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–الشلف  –جـــــامعة حسیبة بن بوعلي   

كلیة اآلداب والفنون            قسم األدب العربي               

الحداثة في األدب :ادةــــــمحـــــــــــــاضرات في م  

األول الســــــــــداسي                 01ماستر  : المستــــــــــــوى  

م 2022/ م 2021: السنــــــة الدراسیــــــــــةنقد حدیث ومعاصر           :التـــــــخّصص  

درقــــاوي كلتــــــــوم/ د     :األستــــــــــاذ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مفهوم الحداثة عند الغرب والعرب:المحاضرة األولى

                             :توطئة

خاصة بمختلف مناحیه واتجاهاته حیزا كبیرا في الفكر الحدیث والمعاصر  La modernitéأخذ مفهوم الحداثة 

إذ یقع في مفترق طرق  یصعب تحدید مجالهو التسمیة أوأنه من المفاهیم الغامضة إن على مستوى المفهوم 

رج عن ن نعأ دالب مفهوم الحداثة عند الغرب والعرب وقبل الخوض في، واالجتماعیة واألدبیةاألبحاث الفلسفیة 

  :مفهومها اللغوي واالصطالحي

  :في المفهوم اللغوي للفظة الحداثة  :أوال 

الحدیثَ َ نقیض القدیم ،والحدوثَ نقیضه القَدمةَ، َحدث الشيء أيَ حدث ورد في لسان العرب البن المنظور 

، وقد استخدمت العرب حدث مقابل َقَدم أي ما 1"َوحدیث، وكذلك اسَتَحدَثهحدوثا وَحداثة، وَأحدَثه هو، فهو مَحدث 

: هريفي معجم تهذیب اللغة لألز " جاءت كلمة الحدیثو  ،یعني الجدید والحدیث الجدةیعنى أن الحداثة تعني 

 التمردوالمالحظ أن لفظة الحداثة ال تخرج عن إطار ، 2"األشیاء منالجدُید :والحدیث.سنفتئ ال: َحدثشاب َ 

  .عن كل ماهو قدیم والدعوة إلى الجدید  والثورة

ترجمة كل إذ تتم   modernisme و modernité بین مصطلحین هما أما في الثقافة الغربیة فیقع اللبس

ویشیر البعض  .modernisation بمصطلح الحداثة الذي یختلف عن التحدیثمقابال منهما إلى اللغة العربیة 
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الصفة والشكل، أو هو ما یبتدئ به الشيء، فاللفظ العربیة  وهي modeفمشتقة من الجذر  "...على أنا األولى 

یقع أنه یحدث، فالشكل لیس هو المهم لیس هو الصورة التي تبرز، فإن ما  ترتبط بما له أكثر من داللة عما

  .1بواقعیته وراهنیته یحدث یتثبت

  :في المفهوم االصطالحي للحداثة : ثانیا

مكانه الیوم في حقل المفاهیم  La modernité یأخذ مفهوم الحداثة"  :یقول الباحث المغربیى علي وطفة

وٕاذا كان هذا المفهوم یعاني من غموض كبیر في بنیة الفكر الغربي الذي أنجبه، فإن هذا الغموض . الغامضة

هامة تتطلب بذل مزید من الجهود العلمیة مداه لیطرح نفسه إشكالیة فكریة  یشتد في دائرة ثقافتنا العربیة ویأخذ

ویعد مفهوم الحداثة من المفاهیم التي اكتنفها الغموض واللبس إن على  2"لتحدید مضامینه وتركیباته وحدوده

  .مستوى بیئتها األولى الغرب أو عند العرب 

ویقول الباحث جان معین في مجال  بكل ماهو جدید إذ لم ینحصر معناهارتبط مفهوم الحداثة في البدایة   

و مفهوما تاریخیا یحصر المعنى ألیست الحداثة مفهوما سوسیولوجیا أو مفهوما سیاسیا " في ذات الشأن بودیار

ومع ذلك تظل الحداثة موضوعا عاما یتضمن في داللته ...وٕانما هي صیغة ممیزة للحضارة تعارض صیغة التقلید 

دب والنقد في األ تجاهاإ، فالحداثة لیست 3"وٕالى التبدل في الذهنیةي بأكمله إجماال اإلشارة إلى التطور التاریخ

یرفض واألفكار واآلراء منهج تغییري انقالبي غیر قار وثابت یتجدد باستمرار فحسب بل هي نمط في الحیاة 

  .یدعو إلى التطور والتجدید وٕاعادة بناء االنسان من جدید لنحو أفضل و االنصیاع لكل ماهو قدیم 

  :عند الغربالحداثة 

على الرغم من اختالف النقاد والباحثین ومنظري األدب عن لقد تبلور مفهوم الحداثة في البدایة عند الغرب   

على ید  19،على أن مالمحها المبكرة قد بدأت في أواخر القرن یتفقوننشأتها وبدایاتها األولى إال أن معظمهم 

یعرفها و  ،صاحب دیوان أزهار الشر  Charles Baudelaireبود لیرب الروحي للحداثة الشاعر الفرنسي األ

 هو العابر والهارب والعرضي، إنها نصف الفن الذي یكون نصفه اآلخر هو األبدي ما أعنیه بالحداثة"قائال 

واألزل  والوجود باإلنسانهو مفهوم وجودي فلسفي یرتبط عند بودلیر ن مفهوم الحداثة أیمكن القول 4 "بتالثا

مفهوما خاصا للحداثة یربطه بثنائیة الماضي والحاضر " Flaubert" الروائي الفرنسي فلوبیر، ویضیف والجمال

عا بمعنى أن الوعي الحداثي لیس تشی ؛"الحداثة هي التعصب للحاضر ضد الماضي"  والفن باإلبداعوعالقتهما 

إذ الترتبط  5"على اآلتي وانفتاحللحاضر لسلطة ماضویة َو حنًینا إلى أصل تلید وحقبة ذهبیة، بل هو تمجید 
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الحداثة في مفهومه بالتمسك بالماضي أو ماهو قدیم أو حتى التمسك بالحاضر الذي بدوره سیكون قدیما إنها فكرة 

  .متجددة عن االستعداد للتغییر وقابلیة لالنفتاح عن ماهو جدید ومبدع ومفید یرقى بالفن واالنسان

لیست  المفاهیم والتعریفات الغربیة لمفهوم الحداثة في موطنها االصلي غیر أنهاإنه من الصعب االلمام بكل 

واألفكار واآلراء منهج تغییري انقالبي غیر قار وثابت في االدب والنقد فحسب بل هي نمط في الحیاة  اتجاها

