أبرزهم  بريس...  جون 

ترسيخ الوعي ابحلداثة الشعرية اليت محلتها التجربة اجلديدة اليت انطلقت مع 
عام   توقفت  أن  لبثت  ما  اجمللة  لكن  العشرين.  القرن  ، 1962منتصف 
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حيث نشر اخلال يف عددها األخري بياان حول احلداثة الشعرية يربز فيه ما 
 زت عن حتقيقه، جاء فيه:  حققته هذه احلداثة وما عج

"كانت احلركة تظن أن حتطيم األوزان التقليدية الرتيبة، ابلتالعب 
بتفعيالهتا، حيقق مثل هذا النقل العفوي... غري أن هذه النقلة الكربى مل 

 حتقق من الغاية إال بعضها. 

وهكذا اصطدمت احلركة جبدار اللغة: فإما ان خترتقه أو أن تقع 
ا شأن احملاوالت الشعرية التجديدية، مبا يف ذلك التوشيح صريعة أمامه، شأهن 

األندلسي. وجدار اللغة هذا هو كوهنا ُتكَتب وال حُتَكى مما جعل األدب 
الصلة  أكادميياً ضعيف  فنونه ابللغة( أدابً  الشعر، ألنه ألصق  )وخصوصاً 

 ابحلياة من حولنا. 

ف عن لذلك تنهي جملة شعر السنوات األوىل من حياهتا ابلتوق
 الصدور". 

ولبنان، شهدت العراق  إىل  الستينيات   مصر   وإضافة  من  بداية 
حركة نقدية موازية لتجربة الشعر املعاصر تعّرف هبا وخبصائصها املوضوعية 
طويلة،  لفرتة  ظال،  إىل كتابني  اإلطار  هذا  يف  اإلشارة  وميكننا  والفنية. 

اجل الشعر  "قضية  مها:  املعاصر،  الشعر  حركة  حول  حملمد مرجعني  ديد" 
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لعز  واملعنوية"  الفنية  وظواهره  قضاايه  املعاصر:  العريب  و"الشعر  النويهي، 
 الدين إمساعيل. 

للتعريف هبذه احلركة، مربزا   1964فقد نشر النويهي كتابة سنة  
 أن أهم خصائصها الفنية تتمثل يف التجديد العروضي ولغة احلديث اليومي.

، ووقف فيه،  1966سنة  أما عز الدين إمساعيل فقد نشر كتابه  
على  احلركة  هذه  تثريها  اليت  القضااي  أبرز  على  عنوانه،  من  يتضح  كما 
املستويني الفين واملوضوعي وأمهها: قضية اإلطار املوسيقي اجلديد والصورة 
الشعرية وقضية الغموض واللغة الشعرية واملنهج األسطوري وعالقة الشاعر 

 املعاصر ابملدينة... 

املعاصر  وكان من   الشعر  اتساع حركة  النقدية  نتائج هذه احلركة 
 وامتدادها إىل خارج العراق:

ظهر شعراء تبنوا منهج احلداثة الشعرية، أبرزهم: صالح   ففي مصر
عبد الصبور الذي يعد رائد هذه احلركة يف مصر إبصداره أول ديوان من 

الذي   هو ديوان "الناس يف بالدي"، وأمل دنقل  1957الشعر احلر سنة  
كان أول ديوان له يضم قصائد من الشعر احلر هو ديوان "البكاء بني يدي 

، وأمحد عبد املعطي حجازي من 1969زرقاء اليمامة" الذي صدر سنة  
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خالل ديوانه األول الذي يضم قصائد حرة: "مدينة بال قلب" الذي صدر 
 . 1959سنة  

ولبنان   سوراي  خالل ويف  املعاصر  الشعر  حركة  انطلقت 
إىل اخل العمودي  الشكل  من  قباين  نزار  الشاعر  انتقل  حيث  مسينيات، 

األول  أدونيس  ديوان  ضم  والتفعيلي، كما  العمودي  ابلشكلني:  الكتابة 
، 1955و  1949"قصائد أوىل" قصائد من الشعر احلر كتبت ما بني  
"هنر الرماد"   1957كما ضم أول ديوان صدر للشاعر خليل حاوي سنة  

 ر. قصائد من الشعر احل

احلركة   فلسطني  يفوظهرت   هلذه  ابنتمائهم  عرفوا  لشعراء  أمساء 
 أبرزهم: حممود درويش وفدوى طوقان ومسيح القاسم. 

فقد كانت بداية الستينيات مرحلة انطالق حركة يف املغرب    أما 
الشعر املعاصر مع شعراء منهم: أمحد اجملاطي وحممد السرغيين وأمحد صربي 

 اجلوماري... وأمحد  
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اثلثا: اخلصائص املوضوعية والفنية حلركة الشعر العريب 
 املعاصر

 اخلصائص املوضوعية:   -1

ميكن تلخيص أهم اخلصائص املوضوعية للشعر املعاصر فيما مساه 
والضياع  الغربة  بتجربة  احلديث"  الشعر  "ظاهرة  يف كتابه  املعداوي  أمحد 

 وجتربة احلياة واملوت. 

موضوع   خيص  بتصوير   االغرتاب،ففيما  املعاصر  الشعر  ميتاز 
اغرتاب الشاعر يف واقعه. وهذا االغرتاب ليس شبيها مبا جسده الرومانسيون 
إحساس  من  انبع  هو  بل  الطبيعة،  إىل  االجتماعي  الواقع  من  فرار  من 
مبسؤولية الشاعر جتاه واقعه. لذلك جاء هذا االغرتاب معربا عن إحساس 

اقع عريب مرتدّ  حيلم بتغيريه، لكنه ال جيد إىل ذلك حبزن الشاعر وقلقه جتاه و 
سنة   فلسطني  نكبة  بعد  وخاصة  املتوالية    1948سبيال،  اهلزائم  وبعد 

. وهلذا مل يكن غريبا أن حتضر 1967للجيوش العربية، وعلى رأسها نكسة  
قضااي األمة واجملتمع يف هذا الشعر، فتناول الشعراء قضااي الفقر واالستبداد  

