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 تقديم:

يعد مقياس النص األدبي الحديث كاحدا مف أىـ المقاييس األدبية المدرسة في المستكل الثاني نظرا لجمعو 
بيف الدراسة النقدية كالمنيجية كتحميؿ النص األدبي، ككذلؾ لجمعو بيف النصكص الشعرية كالنصكص 

محاضراتو لمطمبة،  تكثيؽ النثرية في صعيد كاحد مما يمنح برنامجو شمكلية في الطرح، كيجعمو أكلكية في
كمف ىنا جاءت عنايتنا بيذا المقياس كاخترنا اعداد محاضراتو لمطمبة كي يتسنى ليـ فيـ نصكص األدب 

 العربي الحديث، كالتمكف مف سبر أغكارىا، كامتبلؾ القدرة عمى قراءتيا كفيميا كتذكقيا.

رم في المشرؽ مكزعة عبر محاضرتيف أما المحاضرة األكلى كالثانية فكانت تحت عنكاف: االحياء الشع
تتحدث عف دكر ركاد الشعر العربي الحديث مثؿ الباركدم كاألمير عبد القادر في نفض الغبار عف 

 إلى جانب أحمد شكقي كالرصافي كخميؿ مطراف.الشعر كتخميصو مف أغبلؿ التقميد 

االحياء في  ، فيي تبحث ظاىرةفي المغرب العربيأما المحاضرة الثالثة المعنكنة بػ: االحياء الشعرم 
المشرؽ كالمغرب في حاضرة  الجزائر كالمغرب كتكنس تكممة لممحاضرات السابقة، مما يعني الجمع بيف 

 بحث النص األدبي.

عة عبر محطتيف حيث المحاضرة الرابعة كالخامسة تحت عنكاف مكحد التجديد الشعرم في المشرؽ   مكز 
الديكاف كآثارىا في تبديؿ النفس الشعرم العربي كالثكرة عمى القديـ، ف عمى جيكد مدرسة تركز المحاضرتا

 إلى جانب عمؿ جماعة أبكلك التي حممت عمى عاتقيا ميمة تطكير القصيدة الشعرية العربية.

المحاضرة السادسة تحت عنكاف: التجديد الشعرم في المغرب العربي، فتعرفنا عمى جيكد المغاربة في 
كالتطكير لمشعر العربي خاصة مع الشابي كرمضاف حمكد، إلى جانب ثمة أخرل مف  تكممة أسمكب التغيير

 الشعراء مع سكؽ نصكص أدبية ليذا الفريؽ مف أجؿ تفيمو.

جرية المبنانية يالمحاضرة السابعة التي عنكانيا: التجديد الشعرم الميجرم، تبينت جيد الرابطة القممية الم
ة، كالنص الشعرم الجديد، كبيذا يكتمؿ رصيد الجانب الشعرم في في فتح آفاؽ جديدة لمقصيدة العربي

 البرنامج بعد دراسة النص الحديث مشرقا كمغربا كميجرا.
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المحاضرة الثامنة التي بعنكاف: مدخؿ إلى الفنكف النثرية تكطئة لمجزء الثاني لمنص األدبي أم النص 
ة بعنكاف: عالشعرم، فكانت المحاضرة التاس النثرم الذم يحكز اليكـ عمى مكانة ال تقؿ عف مكانة النص

المقالة، حيث خصصت لبحث تطكر المقالة العربية عبر العصكر كباألخص في العصر الحديث عمى يد 
 طو حسيف كالبشير االبراىيمي كالعقاد كغيرىـ.

أحمد المحاضرة العاشرة المعنكنة بػ: القصة فقد رصدت تطكر الفف القصصي في العصر الحديث عمى يد 
 تيمكر كالمازني كغيرىـ مف الكتاب.

لممحاضرة السابقة التي ركزت عمى القصة، فكانت  استكماؿالمحاضرة الحادم عشر بعنكاف: الركاية فيي 
ربية كالعالمية عند نجيب عالتالية لفيـ الركاية التي أضحت جنسا أدبيا مسيطرا عمى الساحة األدبية ال

 كغيرىـ.محفكظ كالطاىر كطار كابف ىدكقة، 

المحاضرة الثانية عشر التي عنكانيا المسرح، فقد اعتنينا فييا برصد تطكر المسرح عبر العصكر مع 
 التركيز عمى المسرح العربي لككنو فف جديد عمى البيئة العربية بعكس البيئة الغربية.

ؿ ظيكره كتاريخ المحاضرة الثالثة عشر عاينت فنا قديما جديدا ىك أدب الرحمة كقد حاكلنا معرفة عكام
 تطكره عبر العصكر، مع سكؽ شكاىد نصية لبعض مف اعتنكا بتفيـ ىذا الفف.

المحاضرة األخيرة بعنكاف: الرسائؿ األدبية حيث ركزت عمى فف الترسؿ الذم عرفتو البيئة األدبية منذ 
إلى أسمكب  العصر الجاىمي، ثـ تطكر عمى يد أدباء العصر الحديث، كانتقؿ مف أسمكب السجع كالتنميؽ

 السيكلة كالكضكح.
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 1المحاضرة األولى: حركة اإلحياء في المشرق العربي ج

 حالة األدب في المشرق في القرن التاسع عشر:-1

لـ يكف األدب العربي كالشعر عمى الخصكص عمى ما يراـ فالعصر المممككي ثـ العثماني قد أكرثا المغة 
كتزلفا كال يمكف أف نبالغ إذا قمنا أف األمر استمر عمى ما ىك عميو جمكدا كالشعر قحطا كالنثر تصنعا 

 قرابة ألؼ سنة مما يعدكف إذا استثنينا بطبيعة الحاؿ ببلد األندلس كما سايرىا مف تطكر.

كقد كفؽ الزيات كثيرا في تصكير حالة العرب المتضعضعة عمى اثر النكبات التي حمت بيـ فتحكلكا مف 
ت متنافرة كتضعضع لسانيـ كسط حمئ الميجات فقد"انتكث فتؿ العباسييف في بغداد قكة مكحدة إلى أشتا

بعد عيد المتككؿ لتنافس الفرس كالترؾ كتحارب السنة كالشيعة، كذىاب جبلؿ الخبلفة مف النفكس 
ىػ" كتضعضع أمر 656فاعتكرتيا األرزاء، كاصطمحت عمييا األعداء حتى قكض عرشيا ىكالكك سنة 

األندلس بتغمب البربر كالمكالي عمى ممكيـ كتقسيمو بينيـ إلى دكيبلت صغيرة سيؿ عمى األمكييف في 
ىػ، كدالت دكلة الفاطمييف في مصر  898الفرنج ازدرادىا قطعة قطعة حتى ابتمعكىا لقمة سائغة سنة 

حكـ كالشاـ فكقعتا في أيدم األيكبييف ثـ صارتا إلى المماليؾ، كظمتا تحت سمطانيـ حتى دخمتا تحت 
 1ىػ."923األتراؾ العثمانييف سنة 

كظؿ حاؿ العرب منتكسا حتى جاء العصر الحديث كىك يرث عف عصر الضعؼ تقميده لمشعر كابتذالو 
لمفظ كمغاالتو في الصنعة كالخركج عمى اإلعراب كالعبث بالمعنى "إذا حاؿ ذلؾ دكف تكرية أك سجعة أك 

 2جناس"

ـ في ىذا األمر فالمشرؽ العربي "مصر كالشاـ" حسب شكقي ضيؼ كال يتناكر النقاد عمى اختبلؼ مشاربي
كانا قد أصبحا مكؤلي الحضارة اإلسبلمية منذ غزكات التتار لمشرؽ العربي كغزكات المسحييف الشمالييف 
لؤلندلس، فقد ىدـ الترؾ ما فييما مف حضارة بفتحيما، كحطمكا كؿ ما كجدكه فييما مف صركح العمـ 

يتح لعممائيا كأدبائيا كطف جديد يياجركف إليو بؿ نفيت جماعة منيـ إلى القسطنطينية،  كاألدب كالفف، كلـ

                                                           
 .405،ص:2010اليمامة لمطباعة دمشؽ، 2تاريخ األدب العربي:أحمد حسف الزيات،ط  1
 407المصدر نفسو،ص:  2
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كبقيت جماعة في عقر ديارىا خاممة ال تستطيع أف تنتج عمما كال أدبا فقد فقدت حريتيا كلـ تعد تجد ما 
  1تسد بو رمقيا

 الحياة العقمية كاألدبية في مصر كحتى األزىر بخدماتو العممية كالفكرية لـ يستطع أف يرأب صدع انييار 

كفي ىذا المقاـ يتجمى لنا أف الحضانة العثمانية اإلسبلمية أفقدت األدب العربي ألقو أك أنيا ساىمت في 
تجميد حالو السابؽ المكركث لعقكد متكالية رغـ ازدىار المؤلفات العممية حتى سماه أنكر الجندم عصر 

 المكسكعات.

تراؾ بردا كسبلما عمى ببلد العرب بؿ  لما أداؿ ا هل بني عثماف مف المماليؾ  " فمـ يكف بالتالي مجيئ األ
أصبحت الخبلفة عثمانية ال عباسية كصارت عاصمة اإلسبلـ القسطنطينية ال القاىرة كالمغة الرسمية 

اليبيا مف التركية ال العربية، ففشا في المغة الدخيؿ، كزاحمتيا العامية كالتركية  في الدكاكيف، كذىبت أس
النظـ كالنثر كتمكف الذؿ مف النفكس، فجمدت القرائح كنضب معيف العمـ، كاطمانت الكتب في الخزائف فمـ 
يزعجيا إال اشتغاؿ األرضة في صفحاتيا، فضرب الجيؿ عمى أبصار الشرقييف فعمكا، كفدحتيـ أعباء 

مـ يستيقظكا إال بمدافع نابميكف عمى الذؿ فرزحكا كطاؿ عمييـ األمد فغشاىـ النعاس كخيـ عمييـ الظبلـ، ف
 2أبكاب القاىرة"

 استفاقة وقيام:-2

يعزك الكثير مف الدارسيف استفاقة مصر كالشرؽ عامة إلى غزكة نابميكف بكنابرت الفرنسي عمى مصر 
، فكانت حممة عسكرية ذات مطامع استخبارتية احتبللية قاكميا المصريكف كثاركا ضدىا، 1798سنة 

حساسيـ العميؽ بحقكقيـ المشركعة فكاف مف ايجا بيات مقاكمتيـ"نشأة الشعكر القكمي عند المصرييف كا 
 3في حكـ ببلدىـ"

                                                           
 .5،1974ينظر: األدب المعاصر في مصر ، شكقي ضيؼ،دار المعارؼ بمصر ،ط  1
 .408تاريخ األدب العربي: الزيات،ص:  2

 أحكـ العثمانيكف قبضتيـ عمى العرب فخنقكا لغتيـ رغـ أنيـ في بداية أمرىـ استعانكا بيا لكف مع مركر األياـ فقدت ألقيا كانيارت 
ات، كمف المفارقات حسب الزيات أف األتراؾ في عيدىـ األكؿ كانكا يتعممكف المغة العربية كيتكممكف كحمت محميا المغة التركية كالميج

بيا كيضعكف المؤلفات العممية حتى قرض بعض ممككيا الشعر كالسمطاف أحمد األكؿ لكف خمؼ مف بعدىـ مف أحيك لغتيـ التركية 
 نشاءفسمكىا المغة العثمانية. كقامكا أيضا بإلغاء ديكاف اإل

 12األدب العربي المعاصر في مصر،شكقي ضيؼ ص:  3



8 
 

فميس مف المنصؼ اعتبار ىذه الحممة سببا مباشرا في استفاقة العرب بؿ كانت محفزا غير مباشر ألف 
 ىدفيا احتبلؿ مصر كمتى كاف االحتبلؿ ذا نكايا حسنة.

فاؤؿ إلى أف الكجو الثاني لمحممة ذك البعد العممي كاف محفز غير مباشر ألف كيشير بعض المؤلفيف بت
 ىدفيا كاف احتبلؿ مصر كمتى كاف االحتبلؿ ذا نكايا حسنة.

كيشير بعض المؤلفيف بتفاؤؿ إلى أف الكجو الثاني لمحممة ذك البعد العممي كاف لو أثر ايجابي في زحزحة 
كف مكف مف إنشاء "مدرستيف كجريدتيف كمسرحا لمتمثيؿ كمجمعا غشاكة الظبلـ كالتحجر ألف قدكـ نابمي

 1عمميا كمكتبة كمطبعة كمعامؿ كيميائية كمراصد فمكية"

ثـ حكمت األسرة الخديكية مصر عمى تفاكت بيف زعمائيا مف محمد عمي إلى عباس إلى سعيد لكنيـ 
رساؿ البعثات العممية ففتحت في القاىرة  مدرسة األلسف كدار الترجمة " استطاعكا إنشاء المدارس كا 

 كأقيمت المطبعة المصرية عمى أنقاض المطبعة األىمية التي جاء بيا المصريكف كذىبت بذىابيـ.

ثـ جاء االنجميز عمى أنقاض األتراؾ، كبسطكا نفكذىـ عمى مصر كحاكلكا جاىديف الخركج مف شرنقتو 
كالقكمية في ىذه الفترة حتى انتيى األمر بطرد الخانقة بالثكرة كاالنتفاضة ...كاستيقظت الركح الكطنية 

 االنجميز.

مارس األمير بشير  -رغـ أىدافو العسكرية-كمثمما لعب "محمد عمي" دكر راعي اليقظة التعميمية كالعممية
صدار المجبلت  الشيابي الدكر نفسو بمبناف فأنشأ المدارس كالمطابع كأعانو المبشركف في تأليؼ الكتب كا 

يد متعمـ متقف لمغة العربية، كانتقؿ بعض األدباء كالمفكريف إلى مصر طمبا لمعمـ أك الرزؽ فتخرج جيؿ جد
أك ىربا مف األتراؾ كساىمكا في النيضة المصرية كمف  بيف األدباء الذيف ساىمكا في تطكير األدب في 

 بطرس كرامة، السيد عمي درويش، رفاعة بك الطيطاوي.  عصرئذ حسن العطار،المشرؽ 

 الشعر في القرن التاسع عشر:-3

لـ يرؽ الشعر في ىذه الفترة إلى المستكل المحمكد بؿ كاف خامدا يغمب عميو التصنع كالتقعر بعد أف 
غمب عمى سابقو التزلؼ كالتحزب كلـ يكف لمشاعر مثبل عميا بؿ العمؿ الشعرم في نظره رياضة كمسائؿ 

                                                           
 424تاريخ األدب العربي،ص:  1
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اء في القديـ كأدمنكه "كظمكا يحجمكف في ىذه السبلسؿ ال تختمؼ عف مسائؿ النحك كالببلغة، فبرؾ الشعر 
 1الممقكتة مف البديع الذم ال تقبمو النفس كال يطمئف إليو الذكؽ كال يأنس لو العقؿ"

كالدكاكيف التي ظيرت في عيد األسرة الخديكية تشيد عمى ىذا الضعؼ كالتقميد كغياب الشعكر الحقيقي، 
بالحركؼ المعجمة أك الميممة كيتحدث شكقي بحسرة عف ىذه  فيي تستعرض المعب بالبديع كالتبلعب

 الحالة الغريبة الناشزة التي ىميمت الشعر "فقد أصبح الشعر حسابا كأرقاما كتماريف ىندسية عسيرة الحؿ،
فإف ترؾ ذلؾ الشاعر فإلى االقتباس كالتضميف كالتشطير كالتخميس لقصائد معركفة، كليس لمشاعر فضؿ 

 أنو يجرم كبلما عمى آالت العركض كالقكافي كىك كبلـ مفكؾ إذ يرص الشاعر األلفاظ في ىذا العمؿ إال
كلكف ال تتألؼ أبيات مف الشعر ،  فتتألؼ صناديؽ مف الحركؼ، عمى نحك ما يصنع عماؿ المطابع،

نما تتألؼ ألعاب بيمكانية" ف كسقط الذكؽ العاـ في السفافة كأغبلؿ البديع ألف الناس كانكا يشجعك  2كا 
 الشاعر عمى السير عمى ىذه الخيكط البيمكانية.

 كمف ىؤالء الشعراء إسماعيؿ الخشاب، كالشيخ حسف العطار، كالشيخ محمد شياب الديف، كالسيد دركيش.

كبدأ الحاؿ يتغير في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر في عيد الحاكـ اسماعيؿ حيث انكب 
الفترة العباسية كالقديمة، فانكشؼ لمناس شعر طبيعي ال غمك فيو  المؤلفكف عمى طبع دكاكيف الشعر في 

كال تكمؼ "فكاف اطبلع المصرييف عمى النماذج القديمة المغرقة في القدـ سببا في انصرافيـ عف الصكرة 
 3السقيمة التي انتيى إلييا الشعر في مكطنيـ"

بدأ الشرؽ يعرفيا فاحتاج إلى شعر  كصار الذكؽ العاـ يتطمب شعرا جديدا يناسب مرحمة اإلصبلح التي
يضارع عصره فكانت المحاكالت األكلى قد شرع في تنفيذىا عمى يد  عمي أبي النصر ، عبد ا هل فكرم، 
عمي الميثي، عبد ا هل النديـ، كعائشة التيمكرية "غير أنيـ لـ يتخمصكا تماما مف البديعيات كالمخمسات 

كقد كانت  4ىك الباركدم الذم يعد الرائد المثالي ليذه الحركة" كالتضمينات إنما الذم تخمص مف ذلؾ كمو
دكلة الشعر ناشئة إذ ذاؾ عمى حد تعبير حسيف ىيكؿ فكاف عبد ا هل فكرم كمحمكد صفكت الساعاتي 

                                                           
 .38األدب العربي المعاصر في مصر،شكقي ضيؼ،ص:  1
 .41-40المرجع نفسو،ص:  2
 42المرجع نفسو،ص:  3
 44نفسو،ص:  4
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كعبد ا هل النديـ كقميمكف غيرىـ يقكلكنو في أغراض شتى لكف الباركدم الناشئ كاف مف طراز غير ىؤالء 
  1جميعا

 اإلحياء والبعث:حركة -4

قبؿ أف نستعرض ما بذلو الباركدم مف جيد شعرم لبعث ربة الشعر كنشرىا نحاكؿ التعرؼ عمى مفيـك 
 اإلحياء

كالطريؽ  فمفيكـ ىذه الكممة لغة مأخكذ مف حي حياة كحيكانا، كاف ذا نماء، كالقكـ حسنت حالتيـ،
 فيك حي. كحي مف القبيح حياء انقبضت نفسو، كمف الرجؿ احتشـ استباف،

كحسنت حاؿ مكاشييـ.. كأحيا ا هل فبلنا جعمو حيا، كأحيا ا هل األرض أخرج فييا  كأحيا القكـ أخصبكا،
"فسقناه إلى بمد ميت، فأحيينا األرض بعد مكتيا، كأحيا الرائد األرض كجدىا خصبة  النبات، كفي التنزيؿ:

 2ادة"غضة النبات، كأحيا فبلف الميؿ ترؾ النـك فيو كصرفو في العب

أما كممة بعث فتحمؿ معاني متقاربة لصنكتيا األكلى، فكممة بعث بعثا كبعثو أرسمو كحده، كيقاؿ بعثو إليو 
كلو أرسمو، كبعث بالكتاب كنحكه، كبعث فبلنا مف نكمو بعثا أيقظو كأىبو، كبعث الخمؽ بعد مكتيـ أحياىـ 

ئ حممو عمى فعمو، كبعث عمييـ كأنشرىـ، كبعث البعير حؿ عقالو كأطمقو كبعث فبلنا عمى الشي
 الببلء:أحمو أما انبعث فبمعنى ىب كاندفع، كانبعث في السير أسرع كلحاجتو نيض ليا.

فمدرسة اإلحياء تعددت أسمائيا فيي البعث أك االتباعية أك مدرسة المحافظيف أك الشعر العمكدم أك -
ياة لمشعر بعد أف فقده كترسمو غظا يافعا الكبلسيكية الجديدة كما سماىا أحمد شكقي، إنما جاءت لترد الح

 مف جديد عمى سيرة أجداده األكائؿ الجاىمييف كالعباسييف ال عمى سيرة الخكالؼ مف المماليؾ كالعثمانييف.

                                                           
 10،ص:2012مقدمة ديكاف محمكد سامي الباركدم، أحمد حسيف ىيكؿ، الينداكم لمنشر مصر   1
 234المعجـ الكسيط، إبراىيـ أنيس،ص  2

، 1855كىك جركسي األصؿ، تعمـ في المدرسة الحربية ليصبح ضابطا في الجيش سنة  1839 كلد محمكد سامي الباركدم سنة 
بيما الشعر بعد أف عمؿ في األستانة،كما كاف مشاركا في حرب تركيا كركسيا ككذا قاد حممة لكقؼ كأتقف المغة التركية كالفارسية كنظـ 

سنة فأمضى كؿ ىذا  17تمرد جزيرة كريت، ككشي باألكسمة، ككاف مف قكاد الثكرة العرابية، فألقي عميو القبض كنفي إلى سيبلف 
إلى النفي المؤبد مف قبؿ االنجميز الذيف دخمكا مصر في  1882يسمبر د3الكقت بككلكمبك بعد أف حكـ عميو باإلعداـ الذم خفؼ في 

، كفتح بيتو لمشعراء كمنيـ حافط كشكقي كمطراف 1900ظؿ تخاذؿ الخديكم تكفيؽ كالي مصر في ذلؾ العيد ثـ عاد إلى القاىرة سنة 
لشعر كفي النثر سمى األخير قيد األكابد، ترؾ مختارات في ا 1904ديسمبر،12كصبرم، كتكفي بعد أربع سنكات مف ذلؾ التاريخ. في 

 . 38إلى جانب ديكانو الذم نقحو قبيؿ كفاتو ينظر عمالقة األدب العربي، محمد محمكد الباكم دار األرقـ لبناف ص
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سـ عمى تمؾ الحركة الشعرية التي ظيرت في مصر في أكائؿ العصر الحديث، كرائد طمؽ ىذا االكقد أ
 .ىذه المدرسة محمكد سامي الباركدم

 محمود سامي البارودي فارس اإلحياء:-5

لـ يكف عصر الباركدم  خميا مف الشعراء لكنو كاف الكحيد الذم استطاع أف يخمص الشعر مف 
البديعيات كالمخمسات كالتضمينات، شيد فيو العدك كالصديؽ كالقريب كالبعيد أنو أحيا الشعر العربي فكاف 

الشيادة في الكثير مف المراجع، يقكؿ عنو محمد حسيف  رائده األكؿ في العصر الحديث، تتمجمؿ ىذه
في العصر العباسي   ىيكؿ الذم كتب مقدمة ديكانو:"كقد اختار الباركدم أثناء نفيو أجكد ما قيؿ مف الشعر

 1العباسي، كقاؿ أجكد مما اختار، فبعث الشعر خمقا جديدا."