نسان من جدید لنحو یدعو إلى التطور والتجدید وٕاعادة بناء االو یرفض االنصیاع لكل ماهو قدیم یتجدد باستمرار 

  . .في كل فترة من الزمن  أفضل

  :الحداثة عند العرب

ه من الصعوبة حصر نصلیه فإالحداثة عند الغرب في بیئتها األ إذا كان بغیر االمكان القبض على مفهوم

ستقرار المفهوم من خالل الترجمة من جهة وعدم عدم ارب العتبارات كثیرة أبرزها انتقال التذبذب و المفهوم عند الع

دب العرب على االتفاق على تعریف دقیق للحداثة لذا سنكتفي فیما یلي بعرض جملة من تمكن النقاد ومنظري األ

   التعاریف الشائعة في ذات الموضوع

أوالهما أن هذا المصطلح قد دخل : الباحثون یجمعون على حقیقتین تخصان الحداثة في نسختها العربیة یكاد 

هذا الدخول قد بدأ منذ النصف ، وثانیتهما أن بتأثیر من الحداثة الغربیةإلى مجال التداول في الفكر العربي 

الفن والحریة التي رفعت شعار تحریر  جماعةوبعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت . الثاني من القرن العشرین

هذا التأثیر الغربي في أول مجلة عربیة حداثیة متخصصة في الشعر  وقد تجلى.1الفن من الدین والوطن والجنس

  .التي تبنى فیها األصوات الشعریة الحدیثة مجلة شعرهي  1957أصدرها یوسف الخال سنة 

األمر  وج به على ما سلف، وهي ال ترتبط بزمن، وكل ما فيالحداثة في الشعر إبداع وخر " ویعرف یوسف الخال

تعبیریة  والحداثة ال تكون باتباع أشكال. على نظرتنا إلى األشیاء فانعكس في تعبیر غیر مألوف رأأن جدًیدا ما ط

الحداثة في السیاق ذاته  أدونیسویضیف 2" شعریة معینة، بل باتخاذ موقف حدیث تجاه الحیاة ومنها تجاه القصیدة

نظام الحیاة، وهذا الموقف المعرفي یقوم على أّ  ن اإلنسان هو مركز العالم  هي موقف معرفي ّأدى إلى تغییر

للمجهول الذي ال ینتهي، وعلى أن مصدر القیم لیس غیًبیا، وّانما هو  ومصدر القیم، وعلى أن المعرفة اكتشاف

  3".إنساني

  أبرز رواد الحداثة العرب:  

حیث عمل بعد عودته من هجرته في أمریكا إلى , یوسف الخال رائد الحداثة األول في العالم العربي یعد -1

بیروت التي سكنها كموطن بدیل لبلده سوریا في تنظیم أول تجمع حداثي ضم طائفة من أصحاب التوجهات 
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  2.أدونیس، فاتحة لنهایات القرن، ص - 3



رقــــاوي كلتــــــــومد/ ـــــــــــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحداثة في األدب ــــــــــــ :ادةــــــمحـــــــــــــاضرات في م  

4 
 

وشوقي أبو , لعظمة،وأنسي الحاجوزوجته خالدة سعید، ونذیر ا, أدونیس: الماركسیة والبعثیة والقومیة أمثال

  .شقرا،وأسعد رزوق، ومحمد الماغوط

قدم , یعتبره الحداثیون رائد الحداثة األول. سوري، شاعر حداثي علي أحمد سعید أسبر  المشهور بأدونیس-2

واإلبداع عند  بحث في االتباع.. الثابت والمتحول(الموسومللدكتوراة من الجامعة األمریكیة في بیروت بحثه 

ثار على التراث وغیر اسمه  ,شجیع من الجامعة والمشرفین علیهاهتم فیه بهدم اإلسالم واللغة العربیة بت) العرب

  .في الثقافة الفینیقیة والذي یرمز إلى إله الخصب والنماء) أدونیس(إلى 

ثم , م1963لعشرین في عام التي تركها بعد عددها السابع وا" شعر"، شارك مع یوسف الخال في تأسیس مجلة 

عة والقرامطة والحركات یكثر أدونیس من اإلشادة بالصوفیة والباطنیة والشی .م 1978عام " مواقف"أسس مجلة 

الوهاب البیاتي ومحمود ومن  اتبعوا طریق الحداثة أیضا الشاعر خلیل الحاوي ولویس عوض ،عبد ،الشعوبیة 

 محمد عابد ,يالجزائر   محمد أركونفي الوطن العربي نذكر منهم  من نظروا للفكر الحداثيدرویش أما 

  .ونصر حامد أبو زید المصري ،عبد اللغة الغذامي السعودي المغربي الجابري

                                           

  .بین الحداثة والمعاصرة :المحاضرة  الثانیة 

  :توطئة 

وال شك أنه مفهوم التبس بالعدید من المصطلحات بل یكاد یجمع النقاد على تعرفنا فیما سبق عن مفهوم الحداثة 

وألصق بلفظة الحداثة وجعل مرادفا لها ، ویعد مصطلح المعاصرة  أنه لم یترك أي مصطلح  یدل على الجدة إال

  ة ؟من بین المصطلحات التي كثیرا ما وظفت في المجال األدبي بمفهوم الحداثة فهل المعاصرة هي الحداث

  :في المفهوم اللغوي لمصطلح المعاصرة 

العین، والصاد، : قال ابن فارس. الدهر والحین: جاء في قاموس مقاییس اللغة المعاصرة من العصر، وهو

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ {: اهللا تعالى قال 1.والراء أصوٌل ثالثة صحیحة، والعصر هو الدهر : العصر[ } َواْلَعْصر ِإنَّ اْإلِ

ُمفاَعلة من العصر، وتعني اجتماع شیئین في عصر واحد، ومنه وصف الشخص بأنه : »المعاَصَرة«،.]2-1اآلیة 

ئنة في فالمقصود بها الكا - بكسر الصاد- » المعاِصرة«أما .أدرك أهل هذا العصر، واجتمع معهم: أي» معاِصرٌ «

   2هذا العصر الذي نعیش فیه

وفي مجال الشعر، نفهم منها . تعني المعاصرة في بعدها العام، التواقت والتزامن بین مجموعة من الظواهر

أن المشتغلین في هذا المجال، یعیشون في عصر واحد، ویتزامنون في ضرورة التأثُّر بشروط حضاریة یعیشونها، 

كما أن هؤالء الشعراء الذین یجتمعون تحت لواء المعاصرة ُیحركهم هاجس واحد . اوكذا في ضرورة استلهام أفكاره

  وروحا .هو الرغبة في الخروج بالشعر من مثالب القدامة إلى مضمار التحدیث مظهرا
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 أن ما هو جدید الیوم سیكون:"وحاول عبد الّله الغامدي أن یّمیز بین الحداثة عن المعاصرة والتجدید في قوله

وكل ما هو حداثة الیوم أو أمس لن . في الغد، والقدیم الیوم، كان جدًیدا في زمنه، لكن الحداثة ال تَُقدم قدًیما

حینئذ الحداثة هي الفعل الواعي . ونقیض الحداثة لیس الَقدم، ولكنه السكونیة الالوعیة" ال حداثة"في الغد  یصبح

  1"بالجوهري الثابت وتبدیال للمتّغیر المتّحول أًخذا

بالنسبة للتجدید هو مالحظة شواهد العصر، ولكن المهم هو فهم روح «فلیس المهم عند عز الدین إسماعیل . 