نكسة    والقضية )قبل  الصهيوين  العريب  والصراع   1967الفلسطينية 
وبعدها(، كما صوروا قسوة احلياة يف املدينة ومعاانة اإلنسان هبا. ويف هذا 
البيات  الوهاب  أمل دنقل وعبد  اإلطار نقف عند ثالثة مناذج لكل من 

 وأمحد عبد املعطي حجازي. 
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 : البكاء بني يدي زرقاء اليمامة، ألمل دنقل 1منوذج

 أيتها العرافة املقدَّسهْ 

 جئُت إليك... مثخناً ابلطعنات والدماءْ 

 أزحف يف معاطف القتلى، وفوق اجلثث املكّدسهْ 

 منكسر السيف، مغربَّ اجلبني واألعضاءْ 

 أسأل اي زرقاءْ 

 عن فمِك الياقوِت، عن نبوءة العذراءْ 

 عن ساعدي املقطوع... وهو ما يزال ممسكاً ابلراية املنكَّسهْ 

 صور األطفال يف اخلوذات.. ملقاًة على الصحراءْ عن  

 عن جارَي الذي يَ ُهمُّ ابرتشاف املاءْ 

 فيثقب الرصاُص رأَسه... يف حلظة املالمسهْ 
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 : ولكن األرض تدور، عبد الوهاب البيايت: 2جمنوذ 

 إذا أردمت، سادت، فاألرض ال تدورْ 

 وال يغّطي نصَفها الدجيورْ 

 وال تضم هذه القبور 

 الدمى ولعب األطفال والزهورْ إال  

 وكل ما كان وما يكون

 مقّدر مكتوبْ 

 فأنتم األسيادْ 

 وحنن يف بالطكم طنافس وخدٌم َنُسوس يف احلظائر اجليادْ 

 وحنن يف احلرب لكم أجنادْ 

 منوت من أجل عيون قطط األمريْ 

 وملعان ذهب اللصوص والتجار يف خنادق اهلجريْ 

 وحنن يف جنازة الغروبْ 

 فقري جائع مغلوبْ شعب  
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 : رسالة إىل مدينة جمهولة، ألمحد عبد املعطي حجازي: 3منوذج

 .. أيب

با البحورْ   وكان أن عربُت يف الصِّ

 رسوُت يف مدينة من الزجاج واحلجرْ 

 الصيف فيها خالد، ما بعده فصولْ 

 حبثت فيها عن حديقة  فلم أجد هلا أثرْ 

 وأهلها حتت اللهيب والغبار صامتونْ 

 علي سفرْ ودائما  

 لو كلموك يسألون.. كم تكون ساعتْك؟ 

 مضيت صامتاً موزََّع النظرْ 

 رأيتهم حيرتقون وحدهم يف الشارع الطويلْ 

 حت إذا صاروا رماداً يف هنايتهْ 

 منا سواهم يف بدايتهْ 

 وجّدفت ساق الوليد فوق جثِة الفقيدْ 
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 كأن من مات قضي ومل يلدْ 

 ومن أتى أت بغري أبْ 

 اي أيب، كرهتهم يف أول النهارْ ُفجعت فيهم  

 ويف املساء قارب الظالم بني َخْطوان

  رأيتهم... واَرْوا وراء الليل مواتهمْ 

 واهنمرت دموعهم، واْخضلَّ َمبكاهم

 

فهذه النماذج الثالث تعرب عن اغرتاب يعيشه الشاعر يف واقعه. 
ا كما لكن هذا االغرتاب ال يعكس جتربَة ذات  منعزلة  ومنطوية على نفسه

كان األمر عند الشعراء الرومانسيني، بل هو تعبري عن جتربة مجاعية تتمثل 
يف اغرتاب اإلنسان العريب يف واقعه الذي ومسته اهلزائم املتتالية اليت أسفرت 
عن ضياع أجزاء أخرى من األرض العربية بعد احتالل فلسطني، كما ومسه 

أو شبه عسكرية تتناوب ضياع كرامة هذا اإلنسان على يد أنظمة عسكرية  
 على حكمه وعلى استعباده. 
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فهذا االغرتاب إذن حيمل رؤية رافضة هلذا الواقع ومتمردة عليه.  
عدمية  من  اجلديدة  التجربة  هذه  مع  العريب  الشعر  ختلص  يعين  ما  وهو 

 التجربة الرومانسية، وارتباطه أكثر هبموم اإلنسان العريب. 

موضوع  واملوت،    أما  احلياة يسم  الذي احلياة  جتربة  املعدواي  يه 
العريب  الواقع  دمار  الشاعر  تصوير  فيعرّب عن  احلديث،  الشعر  واملوت يف 
وموته، مع تطلعه إىل البعث وانتصار احلياة على املوت. وجيسد الشاعر 
العريب من خالل هذه التجربة مفهوم الرؤاي الذي عرب عنه أدونيس وجعله 

الشعر جيب أاّل يقف عند حدود   مسة للشعر املعاصر، حني قال أبن هذا
 الوصف وتصوير تناقضات الواقع، بل جيب أن يكون تطلعا حنو املستقبل.

الداعني إىل  أوائل  اخلال، من  أدونيس، جبانب يوسف  وملّا كان 
ربط الشعر ابلرؤاي والتعبري عن مفهوم احلياة بعد املوت، فقد جاء جزء كبري 

دا هذا التوجه، كما يف   قصيدة "تيمور ومهيار". وهي قصيدة من شعره جمسِّ
بني  حوار  على  حيتوي  مسرحي  نص  شكل  على  الشاعر  نَظمها  طويلة 
للمكان  ووصفا  لألحداث  سردا  تتضمن  إرشادات  وعلى  الشخصيات، 
أبدعها خيال  الشاعر حمنة مهيار )شخصية  فيها  والشخصيات. ويصور 

عذيبه وقتله الشاعر( مع تيمور، احلاكم املستبد، حيث ميعن احلاكم يف ت
بشت السبل، لكن مهيارا ينتصر يف كل مرة على معاانته وموته. ويلجأ يف 
ابلكربيت  ُمِلئ  النحاس  من  متثال  داخل  وضعه  بعد  إحراقه  إىل  األخري 
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والزرنيخ والنفط والرصاص، ليموت مهيار، مث ينبعث بعد ذلك من رماده، 
أيضا. موهتا  غارقة يف  اليت كانت  املدينة  معه  هذه   وتنبعث  ومما جاء يف 