 كىك القائؿ: 

 بو عادة االنسان أن يتكممــــــا        تكممت بالماضين قبمي بما جرت              

 2فال يعتمدني باإلساءة غافــــــــل                      فال بد البن األيك أن يترنمــــا

كىك اعتراؼ مف قبمو بمجاراة القدماء، كما أنو تأكيد عمى سميقتو في الشعر كعدـ اصطناعو كتكمفو،كمف 
تكاضع الشاعر رغـ تفكقو األدبي، كيستشيد بأبيات مف الشعر  يطمع عمى مقدمتو في ديكانو يتجمى لو

 منيـ أبك المنياؿ بف بقيمة األكبر

ن حمقا نما الشعر لب المرء يعرضو             عمى المجالس إن كيسا وا   وا 

ن الشعر بيت أنت قائمـــــــو              بيت يقال إن أنشدتو صدقــــــــــا  وا 

 بشعر مماثؿ:ثـ يعرض لقكؿ الحطيئة 

 الشعر صعب وطويل سممو         إذا ارتقى فيو الذي ال يعممـــو

 زلت بو إلى الحضيض قدمو       والشعر ال يستطيعو من يظممو

                                                           
 .07ديكاف الباركدم، المقدمة،ص:  1
 07الديكاف،ص:  2



12 
 

 يريد أن يعربو فيعجمو

لقد كاف عمى رأس طبقة اإلحياء رغـ ىدا التكاضع، فجدد ثكب الشعر كأعطاه دفعة قكية،"فأنقذه مف عثرة 
يكة، كرد إليو الحياة كالركح، حياة نفسو كركح عصره كقكمو في الفترة التي عاش فييا،إذ األساليب الرك

 1جعمو متنفسا حقيقيا لعكاطفو كمشاعر أمتو، كما ألـ بيك بيا مف أحداث كخطكب"

كمنذ أف أطمؽ الباركدم نكنيتو الشييرة عمى اثر تدخمو في إيقاؼ ثكرة الكريت بأمر مف كالي مصر 
 يتو في الشعر ألنو شؾ األسماع بنغـ جديد غير معيكد مف قبؿ:"عباس" ذاع ص

 أخذ الكرى بمعاقد األجفان       وىفا السرى بأعنة الفرسان

ككانت ثكرة عرابي حدثا مفصميا في حياة الباركدم فقد شارؾ فييا عمى مضض فكاف مصيره النفي إلى 
" أف يعيد إلى الشعر جدة ال تبمى، كيجعؿ  ككلكمبك ثـ كندل كبقي الشعر سمكانو كاستطاع كىك في منفاه

مف آالمو كحسراتو كثكرانو كحنينو كضعفو كبكائو أداة ىذه الجدة كمصدر ىذا البعث،بعد أف ظمت المغة 
 2السميمة كاألدب الرفيع ممتفيف في أكفانيما قرابة األلؼ عاـ."

 كعندما عفي عنو ككطأة قدماه مصر كاف أكؿ حديثو الشعر فقاؿ:

 مرأى العين أم ىذه مصر        فإني أرى فييا عيونا ىي السحرأبابل 

 دوره في تجديد الشعر:-6

لـ يكف دكر شعراء البعث تكرار الشعر القديـ كالنسج عمى منكالو بؿ حاكلكا قدر المستطاع أف يعيشكا 
عصرىـ فنفخكا في شعرىـ ركح العصر بأحداثيا كقضاياىا كليست المحافظة عندىـ التكرار كاالجترار كما 

ـ يتصدل إلى ىذه يفيـ البعض، ككاف الشعر بحاجة إلى نفس جديد في منتصؼ القرف التاسع عشر كل
الميمة مف عاصرك الباركدم لكنو ىك الكحيد الذم استطاع أف يفيـ المطمكب، فقمد كاف"محمكد صفكت 
الساعاتي أسمـ معاصريو ديباجة، كأقكاىـ عبارة، ال يقكؿ إال ليمدح أمراء الحجاز أحيانا ككالة مصر 

يعرض في شعر ىؤالء المعاصريف مف كسادتيا أحيانا أخرل ، يبتغي عطائيـ كيرجك حسناتيـ، ككاف ما 

                                                           
 44األدب العربي المعاصر في مصر،ص:  1
 20مقدمة الديكاف،ص:  2
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حكمة أك فخر قكال معادا سبقيـ إليو غيرىـ في ديباجة أمتف كلفظ أكر، ككانكا جميعا متأثريف بشعر 
 1المتأخريف، فكانت المحسنات البديعية عندىـ كؿ شيئ"

أف يككف فما الجديد الذم أتى بو الباركدم كأيف تكمف مكاطف القكة في إحياءه كىؿ اإلحياء ال يعدك 
 تقميدا؟

نزكعو إلى تصكير الكاقع: فشعر الباركدم يصكر أحداث عصره كيعكس تطمعات جيمو، كىك مف  - أ
ىذه الناحية جديد المكاضيع، محيف القضايا، فابتعد عف التكرار كالسطحية كعالج قضايا قكمو 

تصكر ما كعصره.كاعتمد في تصكيره عمى المنظكر كالمشاىد فصار كمف يحمؿ كاميرا متطكرة 
 يجكؿ أمامو، ما أكسب شعره دقة في تصكير الكاقع.

أنقذ الشعر مف سبلسؿ البديع: ككما رأينا لـ تكف ميمة سيمة أف تنزع رانا غمؼ عمى الشعر زىاء  - ب
ألؼ سنة، كلـ يستطع القياـ بذلؾ معاصركه أيضا أم أف الباركدم كاف متفردا في عصره لمقياـ 

 بيذا الكاجب

كرصانتو كنصاعتو: فقد كظؼ عبارات كألفاظ قكية ابنة التجربة فكاف أسمكبو  أعاد لمشعر جزالتو - ت
متينا كمعانيو شريفة ألنو عاد إلى شعر الفطاحؿ، فجارل كحاكى كعارض شعر القدماء مف 
الشعراء دكف تقميد أعمى  مثؿ امرؤ القيس، النابغة، أبك تماـ، المتنبي، البحترم، الشريؼ 

خفاجو، فبعث "العربية في أفصح لفظ كأمتف ديباجة كخمع عمييا مف الرضي، كابف زيدكف كابف 
 2الجبلؿ كالجماؿ ما رد إلييا كؿ قكتيا ككؿ ببلغتيا"

ابتعد عف الغمكض كالتعقيد الذم كاف رياضة الشعراء بعد المتنبي كأبي العبلء كأسمـ شعره الى    - ث
 الكضكح كاالفصاح، كىك القائؿ:

 وصرعت فرسان العجاج بميذمي      أحييت أنفاس القريض بمنطقي   

                                                           
 12ديكاف الباركدم،ص:  1
 25نفسو،ص:  2



14 
 

شخصيتو في شعره قكية كبارزة كىذا لـ يكف حاضرا في الشعر المممككي كالعثماني، فالتصؽ  - ج
الشاعر بعصره كبكجدانو كعاطفتو دكف أف يستعير ذلؾ مف معجـ الشعراء،كىك ما سماه العقاد 

 فيما بعد بشعر الشخصية.

لمعة خيالية يتألؽ كميضيا في سماكة الفكر، فتنبعث  جدد لمشعر مفيكمو، فيك يقكؿ عنو: الشعر - ح
أشعتيا إلى صحيفة القمب، فيفيض بؤلألىا نكرا يتصؿ خيطو بأسمة المساف، فينفث بألكاف مف 
الحكمة، ينبمج بيا الحالؾ، كييتدم بدليميا السالؾ، كخير الكبلـ ما اتمفت معانيو، ككاف قريب 

لتكمؼ، بريئا مف عشكة التعسؼ، غنيا عف مراجعة المأخذ، بعيد المرمى، سميما مف كصمة ا
 1الفكرة، فيذه صفة الشعر الجيد.

 نقد البارودي:-7

 كجيت سياـ مف النقد إلى الباركدم لعؿ عمى رأسيا:

انعداـ االبتكار في األكزاف كالقكافي:قاؿ الكثيركف عف الباركدم أنو لـ يعد مقاصد المتقدميف  - أ
ـ كقكافييـ، كأغراضيـ قمـ يجرب مبلحما كبرل كما فعؿ مف شعراء العرب، كلـ يعد أكزاني

ىكميركس في اإللياذة، كال فكر في المسرحيات الشعرية كما فكر شكسبير ككما فكر دانتي 
ير كجية األقدميف الذيف عارضيـ -كىك في الحؽ لـ يتجو بالشعر غ يية"لفي الككميديا اال

  2كراض القكؿ عمى مثاليـ"

الخركج عمى قكاعد المغة ألنو لـ يتعمـ النحك كالصرؼ كالعركض كالقكافي زالتو في المغة أم  - ب
 بؿ قاؿ الشعر طكعا لمكىبتو كاعترؼ بذلؾ في شعره

 تكظيؼ بعض األلفاظ العامية التي تأباىا المعجمات مع اإلغراب أحيانا في المفظ - ت

فقد يقع الحافر السرقات الشعرية مف األقدميف، كىي ناجمة في رأم ىيكؿ عف محاكاة القديـ،  - ث
ركدم متصمة باألقدميف كؿ عمى الحافر، كألف محفكظو مف القديـ كاف ضخما، فركح البا

 تصاؿ.اال

                                                           
 31الديكاف،مقدمة الباركدم،ص:  1
 21مقدمة ديكاف الباركدم،بقمـ حسيف ىيكؿ،ص:  2
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ىذا ما كشؼ عنو نقاده لكنيـ كانكا يقيسكنو إلى عصرىـ المتطكر، كلك حاكمكه إلى عصره لكاف شعره 
كانت رياضتو القكؿ عمى مثاليـ جديدا كمو، فقد " كانت محاكاتو جديدة، ككانت معارضتو إياىـ جديدة، ك 

 1جديدة"

كبالتالي فما كفؽ لو الباركدم مف ىذا البعث ال يزاؿ إلى اليكـ أعظـ تجديد تـ في حياة الشعر العربي منذ 
نيض الباركدم بو ال يقرف إليو إال ما كفؽ لو شكقي حيف كضع مسرحياتو الشعرية الخالدة مجنكف ليمى، 

 2كمصرع كميكباترا كما إلييما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 21نفسو،ص:  1
 .22نفسو،  2



16 
 

 2ج  المحاضرة الثانية: اإلحياء الشعري في المشرق

عرفنا فيما سمؼ كيؼ استطاع الباركدم أف ينزع أسماؿ البمى عف الشعر العربي الحديث، كيطكع القصيدة 
العربية التي استعصت لدىكر كأبت عمى مريدييا، كخمؼ مف بعده خمؼ حممكا لكاء اإلحياء كتداكلكه عمى 

كاف إعادة األلؽ لمغة العربية كاستنياض الشعر بقدر  زفي الطريقة إال أف عنكانيـ البار تفاكت منيـ 
 استنياض اليمـ.

 حاممو مشعل البارودي:-1

ازداف الشرؽ بأسماء كثيرة يمكف إلحاقيا بتيار اإلحياء في الشاـ كالعراؽ كمصر، فبالشاـ يمكف ذكر خميؿ 
بالعراؽ نصادؼ الجكاىرم كمعركؼ الرصافي، أما البقية مطراف المبناني كاف كاف نجمو سطع بمصر، ك 

المتبقية فكميا مف ببلد مصر التي استعر في أرضيا الشعر بعد الباركدم فما انطفئ، فأردات أف تككف 
ليا فرصة الشعر في العصر الحديث بعد أف فاتتيا في العصكر الخكالي ألنيا كانت قسمة بيف الشاـ 

تيا ىذه الفرصة أحكمت قبضيا بيد الشاعر أحمد شكقي كحافظ إبراىيـ كالعراؽ كالحجاز، فمما جاء
سماعيؿ صبرم، كقد صار الباركدم مثار إعجاب الشباب الناشئ الذم نيج طريقتو كمنيـ شكقي  كا 
كحافظ "كامتد ذلؾ إلى مف ىاجركا إلى مصر مف السكرييف كالمبنانييف بؿ امتد إلى إخكانيـ في الشاـ، فقد 

 1راف أكاخر القرف يحمؿ في حقائبو نفس األسمكب كنفس الصياغة."جاءنا خميؿ مط

كلعؿ مف أىـ األسباب التي أدت إلى ظيكر ىذه الجماعة بعد الباركدم سعييـ إلى االحتذاء بالباركدم 
الذم تحكؿ إلى قدكة شعرية، خاصة كأف بعضيـ تتممذ عمى يد كتاب الكسيمة األدبية  لحسيف المرصفي 

ا ذائع الصيت كقتئذ، "كىك يضـ بيف دفتيو أركع ما لمقدماء مف نماذج، كما يضـ بعض ككاف كتابا نقدي
نماذج الباركدم الحديثة، كلـ يكد شكقي يمـ بيذه النماذج األخيرة حتى احتكاىا لنفسو كفنو،فقد تمثميا تمثبل 

  2رائعا"

                                                           
 46األدب العربي المعاصر في مصر: شكقي ضيؼ،ص:  1
 .114المرجع السابؽ،ص:  2

كذلؾ حتى حافظ ابراىيـ حاكؿ تقميد اآلخريف في تعمـ الفرنسية لكنو لـ  نجد أف شكقي درس بفرنسا كنيؿ مف ثقافتو، كخميؿ مطراف 
يبمغ فييا ما بمغو الشاعراف، فالثقافة الفرنسية في عيد جيؿ الركاد كانت مكضة العصر، لذلؾ سنرل فيما بعد أف الجيؿ الذم انقمب 

 يزية فكأنو كاف صراعا بيف ثقافتيف.ضد ىؤالء كفييـ العقاد كالمازني كنعيمة أخذكا بحظ كبير مف الثقافة االنجم
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العصر كيتماشى كاليقظة ثـ تتالت األسباب السياسية كالكطنية التي ألحت عمى شعر جديد قكم يناسب 
استجابة بدييية لمتحكالت السياسية كاالنتعاش القكمي،  حركة إحياء النموذجالقكمية كالكطنية، فكانت 

 كرفض االستبداد العثماني، ككاف التأثر بالثقافة الفرنسية أحد أسبابيا .

لدرر التي خمفكىا فجعمت كيحؽ لنا التساؤؿ في ىذا المقاـ عما قدمو ىؤالء لمشعر العربي؟ كلنبحث عف ا
 أسمائيـ محفكرة في الكجداف أكال، كمسطكرة في كؿ المقررات العربية المدرسية كالجامعية بعد ذلؾ.

مارة الشعر:-2  أحمد شوقي وا 

إسـ المع في سماء األدب كفي العصر الحديث،ىك المقدـ في طبقة المحافظيف بالرغـ مف مدائحو 
القدر منيا صار شاعرا شعبي اليكل فني الطراز أعاد لمقصيدة العربية الببلطية إال أنو بعد أف أنقذه 

 جمجمتيا كأنيا  لـ تفقد حرارتيا منذ أف تركيا المتنبي كالبحترم كابف زيدكف.

لـ يستطع قمـ الرافعي كالمازني أف يسقطو مف إمارة الشعر كلـ يتمكنا مجتمعيف مف خبلؿ كتابيما 
يا عميو بعض الغبار، فالذيف تحدثكا في فضمو مف النقاد كثيركف، كالذيف سكل أف يرم -قمعة النقد-الديكاف

 لعنكا قصائده غير قبلئؿ كلكنيا سيرة العظماء...

يقكؿ عنو الزيات: "النقاد يجمعكف عمى أف شكقي كاف تعكيضا عادال عف عشرة قركف خمت مف تاريخ 
ف كحي الشعر كيجدد ما اندرس مف العرب بعد المتنبي لـ يظير فييا شاعر مكىكب يصؿ ما انقطع م

   1نيج األدب"

كالسبب في ذلؾ مكىبتو في المقاـ األكؿ، كألنو اىتدل إلى أسمكب الباركدم القائـ عمى االحتذاء لمقكالب 
العباسية، كلـ يجد صاحبو حرجا في أف يعارض أصحابيا بؿ يعمف"ذلؾ إعبلنا كما كاف يعمنو سمفو، فتمؾ 

حيائيا"أمارة اإلجادة الفنية،   2كىي إجادة تقكـ عمى بعث الصياغة القديمة كا 

                                                           
 506الزيات،تاريخ األدب العربي،ص:  1

 114األدب العربي المعاصر في مصر: شكقي ضيؼ،ص:   2
ثـ سافر في  1885ذا أصكؿ تركية كردية،دخؿ الكتاب  كحفظ الشعر،دخؿ مدرسة الحقكؽ سنة  1868أكتكبر 16 كلد شكقي في  

قمد امارة الشعر، فألؼ  1927، كفي سنة 1920الى اسبانيا ثـ عاد سنة  1915، نفاه االنجميز سنة بعثة الى فرنسا عمى نفقة الخديكم
 .1932مسرحياتو الشييرة بعذ ذلؾ مصرع كميكباترا، قمبيز كمجنكف ليمى، كعمي بؾ الكبير... تكفي سنة 
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كتمؾ أمارة االعتزاز أيضا، فقد استطاع شكقي  أف يؤكد لغيره أف المغة العربية قمينة بالقياـ بدكرىا في 
 استنياض الشعكب، كأف المحاكاة ليست عيبا إذا كانت لشعرنا العربي الصميـ.

ـ شعره عمى الجزالة كالرصانة كيسقيو جرعات مضاعفة مف كمف ىنا كاف كغيره مف شعراء اإلحياء يقي
المتانة كالقكة، بحيث تؤلؼ الكممات ما يشبو البناء الضخـ الشاىؽ،كىك بذلؾ يقترب مف ذكؽ الباركدم 

 1أكثر مما يقترب مف حافظ...ألف حافظ كاف يستخدـ لغة الصحؼ

خمو بأنفاس مشبعة مف الثقافة الفرنسية كاف ليا كلعؿ الميزة الجديدة التي كلج بيا عالـ الشعر العربي أنو د
كبير األثر عمى طريقة تناكلو لمشعر، كجنحت بو إلى سبر أغكار جديدة لـ تتسف لرائد الشعر قبمو، كال 
لبعض مف جاء بعده ممف اكتفكا بالثقافة العربية الحصيفة، فمع تمسكو بالصياغة العربية الرائعة تأثر 

عار عمى ألسنة الحيكاف مقمدا الفكنتيف، كحاكى أسمكبيـ التاريخي، فجعؿ في بالنفس الفرنسي، فنظـ أش
 2شعره مكانا لآلثار المصرية القديمة، كما نظـ في الشعر التمثيمي

ففي جعبة ركاد اإلحياء أفضاؿ كثيرة ال يمكف غمطيا بجرة قمـ إرضاء لمثقافة االنجميزية التي تطرؼ بيا 
ف قبؿ شكقي الشعر التمثيمي كال خبركا الشعر عمى ألسنة الحيكاف، فكاف بعض النقاد، فمـ يعرؼ العرب م

انجازا منقطع النظير يؤديو تمميذ مف مدرسة الباركدم كىك لـ يستطع أف يتنصؿ في ىذا الضرب الجديد 
مف الغنائية العربية التي أحكمت قبضتيا عمى شعرنا قبؿ شكقي بزمف طكيؿ لكنيا المحاكلة البكر فأيف 

 كالت البلحقة؟المحا

كأما أمارات المحاكاة في شعره فمكجكدة ألنو كاف ينيؿ مف اإلرث العباسي كاألندلسي بعد نفيو إلى 
األندلس، كلندع الزيات يحدد ىذه المزايا:" كاف شكقي ينقؿ شعره عف طبع دقيؽ كحس صادؽ، كذكؽ 

ىا مخمكؽ كقميميا سميـ، كركح قكم فيأتي بو مطرد السؾ محكـ السبؾ....أما معانيو فكثير 
مطركؽ...كشكقي محافظ في دينو كلغتو كفنو يكثر الترديد ألسماء األنبياء كالخمفاء كالكتب المنزلة 
كاألماكف المقدسة كيؤثر النسج عمى منكاؿ الفحكؿ مف شعراء بني العباس كالنظـ في البحكر الطكيمة،كقمما 

 3دة"ينظـ في األكزاف المستحدثة أك ينكع القافية في القصي

                                                           
 .115تاريخ األدب العربي،ص:  1
 47األدب العربي المعاصر في مصر،ص"  2
 507تاريخ األدب العربي،ص:  3
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كلعؿ أىـ مميزات شعره التي أثارت سخط بعض النقاد عميو كجعمتيـ يأنفكف مف أغراض الشعر القديمة 
أنو سار في درب المدح كشعر التكسب الذم أغرؽ قصائدنا في التعابير المفخمة، كجعؿ الشعر حكرا 

مى حد تعبير ايميا الحاكم، عمى طبقة النافذيف فأعاد سيرة المتنبي لكنيا كانت أبعد ما تككف عف المتنبي ع
 فكيؼ لشاعر يعتز باألمجاد أف يقؼ ضد الثائر أحمد عرابي كييجكه بقصيدة ناشزة مطمعيا:

 صغار في الذىاب وفي اإلياب          أىذا كل شأنك يا عرابــي

كيقاؿ بأف ىذه القصيدة أسقطت مف طبعة ديكانو الثانية ألنيا أثارت السخط ضده "فأيف شكقي مف 
الباركدم الذم التحـ بالثكرة كاضطيد مف دكنيا كحكـ عميو كأصيب بالعمى كعاد إلى مصر ميدكما، 
الباركدم التأمت في شعره الحقيقة الفنية كالحقيقة اإلنسانية، كفي شعر شكقي تزكرتا جميعا، فالشعر ليس 