وٕادراك روح العصر لن یتم إال باتخاذ موقف واضح ومحدد من الماضي والمستقبل، وأن یصبح هذا . »العصر

هنا، تحدیدا، یغدو مفهوم .وجدانیا الموقف جزءا من قناعتنا في هذا الوجود، وأن نربطه بالزمن المعاصر ربطا

بین مفهومات «وباإلمكان حسب خلیل أبو جهجه، إبراز التمایزات . المعاصرة جسرا یقود حتما إلى مفاصل الحداثة

المعاصرة، والحداثة، والجدة، على أساس أن المعاصرة مفهوم له داللة زمنیة تعني التواقت والتزامن بین ظاهرتین 

أما الحداثة فهي ذات داللة زمنیة، ألنها تعني كل ما لم یصبح قدیما، . ، ضد حیز زمني واحدأو حالتین أو فعلین

  .وقد تكتسب حكما تقویمیا إذا ما قورنت بكل عتیق ألن الحداثة نقیض القدامة

       

  

  مظاهر الحداثة الشعریة: المحاضرة الثالثة 

شائكة مترامیة األطراف ضمن أطر وسیاقات مختلفة،  تجربةم العاا مفهومهي فة الحداثال شك في أن 

إذ تمثل خطاب التحول الذي أحدث شرخا وخلخلة في المفاهیم، وفي بنیة النظم والثابتة في الواقع، وهي في 

الشعر طریق مختلف في فهم الوجود وتقدیمه، ومنحى أخر في مالمسة وتحسس الموجودات والتفاعل معها؛ 

لحیاة والعالم في تغّیرهما وحركتهما التي ال تهدأ فحیثما یطرأ تغّیر على الحیاة وظواهرها وفق رؤیة فنیة تسایر ا

تتبدل النظرة إلى األشیاء بمنظار الشعر، في رؤیة خاصة تصدر عن نظرة فریدة وثاقبة لتُبین عن أوضاع 

مر والتمرد على كل الذات التي أبدعتها، وطریقة حضورها نصیا، ولهذا كان من أهم شروطها التجدد المست

 . قوانین الثبات

لقد جسدت الحداثة الشعریة العربیة نضال مبدعیها وتطلعاتهم نحو أشكال وطرائق جدیدة في االتعبیر،   

وخوض آفاق تجریبیة في الممارسة الكتابیة استجابة لمطالب حضاریة من جهة، وتلبیة لحاجات جمالیة لم تكن 

أخرى، أو لم تكن لها هذه األهمیة التي تستدعي فعل المغایرة أو موجودة في المجتمع العربي من جهة 

ظلَّ شكل القصیدة العربیة على مّر العصور األدبیة یتحكم في مضمونها، االختالف عن السائد والموروث، فقد 

ظن إذ ظلَّ تجدد الشكل الفني واللعب به في مضمار التغییر هو هاجس الشعراء المولدین والمحدثین، إذ ساد ال
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بأن الشكل التقلیدي للقصیدة العربیة القدیمة هو العائق أمام تجدید المضمون الشعري وتعمیقه، وتوسیع دائرة 

  1.الرؤیة فیه

والمتتبع لمسیرة الشعر العربي یجد أن البذور األولى للحداثة الشعریة العربیة بدأت منذ بدایة الرفض 

العصر العباسي، نتیجة احتكاك العرب بشعوب أخرى، وبفعل والتمرد والدعوة إلى التجدید التي برزت في 

الضرورة الحضاریة، وكانت البدایة مع بشار بن برد الذي عمل على تغییر شكل القصیدة ومظهرها، وأغرب 

تحول «في التصویر، ثم أبي تمام الذي جدد في اللغة الشعریة، وأبي نواس الذي طابق بین الحیاة والشعر، و

ي خروجهما من التعبیر الطبیعي إلى التعبیر الفني، من الحقیقة الواقعیة إلى التخیل الشاعرین كان ف

، كما كانت التجربة الشعریة عند المتنبي وأبي العالء المعري، مثاال لعالم أسطوري ساحر، وبقیت 2»المجازي

  .الحداثة ما بقي الرفض والتمرد

على مصر األثر الكبیر في النهوض بالشعر أما في العصر الحدیث فكان لحملة نابلیون بونابارت 

أنه لم یكن ممكنا النهوض بالشعر العربي ویبدو «العربي بعد قرون أقل ما یقال عنها أنها وصفت باالنحطاط، 

إال عبر تذكیر الناس بأنه كان للعرب ذات یوم شعر عظیم، وأنه على اللغة أن تتخلص من ركاكتها، وتتأهب 

ذلك الشعر، هذه المهمة التي تمثلها الشاعر المصري محمود سامي البارودي، لصیاغة شعر معاصر یضارع 

كبدایة للنهضة الشعریة أو كما یسمیها أدونیس الحداثة اإلحیائیة، فمعه صار السامع أو القارئ في حضرة 

ن فقد أنهى التكلف الذي طغى في عصر االنحطاط، ووصل شعر القر ...شعر یشابه شعر أبي تمام، والمتنبي 

التاسع عشر بأفضل أمثلة الشعر القدیم، فضال عن معالجته للهم الوطني، وهو األمر الذي غاب عن 

كبدایة للخالص من الركاكة، ثم بعد أن استعید ألق اللغة وجزالتها، كان ، 3موضوعات الشعر لقرون عدیدة

ومغامرات على صعید البنیة  المطلوب أن یكون الشعر ابنا للعصر الجدید، األمر الذي تطلب ارتیاد مجهوالت

واإلیقاع وحتى مواضیع الشعر، التي صارت تهجر أغراض الشعر القدیم غرضا إثر اخر،  وصوال إلى تجربة 