 القصيدة: 

 )ردهة يف القصر، تيمور وحوله حراس مسلحون( 

  تيمور )بغضب(:

 هاتوُه هاتُوا محم الربكان، هاتوا هَنَم الّضباِع 

 لُّفوُه ابجلرذان واألفاعي 

  ...هاتوُه واْسحقوهُ 

 

)تنصب خشبة تغطيها أمشاط احلديد. مُيدَّد عليها مهيار، جُيَلد 
حلمه. يسّمر رأُسه مبسامري مُحيت يف النار. يؤخذ إىل حت يتقطع  

السجن. يُبَطح على وجهه. توضع أسطوانة من احلجر على ظهره. 
 تُقيَّد ابحلديد يداه ورجاله( 

 

 )تيمور، مهيار، حراس مسلحون( 
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 أمل تكن يف السجن؟ كيف جئَت؟  تيمور:

 اْنسللَت من شقوِقه؟ هدمَته؟ أخرجك الّسّجاْن؟ 

... 

)مُيدد بني خشبتني. يقطع رأسه. يقطع جسده إىل أجزاء صغرية 
 )تُرمى يف جّب لألسود. األسود ال أتكلها، بل تنحين وتبتعد عنها

 

 ))مجهور، مهيار، تيمور، الساحر

 شبيُهه. كأنه مهياْر   أصوات:

 يعوُد، كيف عاْد 

 اي سّيَد األسراْر 

 اي ساحَر البالِد كيف عاد؟ 

  ...يارْ تيمور: شبيُهه؟ مه

 أموُت، كلُّ َخلجة  طاعوْن 

 أموت... كّل ُعْضو  يفّر من ثيايب، 
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 يدوُر كاجملنوْن 

 مهياُر؟ عاَد، أين... أين ساحُر البالْد  

 ماذا َترى؟ رأيت؟ كيف؟ 

 الساحر: ... ثوراً 

 أُريد ثوراً أسوَد اجلبني والَقرنني، 

 حتت فّكِه الّسفلّي شامتاِن، 

  ...اينلكي أرى اآلت كما ير 

  ...تيمور: أْخرِْجُه من قميصهِ 

  الساحر: أمسُخهُ 

  ...تيمور: جرادًة، أو منلًة عرجاَء، أو ِحرابءْ 

  ...الساحر: ُمْر يل بكأِس ماءْ 

 

)جييء الثور. ينفث يف إحدى أذنيه فتصري اثنتني. ينفث يف الثانية  
نبَت   وحيرثه.  يبذره  بذاراً  أيخذ  ثورين.  الثور  وأينع فيصري  الزرع 

وُحصد. ُذّري وطحن وعجن وخبز وأكل يف ساعة واحدة. أخذ 
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يشرهبا   .كأس املاء ونفث فيها. أعطاها إىل مهيار وأمره أن يشرهبا
 مهيار كلها( 

 

  :الساحر )إىل مهيار(

 ماذا حُتّس اآلن؟ 

 مهيار: كّل جزء  

 يف جسدي ينبوْع 

 )يبتسم. صمت( 

  ...واشتّدت احلياُة يف عروقي

... 

)يصنع من النحاس متثااًل جموفاً بشكل ثور حيشوه نفطاً ورصاصاً 
وكربيتاً وزرنيخاً. يدخل مهيار يف جوفه. يشعل فيه النار. يلتهب 
وينصهر ويتحول كل شيء إىل رماد. هتب ريح متأل الفضاء سحاابً 
أسود ورعوداً وصواعق وأعاصري. يسوّد ما بني السماء واألرض، 

الليل والنهار. يتحرك وميكث الناس أايم  اً حائرين ال مييزون بني 
 )الرماد وخيرج منه مهيار
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 وقيل صارت مُتطر السماْء   الراوي:

 انراً على املدينِة. اْسُتِذّلْت 

 فاْنسحقت واحرتَقْت، 

 وبقيْت زماانً 

 خيرج من أنقاِضها دَخانْ 

 يشّمه الناُس فيسقطوْن 

 موتى، 

 ومهياُر دٌم وماْء 

 واألرُض مثل وجهِه، 

  تبدأُ، مثَل صوتِه

 ...والناُس يُولدونْ 

 

فهذه القصيدة متثل انتصار احلياة على املوت من خالل انبعاث 
احلياة من رماد مهيار. وهو ما يعكس رؤية الشاعر إىل الواقع العريب من 
خالل وصف الدمار الذي حل به منذ النصف الثاين من القرن العشرين 
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ل بفعل تداعيات اهلزائم املتتالية، وجتاوز هذا الوصف إىل التطلع حنو املستقب
 حيث سينبعث اإلنسان العريب من رماده وتنتصر احلياة على املوت.

 

 اخلصائص الفنية:   -2

ميكن تلخيص أبرز اخلصائص الفنية حلركة الشعر املعاصر يف ثالثة  
 هي: الصورة الرمزية والتناص وكسر بنية البيت.

  الصورة الرمزية:  -أ

عاصر أهنا لعل السمة البارزة اليت صارت تطبع لغة الشعر العريب امل
التوصيلية  اللغة  عن  هبا  تبتعد  متعددة  النزايحات  خاضعة  ُمفارِقٌة،  لغة 
الواضحة. وهذا ما جعل الغموض خاصية مالزمة هلا. فكان ذلك من أبرز 
مظاهر التجديد اليت محلتها هذه التجربة على مستوى اللغة الشعرية. ويعّد 

غة الشعرية. ويف هذا جتديد الصورة جزءا من هذا التجديد الذي حققته الل
اإلطار سعى الشاعر املعاصر إىل توسيع جمال الصورة ليتجاوز شكلها البياين 
املألوف القائم على التشبيه واالستعارة، وذلك بتوظيف الرموز اليت تشكل 

، وتعّد مظهرا من مظاهر غموض اللغة ابلصورة الرمزيةما ميكن تسميته  
 يف هذا الشعر. 
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"الصورة  الذي ميكن   ويستند مفهوم  "الرمز"  الرمزية" إىل مفهوم 
"اسم يدل على شيء أو مكان أو شخص، يستعمل يف النص تعريفه أبنه  

. وهذا التعريف يستند إىل الشعري بدالالت جمازية قائمة على االستعارة"
ميز  بريس، حيث  سيميوتيقا شارل ساندرس  تقدمه حوله  الذي  التصور 

يف دالالهتا على األشياء، هي: األيقونة   بريس بني ثالثة أنواع من العالمات
icone    )القرينة( الرمز symboleوالرمز    indiceواملؤشر  . وعّرف 

أبنه عالمة تدل على املوضوع عن طريق الوضع والعرف. أي أن داللتها 
للعرف، كداللة احلمامة على  أصلية، ولكنها خاضعة  عليه ليست داللة 

الزيتو  داللة  أو  احلرية،  أو  على السالم  األمحر  الورد  أو  السالم،  على  ن 
 احلب... 