نما ىك كحده شاىد عصره كضميره"  1شاىد زكر كا 

قريب مف عيد شكقي فيؤكد أنو كاف شاعر الببلط في زمنو "ككاف يتتممذ كالحقيقة ذاتيا يصدح بيا ناقد 
عمى المتنبي كيحاكيو كيعارضو كيقتبس منو، كما كاف مرآة الشعر الفرنسي كلـ يكف يكما شاعر الشعب 
بالمعنى الصحيح كما كاف حافظ إبراىيـ، كلـ تكف لو نفسية المتنبي بأم حاؿ، كما عرؼ كسجؿ ذلؾ 

 2معاصريو النقاد"المستقمكف مف 

يصح أف يقاؿ أف شكقي كاف شاعر الببلط الذم كرع مف الديكاف الخديكم زمنا طكيبل حتى طالتو يد 
االنجميز، لكنو بعد عكدتو مف منفاه استطاع أف يعكد إلى الحضرة الجماىرية كيكتب لمناس بدؿ أف يكتب 

ي حكاضر الممكؾ بؿ صار بعد اليقظة لمببلط ألف الذكؽ العاـ قد تطكر كلـ يعد الشعر بخكرا يكقد ف
الشعبية العربية في مطمع القرف العشريف شاشة العالميف.ففي مرحمتو الثانية تحكؿ مف القصر إلى الشعب 
فمـ يعد شاعرا تقميديا بؿ أصبح شاعرا شعبيا كلكف بطريقتو الفنية الخاصة كىي طريقة لـ تعد تعتمد عمى 

نما تع  تمد اعتمادا عاما عمى الجزالة كالمتانة.معارضات الشعراء القدماء كا 

 كفي تمؾ الفترة كتب ركائعو الشعرية الكطنية كالقكمية كركائعو المسرحية كالتمثيمية كىك القائؿ:

 سالم من صبا بــردى أرق          ودمع ال يكفكف يا دمشــق

                                                           
 45،دار الكتاب المبناني بيركت،ص:1إيميا الحاكم: أحمد شكقي أمير الشعراء،ج  1
 51،ص:2014قضايا الشعر العربي المعاصر:أحمد زكي أبك شادم،مؤسسة ىنداكم مصر   2
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 ومعذرة اليراعة والقوافــي          جالل الرزء عن وصف يـدق

 طرىا لقمبـي         إليك تمفت أبدا وخفـــــقوذكرى عن خوا

 وبي مما رمتك بو الميالــي          جراحات ليا في القمب عمـق

كيصر إيميا الحاكم عمى اتياـ شكقي معتبرا إياه مرتكبا آلثاـ فنية مع سبؽ اإلصرار كالترصد في سبيؿ 
عر الذم كخطو منذ أقدـ عيكده في الحظكة كالتكسب "كاالحتفاظ بالمنصب متابعا خط االرتزاؽ بالش

الجاىمية طابعا إياه بطابع االجترار كالتقميد خانقا صكت الضمير إال في فمذات يتنفس بيا الكجداف عمى 
 1قساكة كضنؾ، كلست أدرم بيف الشعراء مف تأثـ عف كعي تأثـ شكقي"

 

لكف مف اإلنصاؼ أف نحاكـ أحمد شكقي مف خبلؿ شعره بدؿ التطاكؿ عمى شخصو كقد عرؼ عنو 
جادتو  تكاضعو ككرمو، بؿ يجب أف نرجع إلى شعره ففيو تتجمى حقيقة أحمد شكقي، كفي فنياتو الشعرية كا 

في أسمكب  ال ينتطح عنزاف، فمقد أثبت أحمد شكقي بألمعيتو كفاية العربية الستيعاب المعاني العصرية
 كبلسيكي ساحر يمرح فيو الخياؿ كما تتدلؿ المكسيقى كالمعاني كتتألؽ الصكر فتنة لمناظريف. 

كالميزة التي تدافع عف شكقي في شعره، قدرتو المكسيقية فبرغـ خضكعو لؤلكزاف العربية لكنو استطاع أف 
كالى  2نكف يقبمكف عمى شعره"يمكسؽ نظامو الشعرم، كيدكزف التركيب بشكؿ خبلب "فكاف المغنكف كالممح

جانب ىذه الخصمة المكسيقة سطعت قصيدتو بالتصكير البارع الذم ال يقؼ عند حدكد رصؼ االستعارات 
 كالتشبييات بؿ يبثيا  عبقا مف أنفاسو الحارة:

 وطني لو شغمت بالخمد عنو       نازعتني إليو في الخمد نفسي

 ولم يخل حسي شيد اهلل لم يغب عن جفوني      شخصو ساعة

كليس ىذا بمزحزحو عف اعتبار الغيرية في شعره حاضرة بقكة ألنو آؿ عمى نفسو أف يكتب لغيره، تسكقو 
المناسبة كيعنيو اآلخر فيبثو مشاعره كيريقيا عمى نطعو، كىي متاحات كثيرا ما كاف يدكر فييا شعر 

 اإلحياء، كيرتد دائرا مف جديد.
                                                           

 48إيميا الحاكم: أحمد شكقي،ص:  1
 ف المغني محمد عبد الكىاب كاف ممتصقا بظمو. ، كمما يركل أ118الشعر العربي المعاصر في مصر،ص:  2
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ؼ بمكانة شكقي منذ أف بايعتو الكفكد باإلمارة، كمقياسنا في ذلؾ أف كلعؿ الجيؿ الحاضر ال يزاؿ يعتر 
بعض أشعاره غدت مثبل سائرا كفي حضرة الشعر الحر ال تزاؿ قصائد شكقي العمكدية تحتؿ مكانيا، 
كمكسكعة ككيبديا تعرؼ بو بأنو صاحب المكىبة الفذة كالبديية السيالة "ال يجد عناءا في نظـ القصيدة، 

ت المعاني تنثاؿ عميو انثياال ككأنيا المطر اليطكؿ، يغمغـ بالشعر ماشيا أك جالسا بيف فدائما كان
أصحابو حاضرا بينيـ بشخصو غائبا عنيـ بفكره، كليذا كاف مف أخصب شعراء العربية إذ بمغ نتاجو 

  1الشعرم ما يتجاكز ثبلثة كعشريف ألؼ بيت، كلعؿ ىذا الرقـ لـ يبمغو شاعر عربي قديـ أك حديث"

 حافظ إبراىيم، شاعر النيل ووصيف األمير-2

لـ يكف حافظ إبراىيـ أقؿ دكرا مف الشاعر شكقي في إحياء الشعر بؿ سمؾ بو مف أكؿ كىمة مسمكا لـ 
يختره شكقي إال بعد ألم كاختاره حافظ منذ الكىمة األكلى، كىك التيار الشعبي الذم انخرط في سمكو 

ؽ كلمعرب كالمسمميف، كمف ىنا صار الشعر سبلحا ماضيا كليس فصار شعره لمناس كافة كألىؿ الشر 
غمدا براقا كما كاف في يد صاحبو األكؿ، كاف كاف السبلح الفتاؾ يحتاج أحينا إلى غمد يضارعو مقاما. 

 كىذا شأف حافظ  في بعض شعره اختار الغاية عمى الكسيمة فكادت تككف بعض قصائده منثكرة.

ريرة سابقو فقد كاف شاعرا مداحا لـ يسكف الببلط كشكقي كلكنو مدح الخديكم كال نقكؿ ذلؾ لنمغي عنو ج 
عباس كمجد عبد الحميد، كرثا فيكتكريا كنظـ قصائد في كداع المكرد كركمر عبر "بيا عف الرأم 

 2االرستقراطي في ذلؾ الحيف"

"كاستطاع أف يظفر مف  ككاف الباركدم مثمو األعمى أيضا فأخذ يطابؽ مطابقة تامة بيف ىذا المثؿ كشعره
ف كاف قد حاكؿ تبسيطيا إال أف  ذلؾ بما كاف يطمح إليو، فقد حكؿ إلى شعره صيغة الجزالة الرصينة، كا 

 3قكالبو تمتاز دائما بما تمتاز بو قكالب الباركدم مف الرصانة كالجزالة كالبعث ألساليب العربية األصيمة"

                                                           
 مكسكعة ككيبديا، تعريؼ أحمد شكقي  1
 510تاريخ األدب العربي،الزيات،ص:  2

بأسيكط  بباخرة ذىبية اتخذىا أبكه الميندس سكنا، أمو تركية  تكفي كالداه كىك في سف الرابعة ،فعمؿ في   1872فيفرم 24 كلد في 
عكنا في المحاماة ثـ انتظـ في طبلب المدرسة الحربية،شارؾ في ثكرة الجيش في السكداف ضد النظاـ فحككـ معيـ كأحيؿ عمى 

لمعاش ، كاف ألصؽ بمحمد عبده فانخرط معو في تيار االصبلح كتب ليالي سطيح عمى طريقة ثـ عمى ا1900االستيداع سنة 
في القسـ األدبي بدار الكتب المصرية كظؿ في كظيفتو  1911المقامات كترجـ ركاية فيكتكر ىيقك دكف التقيد باألصؿ ثـ عيف سنة 

 . 103-101، بالتصرؼ االدب العربي المعاصر في مصر،ص1932الى سنة 
 104األدب العربي المعاصر في مصر،ص:  3
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في شعر اإلحياء كضكح أفكاره كيسر معانييا فيك ال يطمب كلعؿ أبرز سمات شعره كالتي تركت أثرا بارزا 
مف الشاعر أف يككف فيمسكفا بؿ يقدـ المعاني عمى طبؽ جاىز لممتمقي كيأخذ بيد سامعو أخذ مصمح ال 

 أخذ فناف خالص.

كمف ىنا كاف أقرب إلى الشعب كاإلصبلح مف الباركدم فقد بسط شعره كلغتو كأساليبو، فكأنو يخطب 
 مصطفى كامؿ، كأثر شيخ اإلصبلح محمد عبده عميو ظاىر بيف بعد أف الـز جماعتو.مثمما خطب 

 يقكؿ متبرما: 

 وما أنت يا مصر دار األديب            وال أنت بالبمد الطيـــــب

 أيعجبني منك يوم الوفــاق             سكوت الجماد ولعب الصـبي

 ر من األجنـــبييقولون في النشء خير لـنا             ولمنشئ ش

فكت حافظ ابراىيـ عمى نفسو أف يمـ بالثقافة الفرنسية، كحاكؿ جاىدا كلـ يكفؽ ألف غيره مف الشعراء كانكا 
قد تزكدكا بالفرنسية في مظانيا،لذلؾ " كاف ضيؽ الثقافة بالقياس الى الباركدم، ككاف أشد ضيقا بالقياس 

يتقناف الفرنسية كآدابيامما أفادت منو طبيعتيا األدبية  الى معاصريو مف أمثاؿ شكقي كمطراف المذيف كانا
افادة كاسعة..كمع ذلؾ البد أف نجؿ عصاميتو،إذ كاف شاعرا بطبعو ال بثقافتو كاستطاع أف يثبت لممنافسة 

 1مع شكقي كمطرانكغيرىما ممف رفدكا طبيعتيـ بجداكؿ الفكر الغربي كينابيعو العقمية"

كفي الكقت الذم أكتي فيو شكقي خصكبة في الخياؿ أسعفتو عمى خكض تجربة شعرية متنكعة لـ يتمتع 
زميمو بخياؿ كاسع فاستعاض عف ذلؾ بجزالة الجمؿ كتركيب الكممات  -كقد عاش في عصر–حافظ 

 كحسف الصياغة، ككاف حسف االنشاد لمشعر متفكقا عمى شكقي في ىذا المقاـ، حتى قاؿ عنو مطراف:
عبلؽ حبلليا.  حافظ المحفكظ مف أفصح أساليب العرب ينسج عمى منكاليا كيتذكؽ نفائس مفرداتيا كا 

كيمكف القكؿ اآلف أف إغراؽ حافظ في القصيدة العربية القديمة كاف أعرؽ كأبيف فقد كانت محطتو األكلى 
الصحافة العربية سكؽ كاألخيرة ككاف ديكاف العرب مصدره الكحيد، ككاف تيار اإلصبلح العبدكم سنده ك 

                                                           
 .105األدب العربي المعاصر في مصر،ص:  1
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أفكاره لذلؾ اقتربت تعابيره أحيانا مف لغة الصحؼ، "فزاكج في التبسط بيف أسمكب الباركدم،كديباجة النديـ 
 1فجاء أغمب شعره أسمس كأقرب إلى التذكؽ العاـ"

معنى ذلؾ أفى شاعر العبقرية وحافظ شاعر القريحة، وكقد كاف الزيات يميج منذ زمف بعيد أف شكقي 
ظ شاعر الممكة كالطبيعة العذراء التي لـ تصقميا الثقافة المتنكعة في حيف كاف شكقي يتغذل مف حاف

 ثقافتو كيتطكر بمر األياـ.

فالقريحة ممكة يممؾ بيا صاحبيا اإلبانة عف نفسو بأسمكب يقره الفف  كيشرح الزيات ىذه الحقيقة بقكلو:"
ناقة كالسيكلة كالطبيعية كالدقة. أما العبقرية كيرضاه الذكؽ. كمف خصائصيا الكضكح كاالتساؽ كاأل

فضرب مف اإللياـ يستمر استمرارا تجدديان فتبلـز أحيانان كتنفؾ حينان. كمف أخص صفاتيا األصالة كاإلبداع 
 2كالخمؽ"

كيستفيض الزيات في ىذا المقاؿ الشيؽ في تقدير الفرؽ بيف الرجميف في انشاء القصيدة إلى أف يصؿ في 
اؿ إلى ذكر الخصائص التي يتمتع بيا كؿ شاعر جمعيما العصر كالمدرسة كفرقتيما الطريقة نياية المق

"كشكقي تحت كحي العبقرية يتنزؿ عميو المكضكع جممة، ثـ يشغمو عف تفاصيمو التفكير في الغاية 
كالتحديؽ في الغرض فيرسمو مف فيض الخاطر شعران متسمسبل متصبل تضيؽ عف معانيو ألفاظو كما 

ؽ شطئاف الرمؿ عف الفيضاف الجائش المزبد. . كمف ثىّـَ كاف التجديد كالتعقيد كالتدفؽ كالعيمؽ مف تضي
 3أقكل خصائص شكقي، كما كاف التقميد كالبساطة كالكزازة كالسطحية، مف أبيف خصائص حافظ"

ائده بمجرد كىذه الكزازة كالسطحية ال يجد الزيات أحيانا مف يشاطره فييا، كالتجعمنا دائما نيمؿ قص
 4قراءتيا،"فصياغتو ممتازة ال غاية بعدىا في منحاىا العربي الصافي"

فميس االطبلع عمى الثقافة االجنبية شرطا في اإلجادة، كليس اإلكتفاء بالثقافة الشعرية العربية عبلمة 
ف كاف العكس ىك الصحيح. كىذا ما لـ يفيمو دعاة التجديد المتطرؼ.  الضعؼ كا 

 سبلسة في قصائده عامة كمنيا قصيدة االمتيازات األجنبية:كتتجمى حقيقة ال
                                                           

 37قضايا الشعر العربي المعاصر:أحمد زكي أبك شادم،ص"  1
 مقاؿ لمزيات بعنكاف القريحة كالعبقرية. 01/1501/1933مجمة الرسالة عدد  2
 المصدر نفسو  3

 ف،إسماعيؿ صبرم ىؤالء الخمسة ىـ: الباركدم،شكقي.حافظ، مطرا
 59قضايا الشعر العربي المعاصر،ص:  4
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 فقل لمفاخرين أمــــــــــــــــــــــا                 ليذا الفخر من سبــب

 أروني بينكم رجـــــــــــــــــــال                 ركينا واضح الحســـب

 ــبأروني نصف مخترع                  أروني ربع محتســــــــ

 أروني ناديا حفــــــــــــــــــال                  بأىل الفضــل واألدب

 وماذا في مدارسكــــــــــم                  من التعميم والكتــــــــــــــب

 وماذا في مساجدكـــــــم                  من التبيان والخطـــــــب

 سوى التمويو والكـــــذب  وماذا في صحائفكــــــم                

 حصائد ألسن جـــــــرت                  إلى الويالت والحــرب

 فيبوا من مراقدكـــــــــــــــم                   فإن الوقت من ذىــب

كنرل في ىذه األبيات كيؼ تميج القريحة، كتنساب الطبيعة الشعرية في سبلسة كبساطة ككيؼ يقترب 
ة الناس، فصياغة حافظ ىي مكىبتو األكلى كمزيتو الظاىرة كىك في ذلؾ ثاني الخمسة  الحديث مف عام

الذيف تيقظت عمى دعكتيـ نيضة الشعر ك تجددت عمى صنعتيـ ببلغة القصيد كلعمو انفرد عف ىؤالء 
 1جميعا بالصدؽ في تعبيره عف ىمـك قمبو، كتفسيره ألماني شعبو، كتصكيره لمساكئ عصره"

 ره في يقظة الشرؽ العربي بدعكتو إلى تآلؼ الشعكب العربية كاتحادىا:كقد أسيـ بشع

 لمصر أم لربوع الشام تنتســــــــــب          ىنا العمى وىناك المجد والحسب

 خدران لمضاد لم تيتك ستورىما           وال تحول عن مغناىمـــــــــا األدب

 وان سألت عن اآلباء فالــــــــعرب   أم المغات غداة الفجر أميمــــــــــا        

 وان دعا في ثرى األىرام ذو ألم           أجابو في ذرى لبنان منتــــــــــحب

                                                           
 .511تاريخ األدب العربي، الزيات،ص:  1
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حينما  كلـ يتكاف في الدفاع عف المغة العربية مف الداعيف إلى مقاطعتيا أك استبداليا بالمغات األجنبية
قكؿ عمى لساف المغة متصديا لمدفاع عنيا كقد خبر مف انيزمكا كذلكا كجيكا أصابع االتياـ إلى لغتيـ، في

 قبؿ عالـ المحاماة:

 رجعت لنفسي فاتيمت حصاتي          وناديت قومي فاحتبست حياتي

 رموني بعقم في الشباب وليتني         عقمت فمم أجزع لقول عراتــــــــــي

 ء وأدت بناتــــــــــــــــــــــيولدت ولما لم أجد لعرائســـــــــــــــي        رجاال وأكفا

لقد كانت مدرسة االحياء مدركة تماما لدكرىا في الخركج بالشعر مف دائرة القديـ بؿ اف اعتبار االحياء 
تقميدا أعمى ىك مف قبيؿ االتياـ المسبؽ كلقد تسربت إلينا ألكاف مف نقد ىذا التيار مف بطكف بعض 

كادت أف تنفرنا مف شعرىـ رغـ أنيـ جيؿ ذىبي لـ يتكرر، المراجع أك عمى ألسنة بعض المدرسيف 
 كلنعرؼ مدل كعييـ بعصرىـ كرىافة ذكقيـ الشعرم نستمع إلى حافظ يميج عمى لساف الشعر:

 ضعت بين النيى وبين الخيـــــــــال            يا حكيم النفوس يا ابن المعالي

 وأمة مكســــــــــــــــــــــــــــالضعت في الشرق بين قوم ىجود            لم يفيقوا 

 قد أذالوك بين أنس وكــــــــــــــــــأس            وغرام بظبية أو غــــــــــــــــــــــــــــــزال

 وحماس أراه في غير شيــــــــــــــــئ            وصغار يجر ذيل اختيــــــــــــــــــــــــال

 ـــــــــــــــمى           وسميمى ووقفة األطــــــــــــــــــــــــــاللحمموك العناء من حب لي

 وبكاء عمى عزيز تولـــــــــــــــــــــــــــى            ورسوم راحت بين المــــــــــــــــــــيالي

ذا ما سمو بقدرك يومــــــــــــــــــــــا            أسكنوك الرحال فوق الجـــ  ــــــــــمالوا 

 آن يا شعر أن تفك قـــــــــــــــــــــــيودا           قيدتنا بيا دعاة المحــــــــــــــــــــــــــال

 فارفعوا ىذه الكمائم عــــــــــــــــــــــــــنا           ودعونا نشم ريح الشمـــــــــــــــــــــــــال

شعر العربي إلى كاجية األحداث كتأميمو عف طريؽ الصحؼ ليككف كمف حسنات شعر االحياء إعادة ال
في متناكؿ الناس، فيك معرض لمكجداف عمى غرار المقاؿ الذم ىك معرض لؤلفكار، بيد أف صيحاتو 
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أقكل كأنفذ، فالشعر السياسي كالكطني كاف ثركة كطريقا كعرا اجتازه دعاة اإلحياء بشجاعة كاقتدار، كمف 
 التي تركم مأساة مصر كالعرب مع الدخيؿ األجنبي: 1دنشوايذلؾ قصيدة 

 أييا القائمون باألمر فيــــــــنا        ىل نسيتم والءنا والـــــــــــــوداد

 خفظوا جيشكم وناموا ىنيئا        وابتغوا صيدكم وجوبوا البــالد

 واذا أوعزتكم ذات طــــــــــــوق        بين تمك الربى فصيدوا العباد

 نما نحن حمام ســـــــــــــــــــــواء       لم تغادر أطواقنا األجـــــــــــــيادإ

لقد أنزؿ حافظ ابراىيـ الشعر العربي مف أبراجو البراقة كأخمده إلى أرض أجداده فصار خبزىـ كقمحيـ 
 فكاف شعره شعر مصر الحاضرة فيما كاف شعر شكقي شعر مصر الغابرة.

 نمطران شاعر القطري-3

يمثؿ خميؿ مطراف  طفرة تحكلية في شعر االحياء فيك كاف كاف يرتسـ طرؽ سابقيو إال أنو تفكؽ في 
عكاطفو كنسج شعره عمى نغمات كجدانية فردية تضارع نغمات الطابع الركمنسي حتى جعمو بعض النقاد 

االحياء ال يغرفكف ارىاصا ليذا التيار منذ أف نشر قصيدة المساء،ثـ ىك بعد ذلؾ برىاف عمى أف أتباع 
 مف المنبع العربي األصيؿ فقط بؿ ليـ أيضا تبحر في الثقافة الفرنسية.