لقد كانت إضافاتها دالة على مستویي الكتابة ووظیفتها . بنبوءاته الصاعقة ورؤیته الحداثیةجبران خلیل جبران 

مدرسة الدیوان، والمدرسة المهجریة، ومدرسة أبولو، غیر أنها لم ه فضال عن ما قدمت .أكثر من أي شيء آخر

  . تشكل أكثر من تراكم تبلور في سیاق تاریخي مضاد یحاصره التقلید الكالسیكي رغم افتقاده إلمكانیة االستمرار

( ي بغداد ف" الشعر الحر" أما البدایة الفعلیة للحداثة الشعریة العربیة، فیعتقد أنها لم تكن إال مع حركة 

في قصیدته هل كان حبا، والتي تزامنت مع هزیمة ) بدر شاكر السیاب (في قصیدة الكولیرا، و) نازك المالئكة

الدالة على أكثر من مستوى، والتي تطورت فیما بعد في مختلف بلدان العالم العربي مع مجموعة من  1948

، واستبدلوها بنظم جدیدة، فتمردوا على الشكل األسماء الشعریة الكبیرة ممن رفضوا القواعد األولى للشعر
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العمودي القدیم، وغّیروه بنظام السطر الشعري الذي یعتمد نظام التفعیلة، بدال عن إیقاع البحر، ونوعوا في 

  .القافیة بعدما كانت واحدة متكررة، وجددوا في اللغة وموضوعات القصیدة

  :أهم مظاهر التجدید في الشعر العربي

أولهما أن : المعاصرة، لسببین رئیسیین العربیة في القصیدة مظاهر الحداثة یعد اإلیقاع أبرز :إلیقاعالحداثة وا 

في القصیدة حضوًرا، وأكثرها  الحداثة من إطار البیت أو القافیة الواحدة یعد أبرز صور العربیة خروج القصیدة

المعاصر من الوصول إلى مساحات من الحریة الموسیقیة محدثًا صدمة إیقاعیة ال  الشاعر وضوًحا، فقد تمّكن

ا فیعود إلى أهمیة اإلیقاع في النص الشعري، ذلك أن األلفاظ في القصیدة ال عهد للمزاج السائد بها، أما ثانیهم

ا الصوتي الذي تنحصر قیمتها في اإلحالة على مدلوالتها، لكنها أیضا تتمیز بحضور ذاتي یعود إلى جسده

یتدفق في جمیع خیوط القصیدة، ویشكل مع بقیة عناصرها بناءها الشعري مستمدا فاعلیته من عالقات اللغة 

  .التي ال ینفصل فیها معنى عن مبنى داخل التجربة الشعریة التي أبرزتها أحاسیس الشاعر، وعواطفه

 :الخارجي اإلیقاع في الحداثة مظاهر

 .)العروضّیة القاعدة في تحّكم ( التفعیلة لطةبس البحر سلطة استبدال *

 .مستحدثة جدیدة شعریة وسنن بقوانین وتعدیلها مخصوصة تفعیالت* 

 )واالنشطار األسطر نظام( العروضّیة القواعد في الشعريّ  الجواز *

 ) رجز + متقارب ( األخرى للبحور منتمیة تفعیلتین بین المزج* 

 مستحدثة وشعریة تعبیرّیة فضاءات تحقیق *

 :الداخلي اإلیقاع في الحداثة مظاهر

  نغمیة وكثافة راتكر +تردید 

 كثیفة شعریة أجراس 

 والعجز الصدر( الشطرین نظام مع یقطع بصري توزیع :بصري إیقاع( 

 األسطر وامتداد للقارئ بصري لعب :البیاض سلطة. 

 كالم هو البیاض( :والبیاض الكتابة :تأّملي فكري إیقاع( 

 القصیدة داخل والتنهدات فراتتوزیعها الز  في وتشبه الشاعر لمكنونات كتوم تعبیر هي :التنقیط أدوات. 

المعجم اللغوي هو قاموس الشاعر، والذي یتكّون من خالل ثقافة الشاعر وبیئته ومناخه  :اللغوّیة البنیة -

یعّد . الذي عایشه، وعلیه فلیس المعجم اللغوي متكررًا عند الشعراء بالصیغة نفسها، ولكنه أداة الشاعر الخاصة

، وتبیان مالمحه المعجم اللغوي من أهّم الخواص األسلوبیة التي علی أساسها یمكن الحكم علی شاعر
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فالكل شاعر مفرداته الخاصة التي یعتاد علیها في بیان أفكاره ورؤاه، ومن یفّتش دواوین شاعٍر ما . الخاصة

فالتجربة . سوف یتبّین له حجم المفردات المتكّررة، وهذه الحصیلة اللغویة تتكّون له من خالل تفاعله مع اللغة

غة بكیفیة خاصة، تتیح له إمكانیة اإلفضاء بتحویل مفرداتها إلی أدوات الشعریة تدفع المبدع إلی التفاعل مع الل

من معانیها المعجمیة  –جزئیًا أو كلیًا  –مطواعة، تتشكل وفقًا لهذه التجربة، ویعمد المبدع إلی إفراغ مفرداته 

 : ومن بین مظاهر الحداثة في البنیة اللغویة نذكر. المحددة، لتحمل دالالت جدیدة

 یةاجتماع وأحداث ناوأحز  مشاغل وأحداث( الحیاتیة التفاصیل على مبنیة لغة :البساطةو   ةامضالغ اللغة 

 الشعريّ  القول مركز هو القصیدة هذه داخل المتكلم . 

 الشعر ءةاقر  ألفوا ممن كثیر".النص في الكتابة حدث تالزم ظاهرة هو مقصود لغوي كعمل الغموض 

 ."لغموضه الحدیث العربي مع الشعر التجاوب في صعوبةً  یواجهون القدیم العربيّ 

 للقصیدة البنیوي النص في رمزیة تعبیرات. 