ومعىن ذلك أن الرمز يتضمن دالالت خيالية قائمة على اإلحياء، 
مرتبط  فهو  وهلذا  والثقافات.  األزمنة  بتغري  تتغري  الدالالت  هذه  وأن 

، عن طريق توسيع دالالهتا لتصري هلا دالالت ابالستعماالت اجملازية للغة
  دالالهتا املعجمية. أخرى رمزية غري متضمنة يف 

وهذا املفهوم هو الذي يقوم عليه جزء كبري من الصورة يف الشعر 
املعاصر الذي تستمد فيه الرموز دالالهتا من السياق، ال من املعاين املعجمية 

 للكلمات. ومن أهم أنواع الرموز اليت وظفها الشاعر املعاصر: 
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املعطي حجازي يف كما يف قول أمحد عبد  الرمز الطبيعي:    -
 قصيدته "رسالة إىل مدينة جمهولة":

 .. أيب

 وكان أن عربت يف الصبا البحورْ 

 رسوت يف مدينة من الزجاج واحلجرْ 

 الصيف فيها خالد، ما بعده فصولْ 

 حبثت فيها عن حديقة  فلم أجد هلا أثرْ 

 وأهلها حتت اللهيب والغبار صامتون 

رموز الطبيعية: رموز دالة  حيث يتقابل يف هذا املقطع نوعان من ال
الغبار(، ورموز  اللهيب،  الصيف،  )الزجاج، احلجر،  املوت والقسوة  على 
لغة  على  مهيمنا  األول  النوع  ويعّد  )احلديقة(.  احلياة  على  تدل  أخرى 
يف  الشاعر  عنها  يعرب  اليت  الكلية  ابلصورة  ترتبط  هيمنة  وهي  القصيدة. 

 سان املعاصر وغربته يف املدينة.قصيدته، واملتمثلة يف تصوير معاانة اإلن

التارخيي:    - جتلياته يف الرمز  أهم  الشخصيات   تتمثل  استلهام 
البارزة اليت سامهت يف صناعة التاريخ العريب واإلسالمي، كخالد بن الوليد 

ومثاله قول   وصالح الدين األيويب وطارق بن زايد واملتنيب وامرئ القيس...
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 1991دفرت اهلزمية" اليت نظمها سنة    نزار قباين يف قصيدة "هوامش على
بعد حرب اخلليج الثانية اليت مزقت الوحدة العربية وزادت من قوة احملتل 

 الصهيوين وغريه من القوى االستعمارية يف املنطقة العربية:

 أيت امرؤ القيس على حصانهِ 

 يبحث عن مْلك من الغباْر 

ظ  أدار  الذي  العريب  للحاكم  القيس  امرؤ  يرمز  هلموم حيث  هره 
شهبه وأّمته وتفرّغ لتوطيد دعائم حكمه ابلتحالف مع القوى االستعمارية. 
وهو يف ذلك يستدعي ما حدث المرئ القيس، الشاعر اجلاهلي، الذي 
 فقد ُملك أبيه وخرج من قبيلته للبحث عنه بطلب النصرة من ملك الروم. 

 ها: ومن ذلك أيضا قصيدته "شعراء األرض احملتلة" اليت جاء في

 شعراَء األرض احملتلهْ 

 ما عاد ألعصاىب أعصابْ 

 حرمات القدس قد انُتِهكتْ 

 وصالح الدين من األسالبْ 

 ونسمى أنفسنا كتّ    اب؟ 
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إذ يوظف الشاعر رمز صالح الدين األيويب، حمرر القدس من يد 
بعد احتالل  انتهكت  اليت  العريب  اإلنسان  به إىل كرامة  الصليبيني، لريمز 

 الصهاينة للقدس الشريف.

يتمثل يف توظيف أمساء شخصيات دينية كأمساء   الرمز الديين:  -
 األنبياء وأصحاب الكهف وأمساء الصحابة... 

وتعّد شخصية املسيح عليه السالم أكثر الرموز الدينية استحضارا 
يف الشعر العريب املعاصر، حيث يتم استدعاؤه عادة بطريقة ختضع للتصور 

إلشارة إىل حادثة الصلب املزعومة. ولعل ما دفع الشعراء إىل املسيحي، اب
هو  بصحتها،  اعتقادهم  عدم  من  الرغم  على  احلادثة،  هذه  استدعاء 
جتسيدها مفهوَمي: الفداء عن طريق الصلب، وانتصاِر احلياة على املوت، 
الرتباطها يف املعتقد املسيحي حبادثة "القيامة" وهي انبعاث املسيح من موته 

الذي عرّب بع د ثالثة أايم من صلبه. وهو ما ينسجم مع مفهوم "الرؤاي" 
الشعراء املعاصرون من خالله عن انتصار احلياة على املوت. يقول السياب 
وقد  املسيح  شخصية  متقمصا  الصلب"  بعد  "املسيح  بعنوان  قصيدة  يف 

 تعرَّض للصلب: 

 بعدما أنزلوين، مسعُت الرايحْ 

 يلْ يف نُواح طويل تسفُّ النخ
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 واخلطى وهي تنأى، إذن فاجلراحْ 

 والصليب الذي مّسروين عليه طوال األصيلْ 

: كان العويلْ   مل مُتتين. وأنصتُّ

 يعرب السهل بيين وبني املدينهْ 

 مثل حبل يشد السفينهْ 

 وهي هتوي إىل القاع. كان النواحْ 

 مثل خيط من النور بني الصباحْ 

 والدجى، يف مساء الشتاء احلزينْه 

 مث تغفو، على ما حتس، املدينهْ 

 