كقد كاف يكظؼ الصياغة العربية الفخمة بنفس جديد يقتبس مف اآلداب الغربية الطابع الكجداني القكم 
ال يندفع إلى الحزيف،كيقتبس مف الطبيعة إلى جانب تكظيؼ النزعة القصصية أك الدرامية في شعرنا"كىك 

نما نفس األسمكب كنفس المادة التي كاف ينظـ بيا أسبلفنا شعرىـ"  1ذلؾ بأسمكب جديد كا 

                                                           
ثـ تطكرت  , كاشتعمت النار في أجراف القمح; لصيد الحماـ فقتؿ أحدىـ امرأة 1906خرج مجمكعة مف الضباط االنجميز سنة   1

األحداث فقتمكا شيخ الخفير كاجتمع عمييـ الناس فبلذ بعضيـ بالفرار كمات ضابط منيـ بضربة شمس فألقت السمطات عمى أكثر مف 
مصريا متيمة اياىـ بالقتؿ العمد كمنيـ مف جمد كمنيـ مف قتؿ، كقد قتؿ الكطني ابراىيـ الكرداني قاضي الجمسة بطرس غالي بعد  50

 ؿ اعداـ سياسي في مصر الحديثة ثـ تـ اعدامو رغـ اعتراض المفتي.ذلؾ  فكاف أك 
مف أب لبناني كأـ فمسطينية كانت شاعرة أخذ العمـ عمى يد أديب عصره ابارىيـ اليازجي حينما كاف يزاكؿ بالمدرسة  1872 كلد سنة 

تراؾ الذيف أمطركا فراشو في غيابو بالرصاص كلما البطريركية لمرـك الكاثكليؾ يقاؿ أنو كاف يتغنى بالحرية في شعره فجمب عداكة اال
فعمؿ صحفيا باألىراـ ثـ أنشأ مجمة الجكائب المصرية فمـ تمؽ الركاج  1892ثـ نزؿ مصر سنة   1890نجا ألحقو أبكه بفرنسا لمدراسة

و ادارة الفرقة القكمية سنة كدخؿ غمار التجارة فأفمس ثـ عيف في الجمعية الزراعية الخديكية فعاد اليو بصيص األمؿ ثـ أسندت ل
 .1949كتكفي سنة  1935
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كلـ يخرج مطراف عف األكزاف القديمة إال في المزدزج كالمكشح كالدكبيت كاحتفظ بالجزالة كالرصانة "لذلؾ 
شعرىا عمى البعث كاإلحياء كاف ال نككف مبالغيف إذا كضعناه في ىذه المدرسة المصرية التي كاف يقكـ 

كاف يبدك أكثر مف أفرادىا تحررا كلكف مما الشؾ فيو أنو عاش عمى نفس المائدة التي بسطيا الباركدم 
 2لمشعراء مف بعده"

كيتحدث خميؿ مطراف عف طريقتو في نظـ الشعر ممتنا باتباعو طريؽ أسبلفو ضاربا عرض البنياف 
طريقة في كيؼ ينبغي أف يككف الشعر فشرعت أنظمو لترضية نفسي سخرية بعض الناقديف"كاستقمت  لي 

حيث أتخمى أك لتربية قكمي عند كقكع الحكداث الجمى متابعا عرب الجاىمية في مجاراة الضمير عمى 
ىكاه كمراعاة الكجداف عمى مشتياه مكافقا زماني  في ما يقتضيو مف الجرأة في األلفاظ كالتراكيب ال أخشى 

بأصكؿ  يانا عمى غير المألكؼ مف االستعارات كالمطركؽ مف األساليب مع االحتفاظ جيدماستخداميا أح
 3منيا إال ما فاتني عممو، كلـ أكف مبتكرا فيما صنعت.." المغة كعدـ التفريط في شيء

كفي ىذا االعتراؼ الذم جاء في مقدمة ديكاف مطراف تصديؽ لفظي النتماء الشاعر إلى تيار االحياء 
 بذلؾ كلكنو أيضا يظير أف الشعر كجداف كمشاعر كليس رياضة عركضية كمناسبات شبقية.كاقراره 

كلـ يمجأ مطراف إلى المعارضة كاالحتذاء التاـ عمى قصائد العباسييف كغيرىـ في الكزف كالركم بؿ كاف 
بشخصيتو  يكتفي بالمفظ الفصيح كالمفردات السميمة مف كؿ شائؽ في العربية كرائؽ كمعنى ذلؾ أنو يحتفظ

إزاء القدماء  بأكثر مما يحتفظ شكقي كىك يأخذ منيـ المادة كلكنو يدخميا إلى مخيمتو ليحمميا أفكاره 
كمعانيو كمف تـ ال يبدك التقميد كاضحا عنده بؿ قد اندفع إلى التجديد حتى في الصياغة كاألسمكب فمـ يعد 

يـ كاستعاراتيـ بؿ ىمو التعبير عما في نفسو ىمو التمسؾ بأىداب القدماء ال في معانييـ كال في تشبييات
 4تعبيرا حرا مستقيما ال تحجبو تراكيب قديمة كال أصداؼ خياؿ قديمة

لقد تحرر مطراف قميبل مف عبكدية النظـ بأف أعطى الحرية لمشاعره ككجدانو فكاف أقؿ الشعراء غيرية في 
"كال تحممو ضركرات الكزف كالقافية عمى  مدرسة اإلحياء، كىك يصؼ شعره في ديكانو أف ناظمو ليس بعبده

غير قصده يقاؿ فيو المعنى الصحيح بالمفظ الصحيح كال ينظر قائمو إلى جماؿ البيت المفرد كلك أنكر 

                                                                                                                                                                                     
 47األدب العربي المعاصر في مصر،ص:  1
 124المرجع نفسو،ص:  2
 15ص: 2010،الككيت1، تقديـ أحمد دركيش،ط1خميؿ مطراف: األعماؿ الشعرية الكاممة،مج  3
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جاره كشاتـ أخاه كدابر المطمع كقاطع المقطع كخالؼ الختاـ بؿ ينظر إلى جماؿ البيت في ذاتو كفي 
في ترتيبيا كفي تناسؽ معانييا كتكافقيا مع ندكر التصكر كغرابة مكضعو كالى جممة القصيدة في تركيبيا ك 

المكضكع كمطابقة كؿ ذلؾ لمحقيقة كشفكفو عف الشعكر الحر كتحرم دقة الكصؼ كاستيفائو فيو عمى 
 1قدر"

 يقكؿ مطراف عند عكدة شكقي مف منفاه:

 ــــــائيىو أوحد الشرقين من متقــــارب          متكمم بالضاد أو متنــــــــــ

 مازال خالقا لكل خريــــــــــــــــــــــــدة          تصبي الحمم بروعة وبيــــــــــاء

 كالبحر ييدي كل يــــــــــــــــــــوم درة         أزىى سنى من أختيا الحسناء

 من جال من أىل اليراع مجــــــالو         في كل مضمار من االنشــــــاء

 2فمك الخيال مصالو         فأتى بكل سبية عــــــــــــــــــــــذراءمن صال في 

لقد استطاع مطراف أف يعبر تعبيرا مستقيما عف أحاسيسو غير متكمؼ لتشبييات القدماء كاستعاراتيـ عمى 
نحك ما يصنع شكقي، كبذلؾ أحؿ الشعكر الدقيؽ محؿ الخياؿ، كأعطى لشعره فسحة كاسعة مف االبتكار 

 معاني كاألفكار عمى حد تعبير شكقي ضيؼ.في ال

كمف قصيدة المساء تبدك تباشير التجديد الشعرم العربي ففييا طاقة كجدانية سحرية كفييا تعابير ممكسقة 
 كفيو تمبس لمطبيعة

 داء ألم فخمت فيو شفائــــــــــــــــــي       من صبوتي فتضاعفت برحائي

 ي وما       في الظمم مثل تحكم الضعفـــــاءيالمضعيفين استبدا بــــــــــــــ

 3شاك إلى البحر اضطراب خواطري      فيجيبني برياحو اليوجــــــــــــاء

                                                           
 16خميؿ مطراف،الديكاف،ص:  1
 61در نفسو،صالمص  2
 104/105خميؿ مطراف، الديكاف،ص:  3
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كقد استطاع خميؿ مطراف أف يطكر الشعر القصصي العربي الذم كاف اشعاعو خافتا منذ تقصيد القصيدة 
تتناطح، كمف يطمع عمى قصائد:"قصة الجنيف فصارت نسيجا متكامبل ال ثكبا فضفاضا تتظافر أبياتو كال 

الشييد، الطفبلف، فنجاف قيكة " يشعر بيذه الطاقة الدرامية القصصية كىي تغزؿ شاعرية جديدة قاؿ عنيا 
 مطراف في ديكانو أنيا مستقبؿ الشعر كصدقت نبكئتو.

، كجاىر بمذىبو الجديد ككصفتو مجمة الرسالة عند مكتو أنو أكؿ شاعر ثار عمى أساليب المدرسة التقميدية
في الشعر كرأل أنو المذىب الذم سيسكد في شعر المستقبؿ حينما أصدر ديكانو األكؿ؛ ألف ىذا الشعر 

 1"-شعر الحياة كالحقيقة كالخياؿ جميعا–كما قاؿ 

نيج خميؿ مطراف نيجان جديدان في نظـ لشعر كنادل بمذىبو حيث قاؿ "المغة غير التصكر كالرأم، كاف 
عرب في الشعر ال يجب حتمان أف تككف خطتنا، بؿ لمعرب عصرىـ كلنا عصرنا، كليـ آدابيـ خطة ال

كأخبلقيـ كحاجاتيـ كعمكميـ كلنا آدابنا كأخبلقنا كحاجاتنا كعمكمنا؛ كليذا كجب أف يككف شعرنا ممثبل 
فظية". بيذا الرأم لتصكرنا كشعكرنا ال لتصكرىـ كشعكرىـ، كاف كاف مفرغان في قكالبيـ محتذيان مذاىبيـ الم

الجرمء الغريب نادل خميؿ مطراف كدعا إليو؛ بينما كاف شعراء مصر في ذلؾ الحيف يتكرطكف في شعر 
 المديح كالتياني يرفعكنو إلى السدة العمية كاألعتاب السنية.

كيعزل إليو أيضا أنو ميد لمشعر الرمزم ما يعني أف شعر اإلحياء عف طريؽ مطراف كاف مخصبا لبقية 
 لمذاىب الفنية التي تيافتت بعده كتطاحنت عميو.ا

كمف قصائده التي سارت في ىذا المضمار فتاة الجبؿ األسكد، تيركف، كمقتؿ بزرجمير"كال تمفتنا نزعتيا 
الدرامية بؿ أيضا نزعتيا الرمزية فقد كتبيا ليصكر حياة الشعكب العربية المظمكمة التي يضيدىا 

 2فيك يعرض لمطغاة كغدرىـ بالشعكب"المسعمركف كحكاميا الجائركف، 

فمطراف إذف عرؼ كيؼ يستفيد مف المغات األجنبية دكف تقميد، كأف ينيج نيج قدماء العرب دكف تقييد، 
 .فاحتفظ بصيغة العرب في التعبير، كأدخؿ أساليب اإلفرنج في التأليؼ كالتفكير

 يقكؿ مف قصيدة بزرجمير:

                                                           
 مقاؿ لرابح لطفي جمعة 18/07/1949ليـك  837مجمة الرسالة العدد  1
 .127االدب العربي المعاصر في مصر،ص:  2
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 كسجودىم لمشمـــــــس إذ تتــــــــــالال        سجدوا لكسرى إذ بدا إجـــــــــالال 
 يا أمة الفرس العريقة في العـــال        ماذا أحال بك األسود سخــــــــــــــــاال
 كنتم كبارا في الحروب أعــــــــزة          واليوم بتم صاغرين ضئــــــــــــــــــاال

 ورقابكم والعرض واألمـــــــــــــــــواال عباد كسرى مانحيو نفوســــــــكم         
 تستقبمون نعالو بوجوىكــــــــــــم           وتعفرون أذلـــــة أوكــــــــــــــــــــــــــاال

 

 1.الفرؽ الشاسع بيف ىؤالء الشعراء الذيف يدعكف )التجديد( كبيف إماـ المجدديف خميؿ مطراف كمف ىنا نجد
بينو كبيف أنصار اإلحياء األكائؿ، فيك التطكر  الديناميكي لشعر المحافظيف، بؿ ىك كما نجد الفرؽ بينا 

 أحيانا الشاعر االبتداعي األكؿ.

 إسماعيل صبري شيخ الشعراء:-4

مف األشياء التي أضافيا إسماعيؿ صبرم  إلى تيار اإلحياء طرافتو كرقتو كىي خصاؿ لـ تعدـ األكائؿ 
كمشاعره، فحافظ كاف حزينا أكاه كشكقي كاف جاد فخـ المطالع كمطراف لـ كلكنيا فيو قد حركت شعره 

يختمؼ عف سابقيو أما إسماعيؿ صبرم فكاف مقبل دمثا كديعا رقيقا " كلعؿ ىذا ىك السبب في أنو خرج 
مف معارؾ النقاد في أيامو دكف أف ينالكه بسكء كمما يتصؿ بذلؾ أنو لـ يكف ييمو أف يسمى شاعرا كبيرا 

 2و أف يغني شعره لنفسو كفي خمكاتو"فحسب

 ففي غزلو رقة كدقة خياؿ كتصكير:

 أنت روحانية ال تدعـــــي              أن ىذا الحسن من طين وماء

 وانزعي عن جسمك الثوب يبن                لممال تكوين سكان السمـاء

                                                           
 837مجمة الرسالة العدد 1

طنية كلمصطفى كامؿ نشر مجيكؿ األب التحؽ بمدرسة المبتدياف درس الحقكؽ كاف مساندا لمحركة الك  1854فيفرم 16 كلد في 
سنة كقد كتب طو حسيف مقدمة ديكانو، كيؤثر أنو لـ يزر دار المندكب السامي االنجميزم عمى نحك  15بعد رحيمو بػ 1938ديكانو سنة 

 .1932مارس  21ما كاف يصنع كبار المكظفيف في عصره ك كاف يرل في دلؾ كصمات الذؿ كاالستعباد تكفي في 
 .93اصر في مصر،ص:األدب العربي المع  2
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لنسكية التي كاف يقبؿ عمييا كىك غزؿ يخالؼ طريقة الماضيف كيشؼ عف ركح عذبة صقمتيا الصالكنات ا
 مثؿ صالكف مي زيادة األدبي

 ولما التقينا قرب الشوق جيده         شجيـين فاضا لوعة وعتابا

 كأن صديقا في خالل صديقـو         تسـرب أثناء العنـاقا وغابا

ريحتو في يقكؿ عنو الزيات:" ىك شاعر كجداني محظ لـ ينبغ إال كىك آخذ بمحذؽ األربعيف فمـ تتدفؽ ق
نما حفمت عمى مركر الزماف كطكؿ المرانة كادماف النظر...لـ يكف شعره في الشباب  صباه كالباركدم كا 
إال تقميدا لـ يحكـ كتفكيرا لـ ينضج كمحاكلة لـ تتـ كلكف ا هل قد رزقو أذنا مكسيقية كذكقا سميما كطبيعة 

كراء البحترم ينشد الحب كالمكت كالجماؿ نافذة فصاغو مف األلفاظ المتخيرة كالمعاني المبتكرة كسار 
  1كالصداقة..."

كيتفؽ شكقي ضيؼ مع الزيات في اعتبار شعر إسماعيؿ صبرم في أكؿ أمره تقميدا رسميا لمقصيدة 
العمكدية كلفنكف البديع "فيك امتداد لمركح المصرية التي مثميا في عصكرنا السابقة البياء زىير مف طرؼ 

ر كأيضا إذا ىك يتأثر في بعض معانيو كأخيمتو بما عرؼ مف معاف كأخيمة في كابف الفارض مف طرؼ آخ
 2األدب الفرنسي"

 الخالصة

كجماع القكؿ في محطتنا ىذه أف دكر ركاد القصيدة الكبلسيكية كاف عمى أىمية كبيرة فقد ربطكا الشعر 
تدريجيا يدعمكف القصيدة الحاضر بالماضي مبرىنيف عمى قدرة األداة التراثية في التكاصؿ ك بدأكا 

العمكدية بأحكاؿ جديدة عمى مستكل الكجداف كالخياؿ كالكصؼ رغـ أف الكاجية الفنية لممحافظيف لـ 
تتطكر كما تطكرت في العصر العباسي لكجكد طبقة راقية مثقفة مكجو إلييا الشعر في ذلؾ الكقت 

نيضة فقد تحكؿ الشعر إلى الشعب كمو  فاخترعكا أكزانا جديدة كجكدكا في األلفاظ، أما عند أصحاب ال
 كلـ يعد مقصكرا عمى فئة بعينيا ال مف األمراء كال مف بطانتيـ.

                                                           
 503الزيات،تاريخ األدب العربي،ص:  1
 .95األدب العربي المعاصر في مصر،ص:  2

 يشير شكقي ضيؼ أف المحافظيف فنكا في الجماعة عمى طريقة الشاعر الجاىمي كتفاكتكا في درجة فنائيـ فمنيـ مبالغ في فناءه 
كاف معتدال  كمطراف الذم يضارع طرفة بف العبد،ينظر كتاب شكقي كشكقي الذم يشابو الشاعر عمر بف كمثـك كحافظ كمنيـ مف 

 .52األدب العربي في مصر،ص



32 
 

 المحاضرة الثالثة: اإلحياء الشعري في المغرب العربي

كرث األدب المغربي عف العصكر الخكالي نصكصا مشبعة بالتصنع كالتزلؼ، كلـ يكف الشعر غاية كما 
الناس بؿ كاف ميدانا لمتبارم في المغة كمقياسا لدرجة الحرارة الدينية كالظركؼ نفسيا يتصكرىا اليكـ عامة 

 التي عاشيا األدب في ظؿ الدكلة العثمانية مشرقيا كابدىا المغرب كذلؾ.

 األدب المغربي من التقميد إلى اإلحياء:1-

حؽ بالفقو كالمدائح النبكية لـ يكف األدب العربي في القرف التاسع عشر كما قبمو ذا قيمة فنية فيك مم
كالشاعر في كؿ ذلؾ مداح مرتزؽ، فالشعر المغربي حسب أحمد الطريسي في الربع األخير مف القرف 
التاسع عشر كاف كسيمة ال غاية "مجرد أداة لمعمكـ الفقيية ك المغكية ككسيمة لحفظ الشكاىد في معرض 

مطية يركبيا الناس لمكصكؿ إلى تكلية بعض عمـ النحك كالببلغة كركاية المثؿ السائر، إنو مجرد 
 1المناصب القضائية كاإلدارية"

كاف كسيمة لقرض المساف كمعاكنتو عمى التصرؼ في فف الكبلـ فخضعكا إلى لممناسبات يتنسمكف شعر 
 المديح النبكم أك يتقربكف بو إلى الممكؾ كاألمراء كالكزراء كفي كمييما ىناؾ تقميد أعمى أخرس.

 ه الفترة عرفت شعراء كثر كأسماء متعددة كال يغني الشعر كثرة األلقاب كاألسماء.صحيح أف ىذ

يقكؿ عبد ا هل كنكف:"حالة المغرب العامة أثناء النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف 
 2العشريف لـ تكف لتخمؽ جكا أدبيا...مف تمثؿ الماضي في المادة كالقالب كفي المعنى كاألسمكب"

الحالة ىذه قاسـ مشترؾ بيف تكنس كالمغرب األقصى كالجزائر فيي كثيرا ما كانت تمقى المصائب ذاتيا ك 
الجزائرم الركيبي أف األدب في  كيتشابو كضعيا إلى حد التطابؽ أليست قطرا كاحدا؟ فقد أشار الباحث

يرىا ال بمبابيا، كأف العيد السابؽ عمى الغزك كاف يعيش عمى بقايا قشكر الثقافة العربية كيعنى بمظ
التكمؼ كاف السمة الغالبة في األسمكب كالتقميد في المكضكعات التي عرفت في األدب العربي كفي 
عصكر اإلنحطاط عمى الخصكص، أما بعد الغزك فكادت تطمس ىذه المعالـ كتندثر حتى بقايا ىذه 

                                                           
 03أحمد الطريسي أعراب: تطكر مفيـك الشعر المفربي في مسيرة مئة سنة، معجـ البابطيف ص:  1
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ة كالتي سجمت فداحة ما أصاب األدب القشكر لكال بعض النماذج التي تركيا لنا تاريخ األدب في ىذه الفتر 
 1مف تدىكر مف جية كمف تقميد لمعصكر السابقة مف جية أخرل.

كمكضكعو  االتجاه الدينيكجماع ما خيـ عمى الشعر المغربي في القرف التاسع عشر اتجاىاف ىرماف 
ف الرغبة الممحة القصائد النبكية في مدح الرسكؿ الكريـ كأكلي األمر مف آلو األشراؼ كيتضمف التعبير ع

، كيتمثؿ غرضو في الكعظ كحث 2في أداء فريضة الحج ككصؼ البقاع المقدسة مع ذكر الحكـ كاألمثاؿ
منو شعر واإلتجاه الدنيوي الناس عمى اإلخبلص في األعماؿ كالتخمص مف األكزار كقير العدك 

 اإلخكانيات إلى شعر النقد اإلجتماعي. 

الذم تناكؿ الضجة التي أثارىا دخكؿ الشام إلى  3بف محمد السايحكمف ىذه األشعار ما قالو العربي 
:  المغرب كانقساـ الفقياء إلى محمؿ كمحـر

 كاصؿ شراب حميفة األمجػػػػاد         كاترؾ مقاؿ أخنى ىكل كعنػػػػػاد

 صفراء تسطع في الكؤكس كأنيا         شمس تبدت في ذرل األطػػػػػكاد

 ا         مف عسجد عصرت بأعصر عادككأنيا مف حسنيا كصفائيػػػػ

 ما اف بدت في مكضع إال بدا           فيو السركر يناط باإلسعػػػػػػػاد

كما اف يحؿ االستعمار عمى أرض الجزائر حتى يتحرؾ الشعر قميبل فيتجدد ثكبو كتعمكه نزعة كطنية تارة 
إذا ألـ خطب بببلد عربية مجاكرة،  مع أشعار األمير الحماسية الفخرية، كنزعة قكمية في ميدىا األكلي

كمف ذلؾ أشعار محمد بف ادريس العمركام كالكزير محمد غريط المذاف حرضا عمى مكاجية االستعمار 
 الفرنسي حيف غزا ببلد الجزائر 

 :4يقكؿ العمراكم 

 يا أىؿ مغربنا حؽ النفير لكػػػػػػـ        إلى الجياد فما مف الحؽ مف غمط

                                                           
 .13،ص:2009، 1العربي،ط،دار الكتاب 1عبد ا هل الركيبي: الشعر الديني الجزائرم الحديث،ج 1
 www.diwanalarab.com 2009مقاؿ يكنس لشيب،مكقع ديكاف العرب،  2
 1891شيخ طريقة ينتمي إلى التيجانية تكفي سنة  1813العربي بف محمد السايح كلد سنة   3
 .1847-1794محمد بف دريس العمراكم شاعر كأديب   4
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 شرؽ جاكركـ         مف بعد ما ساـ أىؿ الديف بالشططفالشرؾ مف جانب ال

 فبل يغرنكـ مف ليف جانبػػػػػػػو          ما عاد قبؿ عمى االسبلـ بالسخط

بيت يدعك فييا الشعب المغربي إلى حمؿ السبلح لمدفاع عف 200كلو أيضا منظكمة شعرية تجاكزت 
لمقضايا الراىنة حتى قبؿ عصر اإلحياء كفييا القطر الجزائرم، كفي ذلؾ داللة عميقة عمى تصدم الشعر 

 أيضا إشارة إلى التبلحـ بيف مناطؽ المغرب العربي.