 والعتبات العنونة/.)والتماهي االنصهار إلى اللجوء( : األدبیة األجناس بین الحدود إلغاء 

 والصرف والتركیب اللغویة في األسالیب والتحویل والتطویر واإلضافة االستحداث مظاهر جمیع هي البنیة  

 والموازین الصیغ تنویع :صرفیة حداثة/النحوي التركیب ضوابط من متحرر جدید نحوي ابتداع:نحویة حداثة  

  )األصالة والمعاصرة ( الصراع بین القدیم والجدید : المحاضرة الرابعة

  :توطئة 

القدیم التزام إذا كان التطور سنة الحیاة ومطلب االنسان في األرض من أجل تحقیق التقدم واالزدهار فإن 

تعد قضیة التقلید والتجدید من القضایا المطروحة في كل عصر لمیراث راسخ یشكل نقطة البدء واالنتماء و 

،وهي لیست وقفا على األدب فقط بل شملت سائر الفنون وبیئة،إنها صراع ثابت في الجوهر متغیر في الشكل

مسألة التمییز واختیار بینهما عوامل مختلفة ومتعددة و ذور تغذیها ومختلف مناحي الحیاة،إنها قضیة عمیقة الج

  .التقدم واالنفتاح على اآلخر  يامر شخصي تسهم فیه عوامل شتى أبرزها الذوق وسعة االطالع والرغبة ف

  :الصراع بین القدیم والجدید في العصر العباسي 

بان االسالم بالشعر عموما وانشغلوا بالدعوة والفتوحات االسالمیة ولكن لم إتراجع اهتمام المسلمین 

یقدر لهذه الحال أن تدوم طویال فقد عاد الشعر الجاهلي في أواخر القرن األول یشغل األذهان من جدید ویفرض 

ة المثقفین احترامه مرة أخرى بل صار النموذج الذي یجب االقتداء به وكان باستطاعته أن یرضي أذواق جمهر 

التي تحتاج  فیجد فیه النحاة شواهد االعراب ورزانة االشعار غریب اللغة وعویص المعاني" على اختالف منازعهم 

أنه ال یعد الشعراء إال ما "فقد روي عن عمرو بن العالء  ،1"الشاهد التاریخي والمثل  واألخبارإلى استخراج ورواة 

  2"یسمعه قد احتج ببیت اسالمي طیلة ثماني سنوات صحبه فیهاكان  من المتقدمین حتى أن االصمعي لم 

                                                           
  .24ص1968، 3عبد السالم محمد هارون ،ط: أبو عمر عثمان بن بحر الجاحظ  البیان والتبیین ، تح   - 1
  . .73:ص 1934القاهرة ، مطبعة الحجازي 1بن رشیق القیراواني  العمدة في بیان الشعر ونقده، تح، محمد محي الدین عبد الحمید ،طا - 2
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أما في العصر العباسي فقد تغیرت ظروف الحیاة، فقد شهد هذا العصر امتزاجا اجتماعیا بین العرب 

األعجمیة وكان من الطبیعي جدا أن یترتب على هذا المزج االجتماعي والثقافي ظهور ذوق جدید بعید والعناصر 

وة فمعظم المجددین في العصر العباسي كانوا اعاجم فأصبح الشعراء المحدثین یدعون الشاعر إلى عن حیاة البدا

ان یعیش الشعراء في عصرهم من خالل وصف مظاهر الحضارة فیه فلم تكن دعوة هؤالء فردیة بل كانت من 

  صمیم الحیاة 

  :أسباب الصراع بین القدیم والحدیث

  :سباب التجدید في الشعر العربي إلى یمكن أن نحصر أ 

ره دعاة التجدید اعتبار القصیدة العربیة القدیمة النموذج المقدس الذي ال یمكن الحیاد عنه  االمر الذي اعتب -1

   .تضییق علیهاالو  ق لذات الشاعرةحصر للموهبة وخن

دیوان العرب الذي  في مرحلة التدوین عقب االسالم مكانه هامة خاصة وانه الشعر العربي القدیماكتساب  -2

تعرف أنساب العرب «): هـ395ت(وقال العالمة األدیب الحسن العسكريیقول .یحوي تاریخهم وهویتهم وممیزاتهم 

ها ومستودع وتواریخها وأیامها ووقائعها من جملة أشعارها، فالشعر دیوان العرب، وخزانة حكمتها ومستنبط آداب

الشعر دیوان العرب وبه حفظت األنساب وعرفت المآثر، ومنه : یقول ابن فارس في كتابه الصاحبيو  1»علومها

  "تعلمت اللغة

الشعر العربي القدیم مصدر من مصادر اللغة وقد دأب النحویون على االستدالل به في التقعید للعربیة بل  -3

  .شاع حفظ الشعر المتالك اللغة السلیمة

ارتباط التجدید عند بعض الشعراء العباسیین بنوع من العنصریة والشعوبیة، من أمثال بشار بن برد وأبي  -4

  .نواس

التیـار الجدیـد  قضیة القدیم والحدیث في األدب العربي مـرده إلـى ظهـورعلى أن یجمع النقاد ومنظري األدب و 

بالتمرد على بناء القصیدة العربیة  و غیـرهم) ، وأبـي تمـام،بشار بـن برد، وأبـي نـواس:( لدى المحدثین من أمـثال

  .القدیمة وعمودها الشعري واختراقهم لقانون الشعر العربي القدیم المقدس 

مروان بن أبي حفصة، وأشجع السلمي، وعلي بن من مظاهر هذا الصراع مثال  أن نرى فریقا من الشعراء مثل 

ما یتالءم مع الروح العربیة،  تحتذي بالقدماء، وال تجدد إال بمقدار. المتنبيالجهم، ودعبل الخزاعي وابن الرومي و 

ال یزال یجري الشاعر منهم على التقالید الكالسیكیة لبناء القصیدة فظلوا على المنهج القدیم، والصیاغة القدیمة، ف

األموي من ضرورة االستهالل بذكرى الرحیل ووصف االطالل  كما كانت في الجاهلیة وصدر االسالم والعصر

 واإلبل ومشاهدة الصحراء وأجوائها، ثّم التخلص الى الموضوع المقصود فجأة مهما كان الموضوع مدحا أو فخرا أو

ن وم هل البادیة،، وأن نرى الفریق یحرص على أن  تكون لغة القصیدة ذاتها من لغة أبل لو كان غزال نسبیا، رثاء

                                                           

مطبعة  البابي الحلبي   2أبو هالل بن عبد اهللا العسكري الصناعتین  الكتابة والشعر تح، علي محمد البیجاوي ، محمد أبي الفضل ابراهیم ، ط  1-

  156ص.1972القاهرة 
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، بها المجلجلة وموسیقاها الخارجیةغریب هذه اللغة باألخّص وبصیاغتها العفویة وبأوزانها الطویلة الرنانة وتراكی

  .كما تجلجل األجراس بأعناق االبل في جوف الصحراء القفر الموحشة الساكنة

ر النمري وأبو النواس وجدت مدرسة بیانیة شیخها بشار ومن رجالها ابن هرمة والعنابي ومنصو " وفي الوقت نفسه