 بعد أن مّسروين وألقيت عيينَّ حنو املدينهْ 

 كدت ال أعرف السهل والسور واملقربْه 

 كان شيٌء، مدى ما ترى العنُي 

 كالغابة املزِهرْه 
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 كان، يف كل مرمى، صليٌب وأمٌّ حزينْه 

 ُقّدس الربُّ 

 املدينهْ هذا خماض  

 

بلسانه ومصورا  املسيح متحداث  قناع  هنا خيتفي خلف  فالشاعر 
حلظة صلبه، وانتصاره على املوت، حيث يكون موته سببا يف انبعاث املدينة 
كلها. وهو بذلك رمز للشعب العريب وللواقع العريب الذي سينبعث من 

 للبعث. رماده، حني ينتصر على موته وهزائمه، ليصري هذا املوت نفسه سببا  

وقد عرّب شعراء آخرون عن هذا املعىن، منهم خليل حاوي كما يف 
قصيدته "حب وُجلجلة" اليت جيمع فيها بني معىن البعث ومعىن الفداء، 

 حيث يقول: 

 وأان يف ُحبِّكْم، يف حبكنَّ 

 وِفدى الزنبق يف تلك اجلباهْ 

 أحتدَّى حمنَة الصَّلبِ 

 أُعاين املوَت يف حبِّ احلياهْ 
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الرموَز األسطوري:    الرمز   - املعاصر  الشاعر  توظيف  يعرّب 
سعة ثقافته وامتدادها إىل الثقافات اإلنسانية وتراثها. لذلك   األسطورية عن

تعد الصورة الشعرية القائمة على الرموز األسطورية من أبرز خصائص الشعر 
 املعاصر، وهو ما يسميه عز الدين إمساعيل ابملنهج األسطوري.

األساطري   البعث وتعد  على  أو  والغربة،  املعاانة  على  حتيل  اليت 
وانتصار احلياة على املوت، أكثر األساطري حضورا يف هذا الشعر، كأساطري 
سيزيف وبرومثيوس وطائري الفينيق والعنقاء اللذين يكون احرتاقهما سببا 
يف انبعاث احلياة، وأسطورة متوز وحبيبته عشتار، اللذين ينزالن إىل العامل 

 ي بداية كل شتاء، لينبعثا قُ بَ ْيل الربيع وتنبعث معهما احلياة.السفل

قصيدة "رؤاي عام   السياب يف  رمزي 1956يقول  " مستحضرا 
 متوز وعشتار: 

 عشتار على ساق الشجرهْ 

 صلبوها دقوا مسمارا 

 يف بيت امليالد الّرحمِ 

 عشتار حبفصة مسترتهْ 

 ُتدعى لتسوق األمطارا 
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 تدعى لُتساق إىل العدمِ 

 ر العذراء الشقراء َمسيل دمِ عشتا

 صّلوا هذا طقس املطرِ 

 صّلوا هذا عصر احلجرِ 

 صلوا. بل أصلْوها انرا 

 متوُز جتّسد مسمارا 

 من حفصة خيرج والشجرْه 

هبا  ينكَّل  اليت  حفصة  العراقية  الشهيدة  إىل  عشتار  ترمز  حيث 
وُتصلب وحُترق، لكن موهتا يكون إيذاان ببدء حياة جديدة عندما ينبعث 
منها متوز ليعيد احلياة إليها وإىل األرض كلها، كما تقول األسطورة البابلية، 

 لتكون شهادهتا انتصارا على أعدائها. 

أيضا: رمز أورفيوس العازف العظيم الذي ماتت ومن هذه الرموز  
حبيبته يوريديس فنزل إىل العامل السفلي متوسال لآلهلة أن تعيد إليها احلياة، 
فتمكَّن من حتقيق مبتغاه بعدما سَحَر اآلهلة برباعة عزفه. وقد استحضره 

 أدونيس يف بعض قصائده، ومنها قصيدة "ساحر الغبار" اليت يقول فيها: 

 دحرُج يف عتمات اجلحيمْ عاشٌق أت 
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 حجرا، غري أين أضيءْ 

 إّن يل موعدا مع الكاهناتْ 

 يف سرير اإللِه القدميْ 

 كلمات رايٌح هتُّز احلياةْ 

 وغنائي َشرارْ 

 إنين لغٌة إلله  جييءْ 

 إنين ساحُر الغُباْر 

 

الرموز  توظيف  متكََّن، من خالل  املعاصر  الشاعر  أن  واخلالصة 
وم الصورة الشعرية، فلم تعد مقتصرة على اجلانب املختلفة، من توسيع مفه

البياين، كما جعل الصورة الرمزية مرتبطة ابلصورة الكلية للقصيدة، لتتجاوز 
 داللتها حدود البيت الشعري. 
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 التناص: - ب

إن التناص، مبا هو استدعاء نصوص داخل نصوص أخرى، ليس 
مييز الشعر املعاصر   ابلظاهرة اجلديدة على الكتابة الشعرية العربية، ولكن ما 

هو تكثيفه من هذه الظاهرة اليت صارت مسة مميزة له، مع إعطائها أبعادا 
مجالية وداللية جديدة. وهي مسة تدل على ما صار الشاعر املعاصر ميتاز 
به من سعة يف ثقافته تفرض على القارئ البحث يف مصادر هذه الثقافة 

 لتحقيق التواصل مع شعره. 

در اليت استقى منها الشاعر املعاصر نصوصه، وقد تعددت املصا
الشريف والنص  النبوي  الكرمي والكتاب املقدس واحلديث  القرآن  وأمهها: 
التارخيي والشعر العريب قدميُه وحديثُه، إضافة إىل نصوص ثقافات أخرى 

 قدمية وحديثة. 