الشاعر الكزير محمد غريط بدكره كصؼ أحكاؿ تممساف بعد أف سرل فييا الدـ الخبيث لممستعمر الذم 
 ذكره بمحنة األندلس:

 كمي تممسانامالي أرل جفف أىؿ الغرب كسنانا           مف بعد ما أخذ الر 

 كأنيـ ما دركا ماذا يريد بيػػـ           عدك دينيـ ال ناؿ إمػػػػػػػكانا

 كال عمى فعمو في دفتر كقفػػػػكا             بأىؿ أندلس يا بيػػػس ماكانا

لقد كاف لبلحتبلؿ كقع شديد عمى الحياة األدبية جزائريا فازداد التقميد بؿ ضعؼ الشعر كانحسر في الزكايا 
كالقمكب،فطيمة أربعيف سنة مف االحتبلؿ لـ تشيد الببلد"أم نكع مف اإلستقرار في السياسة أك في الثقافة 

 1أك في الحياة عامة األمر الذم جعؿ مف ىذه المرحمة فترة جذب أدبا كثقافة"

ذا كاف االستعمار قد أفاد بعض الببلد العربية حيث نقؿ إلييا المطبعة كالصحؼ كالمجالس العم مية فإنو كا 
نما جاء ليسمب أفكار الشعب كيزكر  في الجزائر عمى العكس مف ذلؾ تماما إذ لـ يأت لنشر حضارة كا 
تاريخو كيحطـ كيانو كيستغؿ ثركتو كبذلؾ تعرضت شخصية األدب التي ظمت محتفظة بمقكماتيا 

 كادت تفقدىا تمؾ المقكمات كالمبلمح 2كمبلمحيا إلى ىزات عنيفة

 ىد أثناء غزك المستدمر لمجزائر:يقكؿ محمد بف الشا

 أمف صكلة األعداء سكر الجزائػػر        سرل فيؾ رعب أـ ركنت إلى األسر

 لبست سكاد الحزف بعد مسػػػػػرة        كعمت بكاديؾ الفتكف ببل حصػػػػػر
                                                           

 .20عبد ا هل الركيبي: الشعر الديني الجزائرم ،ص 1
 21،ص:1977، 2أبك القاسـ سعد ا هل: دراسات في األدب الجزائرم الحديث،دار اآلداب،ط  2
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 رفضت بياض الحؽ يكما فأصبحت        نكاحيؾ تشكك باألماني إلى الجػػػػػكر

كنس بعد احتبلؿ الجزائر مف الحماية المباشرة ليذا االستعمار الذم أقض مضجع كلـ تسمـ المغرب كت
السكاف كسعى إلى فرض سمطانو كلغتو كثقافتو كاف أرخى يده ببقية القطريف إال أنو ظؿ بالجزائر يحكـ 

إلى قبضتو بكؿ قكة كىذا ما جعؿ ىذا القطر كحده دكف بقية األقطار يشيد فترة رككد في بداية االحتبلؿ 
بالرغـ مف أف دكؿ المشرؽ كالمغرب قد تحركت فييا جذكة األدب  1غاية الثمث األكؿ مف القرف العشريف

 كالثقافة كالتحقت بركب التطكر.

لقد عرؼ المغرب العربي كما المشرؽ شاعرا متفردا نفخ في أكداج الشعر العربي القديـ فأعاد بياءه 
باسمو الركباف في مختمؼ البقاع كىك األمير عبد القادر كحيكيتو كىك شاعر كأمير كقائد دكلة سارت 

 الجزائرم، فكيؼ ساىـ في حركة االحياء الشعرم.

 2اإلحياء الشعري عند األمير عبد القادر-2

جاء األمير عبد القادر في فترة شيدت ضعفا أدبيا شبو كمي فاستطاع أف يعيد أمجاد الشعر العربي مف 
مف الراىف، بسيط التعبير أحيانا كجزؿ كرصيف أحيانا أخرل ال يصطنع خبلؿ نظـ شعر يستكحي أفكاره 

كال يتخذ الشعر حرفة أك مطية لمتكسب، كىذا ما جعؿ حسف السندكبي كىك ناقد حقؽ كتاب الجاحظ 
يصنفو مف أعياف البياف  في القرف الثالث عشر اليجرم مقركنا اسمو بالطيطاكم كالشدياؽ كالبستاني 

 إياه غير متخمؼ عف الطبقة األكلى مف أدباء عصره.كاليازجي معتبرا 

ككصؿ األمر بصالح خرفي إلى اعتباره جديرا بريادة النيضة األدبية الجزائرية "اف لـ يكف بأسمكبو الخالي 
 3مف ركنؽ التجكيد،فبمضمكنو البطكلي الذم ينفرد بو في تمؾ الفترة"

في إحياء الشعر العربي ليس مغربيا فقط بؿ يراه  كيتحدث بشير بكيجرة بمبالغة قصكل عف ريادة األمير 
أسبؽ مف الباركدم في صقؿ الشعر كاستنياض القصيدة العمكدية"فشاعرية األمير كشعره يمثبلف مقارنة 

                                                           
 .13عبد ا هل الركيبي: الشعر الديني الجزائرم الحديث،ص  1
بالقيطنة   1807رجب المكافؽ لمام 23عبد القادر بف محي الديف بف مصطفى المعركؼ باسـ األمير عبد القادر كلد يـك الجمعة   2
سنة ثـ استسمـ كنفي  17معسكر، عمكم النسب حفظ القرآف صغيرا ككاف طمكحو أف يصير مرابطا ككالده قاد حممة الجياد ضد فرنسا ب

سنة، مف مؤلفاتو ذكرل العاقؿ كتنبيو الغافؿ، 76بدمشؽ عف عمر  1883مام  24الى أمبكاز بفرنسا ثـ الى دمشؽ بسكريا تكفي في 
 سنة. 76بدمشؽ عف عمر  1883مام  24ي في المكاقؼ كتاب في التصكؼ تكف

 .12،ص:1999عمار بف زايد:النقد األدبي الجزائرم الحديث،المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر   3
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مع ما كاف متكافرا في عصره نقمة جادة كرؤية كاعية بالميكانـز الشعرم، كبفاعميتو ضمف المنظكمة 
صية الكطنية كالمكحية بضركرة ربط البكح الشعرم بمسكغات العصر المعرفية البانية لمقكمات الشخ

 1المساكؽ ليذا البكح"

كيتحرل بكيجرة المكاطف التي ترفد رأيو في سبؽ األمير فيجدىا في مكاضيع طرقيا األمير فكاف سباقا 
ؿ بكيجرة كقصيدة الريؼ كالمدينة، كقصائد أثارت الحكار بيف الحضارة اإلسبلمية كالمسيحية كىك ما جع

"عمى أسبقيتو كأحياءه لمشعر" فمف قصائده التي تجاكزت العصر الذم أبدعت فيو كتحدت الظركؼ  2يجـز
كاإلمكانيات التي كانت متكفرة لؤلمير في ىذا الحقؿ بي يحتمي جيشي ما في البداكة مف عيب الباذلكف 

 نفكسيـ كعذاب األسر كأستاذم الصكفي كغيرىا.

يبلد عمى الباركدم بأكثر مف ثبلثة عقكد، مؤشرا عمى األسبقية مدعكما كيرل سبؽ األمير في الم
بالظركؼ الثقافية كالفكرية التي صقمت مكىبة الباركدم في حيف لـ تسعؼ الحرب لؤلمير أف يجكد شعره، 
كيبدك الباحث متأثرا بالناقد عبد المعطي حجازم فقد قاؿ في مقاؿ لو نشر في الثمانينات "عمى أف األمير 

بد القادر قد سبؽ الباركدم زمنا ...كمعنى ىذا أف النفس اإلحيائي في شعر األمير لـ يأت تأثرا بزعيـ ع
نما جاء مباشرة عف طريؽ النظر في الشعر القديـ"  3اإلحياء في القرف التاسع عشر، كا 

لؤلكؿ مف  كحجازم بعد ذلؾ يرجح كفة الباركدم الشاعرية فيما يرجح فركسية األمير، فقد مكنت األكضاع
أف يصير شاعرا أكثر مف فارس فيما حصرت الظركؼ األمير في نطاؽ ضيؽ مف الشعر كغمبت عميو 

 الفركسية. 

يقكؿ عبد المعطي حجازم:"حيف نقرأ شعر األمير عبد القادر نت<كر معو الباركدم كبلىما فارس 
خرل كالشبو ال يقؼ عند ككبلىما شاعر كاف رجحت كفة األمير في األكلى كرجحت كفة الباركدم في األ

ىذا اإلطار الخارجي بؿ يتعداه الى لغة الشاعريف كالى مكضكعاتيما فقد اتخذ كؿ منيما الشعر لئلفصاح 
كالتعبير ال لمزخرفة كالتصنيع،كىذه أكؿ خطكة في الخركج عف التقميد،ككؿ منيما كصؼ الحرب كعبر عف 

 نفي ككؿ منيما لو في حركة اإلحياء مكاف مرمكؽ"عكاطفو كذكر أىمو ككلده ككؿ منيما تعرض لؤلسر كال

                                                           
 .177،ص:3محمد بشير بكيجرة: األمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث، دار القدس العربي،ط  1
 .191المرجع السابؽ،ص:  2
 .13ص1983-05-10لماذا نتجاىؿ الشعر الجزائرم، جريدة الشرؽ االكسط  3
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لقد حاكؿ بكيجرة جاىدا أف يرد عمى النقاد الذيف نعتكا األمير بالمقمد لعنترة كأمرؤ القيس كالمتنبي في 
الكصؼ كالفخر خاصة، كىك جيد محمكد لكنو ال يشفع في ترجيح كفة سبؽ األمير عمى الباركدم، 

و كباعتراؼ بكيجرة لـ يرؽ إلى مكانة الباركدم بسبب اختبلؼ الثقافتيف، صحيح أف األمير أحيا الشعر لكن
كتمكف الباركدم مف المساف التركي كالفارسي كحتى اإلنجميزم،فيذه الثقافة التي اكتسبيا الباركدم قد 
صقمت شعره كجعمتو يحقف نفسو بالمناعة الضركرية ليجعؿ شعره ترجماف نفسو كيرتفع بالشعر إبداعا 

 .كريادة

كاألمير بدكره ساىـ في إحياء القصيدة العربية في القطر الجزائرم فكاف كصيؼ الباركدم كىك أحسف 
 نعت يمكف نسبتو إلى األمير بدؿ تكظيؼ العاطفة.

 فالتيار الذم شكؿى الباركدم بقي بعد رحيؿ الباركدم، أما التيار الذم شكمو األمير فقد رحؿ معو.

بطاؿ ىذا الزعـ يدفعنا إلى  إبطاؿ زعـ آخر مرتبط بو كىك نسبة بداية النيضة األدبية إلى عصر األمير كا 
ذا كجدنا كتابا في عصر  جزائريا نظرا لغياب أدباء حممكا لكاء اإلحياء كالنيضة في عصره كبيئتو، كا 
األمير فيـ ممحقكف بديكاف اإلنشاء كعمميـ الميداني إدارم محظ ال يمت إلى األدب بصمة كينسحب القكؿ 

ى الكاتبيف قدكر بف ركيمة كعمي أبك طالب "فقد مرت فترة طكيمة عمى ظيكر األمير لـ تشيد بركز عم
أدباء يمكف أف يحافظكا عمى استمرار حركة النيضة مما جعؿ األمير يبدك بمثابة نقطة يتيمة مضيئة 

 1يو"كسط بحر مف الظبلـ كالجمكد كبذلؾ أدخؿ األمير في حكـ الشاذ الذم يحفظ كال يقاس عم

خبلصة القكؿ في ىذا المقاـ أف األمير ساىـ في اإلحياء فكاف دكره كدكر حافظ إبراىيـ فيما يشبو دكر 
 الباركدم دكر شكقي، األمير كحافظ شاعرم القريحة كالباركدم كشكقي شاعرم العبقرية.

جماعة اإلحياء كاألمر الثاني أف النيضة الجزائرية كالمغربية عمكما تأخرت عف النيضة المشرقية كأف 
الشعرم لـ تظير إال في عشرينيات القرف العشريف،كما سبؽ ذلؾ فيك تقميد ممحؽ بعصكر المماليؾ 

 كالعثمانييف.

 جماعة اإلحياء في القرن العشرين:-3
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عرفت البيئة المغربية نيضة أدبية في ظؿ استعمار غاشـ استضاءت بمعيف النيضة المشرقية كاقتبست 
الديف األفغاني كمحمد عبده في إصبلح المجتمعات االسبلمية قد لقيت صداىا  منيا كلعؿ جيكد جماؿ

بالمغرب العربي حيث انبرل عشرات المصمحيف لمحث عمى تغيير الظركؼ المزرية في مختمؼ المياديف 
كمنيا الميداف الثقافي كاألدبي، فظيكر المصمحيف ميد لظيكر طبقة أخذت عمى عاتقيا ميمة إحياء 

صبلحيا مما عمؽ بيا مف الشعر العر  بي الرصيف ليبلئـ ذكؽ العصر كسعت الى تطكير المغة العربية كا 
 نشاز كتصنع.

شاع التيار السمفي اإلصبلحي بالمغرب األقصى منذ عكدة المصمح عبد ا هل السنكسي  1912فمنذ سنة 
ار آراء أقطاب مف المشرؽ لمحاربة البدع كالدجؿ فكاف الشعر في خدمة الدعكة اإلصبلحية بعد انتش

 اإلصبلح  كمع تغير مكضكعات الشعر بقي تقميدم الشكؿ

 :1يقكؿ عبد ا هل القباج

 ليس التمدن ما يمييك عن عمــل         يرقي البالد ويعمي الفكر والنظرا

 ليس التمدن بالتزويق مفخـــرة         إن التمدن ما أوالك مفتخـــرا

 بل التمدن في اجالل من غبـرا   ليس التمدن في عيب الذين مضوا       

كلقد سار المغاربة بالفكرة المشرقية اإلصبلحية كما نسجكا عمى منكاؿ الشعر األندلسي الرقيؽ، يقكؿ 
 القباج:

 آه لو من عميد طالما صبــــرا            جمر الغضا في حشاه يرتمي شررا

 لو كــدرا إذ تألق برق من بشائــــــره            جاءت زعازعو تزجي

 وقمت ىذا اليوى الممقوت ضيعنـي           أما الرجيم فال تسألو كيف جــرى

 والنفس تأمرني والميو يبطرنـــي           والشيب ينذرني يا رب أنت تـرى

                                                           
اتسـ أسمكبو بالدقة كالجزالة كرقة الصكرة الشعرية كطرؽ العديد مف  1979تكفي سنة  1916عبد ا هل القباج شاعر مغربي كلد سنة   1

 ي كاألندلسياألغراض في األدب المغرب
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كفي مرحمة الثبلثينات مف القرف العشريف ظير شعراء أطمؽ عمييـ شعراء الشباب اتصمكا بالمدارس 
لمدرسة اإلحيائية استفادت مف التكجييات النظرية التي كانت سائدة في المشرؽ المشرقية كخاصة ا

، كسعى ىذا التيار المحافظ إلى اإلبقاء عمى التقاليد في بناء المغة الشعرية حفاظا عمييا مف 1العربي
ىيـ ضياع  األصالة العربية اإلسبلمية، كمف ىؤالء الشعراء محمد الحمكم، عبلؿ الفاسي، محمد بف إبرا

 المعركؼ بشاعر الحمراء، إلى جانب محمد الجزكلي

ن الدين عند اهلل قــول        وفعل ال كرقص الراقصـينا  وا 

 وال نيش المحوم وال بشذخ        الرؤوس وال بشرب الماسيخنا

 وان الذكر ليس بقرع طبل         ومزمار عال ذقنا لمينـــا

ن اهلل ن الدين من ىذا بـراء          وا    يخزي المدعيــناوا 

كلـ يختمؼ حاؿ الحركة اإلحيائية في تكنس عف المغرب، فقد بزغ اإلصبلح في ظؿ الجيكد المكثفة التي 
قاـ بيا جامع الزيتكنة الذم كاف حمقة عممية كمعرفية ال تقؿ مكانة عف األزىر المصرم، كقد زار محمد 

لياجس اإلصبلحي فظيرت حركة فزرع في ىذا المكطف ا 1885/1903عبده تكنس مرتيف سنتي 
  2إلصبلح مناىج التدريس ككافؽ ذلؾ ظيكر حركة شعرية في تكنس منطمقيا الزيتكنة

الذم كصؿ إلى درجة مشيخة األزىر ، فقد أحس  3كمف أبرز شعراء اإلحياء بتكنس محمد الخضر حسيف
مى تطكير الشعر فعمؿ ع 1881بتعرض اليكية اإلسبلمية لمخطر بعد فرض الحماية عمى تكنس سنة 

كنظـ شعرا سماه عصريا ذك غرض إصبلحي متجاكزا أغراض  1904العربي بتأسيس مجمة السعادة سنة 
 الشعر القديمة.

 يقكؿ مف قصيدة تحت عنكاف حياة المغة العربية:

 لغة أودع في أصدافيـــا         من قوانين اليدى أبيـى درر

                                                           
  05أحمد الطريسي أعراب: تطكر مفيـك الشعر المفربي في مسيرة مئة سنة، معجـ البابطيف،ص: 1
 .2008-1429، 17عدد 05محمد عمي آذرشب مجمة ثقافتنا لمدراسات كالبحكث مجمد   2
عادة العظمى ، بسبب مف أصكؿ جزائرية أنشأ بتكنس أكؿ مجمة سماىا الس 1958-1876محمد الخضر حسيف مصمح كشاعر   3

 نشاطو الجمعكم عاش بمصر ىاربا لو ديكاف شعر خكاطر الحياة. 
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 أخالق غــررلغة نيصر من أغصانيــا         زىر آداب و 

ذا        جف طبع المرء لم تغن النذر  نفروا منيــــا لواذا وا 

 ما زكا تفاح لبنان عمـــى        حسك السعدان في ذوق مـذر

 ىكذا في نظر األعشى استوى       زىر روض وىشيم المحتضر

الشييرة التي دافع بيا عف المغة  توكالبد أف الشاعر التكنسي قد اقتفى اثر حافر حافظ إبراىيـ في قصيد
 العربية كمطمعيا:

 رجعت لنفسي فاتيمت حصاتي    وناديت قومي فاحتبست حياتي

  1كالنغمة نفسيا تكررت لدل الشاعر المغربي محمد المختار السكسي

 بأي خطاب أم بأي عظــات      أوجو وجو الشعب شطر لغاتي

تميت عف المغة العربية يقتبس مف آراء المشارقة كيحتذم كىي ذاتيا أيضا في الشعر الجزائرم دفاع مس
 شعراء المشرؽ:

 يا أمة ضيعت مجدا ليا سمفــا     طال النداء بنا لو كان يجدينا

 ىاىي أم المغى تنعى لمصرعيا      ىاىي ألفاظيا تبكي وتبـكينا

 خمطتموىا بألفاظ مشوىـــة       ولم تقيموا ليا يوما موازيـنا

 بأثواب مرقعـة       تضم من خرق طمر مالييـنا صارت شبيية

لقد اتفؽ الكثير مف النقاد الجزائرييف كمنيـ صالح خرفي الركيبي، سعد ا هل كعبد الممؾ مرتاض عمى أف 
النيضة الثقافية كاإلصبلحية في الجزائر ككذا اإلحياء األدبي كليد التأثير المشرقي، فاإلرىاصات 

، فقد شد الرحاؿ في ىذه الفترة  2كافدة مف اليجرة إلى المشرؽ أك التمقي منواإلصبلحية احتضنتيا عكامؿ 
ركاد اإلصبلح الديني في الجزائر التي زارىا في ىذه الفترة دعاة اإلصبلح الديني في المشرؽ فاإلماـ عبده 

                                                           
 مؤرخ كشاعر مف الداعيف الى كتابة التاريخ اإلسبلمي كالعكدة الى التراث. 1963-1898محمد مختار السكسي الممقب برضا ا هل   1
 14صالح خرفي: الشعر الجزائرم،ص:  2
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ي، حضره ركاد اإلصبلح العرب 1905، كانعقد بيا مؤتمر المستشرقيف سنة 1903زار الجزائر في سنة 
 إلى جانب جامع الزيتكنة الذم أسيـ بقسطو فكاف المدرسة األكلى لرجاؿ اإلصبلح في الجزائر.

كمثمما كاف ركاد اإلصبلح طرفا في إنعاش الحركة الشعرية كالمغكية كانت صحفيـ التي تتسرب إلينا حمقة 
عمؿ الصحفي الكصؿ باألدب كالمغة العربية الرصينة في ظؿ شح المصادر كحجر المستعمر عمى ال

محميا،كىذا ما جعؿ اليادم السنكسي يعتبر اليبلؿ كالمقتطؼ كالمنار عمى الخصكص "رسؿ النيضة 
 1األدبية إلى الشماؿ اإلفريقي"

لقد كاف المشرؽ العربي مؤثرا حيكيا في اتجاه األدب الجزائرم كما كاف مؤثرا حيكيا في االتجاىات  
 19ثير بحسب الفرص التي أتيحت لو فكاف في أكاخر القرفالسياسية كاإلصبلحية كقد تطكر ىذا التأ

ضيقا محدكدا ككاف في أكائؿ ىذا القرف أكثر اتساعا كأشد حرارة ثـ أصبح قدكة بارزة لؤلغمبية الساحقة مف 
 2الجزائرييف منذ ظيكر الدعكة اإلصبلحية كمؤيدييا مف الطكائؼ األخرل.