وفي محیط بغداد أو البصرة أو الكوفة ،نرى فریقا من 1"ومسلم بن الولید وأصبح للشعر لغة جدیدة غیر لغة القدماء

وهو یرید أن یعّبر عن طبیعة هذه . الشعراء یمثل روح الجدید الذي یتحرر ویهتز مع حركة التطور العامة

وبأفكارها ومعانیها ومشاهدها ،الحیاة الیومیة المستجدة فیها وترفها وبأشیاءالناعم  االجدیدة، بأسلوبهالحضارة 

  .العمرانیة والطبیعیة من قصور وحدائق وماله وغلمان وقیان وغناء ورقص وخمر

  .وفیما یلي سنحاول الوقوف عن معالم التجدید عند أبرز شعراء التجدید على سبیل التمثیل ال الحصر

  : 2نواسبي أمالمح التجدید عند  -أ 

  :خصائص شعره

نه اشتهر بالخمریات وبدیوانه الشهیر ، فقد كان أنوع أبو النواس في موضوعاته الشعریة  غیر :الموضوعات - 1

شاعر خمرة من غیر منازع وٕان كان موضوع الخمرة غیر جدید في االدب العربي فقد سبقه الشعراء الى تناولها 

  .قصائد كاملة في وصفها بل استثمر الموضوع للتعبیر عن مواقف معینةي اشعارهم غیر أنه تمیز بتخصیصه ف

   .في عرض أفكاره االقناع والمحاججة إلىیمیل أبو النواس :األفكار - 2

أقل بروزا فشخصیة النواس العفویة تنعكس في تعابیره ، فجاءت ه كانت ظاهرة التجدید في أسلوب:االسلوب - 3

  .ى متانة ودقة مفرداته سهلة ،وتراكیبه بسیطة عل

على الرغم مما كان سائدا في عصره إال انه لم یتأثر باتجاه الصنعة اللفظیة بل كان أكثر میال إلى : البیان-4

  التشخیص في كتاباته 

  3مالمح التجدید في شعر أبي تمام - ب

                                                           
قرن الثامن هجري ، مطبعة دار القلم ، منشورات دار نقد الشعر من القرن الثاني حتى نهایة ال تاریخ النقد االدبي عند العرب:احسان عباس   -  1

   95:ص1بیروت  1971األمانة ومؤسسة الرسالة 
توفي والده وهو صغیر فنشأ متشردا متفلتا من رقابة  األمشاعر عباسي عربي االب فارسي ) م813-762 \ هـــــ19 -145:( بو نواس أ  - 2

، یتردد على واألدبمن التصرفات ، فكان ماجنا یتنقل بین أماكن اللهو والشراب ولوعا بالمعرفة  االهل وقیود االخالق ، جمع في حیاته الوانا

أذاب حیاته في االتكاء إلى زقاق الخمر، وترشف أقداحها والتغني بمحامدها وصفاتها ، ولئن نظم بعض الشعر في ،.العلماء ویحضر مجالسهم

ال القاهرة ولم یكن نظمه عن میل في طبیعته التي لم تمل إال الى الخمر والمجون ،وأبو النواس المدح وغییره فا ذلك إال عرضا وانقیادا لألحو 

ها زعیم زعماء الخمرة بل أكبر زعیم لها عرفها وتمتع بها طویال ومزج حیاته بها ثم انطلق على اسالیب العرب ونزاعاتهم مطلقا صوته في وصف

  .والتحریض على شربها

ن الحارث الطائي، واحد من أمراء البیان، ولد في قریة جاسم، وهي إحدى قرى حوران السورّیة، ورحل إلى مصر، ثم هو حبیب بن أوس ب -  3

ك أحضره المعتصم إلى بغداد، فأجازه وقدمه على جمیع شعراء عصره، ثمَّ أقام في العراق ، وتوّلى برید الموصل، ومكث فیها سنتان، وبعد ذل

أبي تمام أنَّه كان أسمر اللون، وطویل القامة، وفصیحًا، وعذب الكالم، وسموحًا، وطیب األخالق، وحافظًا ألربع توفي فیها، وُیذكر في صفات 

  .عشرة ألف أرجوزة من أراجیز العرب، ویتمّیز بقوة شعره وجزالته، واختلفت اآلراء في التفضیل بین شعره وشعر المتنبي والبحتري
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  :   خصائص شعره

أن یرد وُتعتبر هذه الخاصّیة من خصائص شعره، حیث كان یهدف من ذلك : غموض المعاني وتعقیدها -01

وأنَّ المحدثین أصبحوا عالة ، على كل ما یّدعیه المحافظین من أنَّ القدماء استنفدوا جمیع المعاني الشعرّیة

  .، وبالتالي أراد أن ُیثبت شعره للمحافظینعلیهم

بر أبو تمام من الشعراء المتكلفین والمتصنعین في أشعارهم، ُیعت:  التكلف واإلسراف في استخدام البدیع - 2

وخاصة في توظیف البدیع ،إذ كان ُمسرفًا في توظیف الطباق، والجناس، واالستعارات، ووصل األمر إلى أْن بات 

  .كثیر من شعره ال ُیفهم الغرض منه إّال بعد طول تأمل وتفكر في مدلوالته

لم یكتِف أبو تمام من تكلف المحسنات اللفظّیة بل تعداها إلى التكلف في : اإلكثار من الصور المجازّیة -3

استخدام الصور المجازّیة، والصور البیانّیة من تشبیه، واستعارة، ومجاز بأنواعه المختلفة، وتجاوز البساطة 

  .المألوفة في الشعر العربيّ 

موضوعات . ل المبالغة في معانیه الشعرّیةتجاوز أبو تمام في أشعاره حدود الواقع، وذلك من خال:المبالغة -4

ولكنَّه قّصر ُیذكر أنَّ أبا تمام تناول معظم المواضیع الشعرّیة في أشعاره، وبرع في مختلف الموضوعات، :شعره

؛ وذلك ألنَّ الغالب على أشعاره الموضوعات وقیل عنه نواحة ومّداحة،  ولم یبرع في بابه، في مجال الهجاء

والرثاء، حیث ُیشكالن أكثر من ثلثي دیوان أبي تمام الشعرّي، فقد حرص على منح مختلف  المتعلقة بالمدح

  .طاقاته الشعرّیة في باب المدح، وذلك بسبب اعتبار المدح الموضع الذي ُیمتحن وُیجاز علیه الشاعر

  

  التجدید في الكتابات االدبیة العربیة :المحاضرة الخامسة

  :توطئة

تعد بالد االندلس في القرون الوسطى من أرقى وأجمل البلدان العربیة التي تمیزت بانتعاش الحضارة 