فمن مناذج التناص مع القرآن الكرمي قول نزار قباين يف قصيدة   
اليت شهدت   1967دفرت النكسة" اليت نظمها بعد نكسة  "هوامش على  

 هزميًة ُمذلًة للجيوش العربية أمام اجليش الصهيوين: 

 ال تلعنوا السماءْ 

 إذا ختلت عنكُم... ال تلعنوا الظروفْ 

 فاهلل يؤت النصر من يشاءْ 
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 وليس حّدادا لديكم يصنع السيوفْ 

عمران: "وما النصر إال وفيه استحضار لقوله تعاىل من سورة آل  
 من عند هللا" 

وقوله من سورة الروم: "يومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا. ينصر من 
 يشاء. وهو العزيز الرحيم"

ومنها أيضا قول الشاعر الفلسطيين حممود درويش يف قصيدة "أان 
يوسف اي أيب"، موظفا رمز النيب يوسف عليه السالم، مع التناص مع القرآن 

 الكرمي:

نَ ُهم اَي أَ  اَن يُوُسٌف اَي َأيب. اَي َأيب، ِإْخَوِت اَل حيُِبُّوَنيِن، اَل يُريُدوَنيِن بَ ي ْ
َأيب. يَعتُدوَن َعَليَّ َويْرُموَنيِن اِبحَلَصى َوالَكاَلِم. يُرِيُدوَنيِن َأْن أَُموَت 

 ِلَكْي مَيَْدُحوين. 

 َوُهْم أَْوَصُدوا اَبَب بَ ْيِتك ُدوين. 

 ُدوين َوُهْم طرَ 

ِمَن احلَْقِل، ُهْم مَسَُّموا ِعَنيب اَي َأيب. َوُهْم َحطَُّموا لَُعيب اَي َأيب. ِحنَي 
َمرَّ النَِّسيُم َواَلَعَب َشْعرَِي َغاُروا َواَثُروا َعَليَّ َواَثُروا َعَلْيَك، َفَماَذا 
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  ، الَفرَاَشاُت َحطَّْت َعَلى َكِتَفيَّ هَلُْم اَي َأيب؟  َعَليَّ َصنَ ْعُت  َوَماَلْت 
 السََّناِبُل، َوالطَّرْيُ انمت على راحيتَّ. 

َومُهُو   يُوُسًفا،  مَسَّْيتيِن  أَْنَت  أاَن؟  َوِلَماَذا  َأيب؟  اَي  أاََن  فَ َعْلُت  َفَماَذا 
ِإْخَوِت..  ِمْن  أَْرَحُم  َوالذِّْئُب  الذِّْئَب؛  ُموا  َواهتَّ  ، اجُلبِّ يف  أَْوقُعوينَ 

ْيُت َعَلى َأَحد  ِعْنَدَما قُ ْلُت: إيّنِ رَأَْيُت َأحَد َعَشَر أَُبِت! َهْل َجن َ 
 َكوْكًبا، والشَّْمَس والَقَمَر، َرأَيتُ ُهم يل َساِجِديْن.

 

حيث يستحضر قوله تعاىل من سورة يوسف: "قَاُلوا: أَئِنََّك ألَْنَت 
َعَلي ْ   ُ َنا"، إضافة إىل اآلية يُوُسُف، قَاَل: أاََن يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اَّللَّ

اليت مت استحضارها كاملة وهي قول يوسف ألبيه: "إيّنِ رَأَْيُت َأحَد َعَشَر 
 َكوْكًبا، والشَّْمَس والَقَمَر، َرأَيتُ ُهم يل َساِجِديْن". 

يف هذه القصيدة نالحظ أيضا أن التناص مع القرآن الكرمي يلتقي 
لفة أمهها أنه رمز ألرض بتوظيف رمز يوسف الذي ميكن أتويله بطرق خمت

العربية  األنظمة  خذلتها  اليت  للقدس  أو  الفلسطيين  الشعب  أو  فلسطني 
ابحلزن  تظاهروا  مث  أبخيهم،  يوسف  إخوة  فعل  مثلما  للموت،  وسلمتها 

 والبكاء على ما أصابه من أذى.
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الديين  أخرى كالنص  لنصوص  استحضارا  الشعر  هذا  يف  وجند 
 ر أمل دنقل يف قصيدته "صالة": املسيحي. ومن مناذجه قول الشاع

 أابان الذي يف املباحِث. حنن رعاايَك. ابق  

 لك اجلربوُت. وابق  لنا امللكوُت. وابق  ملن 

 حترس الرهبوْت. 

 ***** 

 تفرْدَت وحدك ابليسِر. إن اليمني لفي اخلسرِ 

 أما اليسار ففي العسِر. إال الذين مياشون

 املشرتاةِ إال الذين يعيشون حيشون ابلصحف  

 العيوَن...فيعشوَن. إال الذين يشوَن. وإال 

 الذين يَوّشون ايقات قمصاهنم برابط السكوْت!

 

 وفيها استحضار ملا يسمى ابلصالة الرابنية املسيحية، وهي: 
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"أابان الذي يف السماوات ليتقدس امسك، ليأت ملكوتك، لتكن  
كفافنا أعطنا مشيئتك كما يف السماء كذلك على األرض. خبزان  

وال  إلينا،  للمذنبني  أيضا  نغفر حنن  ذنوبنا كما  لنا  واغفر  اليوم، 
تدخلنا يف جتربة، لكن جننا من الشرير. ألن لك امللك والقوة واجملد 

 إىل األبد". 

غري أن استحضار أمل دنقل هذا النصَّ مل يكن لغاية دينية، بل 
ا املتمثلة يف  الرمزية  بداللته  ترتبط  أخرى  السياسية لغاايت  األنظمة  نتقاد 

العربية اليت تتألّه على شعوهبا وتسحق كل من ال يدور يف فلكها. فجاء 
هذا االنتقاد بشكل ساخر شبيه ابخلطاب الذي يوجهه املسيحي إىل هللا 

 يف صالته. 