زائرم ىي مدرسة شكقي كحافظ كالرصافي كىي مدرسة زعماء فالمدرسة الخارجية التي تأثر بيا الشعر الج
اإلصبلح إف جاز التعبير أك التي يسمييا العقاد المدرسة الكسطى، فيؤالء الشعراء ساركا مع النيضة 
العربية الصاعدة كعبركا عف أزمات كيقظة الشعب العربي  كاتخذكا مف الكاقع العربي اإلسبلمي 

ع القكؿ بأف ىذه المدرسة الشرقية قد انتقمت إلى الجزائر مع فارؽ مكضكعات خصبة، كمف ىنا نستطي
كاحد ىك أف شعراء الجزائر قد ألبسكىا ثكبا محميا كصبغكىا بألكاف ببلدىـ كلعؿ محمد العيد كأحمد سحنكف 
كمفدم زكرياء كمحمد المقاني كالغزالي كأميف العمكدم كسعيد الزاىرم، كاليادم السنكسي أحسف مف يمثؿ 

 3المدرسة في الجزائر. ىذه

كالذم يعنينا في ىذا المقاـ أف شعر اإلحياء الجزائرم انطمؽ في الربع األكؿ مف القرف العشريف كنضج 
كثيرا بعد تأسيس جمعية العمماء المسمميف، كعندما تفتقت قريحة محمد العيد آؿ خميفة بالشعر حتى بمغ 

 ألىداؼ الكطنية ما جعمو بحؽ شاعر الشعب.مف النضج كالقدرة عمى تمثؿ إحساسات الشعب ككعى ا

                                                           
 .15المرجع نفسو،ص  1
 .24اسـ سعد ا هل، دراسات في األدب الجزائرم الحديث،صأبك الق 2
 .54المرجع نفسو،ص  3
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كيمكف أف نركز عمى شاعريف في ىذا المقاـ نجد لدييما ما تفرؽ في بقية الشعراء الجزائرييف عمى كثرتيـ 
 في العصر الحديث بعد ازدىار نشاط جمعية العمماء كىما محمد العيد آؿ خميفة كأحمد سحنكف.

الشعر الجزائرم كاستطاع أف يعبر عف آماؿ الجزائرييف كآالميـ كبقي كفيا التجاىو  1فقد أغنى محمد العيد
المحافظ لـ يبرحو حتى مع ظيكر تيارات كافدة كالشأف نفسو بالنسبة ألحمد سحنكف الذم بقي محافظا 

 حتى بعد استقبلؿ الجزائر، فقد تجسمت بيف ىذيف الرجميف تعاليـ المدرسة كترسمت خطاىا.

محمد العيد أف يككف محافظا كبلسيكيا في النظـ فقط بؿ كاف يرثي أيضا شعراء األحياء  كلـ يكفي
 كمرثيتو ألحمد شكقي كحافظ إبراىيـ

 يقكؿ محمد العيد:

 قم عز مصر وعز الشرق أقطــارا        ففحل مصر خبا كالنجم وانـيار

 اخطب جرى في ضفاف النيل زلزلة          وثار ملء حواء الشرق اعصار 

 يا ويح مصر خمت من"حافظ"وخـال         في اليامدين كأن لم يثوىـا دارا

 2يا شاعرا حن بالفصحى ورن مدى          كالطير زقزقة والعود أوتــارا

كلو شعر في اإلخكانيات كشعر في المزكميات مما يجعمو شاعرا محافظا بامتياز فقد طرؽ أغراض الشعر 
 سييف في المزكمياتالقديـ كاحتذل بالشعراء العبا

 يقكؿ في بعضيا:

 فأعرض عن الدنيا بوجيك عابسا     وان كان طمقا وجييا غير عابس

 جفاىا رىين المحبسين وعافـيا      فكيف يوالييا رىين المحابــس

                                                           
لقبو ابف  1927عمؿ معمما بمدرسة جمعية الشبيبة االسبلمية سنة  1904أكت  28المكافؽ ؿ 1322جمادل اآلخر 16كلد في   1

 31- 1399رمضاف  07ثـ فرضت عميو اإلقامة الجبرية ببسكرة تكفي في  1955باديس أمير شعراء الجزائر سجف سنة 
  1979جكيمية

 411ل عيف مميمة،صديكاف محمد العيد آؿ خميفة،دار اليد  2
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كلقد كصؼ البشير اإلبراىيمي شعر محمد العيد في مقدمة ديكانو بإشراؽ الديباجة كمتانة التركيب كفحكلة 
األسمكب كفخامة األلفاظ "لبؽ في تصريؼ األلفاظ كتنزيميا في مكاضعيا بصير بدقائؽ استعماالت 
البمغاء، فقيو محقؽ في مفردات المغة عمما كعمبل كقاؼ عند حدكد القكاعد العممية محتـر لؤلكضاع 

رساؿ المثؿ كالترصي ع بالنكت األدبية الصحيحة في عمكـ المغة كميا..بارع الصنعة في الجمتاس كالطباؽ كا 
 1كالقصص التاريخية"

كيبدك أف اإلبراىيمي كاف يصؼ شعر محمد العيد فإذا بو يذكر معالـ مدرستو كمميزات التيار الذم ظؿ 
 مسيطرا عمى الكاقع الشعرم الجزائرم لعقكد طكيمة.

زائر مف تدارؾ كاألديب شكيب أرسبلف بدكره شبيو بالبياء زىير مشيرا إلى أف كجكد محمد العيد يمكف الج
 تأخرىا الممحكظ في ميداف األدب عف األقطار العربية المتبقية

كذلؾ يسند ىذا التيار بشعره كيعكس آيات المحافظة عمى البناء العمكدم  2كنجد الشاعر أحمد سحنكف 
 لمقصيدة كعمى التعابير الدينية كاإلصبلحية كالطابع الجزؿ كالرصيف 

 وتالشت أطيافو من فــــؤادي      كل شيئ نسيتو في بـــالدي     

 غير ذكراك فيي تكمن في قمبي           كمون المظى بقمب الرمــــاد

 والشذا في الزىور والحـــب           في األحشاء والكبرياء في األطواد

الغريب في أمر مدرسة اإلحياء بالجزائر أنيا بقيت مسيطرة عمى األكضاع األدبية رغـ تخمؼ صنكتيا 
المشرؽ  رسخت بقكالبيا كأساليبيا "كأنصارىا ال يكتفكف بذلؾ بؿ يقفكف في كجو كؿ مف يحاكؿ الخبلص ب

  3مف تمؾ القيكد"

                                                           
 7تقديـ ديكاف محمد العيد،ص  1
ببسكرة يتيـ األـ ، تعمـ القرآف عمى يد أبيو ، كانضـ الى جمعية العمماء المسمميف، حكـ عميو  1907كلد أحمد سحنكف سنة   2

ت ثـ لـز بيتو معتكفا، سنكات ألسباب صحية تعرض لمحاكلة اغتياؿ في التسعينا 3باالعداـ في عيد االستعمار ثـ أطمؽ سراحو بعد 
 .2003تكفي سنة 

 55سعد ا هل:دراسات في األدب الجزائرم الحديث،ص"  3
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كاألمر الثاني الذم يمكف مبلحظتو في ىذا السياؽ أف الشعر الجزائرم في ظؿ اإلحياء غمب عميو الطابع 
ة اإلحيائية الجزائرية ناىيؾ عف األكصاؼ الديني كما خيـ عميو طابع الحزف كىي أىـ مكاصفات المدرس

 ف.االعامة التي تشترؾ فييا المدرست
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 1: التجديد الشعري في المشرق الرابعةالمحاضرة 

فقد احتضنت « أبكلك» في باب النقد الحديث ىيكاألدبية التي ذاع صيتيا  النقديةلعٌؿ أشير الجماعات 
فغيٌرت العديد مف اآلراء كاألفكار القديمة، كأسيمت في التبلقح الفكرم ، اإلبداع الشعرم كالممارسة النقدية

، كقد لقيت ثناء حتى مف قبؿ ستقطبت إبداعات الشباباكاألىـ أنيا  ،كالشعرم بيف األدب العربي كالغربي
بدكرىا فأكد  1تجديد لدل التيار الركمنسي العربي، فقد أشاد أدكنيسالنقاد الحداثييف الذيف قممكا مف ثكرية ال

أنيا ذىبت في التنظير لمشعر الجديد إلى أبعد كأعمؽ مما فعمت جماعة الديكاف، كضمت الى جانب خميؿ 
 ،مطراف شعراء تنكعت مكاىبيـ كثقافتيـ، فخمقت كسطا شعريا ثقافيا أكثر غنى كاستقصاء.

كترجع   كأعمف ميبلدىا األديب أحمد زكي أبك شادم 1932سبتمبر مف سنة تأسست ىذه الجمعية في 
بعض المصادر أٌف رياستيا األكلى أسندت إلى أحمد شكقي قبؿ كفاتو بأياـ قميمة كاحتضف بيتو أكؿ 

 اجتماع ليا ثـ انتقمت رياستيا إلى الشاعر خميؿ مطراف.

في الساحة األدبية عف طريؽ مجمة  تر ثذلؾ فقد أ كمع ،كلـ تعٌمر ىذه الجمعية إال سنتيف كشيكرنا قميمة
دراسة في األدب العربي  400قصيدة ك 700كانت تنشرىا تحمؿ اسـ الجماعة نشرت فييا أكثر مف 

 الحديث كىك عمؿ كبير مقارنة بعمرىا القصير.

، فيي ال يـ الكتابيةقكعمى خبلؼ مدرسة الديكاف فقد كثر ركاد ىذه الجماعة مع اختبلؼ تكجياتيـ كطرائ
تفرؽ في عضكيتيا بيف المقمد كالمحافظ كالمجدد كمف يقؼ كسطا بينيما لذلؾ يرفض البعض إطبلؽ 

 تسمية المدرسة عمييا لعدـ تكحد نظرتيا.

رغـ أٌف العقاد رفض ىذه  ،لو الشعر كاألدب اليكناني عميياإأٌما أصؿ تسميتيا فيعكد إلى إطبلؽ اسـ 
تسمية عطارد التي كضعيا العرب كالكمدانيكف اسما إللو الفنكف كاآلداب التسمية األجنبية مفضبلن عمييا 

 لكٌنيـ رفضكا تغييره محتجيف بككنو اسما ذا بعد إنساني عالمي.

يرجع شكقي ضيؼ ظيكر ىذه الجماعة إلى تطكر الحياة الثقافية كاتساع التعميـ كانتشار الثقافة في بداية و
 .2كالمبدعكف الذيف تشربكا بالثقافة الجديدة فكجدكا ضالتيـ في مجمة أبكلكالقرف العشريف، فكثر الشعراء 

                                                           
  118.119ص: 1983  4أدكنيس، صدمة الحداثة، دار العكدة بيركت ط  1
 .70، ص5شكقي ضيؼ، األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعرفة مصر، ط   2
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لقد قامت حركة أبكلك الشعرية العربية عمى أساس الدفاع عف الشعر كالشعراء، كلعؿ مف الحكافز المباشرة 
التي حدت بالشاعر أحمد زكي الى تأسيس ىذه الحركة الكضعية الشعرية في أيامو، كالتي لـ تتجاكز 

 .1لعتبات األكلية في التجديد بسبب تشتت الجيكد، كصبلبة معاقؿ التقميدا

خٌيـ عمى مشاعر أدبائيا دقة ، فكقد غمب عمى ركاد ىذه الجماعة الطابع الركمنسي كأحياننا الطابع الرمزم
في الشعكر كرىافة في اإلحساس كتمادم في الخياؿ، يعزكه بعضيـ إلى حالة مصر في تمؾ الفترة التي 

كرئيس كزرائو صدقي إلى جانب غطرسة  ،دت تكميـ األفكاه كمصادرة الحريات في عيد الممؾ فؤادشي
 .2اإلنجميز، فانسكبت مسحة حزف كانطكاء في شعر الشعراء

ضمت أبكلك في جماعتيا لفيفا طكيبلن مف األدباء كالشعراء كنشر في طيات مجمتيا أدباء شباب مف  كقد
أبرز األسماء التي بقيت كفية لمنشر بيا أحمد زكي أبك شادم، خميؿ  مختمؼ األقطار العربية، كلعؿ

   ؟أبك القاسـ الشابي، كعمي محمكد طو. فما الذم قدمتو ىذه المدرسة لمنقد ،مطراف، إبراىيـ ناجي

كاحتفت بطبع مقاالت نقدية ثرية منذ  ،سبؽ كأف كشفنا أف مجمة أبكلك اىتمت بنشر إبداعات الشباب
بعض  تتجمى أماـ ناظريوعددىا األكؿ كالمطمع عمى المقاالت التي كانت تصدرىا شيرينا ىذه الصحيفة 

كقد تأثرت ىذه الجماعة بنزعتيف النزعة  ،مبلمح الشعر العربي الحديث كخصكصيات النقد العصرم
ؾ كالنزعة الركمنسية لدل خميؿ مطراف الذم يعٌد الرائد الركمنسية العامة التي سادت الكطف العربي آنذا

 األكؿ ليذه المدرسة الركمنسية.

 تجديد تعريف الشعر: .1

أما إذا جارينا » يا إلسماعيؿ مظير عف الشعر المكزكف كالمقفى يقكؿ فيو دنرل في العدد األكؿ مقاالن  نق
ألٌف كؿ إنساف يشعر بكجكده قد يككف  ،العرب عمى تعريفيـ، فقد ضيقنا حدكد الشعر كقتمنا الشاعرية

ف عجز عف التعبير بكبلـ مكزكف كمقفى، كعمى مقتضى التعريؼ الذم  ،شاعرنا في بعض الظركؼ كا 
كضعو العرب قد يصبح أكثر النيظاـ شعراء، كقد تخرج الكممات الشعرية بٌرمتيا مف حظيرة الشعر كىي 

 .3مف عيكف الشعر اآلخاذ
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ا ضحبلن بالمقارنة مع التعاريؼ كييجـ إسماعيؿ مظير عمى  التعريؼ التقميدم لمشعر معتبرنا إياه ناقصن
أما مصدر ىذا اإللياـ  ،إليامنا يصدر عف شاعر مكىكب»الغربية كمف بينيا تعريؼ أديب إنجميزم يعتبره 

 «فأمر يعدك البحث كاالنتقاد 

ة معتبرنا إياه مبشرا بنيضة الشعر كيتفاءؿ الناقد ببكاكير التجديد التي بدأت تطفك عمى الساحة األدبي
أٌما الشعر العربي فقد كلد ميبلدنا جديدنا في بداية العقد الثاني مف القرف العشريف، ميبلد كاف »كتطكره 

 ،مؽ الماضي مف عثرات كما تراكـ حكلو مف أكدارعثمرتو ىذا الجنيف الذم ال يزاؿ يسكؽ بنفسو فيما 
 .1ألماـ ليخمص بالشعر إلى أكلمبو الجديدكلكٌنو سكؽ يٌشؽ لنفسو طريقا إلى ا

كمف خبلؿ االنتاج النقدم المكدع في مجمة أبكلك نرل أف الطابع األساس ليذه الحركة يتمثؿ في االقتناع 
 2بضركرة الخركج عف القكانيف، كالقكاعد السابقة، كما ترسخت في الشعر القديـ كالتقميدم

ظيار مكانتو الحقيقية كىك ما نصادفو في العدد الثاني مف كتتكالى المقاالت تباعنا في تعريؼ الشعر  كا 
مدرس النقد األدبي بالجامعة المصرية يده عمى الشعر الحقيقي  3مجمة أبكلك عندما يضع أحمد الشايب
الصناعة كالمناسبة، فيقٌر أف الشعر ليس صنعة مف الصناعات  الالذم يككف ابف الشخصية كالطبع 

ا اآلالت، كلكٌنو فف ركحي يصدر عف النفس الشاعرة كحياة ىذا الشعر تنبع مف تتناكليا األيدم كتعممي
حياة ىذه النفس كحياة ىذه النفس معناىا تمؾ العاطفة الصادقة كالشعر الحاٌد الذم يستطيع استمياـ الككف 

ا ثابتا غير كقتي كزائؿ.  كاإلنسانية كيكقظ في النفس لكننا عاطفيا صحيحن

ى رأسيا قائد الحركة أحمد زكي أبك شادم مجيكدات مطراف خميؿ مطراف النقدية لقد اتخذت أبكلك كعم
كالفنية "لبنات أساسية في مشركع الدفع بالممارسة الشعرية الحديثة نحك آفاؽ أكسع كأرحب، كضمف ىذا 
المجيكد التنظيرم كاالبداعي يمكف بأف محاكلة خميؿ مطراف التجديدية تعتبر مقدمة تمييدية لممشركع 
التجديدم الذم تبمكت بعض مبلمحو لدل مؤسس حركة أبكلك، الذم استكعب الدرس التحديثي المطراني 

 4كسعى الى تخطي الحدكد النظرية التي سيجت بعض أطركحات أستاذه"

                                                           
 .60، ص01مجمة أبكلك، عدد   1
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يمثؿ خميؿ مطراف  طفرة تحكلية في الشعر العربي الحديث، فيك كاف كاف يرتسـ طرؽ سابقيو إال أنو 
ج شعره عمى نغمات كجدانية فردية تضارع نغمات الطابع الركمنسي حتى جعمو تفكؽ في عكاطفو كنس

 بعض النقاد ارىاصا ليذا التيار منذ أف نشر قصيدة المساء.

كقد كاف يكظؼ الصياغة العربية الفخمة بنفس جديد يقتبس مف اآلداب الغربية الطابع الكجداني القكم 
النزعة القصصية أك الدرامية في شعرنا" كىك ال يندفع الحزيف، كيقتبس مف الطبيعة إلى جانب تكظيؼ 

نما نفس األسمكب كنفس المادة التي كاف ينظـ بيا أسبلفنا شعرىـ"  1إلى ذلؾ بأسمكب جديد كا 

كيتحدث خميؿ مطراف عف طريقتو في نظـ الشعر ممتنا باتباعو طريؽ أسبلفو ضاربا عرض البنياف 
في كيؼ ينبغي أف يككف الشعر، فشرعت أنظمو لترضية  سخرية بعض الناقديف "كاستقمت  لي طريقة

نفسي حيث أتخمى أك لتربية قكمي عند كقكع الحكداث الجمٌى، متابعا عرب الجاىمية في مجاراة الضمير 
عمى ىكاه كمراعاة الكجداف عمى مشتياه، مكافقا زماني  في ما يقتضيو مف الجرأة في األلفاظ كالتراكيب ال 

انا عمى غير المألكؼ مف االستعارات كالمطركؽ مف األساليب مع االحتفاظ جيدم أخشى استخداميا أحي
 2بأصكؿ المغة كعدـ التفريط في شيئ منيا إال ما فاتني عممو، كلـ أكف مبتكرا فيما صنعت.."

كلـ يمجأ مطراف إلى المعارضة كاالحتذاء التاـ عمى قصائد العباسييف كغيرىـ في الكزف كالركم بؿ كاف 
بالمفظ الفصيح كالمفردات السميمة مف كؿ شائؽ في العربية كرائؽ كمعنى ذلؾ أنو يحتفظ بشخصيتو  يكتفي

إزاء القدماء  بأكثر مما يحتفظ شكقي كىك يأخذ منيـ المادة كلكنو يدخميا إلى مخيمتو ليحمميا أفكاره 
الصياغة كاألسمكب، فمـ  كمعانيو كمف تـ ال يبدك التقميد كاضحا عنده بؿ قد اندفع إلى التجديد حتى في

يعد ىمو التمسؾ بأىداب القدماء ال في معانييـ كال في تشبيياتيـ كاستعاراتيـ بؿ ىمو التعبير عما في 
 3نفسو تعبيرا حرا مستقيما ال تحجبو تراكيب قديمة كال أصداؼ خياؿ قديمة

كاف أقؿ الشعراء غيرية في لقد تحرر مطراف قميبل مف عبكدية النظـ بأف أعطى الحرية لمشاعره ككجدانو ف
مدرسة اإلحياء، كىك يصؼ شعره في ديكانو أف ناظمو ليس بعبده "كال تحممو ضركرات الكزف كالقافية عمى 
غير قصده يقاؿ فيو المعنى الصحيح بالمفظ الصحيح كال ينظر قائمو إلى جماؿ البيت المفرد كلك أنكر 

لؼ الختاـ بؿ ينظر إلى جماؿ البيت في ذاتو كفي جاره كشاتـ أخاه كدابر المطمع كقاطع المقطع كخا
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مكضعو كالى جممة القصيدة في تركيبيا كفي ترتيبيا كفي تناسؽ معانييا كتكافقيا مع ندكر التصكر كغرابة 
المكضكع كمطابقة كؿ ذلؾ لمحقيقة كشفكفو عف الشعكر الحر كتحرم دقة الكصؼ كاستيفائو فيو عمى 

 1قدر"

بر تعبيرا مستقيما عف أحاسيسو غير متكمؼ لتشبييات القدماء كاستعاراتيـ عمى لقد استطاع مطراف أف يع
نحك ما يصنع شكقي، كبذلؾ أحؿ الشعكر الدقيؽ محؿ الخياؿ، كأعطى لشعره فسحة كاسعة مف االبتكار 

 في المعاني كاألفكار عمى حد تعبير شكقي ضيؼ.

ففييا طاقة كجدانية سحرية كفييا تعابير ممكسقة كمف قصيدة المساء تبدك تباشير التجديد الشعرم العربي، 
 كفيو تمبس لمطبيعة

 داء ألـ فخمت فيو شفائػػػػػػػػػػػػػػػػػػي       مف صبكتي فتضاعفت برحائي

 يالمضعيفيف استبدا بػػػػػػػػػػػػػػي كما       في الظمـ مثؿ تحكـ الضعفػػػػػاء

 2و اليكجػػػػػػػػػػػػاءشاؾ إلى البحر اضطراب خكاطرم      فيجيبني برياح

كقد استطاع خميؿ مطراف أف يطكر الشعر القصصي العربي الذم كاف اشعاعو خافتا منذ تقصيد القصيدة 
العربية، فصارت نسيجا متكامبل ال ثكبا فضفاضا تتظافر أبياتو كال تتناطح، كمف يطمع عمى قصائد: 

لطاقة الدرامية القصصية كىي تغزؿ شاعرية "قصة الجنيف الشييد، الطفبلف، فنجاف قيكة " يشعر بيذه ا
 جديدة قاؿ عنيا مطراف في ديكانو أنيا مستقبؿ الشعر كصدقت نبكئتو.