والثقافة واالقتصاد خاصة وأنها شهدت امتزاجا ثقافیا بین العرب واألسبان لم یسبق له مثیل، أدى إلى تأثر الحیاة 

یألفها العرب من قبل، فأصبحت الحاجة ماسة إلى االقتصادیة واالجتماعیة حتى األدبیة بالحیاة الجدیدة التي لم 

  .ن یواكب األدب الحیاة االجتماعیة والثقافیة لإلنسان العربي في بالد االندلس أ

لقد ولع االسبان بالموسیقى والشعر وتمیزوا بحبهم وتعلقهم الشدید للغناء ومع احتكاك العنصر العربي باالسباني 

ألن األندلسیین أحسوا بتخلف القصیدة الموحدة إزاء األلحان المنوعة، وشعروا "به،وزاد اهتمامهم بالغناء بل وكلفوا 

بجمود الشعر التقلیدي أمام النغم في حاضره التجدیدي المرن، وأصبحت الحاجة الماسة إلى لون من الشعر 

أساسا  ىعتبر الموسیقالجدید یواكب الموسیقى فظهر هذا الموشح الذي تتنوع فیه األوزان، وتتعدد القوافي والذي ت

من هنا جاءت فكرة استحداث شعر غنائي متنوع االوزان ومتعدد ، 1"مهما من أسسه، فهو ینظم للتلحین والغناء

                                                           

  .138،ص 1979الفتح إلى سقوط الخالفة، دار المعارف، أحمد هیكل، األدب األندلسي من 1 -
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صور التجدید و  ولى بوادرباعتبارهما من أ الموشحات واألزجال األندلسیةنتناول في هذه المحاضرة سالقوافي 

  .االندلسيدب في العصر األدبي التي شهدها األ

  :الموشحات -أ

  :مفهوم الموشح - 1

الموشح أو الموشحة من اإلشاح والوشاح، وهو حلي النساء أو  "جاء في أسرار البالغة للزمخشري

المرأة ، أو هو سیر  كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان محالف بینهما معطوف أحدهما على اآلخر لتتزین به

   1"منسوج من الجلد یرصع بالجواهر تشده المرأة بین عاتقها وكشحبها وقد وضع منظومته على شكل الوشاح

استمد الموشح تسمیته من لباس المرأة لجماله ورونقه وبهاءه والشتراكهما في الزینة والبهاء یضیف أحد الباحثین 

الوزن بالموشح لما فیه من ترصع وتناظر وصنعته فكأنهم شبهوه سمي هذا "حول أصل تسمیة الموشح على انه 

  2"بوشاح الٍمرأة المرصع باللؤلؤ والجواهر

  :المفهوم االصطالحي  للموشح 

 وأما أهل األندلس فلّما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت"ح في قوله یذهب ابن خلدون في تعریفه للموش

مناحیه،وبلغ التنمیق فیه الغایة، استحدث المتأخرون منهم فنًا منه سّموه بالموشح، ینِظمونه أسماطا أسماطا 

وأغصانا أغصانا، یكثرون منها ومن أعاریضها المختلفة، ویسّمون المتعدد منها بیتا واحدا، ویلتزمون عدد قوافي 

ویشتمل كل  وأكثر ما ینتهي عندهم إلى سبعة أبیات، ،تلك األغصان وأوزانها متتالیا فیما بعد إلى آخر القطعة

  .3 "عددها بحسب األغراض والمذاهب ینسبون فیها ویمدحون كما یفعل في القصائد. بیت على أغصان

فالموشح هو فن من الفنون المستحدثة لغایات فرضتها الحیاة الجدیدة في االندلس تتنوع اغراضه وتختلف حسب 

  .شح بالخروج عن تقالید الشكل المقدس للقصیدة القدیمة والتمرد عن العروض الخلیلیة ،ویتمیز المو  الموضوعات

  : الخصائص الفنیة  والشكلیة للموشح

  :بناء الموشح 

یتكون الموشح في بنائه من أجزاء محكمة التزم بها الوشاحون في بناء موشحاتهم في بدایات كتابة هذا النوع من 

، بغیة تأدیة إیقاعات منسجمة، إال أنهم لم یخصوا هذه االجزاء بمسمیات تعرف بها، وبقیت هذه  األجزاء الشعر

مجهولة المسمى إلى أن انتشر الموشح في كل بالد االندلس فراح منظري األدب والنقاد والمؤرخین البتداع اسماء 

أجزاء الموشح ووضع مسمیاتها بتفصیل دقیق لها واختلفوا حول مسمیاتها، ویعد ابن سناء الملك أول من حدد 

  :4وفیما یلي سنقف على أبرز هذه المقاطع

                                                           
  ..،مادة وشح 1965جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،  - 1
  . 293.ص  ، 4الركابي ، في األدب األندلسي دار المعارف بمصر، طجودت   - 2
  3.،ص  1857، 3ط باریس،كالزمیر،  ابن خلدون، المقدمة، طبقة - 3

  .62:محمد عباسة الموشحات واألزجال وأثارها في شعر التروبادور ص: ینظر - 4
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  :یتكون الموشح من مقاطع وأجزاء مختلفة تختلف حسب ترتیبها في الموشح ووظیفتها وهي كما یلي

  .ویطلق هذا االسم على المقطوعة األولى من الموشح ویتكون فلعادة من شطرین أو أكثر: المطلع -أ

وهو المجموعة الثانیة التي تأتي مباشرة بعد المطلع،في الموشح التام ،وٕاذا كان الموشح أقرعا فالدور :الدور - ب

  . 1یأتي في أوله، ویبلغ عددها من ثالثة إلى خمسة أجزاء، وقد یفوق ذلك

  .هو الشطر أو ما یتكون منه الدور، ویتكون من فقرة واحدة أو عبارة واحدة:السمط -ج

تكون القافیة موحدة في أسماط الدور الواحد،كما یجب أن یتكرر نفس عدد األسماط في بقیة أدوار ویشترط أن 

  .الموشح

هو الجزء الذي یلي السمط مباشرة ویسمى مركزا وهو یشبه المطلع في الموشح التام أن یتفق معه في :القفل -د

  .أجزاء 10أجزاء إلى  8ویتكون القفل من جزأین فأكثر إلى  2الوزن معه والقوافي وعدد األجزاء

  .وهو الدور والقفل مجتمعین معا وهو في الموشح: البیت -ه

في المطلع ( هو كل جزء أجزاء المطلع أو الفصل أو الخرجة وتساوي األغصان عددا وترتیبا وقافیة: الغصن - و