 كسر بنية البيت:  -ج

ميكن القول أبن أهم ما حققه الشعر املعاصر على مستوى اإليقاع 
بنية   بني زمنني يتمثل يف كسر  فاصال  فكان ذلك  الشطرين،  البيت ذي 

إبداعيني: أوهلما ميثل التاريخ الطويل للشعر العريب من اجلاهلية إىل ما قبل  
منتصف القرن العشرين، حيث شهد حركات جتديدية مل جترؤ على اخلروج 
عن نظام الشطرين، واثنيهما ميثل حركة الشعر املعاصر اليت متكنت بداية 

قرن العشرين من اخلروج على النظام الذي حافظ عليه البيت من منتصف ال
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الشعر  حركة  أتسيَس  البيت  بنية  ويتضمن كسُر  اترخيه.  طوال  الشعري 
 املعاصر قواننَي عروضية جديدة ترتجم خروجه على الشكل القدمي، وهي: 

 الكتابة بنظام التفعيلة الواحدة −
 وتنويع القوايف  −
 وكتابة أبيات متفاوتة الطول  −
 ضمني والت −

األول  القانون  على   ففي  قصائده  نظم  املعاصر  الشاعر  اختار 
تفعيلة واحدة تتكرر يف أبيات القصيدة كلها. ويعين ذلك أنه خيتار من بني 

اليت تسمى   العريب تلك  الشعر  وتتكون من تفعيلة   ابلبحور الصافيةحبور 
ذه واحدة. وقد حددت انزك املالئكة يف كتاهبا "قضااي الشعر املعاصر" ه 

البحور اليت ال جيوز للشاعر املعاصر اخلروج عليها، وهي: املتدارك واخلبب 
والرمل والكامل والرجز واملتقارب واهلزج، إضافة إىل جمزوء السريع وجمزوء 

 الوافر. 

وقد التزم معظم الشعراء هبذا القانون، فنظموا قصائدهم على وزن 
ك هذا املقطع من قصيدة من األوزان الصافية اليت حددهتا انزك. ومثال ذل

 "صالة" ألمل دنقل: 
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 أابان الذي يف املباحِث. حنن رعاايَك. ابق  

 فعولن فعولن فعوُل فعوُل فعولن فعولن

 لك اجلربوُت. وابق  لنا امللكوُت. وابق  ملن 

 فعوُل فعوُل فعولن فعوُل فعوُل فعولن فعو 

 حترس الرهبوتْ 

 لن فعوُل فعول    

 

غري أن عددا من الشعراء متردوا على هذه القاعدة، فلم يلتزموا هبا. 
)نظم قصيدة واحدة   املزج بني األوزانوكان خروجهم عنها بطريقتني، مها:  

 )غري الصافية(.  والنظم على األوزان املمزوجة على أكثر من وزن(  

وكان أدونيس من الشعراء الذين حققوا االنزايح عن القانون الذي 
انزك ابلشكلني السابقني معا. فمن مناذج مزجه بني وزنني أو أكثر   وضعته

 يف قصيدة واحدة قوله يف ديوان "الكتاب": 

 تُراين هنا اآلن غريي؟ وماذا مسعتُ  

 وأمسُع؟ هذي العريُش، دمُ  
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 النخِل َسّقاؤها،  

 والليايل ِجراُر.  

 

 يف العريش احلدائُق حتلُم: قمصاهُنا  

 أجُنماً. ملئْت   

حيث جاء املقطع األول من القصيدة على وزن املتقارب، واملقطع 
 الثاين على وزن املتدارك. 

النظَم   واختياره  الصافية،  البحور  قانون  مناذج خروجه على  ومن 
 على البحور املمزوجة قوله يف قصيدة "أقاليم النهار والليل": 

 أهتجاِك، أوقظ النار يف وجهكِ 

 فاعالتن فعـفعالتن متفعلن  

 أستصرُخ احلروَف البخيلهْ 

    ـالتن متفعلن فاعالتن

  َأحُضُن الفهَد والغرابْ 

 فاعالتن متفعالن  
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وهو مقطع على وزن اخلفيف الذي ميزج بني تفعيلتني مها: فاعالتن  
 ومستفعلن. 

ذي  البيت  بنية  حني كسر  املعاصر،  الشاعر  أن  واخلالصة 
نظم قصائده وجيرب أساليب متعددة   الشطرين، صار يتمتع حبرية أكرب يف

يف اخلروج على القواعد العروضية، مع حفاظه على جوهر اإليقاع العروضي 
 املتمثل يف التفعيلة. 

اخلاص بتنويع القوايف متكَّن الشاعر املعاصر من ويف القانون الثان  
اخلروج على نظام القافية املوحدة الذي كانت بوادره قد بدأت مع بعض 

التنويع احلركات   هذا  وأصبح  الذات.  الشعر  السابقة كحركة  التجديدية 
يشمل تنويع األضرب )التفعيالت األخرية من كل بيت( كما يشمل تنويع 
الروي، مثلما يتجلى يف النموذج السابق ألدونيس، وهو يتكون من بيتني: 
ينتهي أوهلما عند كلمة "البخيلْه"، وينتهي الثاين يف آخر املقطع عند كلمة 
"الغراب". وقد خالف الشاعر بني ضريْب البيتني، فجاء أوهلما على وزن 
أيضا  الرويني  بني  خالف  "متفعالْن"، كما  وزن  على  والثاين  "فاعالتن" 

 )البخيلْه/الغراْب(.
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اخلاص بشكل البيت والطول الذي يبلغه، فقد أما القانون الثالث  
تو  يف  هبا  يتمتع  صار  اليت  احلرية  الشاعر  فيه  على استغل  التفعيالت  زيع 

أمام  طرح مشكلة  ما  وهذا  لقاعدة حمددة.   ينضبط  بشكل ال  األسطر 
انزك  عليها  فأطلقت  اإليقاعية،  الوحدة  هذه  تسمية  يف  وحرية  الباحثني 
"السطر   إمساعيل  الدين  عز  ومساها  الشعري"،  "الشطر  اسم  املالئكة 

رية"، كما الشعري"، ورأى أبن هذا السطر قد ميتد طوله فيصبح "مجلة شع
املعداوي:  وأمحد  اللطيف  عبد  محاسة  الباحثني، كمحمد  بعض  مساها 

 "البيت الشعري". 