ككصفتو مجمة الرسالة عند مكتو أنو أكؿ شاعر ثار عمى أساليب المدرسة التقميدية، كجاىر بمذىبو الجديد 
أصدر ديكانو األكؿ؛ ألف ىذا الشعر  في الشعر، كرأل فيو المذىب الذم سيسكد في شعر المستقبؿ حينما

 3"-شعر الحياة كالحقيقة كالخياؿ جميعا–كما قاؿ 

نيج خميؿ مطراف نيجان جديدان في نظـ لشعر كنادل بمذىبو حيث قاؿ "المغة غير التصكر كالرأم، كاف 
 خطة العرب في الشعر ال يجب حتمان أف تككف خطتنا، بؿ لمعرب عصرىـ كلنا عصرنا، كليـ آدابيـ
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كأخبلقيـ كحاجاتيـ كعمكميـ كلنا آدابنا كأخبلقنا كحاجاتنا كعمكمنا؛ كليذا كجب أف يككف شعرنا ممثبل 
لتصكرنا كشعكرنا ال لتصكرىـ كشعكرىـ، كاف كاف مفرغان في قكالبيـ محتذيان مذاىبيـ المفظية". بيذا الرأم 

يف يتكرطكف في شعر المديح الجرمء الغريب نادل خميؿ مطراف، بينما كاف شعراء مصر في ذلؾ الح
 كالتياني يرفعكنو إلى السدة العمية كاألعتاب السنية.

كيعزل إليو أيضا أنو ميد لمشعر الرمزم ما يعني أف شعر مطراف كاف مخصبا لبقية المذاىب الفنية التي 
ير" كال تيافتت بعده، فمف قصائده التي سارت في ىذا المضمار فتاة الجبؿ األسكد، نيركف، كمقتؿ بزرجم

تمفتنا نزعتيا الدرامية فقط بؿ أيضا نزعتيا الرمزية، فقد كتبيا ليصكر حياة الشعكب العربية المظمكمة التي 
 1يضطيدىا المستعمركف كحكاميا الجائركف، فيك يعرض بالطغاة كغدرىـ لمشعكب"

عرب دكف تقييد، فمطراف إذف عرؼ كيؼ يستفيد مف المغات األجنبية دكف تقميد، كأف ينيج نيج قدماء ال
 .فاحتفظ بصيغة العرب في التعبير، كأدخؿ أساليب اإلفرنج في التأليؼ كالتفكير

 يقكؿ مف قصيدة بزرجمير:

 سجدكا لكسرل إذ بدا إجػػػػػػػػػبلال         كسجكدىـ لمشمػػػػػػػس إذ تتػػػػػػػػػػبلال
 ػػػػػػاالػػػػػػػػػػػػػػػػػسخػػػػػػػػػػيا أمة الفرس العريقة في العػػػبل        ماذا أحاؿ بؾ األسكد 

 ػػػػػػػاالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنتـ كبارا في الحركب أعػػػػػػػػزة          كاليكـ بتـ صاغريف ضئػػػػػػػػػػػ

لقد سعى خميؿ مطراف مف خبلؿ تجاربو الشعرية كالنقدية إلى تأسيس عبلقات معرفية جديدةمبنية عمى 
كالنقد الذاتي المستمر، كاالنفتاح الذكي عمى حضارة الغرب، كنيضتو العممية كالمعرفية أساس الحكار 

العارمة، كلقد كاف الشعر في ىذا المقترح الشعرم األفؽ الحي الذم أليب العزائـ كحرؾ العقكؿ لمنيؿ مف 
 2منابع المعرفة الحية بغية تدعيـ مشاريع التجديد.

 الرّد عمى مذىب الصناعة المفظية: .2

تسكؽ المجمة بيف الفينة كاألخرل مقاالت صادرة في صحؼ عابرة كاألىراـ كترٌد عمى أصحابيا كتخالفيـ 
في الفكرة خاصة إذا كانت ذات بعد تقميدم كفعميا مع مقاؿ أحمد الزيف الذم نشره في صحيفة األىراـ 
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في البياف المفظي ما يخالؼ  تحت عنكاف النقد كالمثاؿ يعيب فيو عمى الشعراء عنايتيـ بالمعاني كتقصرييـ
 طريقة المجدديف في نبذ الصناعة المفظية.

لقد انقضى عيد الثرثرة كالصياغة المفظية كلف يككف الشعر الجديد شرابا يسقى » فترٌد عميو أبكلك: 
ف أبؿ ىك تحفة تعرض لتدرس في غير إعبلف عنيا لمف يقدرىا كيريد  ،بالممعقة في غير جيد لمتناكلو

ألٌف الرجؿ الفناف المخمص ال يتممؽ  ،مبدعيا بعدد المقدريف أك المنتقديف ليا بأيا دكف أف يعيستمتع ب
نٌما يعبر عف كجدانو كحده غير عابئ بنتيجة ذلؾ، كليست لو أية غاية سكل إرضاء عاطفتو  ،الجماىير كا 

 .1«الجديد عمى األخص تقـك فيو الكممة مقاـ البيت كالبيت بمقاـ القصيدة  ككجدانو، كالشعر الفمسفي

 

 أشادعددىا األكؿ قصيدة لو مع صكرتو في كقد نشر  ،عرفنا أٌف أحمد شكقي كاف أكؿ رئيس ألبكلك كقد
ا أكلئؾ الذيف سمقكا شعره بألسنة شداد كعمى رأسيـ الديكان كككزبعمؿ الجمعية  فييا  ف يك فييا أيضن

لشكقي ألمعيتو في فقد أثبت  ،شادم يرٌد االعتبار لشكقي دكف نفي نقده في بعض المكاقؼ اكنرل زكي أب
ستيعاب المعاني العصرية في أسمكب كبلسيكي ساحر يمرح فيو الخياؿ كما تتذلؿ كفاية العربية ال

 .3المكسيقى كالمعاني كتتألؽ الصكر فتنة لمقارئيف

                                                           

   الشعر الفمسفي يقصد بو ىذا المقاـ الشعر الزمرم.
 .67، ص01مجمة أبكلك، عدد  1
 .05، ص01مجمة أبكلك، عدد  2

 .43ص 2012أحمد زكي أبك شادم، قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة الينداكم مصر    3

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػأبكٌلك مرحبا بؾ يا أبكل

 عكاظ كأنت لمبمغاء سكؽ

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعسى تأتينا بمعمق

 كليس الحؽ بالمنقكص فييا

 غو ػػػػػػػػػػػػاكليست بالمجاؿ لنقًد ب

 عكاظ الشعر ًظؿي فإنؾ مف 

م    كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى جنباتيا رىحمك كحى

 دِّؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنركح عمى القديـ بيا ني 

 ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى تكال األغراضي فييا تيس

 2ؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراء يراعو حسده كغ
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ا في نظر أبكلك مف الشعراء الذيف قٌمما عاشكا في شعرىـ ره يدٌؿ عمى أٌنو لو جممة عكش ،كلكٌنو أيضن
تبييف شخصيتو في شعره، كىك ما اصطمحت عميو أف صية كاحدة حتى ال نستطيع شخصيات ال شخ

، فحفاكة االحتراـ كالتبجيؿ ليذه القامة األدبية لـ تمنع أبكلك مف مدرسة الديكاف سابقا بشعر الشخصية
 تكجيو النقد إلييا.
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 ي القديم:إلغاء مثالية األدب العرب .3

كتشحيـ عجمة الحركية النقدية  النقد األدبيأصدر بعض شعراء أبكلك دراسات نقدية ساىمت في رفد 
في طميعة ىذه الكتب الريادية  1عرم عند العرب ألبي القاسـ الشابيشكيعد كتاب الخياؿ ال ،كالشعرية

كيتيـ الشابي مف خبلؿ ىذا الكتاب  ،كالذم ىك في جكىره ثمرة التبلقح الفكرم بيف الشاعر كجماعة أبكلك
األدب العربي بأنو أدب مادم ال سيمك فيو كال إلياـ كال تشٌكؼ إلى المستقبؿ كال نظر إلى صميـ األشياء 

 كلباب الحقائؽ كأٌنو كممة ساذجة ال تعبر عف معنى عميؽ. 

برنا إٌياه ممثبلن تٌنو يستدرؾ معكيقٌر أف البعض يعتبر قكلو خطيئة ال تغتفر في إشارة إلى تٌيار المقٌمديف لك
لحياة الشعكب في تمؾ الفترة، فاألدب الجاىمي في نظره كاف أدب بداكة كاألدب األمكم فيو قسميف قسـ 
يصكر ىذه الحياة العابثة المخمدة إلى البطالة كالميك كقسـ يمثؿ ىذه الحياة الجادة الٌعابسة التي تتمقفيا 

ككاف األدب العباسي الىيا ماجننا خميعا في عنفكاف المجد العباسي  ،بيةاألىكاء السياسية كالدعكات الحر 
كشرخ الحضارة اإلسبلمية ثـ حائرنا متشكٌكا تعصؼ بو الرياح النكب كالظمـ الداجية في أكاخر القرف الثالث 

المذة ككاف األدب األندلسي مستيترنا مسرفنا في  ،ألٌف الحياة اإلسبلمية كانت حياة رعب كشؾ ،كما بعده
 .2كالمجكف ألٌف األمة األندلسية كانت صبية العبة تمرح بيف الرياض كالجداكؿ

فيقارف بيف شعر المارتيف في الحب كبيف بقية الشعراء  ،كيتيـ األدب العربي بزيؼ عكاطفو كسطحيتيا
ف ربيعة ىؿ سمعتـ مف فـ المجنكف أك قيس بف ذريح أك جميؿ أك ذم الٌرمة أك اب"القدماء فيقكؿ مستغربا 

 ."أك امرئ القيس حديثا صادقا لذيذا عف نشكة الحب كيذا الحديث

ستطيع أف تنظر إلى األشياء كما تنظر إلييا الركح فيي بنظره ال ت ، الركح العربية إلىسبب ذلؾ  رجعكي
 .3الغربية في عمؽ كتيؤدة كسككف ألٌنيا مادية تقنعيا النظرة العجمى التي تعمؽ بالسطح دكف الجكىر

مؽ لقمكب أخرستيا سكينة المكتلي كليذا فبل ، خمص إلى أٌف األدب القديـ غير جدير بمرحمتنا إنٌما خي
ينبغي لنا أف ننظر إلى األدب العربي كمثؿ أعمى لؤلدب الذم ينبغي أف يككف بؿ يجب أف نعٌده كأدب 

 مف اآلداب القديمة التي نعجب بيا كنحترميا ليس غير.

                                                           
 ، أصدر ديكاف "أغاني الحياة".1934بالشابية بتكنس، تكفي سنة  1909أبك القاسـ الشابي، كلد سنة  1
 .68، ص2013أبك القاسـ الشابي، الخياؿ الشعرم عند العرب، كممات عربية، القاىرة، 2
 .71.ص:المرجع نفسو  3
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مطراف، كعدتو الشاعر األكؿ لمذىب االبتداع، مثمما حكـ بذلؾ معاصره أبك كاحتفت المجمة بأدب خميؿ 
جاء بمذىب الحٌرية الفنية الصحيحة التي تحتـر الفناف كاستقبلؿ الفٌف عف شادم،  كأشار إلى أنو 

 الصناعة كالبيارج كاألناقة الزخرفية ككؿ ما يفرض العبكدية عمى الفف كالفناف مف ألفاظ كقيكد اتباعية ال
 .1يحتميا الجماؿ المطبكع كأصالة الفف

 

ي أف يككف نىٌظاما ليغكيا أك بيف ففميس قيمتو  ،كقد خمص كظيفة الشاعر مف شكائب النظرة التقميدية
بؿ أف يككف مف زعماء الفكر كرسؿ الكجداف كدعاة اإلصبلح كما دعا الشعراء إلى  ،نتيازييفالمرتميف اال

 فجمع ما تفرؽ في المذاىب الشعرية األخرل. ،قتصار عمى العكاطؼ الذاتيةالمكضكعات اإلنسانية بدؿ اال

الكحدة العضكية لمقصيدة أم أف  قضية ككاف مف المطالب التي ألحت عمييا جماعة أبكلك كخميؿ مطراف
تككف عمبلن متكامبلن كبنية عضكية حية تتفاعؿ مع بعضيا تفاعؿ األعضاء المختمفة في الجسـ الحي 

 يدة بنية حية تنمك في اتساؽ تاـ نحك النياية.فتصبح القص

 :1908يقكؿ مطراف في ديكانو الذم ظير سنة 

، دبده كال تحممو ضركرات الكزف أك القافية عمى غير قصعىذا شعر عصرم... ىذا شعر ليس ناظمو ب» 
ذاتو كفي مكضعو ال ينظر قائمو إلى جماؿ البيت المفرد كلك أنكر جاره... بؿ  ينظر إلى جماؿ البيت في 

لى جممة القصيدة في تركيبيا كفي ترتيبيا كلـ يكف فضؿ خميؿ مطراف  "كفي تناسؽ معانييا كتكافقيا ،كا 
العربية بؿ شعر مثؿ األدباء الغربييف كالركمنسييف  2كامنا فقط في ترسيخ الكحدة العضكية في القصيدة

لقد أثر خميؿ مطراف في معظـ  3«حزف كالشجىناءنا مميئا بالغبآالـ النفس البشرية كتغٌنى ىذه اآلالـ 
 شعراء مجمة أبكلك بؿ كاف ىك في حد ذاتو أبكلك األدب العربي.

                                                           
 .44أحمد زكي أبك شادم، قضايا الشعر المعاصر، ص   1

ببمعبؾ، أتقف الفرنسية كتتممذ عمى يد اليازجييف خميؿ كابراىيـ، عاش بيف فرنسا كمصر، كخاض  1882مطراف كلد سنة   خميؿ 
 .1948ميداف الصحافة جمع قصائده في ديكاف إكميؿ لقب بشاعر القطريف، تكفي سنة 

 .141محمد عبد المنعـ خفاجى، مدارس النقد األدبي الحديث، ص  2
العضكية حسب خفاجى ذىاب االستطراد كالحشك كالتفكؾ كاالضطراب كخمكىا مف اقتضاب المعاني كتناقضيا   مف فكاعد الكحدة 

 كينمحي عنيا اضطراب العكاطؼ كالمشاعر النفسية.
 .125شكقي ضيؼ، األدب العربي المعاصر في مصر، ص  3
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 2: التجديد الشعري في المشرق خامسةالمحاضرة ال

عرؼ المشرؽ العربي ك المغرب عمى حد سكاء حركة ثقافية عربية الطراز نشأت بالمياجر      
االمريكية، فكتبت بمساف عربي مبيف ك ساىمت بقسط كافر في التجديد االدبي ك أٌثرت في حركة الشعر 

حركة ، ك كمٌية صكرىا ، ك متانة نسيجيا الٌنصي، فكيؼ ظفرت ىذه الالعربي المعاصر بجيشاف عكاطفيا 
 بعناية الٌنٌقاد ك اىتماـ القارئ، ك ما الذم أضافتو لؤلدب العربي؟

 الديوانيين: عند التجديد الشعري .1

كمما جاء في ىذا السياؽ "اعتاد الناس أف يسمعكا اسـ شكقي مشفكعا بأفخـ األلقاب غارقا في صيغ 
يرضيو اال أف تكرر تمؾ  االطناب كاإلعجاب ككأنو يخشى أف ينسى الجميكر اليـك ما كصؼ بو أمس فبل

الصيغ في كؿ مرة يذكر فييا اسمو،  ففي كؿ قصيدة ىك شاعر الشرؽ كالغرب كشاعر العرب كالعجـ  
 1كأمير الشعراء كسيد األدباء، كليت شعرم ما ضركرة ىذا التكرار كمو اف كاف مفيكما بذاتو"

ر صاحبيا كتمؾ النياشيف التي تزيف كفي اعتقاد ىذه المدرسة أف األلقاب حينما تكثر فإنيا تنقص مف قد
 الصدكر كال تدؿ عادة عمى أقدار حاممييا.

ثـ ينتبو العقاد كالمازني إلى ظاىرة أخرل عرفيا الشعر القديـ، كعكسيا شعر شكقي كىك كثرة المدح 
عمى كالمبالغة في خكض ىذا الميداف، فيقكؿ الديكاف: "لك شئنا التخذنا مف كمؼ شكقي بتكاتر المدح دليبل 

جيمو بأطكار النفكس، فإف اآلذاف أشد ما تككف استعداد لقبكؿ الذـ إذا شبعت مف المدح كأسرع ما تككف 
ذا تعكد الناس أف يسمعكا ضربا كاحدا مف الكبلـ عف انساف تاقكا إلى  إلى التغير إذا أطالت النعمة، كا 

 2سماع كبلـ منو مف ضرب آخر"

بما قبؿ أف يصير إلى فمؾ المدرسة  كيعدكنو صنما ال يقؿ كمف عجيب الديكاف أنو يحمؿ عمى شكرم ر 
صنمية عف سابقو شكقي كيمقبكنو بصنـ األالعيب "كلعؿ ىذا أكبر األسباب التي أفضت إلى خمكؿ 
شكرم كفشمو في كؿ ما عالجو مف فنكف األدب، ألنو ال أسمكب لو إذ كاف يقمد كؿ شاعر كيقتاس بكؿ 

 3كاتب كينسج عمى كؿ منكاؿ"

                                                           
 : 09، ص:1996ر الشعب مصر ،دا4الديكاف في النقد كاألدب ،ط عباس محمكد العقاد كعبد القادر المازني  1
 10المرجع نفسو،ص:  2
 56المرجع نفسو،ص:  3
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اصؿ البعثات العممية إلى أكركبا كتعالي األصكات الداعية إلى تحرير األدب بشعره كنثره كعمى إثر بتك 
مقارنات عدة أجراىا النقاد األكائؿ بيف الشعر العربي كالغربي شعرت طائفة مف األدباء الذيف اطمعكا عمى 

تقميدية كالسمفية في الكتابة اآلداب الغربية في مظانيا بضركرة تجديد األدب العربي كمقاطعة الطرؽ ال
 كالنظـ كمف أكائؿ المبادريف بيذه الخطكة الخطيرة مدرسة الديكاف.

" كعبد القادر 1964-1889تضـ ىذه المدرسة في صفكفيا أقطابا ثبلثة ىـ عباس محمكد العقاد"
" كيتجمى لنا أف ىذه المدرسة لـ ينتظـ 1958-1886" كعبد الرحمف شكرم"1949-1889المازني"

عضاءىا في سمؾ كاحد إال بعد صدكر كتاب الديكاف  الذم ضـ أىـ األسس التي قامت عمييا ىذه أ
مف كضع أسس مذىبيـ الجديد  1921الجماعة كالتي تمكنت مف خبلؿ ىذا الكتاب الذم صدر سنة 

ة، كلكنيـ كالذيف كانكا في نظر الناس أدباء فكؽ العاد ،بالثكرة عمى أعبلـ كأساليب األدباء المعاصريف ليـ
 تحكلكا في نظر الديكاف إلى فئة يرثى ليا.

كبعد قراءة مستفيضة في الديكاف اكتشفنا أف ىذا السفر لـ يأت بنقد جديد، بؿ حاكؿ مجاراة ظاىرة التجديد 
التي بدأت تتسمؿ إلى المحيط العربي تحت مسمى المذىب الجديد، كبدؿ أف يتخذ سبيؿ التقعيدات النظرية 

ياجمة أعبلـ التيار القديـ الذيف يقفكف حجرة في كجو التطكر كتقبؿ المذىب الجديد، كقد لجأ إلى سبيؿ م
أنو إقامة حد بيف  -إف أفمحنا فيو–تجمى األمر كاضحا في مقدمة الديكاف "كأكجز ما نصؼ بو عممنا 

 1عيديف لـ يبؽ ما يسكغ اتصاليما كاالختبلط بينيما"

يـ أك ىي خطة مدركسة مممكسة انتيجكىا تقرب مسافة رسـ معالـ فعمميـ إذف أقرب إلى الثكرة عمى القد
التجديد، كتخفؼ الجيد المبذكؿ كالطاقة المستنفذة في حقؿ النقد، كيشرح الديكانيكف منيجيـ المحتذل 
بقكليـ "كقد مضى التاريخ بسرعة ال تتبدؿ كقضى أف تحطـ كؿ عقيدة أصناما عبدت قبميا، كربما كاف 

أكجب كأيسر مف كضع قسطاس صحيح كتعريفو في جميع حاالتو، فميذا اخترنا أف نقدىا ليس صحيحا 
 .   2نقدـ تحطيـ األصناـ الباقية عمى تفصيؿ المبادئ الحديثة، ككقفنا األجزاء األكلى عمى ىذا الغرض"

                                                           

 الدليؿ عمى ذلؾ أف كتاب الديكاف قد انتقد عبد الرحمف شكرم بطريقة الذعة كصمت الى اتيامو بالجنكف أك ما يقرب منو، كدحض 
بعنكاف صنـ األالعيب كىي صفة كسـ بيا ،دار الشعب في نص 57،ص1،ج4دعكاه في تجديد الشعر العربي.ينظر كتاب الديكاف ط

 عبد الرحمف شكرم.
  041الديكاف:المقدمة،ص: 

. كيذكرنا ىذا المسار النقدم بالبدء بتحطيـ المقمديف قبؿ نشر الجديد بطريؽ المتصكفة في المجاؿ الديني 04الديكاف المقدمة ص  - 2
 المعتمد التخمية كالتحمية.  
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مف العدـ، كمف ىنا نستٌقر عمى النتيجة اآلتية عمؿ الديكانيف ليس ضربنا خارقنا مف التجديد كال طفرة ناتئة 
إنٌما ىك مسايرة لتيار بدأ يتجمى كيتدفؽ عمى الساحة العربية كفعؿ نجيب الحداد، كالبستاني، كرمضاف 

 حمكد كأميف المعمكؼ، كقد تبمكر الجيد النقدم في كتاب الديكاف مف خبلؿ ما يمي: 

حمد شكقي الرٌد عمى شكقي كتسفيو نظمو: أكٌؿ عمؿ انطمؽ فيو الكتاب ىك اليجكـ عمى الشاعر أ -2
الذم تسٌمـ زماـ إمارة الشعر العربي، حممكا عميو حممة شعكاء ألٌنو بمثؿ قمة األدب العربي في 
العصر الحديث في نظر العامة كالخاصة، كقد انتقد الديكاف ىالة التقديس كالتمقيب التي ألحقت 

تو الشعرية بشخصية أحمد شكقي ما جعمو عصيا عمى النقد أك كقر في صدكر الناس إعبلء مكان
إلى مقاـ رفيع، كقد اتيـ الديكاف الببلط الممكي ثـ الصحؼ السيارة المأجكرة  في صنع شاعرية 
أحمد شكقي، فمـ تمنعيـ ىذه الياالت التي منعت غيرىـ مف كضع شكقي في ميزاف النقد، كلساف 

سككتا كما  حاليـ يقكؿ "كنا نسمع الضجة التي يقيميا شكقي حكؿ اسمو في كٌؿ حيف، فنمٌر بيا
نمٌر بغيرىا مف الضجات في البمد، ال استضخاما لشيرتو كال لمنعة في أدبو عف النقد، فإف أدب 
شكقي كرصفائو مف أتباع المذىب العتيؽ ىدمو في اعتقادنا أىكف اليينات، كلكف تعففا عف شيرة 

كيتجمى لنا أحيانا أٌف ىجكـ العقاد عمى شكقي مف خبلؿ ىذا  1يزٌحؼ إلييا زحؼ الكسيح..."
الكتاب ىك ىجكـ أدب الشعب عمى أدب الببلط كلساف األمة عمى لساف الممكؾ، كىجكـ الكتابة 

 المتحررة مف كٌؿ قيدو عمى الكتابة المأجكرة المناسباتية.