  )والخرجة أو الفصل

  .وهو أمر أساسي في الموشح  هي آخر قفل من الموشح: الخرجة -ز

  :أصل الموشح 

  :اختلف الباحثون حول أصل الموشح ونشأته فأرجحها المشارقة إلى ابن المعتز ونسبوا الیه الموشحة المعروفة 

  أیها الساقي إلیك المشتكى        قد دعوناك وٕان لم تسمع  

ماهو إال تقلید للشعر األوروبي القدیم وأنه وهي البن زهر األندلسي بینما ذهب اتجاه آخر إلى أن أصل الموشح 

استمد عناصره األساسیة من الشعر الغنائي االسباني ودلیلهم في ذلك الخرجة االسبانیة وخروج الموشح عن 

  . 3العروض الخلیلي، وهناك من ذهب إلى رد الموشح إلى فن التسمیط

ي انفرد به أهل األندلس عن المشرق وهو ثورة غیر أنه قد أجمع مؤرخو الشعر العربي على أن الموشح فن أندلس

  .عن القصیدة القدیمة وحركة تجدیدیة ،وزخرفة حضاریة احتوت كل مقومات الشخصیة العربیة الحداثیة

  )شعر التفعيلة  ( التجديد في الشعر العربي المعاصر والحديث   :المحاضرة السادسة 

 

  : توطئة

                                                           
  .354ص 2010بیروت   1عبد العزیز عتیق األدب العربي في األندلس،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع ط - 1
  .33: ، دت ،ص1أبو القاسم هبة اهللا بن جعفر ابن سناء الملك دار الطراز في عمل الموشحات ، دار الفكر ،ط:ینظر  - 2

 :كقول الشاعر التسمیط هو أن یجعل الشاعر البیت على أربعة أقسام ، ثالثة منها على سْجٍع واحٍد مختلف عن قافیة البیت -  3

  .. ، في خدِِّه ، في جسده تَرفُ  في ثغِرِه لَغٌس 
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وحملوا مشعل الحداثة والثورة على ما هو قدیم فبدأت مالمح التجدید واصل شعراء العصر الحدیث مسار التجدید 

تتبدى بوضوح في القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة اكثر مما كانت علیه في العصر العباسي وتجسد مظاهر 

ء التجدید في الشعر العربي الحدیث بظهور مدارسة شعریة تنادي بالتجدید من زاویتها الخاصة كمدرسة االحیا

  .والدیوان والمهجر ومدرسة الشعر الحر أو شعر التفعیلة 

وسنتناول في هذه المحاضرة أبرز مظاهر التجدید في الشعر العربي الحدیث والمعاصر ونخص بالذكر شعر 

  .التفعیلة أو الشعر الحر

  :مفهوم شعر التفعیلة

شعر ذو شطر واحد لیس له طول ثابت وٕانما یصح ان یتغیر عدد  هو" تعرفه نازك المالئكة على أنه 

یتخذ  ،كما أنه الشعر الذي1"التفعیالت من شطر إلى شطر ویكون هذا التغییر وفق قانون عروضي یتحكم فیه

 التفعیلة أساسًا عروضیًا للقصیدة ، وهو ویخرج عن مبدأ تساوي األشطر، وال یلتزم بقافیة واحدة في كامل القصیدة،

  . الشعر المرسل، والنظم المرسل المنطلق، والشعر الجدید، والشعر الحر: ومن أسمائه

    :نشأة شعر التفعیلة 

شعر الحر أو بدأ الشعر العربي یخطو خطوة جدیدة ال عهد له بها، حیث ظهر ما سمي بال 1947في سنة  

وفي العام نفسه نشر بدر شاكر السیاب  1947 "كولیرا"بعد نشرها  لقصیدتها  نازك المالئكة شعر التفعیلة على ید

وكان اإلطار الموسیقي أبرز  وقد میز شعرهما التحرر من القافیة الواحدة والتزام وحدة التفعیلة" أزهار ذابلة" دیوانه 

  . مالمحه

  :خصائص شعر التفعیلة

  :من حیث المضمون -أ

  الشعر تعبیر عن الواقع وعن معاناة حقیقیة وعن قضایا المجتمع   -1

التجدید في األغراض الشعریة ، فقد اهتم شعراء الشعر الحر بالقضایا االنسانیة واالجتماعیة والوطنیة  -2

  .كالدعوة إلى االستقالل والتحرر ومقاومة االعداء وهموم الشعب

  توظیف الرمز ولغة االیحاء  -3

  :من حیث الشكل  - ب

  .القصیدة بناء شعوري یبدا من نقطة ، ثم یأخذ في النمو حتى یكمل  -1

  تتجزأ القصیدة إلى مقاطع ویمثل كل مقطع منها عنصرا من عناصرها  -2

  تبنى القصیدة على وحدة التفعیلة ویحل السطر الشعري محل البیت الشعري  -3

                                                           
 

  .60: م، ص1962 1قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النھضة، ط: نازك المالئكة - 1
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: وهيالبحور الصافیة، : ّظم شعر التفعیلة على نوعین من البحور هماوحدة التفعیلة غالبًا في القصیدة، وین -4

الحریة في عدد . السریع والوافر: البحور الممزوجة هما .والمتدارك، الكامل، والرمل، والهزح، والرجز، والمتقارب

  التحرر من نظام الروي والقافیة،. التفعیالت التي یحتویها كل سطر

  : أعالم مدرسة شعر التفعیلة

م، وأضاف بهذا صفات جدیدة إلى حركة 1950عام ) مالئكة وشیاطین(أصدر عبد الوهاب البّیاتي دیوانه 

الشعر العربّي؛ فقد انصهر بمقاومة الشعب العراقّي، مستغّال الحریة التي أتاحها شعر التفعیلة من أجل التعبیر عن 

عریة، وأصبحت الدعوة لشعر التفعیلة تأخذ مظهرًا همومه وٕاظهار آماله، وتوالت بعد ذلك العدید من الدواوین الش

صالح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي من مصر، : أكثر قّوة من السابق بظهور شعراء جدد، منهم

وأدونیس وخلیل حاوي من لبنان، ونزار قّباني من سوریا، وفدوى طوقان، ومحمود درویش وسمیح القاسم من 

: رّواد شعر التفعیلة إلى جانب نازك المالئكةومن . ي الدین فارس من السودانفلسطین، ومحمد الفیتوري ومح

بدر شاكر السّیاب، وعبد الباسط الصوفّي، وصالح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد الفیتوري، 

  .وأمل دنقل، ومحمود حسن إسماعیل 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 