واحلقيقة أن الشاعر املعاصر، وإن كان قد كسر بنية البيت الشعري 
فتخلى عن نظام الشطرين، فقد حافظ على عناصره العروضية فلم يهدمها 

البيت الشعري القدمي هدما كامال. وخنص ابلذكر هنا عنصرين يقوم عليهما  
مها: التفعيلة والقافية. فمثلما حافظ الشاعر املعاصر على النظام العروضي 
املتمثل يف التفعيلة، حافظ أيضا على القافية اليت حتدد هناية البيت. وهلذا 
فقد ظل البيت بيتا، وإن كان شكله قد تغري فلم يعد يشبه البيت املكون 

يته ابلشطر أو السطر أو اجلملة. وبذلك من شطرين، وليس هناك داع لتسم
البيت  يف  هنايته  حتدد  مثلما كانت  لنهايته  حمددا  عنصرا  القافية  ظلت 
العمودي أيضا. ويالحظ من خالل أتمل بنية هذا البيت يف الشعر املعاصر 
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أن الشاعر قد خضع لقواعد حتدد القافية، ال بد من أن يلتزم بواحدة منها 
 لقواعد:على األقل. وأهم هذه ا

 انتهاء البيت بروي يرتدد يف القصيدة  −
أو انتهاؤه بسكون واجب أو علة ال جُترب يف بداية السطر  −

 املوايل
 أو وقوع تفعيلة الضرب هناية ملقطع أو لقصيدة  −

وينتج عن هذه القواعد أن البيت يف الشعر املعاصر قد يطول حت 
ال بد أن ينتهي  يستغرق أسطرا متعددة ويتكون من تفعيالت كثرية، لكنه  

دنقل  أمل  من  لكل  منوذجني  أنخذ  ذلك  ولتوضيح  هنايته.  حتدد  بقافية 
 وأدونيس:

 يقول أمل دنقل يف قصيدة "صالة": 

 أابان الذي يف املباحِث. حنن رعاايَك. ابق  

 فعولن فعولن فعوُل فعوُل فعولن فعولن

 لك اجلربوُت. وابق  لنا امللكوُت. وابق  ملن 

 فعولن فعوُل فعوُل فعولن فعو فعولن فعوُل  

 . الرهبوت  حترس  
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 لن فعوُل فعول  

 تفرْدَت وحدك ابليسِر. إن اليمني لفي اخلسرِ 

 فعولن فعوُل فعولن فعولن فعوُل فعولن فـ

 أما اليسار ففي العسِر. إال الذين مياشون

 ـعولن فعوُل فعولن فعولن فعوُل فعولن فـ

 املشرتاةِ إال الذين يعيشون حيشون ابلصحف  

 ـعولن فعوُل فعولن فعولن فعوُل فعولن فعولن

 العيوَن...فيعشوَن. إال الذين يشوَن. وإال 

 فعوُل فعولن فعولن فعوُل فعوُل فعو 

 السكوت  الذين يَوّشون ايقات قمصاهنم برابط  

 لن فعوُل فعولن فعولن فعولن فعوُل فعولن فعول  

 

: يتكون أوهلما من فهذا املقطع حيتوي على بيتني شعريني طويلني
مخس عشرة تفعيلة وينتهي عند كلمة "الرهبوت"، ويتكون اثنيهما من سبع 
وثالثني تفعيلة وينتهي عند كلمة "السكوت". وقد وضع الشاعر عالمات 
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)التاء  ووحدة الروي)فعوْل(  وحدة الضرب متعددة لنهاية البيتني معا هي: 
عولن" إىل "فعوْل" عن طريق )حتول "ف  وعلة النقصاليت تسبقها واو الردف(  

 علة القصر(. 

 ويقول أدونيس: 

 من يتقدُم؟ صاحت 

 فاعُل فاعُل فع لن

 أجراُس عصور  

 فع لن فِعلن فا 

 تتالطم يف حنجرة حبريَّهْ 

 عُل فاعُل فع لن فِعلن فع التن

 

 حسنا، اي هذا البحر، ورفقاً 

 فِعلن فع لن فع لن فِعلن فع ـ

 الُقَرشيَّهْ اي أدوات اللغة  

 ـلن  فِعلن فاعُل فاعُل فع لن
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فهذان بيتان شعراين من وزن اخلبب حمددان ابلقافية. وهذه القافية 
هي   األوىل  ثالث عالمات:  الزايدةهلا  األول   علة  البيت  هبا  ينتهي  اليت 

الروي)فعالتن(، والثانية هي   كل )حبريّْه، قرشّيْه(، والثالثة هي كون    تردد 
، إذ فصل الشاعر بينهما بفراغ يدل على استقالل ا مستقالبيت ميثل مقطع 

 أحدمها عن اآلخر. 

الشعر  أصبح  ما  أيضا  الشعري  البيت  بنية  تكسري  ومن مظاهر 
املعاصر ميتاز به من كثرة التضمني: فإذا كان الشعر القدمي واإلحيائي مييل 

ي يف عمومه إىل احلفاظ على استقالل البيت واخلضوع لرأي القدماء الذ 
يعّد التضمني عيبا من عيوب القوايف، فإن الشاعر املعاصر قد كسر هذه 
القاعدة، فصار التضمني عنده َمزِيًَّة إيقاعية حتقق تنوعا يف إيقاع القصيدة. 
وهذا التنوع انتج عن التوتر احلاصل بني اجلانبني العروضي والداليل، حيث 

املكتمل  البيت  هناية  على  الوقوف  إىل  القارئ  تعلق   مييل  لكن  عروضيا، 
البيت مبا بعده دالليا وتركيبيا يفرض عليه االستمرار، فال يتوقف إال عند 
قصيدة  من  املقطع  هبذا  لذلك  التمثيل  وميكن  اجلملة.  عناصر  اكتمال 

 "املسيح بعد الصلب" للسياب:

 بعدما أنزلوين، مسعت الرايحْ 

 يف نُواح طويل تسفُّ النخيلْ 
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 فاجلراحْ واخلطى وهي تنأى، إذن  

 والصليب الذي مّسروين عليه طوال األصيلْ 

: كان العويلْ   مل مُتتين. وأنصتُّ

 يعرب السهل بيين وبني املدينهْ 

إذ ميكن أن نالحظ تعلق البيت األول ابلثاين، وتعلق البيت الثالث 
الرتكيبية   الناحية  من  ابلسادس،  واخلامس  ابخلامس،  والرابع  ابلرابع، 
الناحية  من  مكتملة كلها  األبيات  هذه  أن  من  الرغم  على  والداللية، 

 العروضية. 

اليت  وبذلك يكون التضمني من أبرز أشكال االنزايح العروضي 
ميتاز هبا الشعر املعاصر، لكونه يكسر القاعدة اليت كان الشعر العريب يسري 

دالليا، عما عليها يف استقالل البيت الشعري واستغنائه، عروضيا وتركيبيا و 
 بعده من أبيات. 

 