عمى حسب الكظائؼ كاأللقاب، فمف  فيمقي العقاد لكمو عمى تمؾ الفئة ممف "اعتادكا أف يرتبكا المكاىب
ىؤالء مف كنت تسألو ترتيب الشعراء فيقكؿ لؾ: أكليـ محمكد سامي باشا الباركدم )ألنو باشا عتيؽ( 
كثانييـ إسماعيؿ صبرم باشا )ألنو أحدث عيدنا بالباشكية كالكزارة( كثالثيـ أحمد شكقي بؾ )ألنو بؾ 

ز الرتبة أخيرنا( كيمي ذلؾ خميؿ أفندم مطراف )ألنو حامؿ متمايز( كرابعيـ حافظ بؾ إبراىيـ )ألنو أحر 
 2نيشاف(....

                                                           
 .05الديكاف، ص  - 1

 . 09نفسو، ص  المرجع - 2
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كقبؿ ذلؾ صٌب الديكاف جاـ غضبو عمى الصحؼ التي تحكلت إلى مصانع لتركيج الشيرة األدبية 
المكذكبة ففضح ىذه العبلقة المزيفة القائمة بيف األديب كالصحيفة، فيي ال تختار األدب الرفيع بؿ األدب 

ا، فما أشبو األمس باليكـ.الممكي، ك   أدب العبلقات الرفيعة كىذا حاؿ صحافتنا اليـك أيضن

فكاجو الديكاف ىذه الصحؼ األسبكعية المأجكرة بشجاعة أدبية ناعتنا إٌياىا بالخرؽ المنتنة التي لـ تخمؽ إاٌل 
ير فضبلت لثمب األعراض كالتسكؿ بالمدح كالذـ، كأف ليس لمحشرات اآلدمية التي تصدىرىا مرتزؽ غ

الجبناء كذكم المآرب كالحزازات "خبز مسمكـ تستمرئو تمؾ الجيؼ التي تحركيا الحياة لحكمة كما تحرؾ 
كيتيميا بتسخير صفحاتيا لممدح الجزافي لشكقي في كؿ عدد مف  1اليكاـ كخشاش األرض"

أف يفيـ كيؼ أعدادىا....كالعجب أف يتكرر ىذا يكما بعد يكـ كيبقى في غمار الناس مف يحتاج إلى 
   2يحتاؿ شكقي كزمرتو عمى شيرتيـ، كمف أم ريح نفخت ىذه الطبكؿ.

كقبؿ أف يستعرض الديكاف سقطات شكقي في شعره يحرص عمى إظيار قيمة النقد مف ككنو مف أجٌؿ 
األعماؿ في األدب "فميس إصبلح نماذج اآلداب باألمر المحدكد أك القاصر عمى القشكر، كلكٌنو مف أعـٌ 

اإلصبلح كأعمقيا ..... كأنت إذا استطعت أف تيدم الطبقة المتأدبة مف أمة إلى القياس الصحيح  أنكاع
   3في تقدير الشعر فقد ىديتيـ إلى القياس الصحيح في كؿ شيء".

كأكؿ ما ينقمو العقاد في شعر شكقي أٌنو ال يعٌبر عف شخصيتو، فميس لشكقي أبعاد نفسية أك صفات 
اآلخريف أك ال تتكرر في النسخ اآلدمية األخرل تكرر المنقكالت كالمحكيات شخصية ال يجارم فييا 

كالمصنكعات، كىذا نقص ظاىر في أبكاب شعر شكقي كٌميا فبل فرؽ بيف حديثو كقديمو، كما بيف 
   4المكضكعات العاٌمة منو كالخاصة كلك كانت مدائح أك مراثي في أشخاص متعدديف.

الشعر يعزل لضعؼ أسمكب عصره ال لراجحة أسمكب الشاعر في حد  كيرل الديكاف أف تمكف شكقي مف
ذاتو "فقد كاف العيد الماضي عيد ركاكة في األسمكب كتعثر في الصياغة تنبك بو األذف، ككاف آية 
اآليات عمى تفكؽ الكاتب أك الشاعر أف يكفؽ إلى جممة مستكية النسؽ أك بيت سائغ الجرس....ككاف 

ات كمركنة المفظ أصعب ما يعانيو أدباء ذلؾ العيد لندرة األساليب، ككعكرة سبؾ الحركؼ كرصؼ الكمم
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التعبير بالمغة المقبكلة ................... قيؿ أٌف ىذه القصيدة يتمكىا القارئ كالماء الجارم، فقد مدحت 
ذ اشتير شاعر باإلجادة فميس لئلجادة عندىـ معنى غير القدرة عمى الكبلـ  أحسف مدح كبمغت الغاية كا 

 .1النحكم الحمك كىذه قدرة شكقي التي مارسيا كاحتاؿ عمييا بطكؿ المراف

 مما كقؼ عميو الديكانيكف بيت شكقي الشيير في األخبلؽ: 

ٌنما األمـ األخبلؽ ما بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت       فإف ذىبت أخبلقيـ ذىبػػػػػػػػػكا  كا 

الرصيف، لكنو أحيانا يستكطأ حمارىا فيأتي بالبيت سكقى فيركف شعر شكقي بعيدنا عف الفمسفة كالفكر 
 .2المعنى

مما الحظو النقاد بعد أخذ نماذج شعرية لشكقي مف مراثيو كمدائحو كجكد سمبيات في متف القصيدة 
 كشكميا عمى رأسيا: 

اما يكمؿ التفكيؾ: كىك نقيض الكحدة العضكية، فالقصيدة في نظر الديكاف "ينبغي أف تككف عمبلن فنينا ت -
... أٌما تمؾ التي 3فييا تصكير خاطر أك خكاطر متجانسة كما يكمؿ التمثاؿ بأعضائو كالصكرة بأجزاءىا"

 تخمك منيا الكحدة كأمشاج الجنيف المخدج ال حياة فييا كال ركاء كال تجانس.

ؿ أك كمف أمثمة ذلؾ قصيدة شكقي في رثاء مصطفى كامؿ كالتي يصفكنيا عمى شيرتيا بأنيا ككمة رم
 أحقاؼ خمت مف ىندسة، كقد أعاد الديكاف تركيب أبيات قصيدتو فما اختٌؿ معناىا، يقكؿ في بعضيا: 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاصيييمىا في مأتـ كالدانػػ  ػاًف     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشرقىاًف عميؾى بنتىحػبػ

 في ا هل مف خمًد كمف رضكافو     يا خادـى اإلسبلـً أجرى مجاىػدو   

كقد أتى العقاد بعد ذلؾ عمى القصيدة  كما رتبيا شكقي، قـ أعادىا عمى ترتيب آخر يبتعد جد االبتعاد 
عف الترتيب األكؿ، ليقرأىا القارئ المرتاب، كيممس الفرؽ بيف ما يصح أف يسمى قصيدة مف الشعر، كبيف 

 4كر ينتظميا، كيؤلؼ بينياأبيات مشتتة ال ركح فييا، كال سياؽ كال شع
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اإلحالة: ال حظ الديكاف في قصيدة شكقي السالفة فسادنا في معنى بعض األبيات مف جية الشطط  -
 كالمبالغة أك مخالفة الحقائؽ أك الخركج بالفكر عف المعقكؿ كقكلو: 

 السكة الكبرل حباؿ رباىػا          منككسة األعبلـ كالقضبػػػػاف          

نما تطرح عمى األرض.كقضباف ا  لسكؾ الحديدية ال تنكس ألنيا ال تقاـ عمى أرجؿ كا 

التقميد: كقد نعت مدرسة الديكاف عمى شكقي تقميده لمقدماء في تراكيبيـ، كالجرم كراء معانييـ كىك ما  -
 كمف ذلؾ قكلو. 1قالكا عنو تكرار المألكؼ مف القكالب المفظية كالمعاني

 ؾ بعد مكتؾ ذكرىا    فالذكر لئلنساف عمر ثػػػاف  فارفع لنفس               

 مقتضب مف بيت المتنبي: 

 ذكر   الفتػى  عمػره  الثاني كحاجػتػو                   

 مػا فػاتػو كفضػكؿ العيػػش أشغػاؿ                                    

مطبكع ال آثار لشخصيتو في  كخبلصة القكؿ في منظكر الديكاف في شعر شكقي أنو شاعر مصنكع غير
شعره، كىك شعر صيغ عمى طريقة األقدميف "فارتفع بشعر الصنعة إلى ذركتو العميا، كىبط بشعر 

 الشخصية إلى حيث ال تبيف لمحة مف المبلمح" 

كعمى ضكء ذلؾ نرل الديكانييف يمٌجكف شعر المناسبة كيرفعكف مف قيمة شعر الشخصية "كالفرؽ بينو 
ية أف الشخصية تعطيؾ الطبيعة كما تحسيا ىي ال كما تنقميا بالسماع كالمحاكرة مف كبيف شعر الشخص

 .2أفكاه اآلخريف

كىذه العيكب التي كقع فييا شكقي كمعاصركه مف الشعراء "صيرتيـ أبعد عف الشعر الحقيقي الرفيع 
جي ف المدينة كمف المترجـ عف النفس االنسانية في أصدؽ عبلقاتيا بالطبيعة كالحياة كالخمكد مف الزن

 3صكر األبسطة كالسجاجيد كما يقكؿ ماككلي عف نفائس الصكر الفنية"
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لكف دعكة الديكانييف الى الكحدة العضكية المستكحاة مف الناقد االنجميزم ككلريدج لـ تمؽ ركاجا كبيرا في 
كحدة عصرىـ بيف الشعراء، بؿ الزلنا نرل ككمات الرمؿ حتى في شعرنا المعاصر، كقد اختمطت 

المكضكع عند المبدعيف بالكحدة العضكية، كيرجع الناقد العشماكم سبب ىذا االختبلط الى أمريف، أما 
األكؿ فؤلف العقاد كرفاقو لـ يحددكا معنى الكحدة الفنية  تحديدا عمميا يستند الى نقد تطبيقي، كالى تحميؿ 

ردكه مف تحديد نظرم، كمف تحميؿ أك نقد النماذج المختمفة التي تتضح فييا ىذه الكحدة، كاكتفكا بما أك 
لبعض قصائد شكقي، كأما الثاني فمرجعو الى اشتغاؿ  الناس في ذلؾ الكقت بالدعكة الى كحدة المكضكع 
كمحاكلة التخمص مف التفكؾ الذم بميت بو القصيدة العربية عمى مر العصكر عندما جعمت تنتقؿ مف 

 1بط يربط ىذه األغراض المتباينة "غرض الى غرض، كمف مكضكع الى مكضكع دكف را

لـ يكف شعر شكقي كحده في غرباؿ جماعة الديكاف صحيح أف اسمو لـ يفرد في كتاب الديكاف إال أف 
المازني اختصو بكتاب حمؿ فيو عمى تيار المحافظة كعمى النظـ الحافظي، كصرح المازني في مقدمة 

لنكاؿ الشيرة ك لكنو امتثاؿ لممذىب الجديد الذم كتابو أف بكاعث لجكءه إلى نقد حافظ لـ يكف السعي 
يدعك إلى "اإلقبلع عف التقميد كالتنكيب عف احتذاء األكليف فيما طاؿ عميو القدـ، كلـ يعد يصمح لنا أك 

 2نصمح لو".

كيعجب المازني في ىذا الكتاب مف الصعكبات التي اعتكرتو في الجير بإنتقاداتو، لعؿ أخطرىا عدـ تقبؿ 
نتقادات المكجية لمشعراء المبرزيف كالتماس األعذار ليـ "مف ذلؾ أني كنت إذا قمت: إف حافظا الناس لبل

نما اتبع العرب، كقد كرد في شعرىـ أشياء  أخطأ في ىذا المعنى أك ذاؾ قاؿ بعضيـ: لـ يخطئ حافظ كا 
ا مبرءنا مف كؿ مف ذلؾ، كأف كؿ ما قاؿ العرب ال ينبغي أف يأتيو الباطؿ كال يجكز أف يككف إال صحي حن
 .3عيب، إلى غير ذلؾ مما يغرم المرء باليأس كيحممو عمى القنكط مف صالح ىذه العقكؿ

كلـ تكف نظرة الديكانييف لمشعر العربي القديـ متطرفة تسعى إلى إزاحتو نيائيا، بؿ كانكا ينقمكف عمى 
مة ترفع النماذج القديمة إلى الشعراء الذيف عاصركىـ أف يسيركا في فمؾ القدماء كيحاككنيـ محاكاة تا

 أصناـ مقدسة.
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فيقكؿ المازني: "كلست أقصد إلى نبذ الكتٌاب كالشعراء األكليف جممة كعدـ االحتفاؿ بيـ، فإف ذلؾ سخؼ 
كجيؿ كلكٌني أقكؿ: إٌنو ينبغي أف يدرس المرء في كتاباتيـ األصكؿ األدبية العامة التي ال ينبغي لكتاب 

بحاؿ مف األحكاؿ ػػػ كالصدؽ كاإلخبلص في العبارة عف الرأم كاإلحساس ػػػ كىذا أف يحيد عنيا أك يغفميا 
 .1كحده كفيؿ بالقضاء عمى فكرة التقميد"

كقد اتيـ الديكانيكف أدب العرب بانتكاسو إلى النمكذج الجاىمي يكرره عبر مختمؼ عصكره، ما أضفى 
عـٌ مظاىره إال عربيا بحتا يدير بصره إلى عميو طابع الجمكد المكركث "إذ لـ يكف أدبنا المكركث في أ

 عصر الجاىمية".

كيشرح المازني مذىب الديكانيكف معتبرنا إٌياه مخالفنا لطريقة التقميدييف في الجرم كراء المعاني الشريفة 
كرياضة القكافي مؤكدنا أف أفضؿ المعاني الشريفة في الشعر ليست بنت الكٌد الفكرم بقدر ما ىي سميمة 

لعاطفي، فأفضؿ الشعر في نظره ما عبر عف األحاسيس الحقيقية لصاحبو، فكاف ترجمانا الصدؽ ا
لمشاعره "أليس شرؼ المعنى كجبللتو في صدقو، فكؿ معنى صادؽ شريؼ جميؿ إال إف مزية المعاني 
كحسنيا ليس في ما زعمتـ مف الشرؼ، فإف ىذا سخؼ كما أظيرنا في ما مٌر، كلكف في صحة الصمة أك 

قة التي أراد الشاعر أف يجمكىا عميؾ في البيت مفردنا، أك في القصيدة جممة...كىذا يستكجب أف الحقي
 . 2ينظر القارئ في القصيدة جممة ال بيتا بيتا كما ىي العادة"

كىذا يؤكد أف المذىب الجديد يرفع مف مكانة الكحدة العضكية عمى حساب كحدة البيت التي كانت كالتزاؿ 
 لمقمديف كعنكاف اإلجادة األكؿ كاألخير.شعار القدماء كا

كقد نقـ المازني كثيرا عمى شعر حافظ فقاؿ "كلك كاف لؤلدب حككمة تنتصؼ لو مف المسيئ كتكافئ 
المحسف لكاف أقؿ جزاء حافظ عمى ما ارتكب مف الشعر أف يبتاع ما اشتراه الناس مف كتبو ثـ يحرقيا 

 بيده ألف شعره جناية عمى األدب.

المازني إلى أف اختبلؼ النقاد الغربييف في آرائيـ حكؿ الشعر دليؿ عمى نفاذ بصيرتيـ فيما يستنكر يشير 
اتفاؽ العرب في آرائيـ حكؿ الشعر ما يعتبره مف آمارات التقميد الشائع فييـ، كنحف نخالؼ الكاتب في 

اتو مختمفة، لذلؾ تختمؼ طرحو ألف الشعر العربي كاحد ك الشعر الغربي متعدد كتب بأكثر مف لساف كبيئ
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نظرات أصحابو كما أسقط شعرنا سكل تضارب أرائو بمجيئ المذاىب الغربية، فتسمؿ العرب المتأثركف 
لى الكبلسيكية كتسربؿ المتأثركف باإلنجميزية إلى المذىب الركمنسي  بالفرنسية إلى المنيج التاريخي كا 

 1م بابا مف أبكاب التقميد.كالمنيج النفسي في النقد، فمتى كاف االتفاؽ في الرأ

كأنت فقد تعمـ أف مف الشعر ما يككف آثما كمنو ما ىك بريئ صالح، أما اآلتـ فذلؾ الذم يفسد الذكؽ، 
ا إلى انعداـ مصداقية 2كيعكد الناس الكذب كيضمؿ النفكس كشعر حافظ مف ىذا النكع" . كيرجع ذلؾ أيضن

 حافظ شعرا ألنو يذـ اليـك ما امتدحو أمس.

 المازني حافظ بكثرة سرقاتو الشعرية، كيقيـ عميو أكثر مف دليؿ مكعزنا ذلؾ لجمكد خاطره. كيتيـ

 كمف أمثمة ذلؾ:  -

 جنيت عميؾ يا نفسي كقبمي       عميؾ جنى أبى فدعي عتابي              

 فيراه مأخكذا مف قكؿ المعرم. 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي            كمػػػػػػػػا جػػػػػػػنػػػػػػػيػػػػػػػػػت عػػػػمػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػذا جػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػاه أبػػػػػػػػػػػػػػػي

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كأيضا ال تعبف يا شكيب دبيبي           إنما الشيخ مف يدب دبيب                     

 

 قكؿ الشاعر: 

 إنمػػػػػػػػػػا الشيخ مف يدب دبيبا        زعمتني شيخا كلست بشيخ 

كيعقد المازني في كتابو السابؽ مقارنة بيف حافظ كشكرم، فيرل الثاني مف أنصار المذىب الجديد    
كشعره مطبكع أما شعر حافظ فيراه مصنكعا ''في شعره شيء مف خشكنة الجندم كانتظاـ حركاتو 

الختراع كالتفنف، كلعؿ ىذا ىك السبب أيضا في أف حافظ كاجتياده، كضعؼ خيالو كعجزه عف االبتكار كا
 3ال يقكؿ الشعر إال فيما يسأؿ القكؿ فيو مف األغراض''. 
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لكف مف غرائب النقد العربي الحديث أف الذيف تصدكا لمطاردة المحافظيف كتتبع سرقاتيـ مف التراث 
صاعد مد الترجمة كاألخذ مف الغرب الشعرم كقعكا أيضا في دائرة السرقة مف المقتبس الغربي، ففي ظؿ ت

نسب الشعراء مقاطعا مترجمة الى أنفسيـ، "كمف أبرز األمثمة التي تؤكد كقكع بعض األدباء المعاصريف 
في تمؾ الجريمة الفنية الكبرل، جريمة السرقة آلثار األجانب، كترجمتيا الى المغة العربية، ثـ ادعاء نسبتيا 

 1الكبير إبراىيـ عبد القادر المازني باعتراؼ زميمو عبد الرحمف شكرم" الى أنفسيـ، ما كقع فيو األديب

 

 ظروف ظيور ىذه الفئة:-

كانت البيئة المبنانية مثميا مثؿ البيئات العربية يغمرىا طكفاف األمٌية ك الجيؿ       ك يحيط بيا      
الدكلة التركية ك مكرىا عاش القديـ العنيد مف كؿ جانب، ك بيف أنياب األجانب كأطماعيـ ، ك تحت سمع 

أبناء لبناف مكرىيف يسكقيـ اإلقطاع، ثـ بدأ لبناف شيئا فشيئا يتفٌتح فكريا ك ثقافيا بسبب البعثات التبشيرية 
ثبلثة ك ثبلثكف  1860لتي نٌشطت الحقؿ التعميمي     ك التربكم فأنشأكا مدارس بمغ عددىا سنة 

ك أككمكا ميٌمة كضع المناىج لؤلدباء، مثؿ الشيخ ناصيؼ ، ك كٌكنكا المدرسيف ك المربيف ، 2مدرسة
، ك 1866اليازجي ك المعمـ بطرس البستاني حتى تأٌسست الكمية السكرية اإلنجيمية في بيركت سنة 

صارت فيما بعد تعرؼ بالجامعة األمريكية في بيركت، ك تظافر عمى ىذه الميمة اإلنجيميكف ك 
 اليسكعيكف.

بنشر قسط كبير مف العمـ بيف الناس ك مارست مجٌمة المقتطؼ دكرا ريادٌيا ك أسيـ ظيكر الٌصحافة 
 تبسيط العمـ ك تعميمو.

، فظير الكفاح ك 3ك بظيكر الطبقة المتكٌسطة في المجتمع المبناني اكتسحت الفردانية ىذا المجتمع
بؿ لبناف ك االجتياد الشخصي ك المطامح ك األماني ، فأضحت ىذه الٌطبقة تحمؿ عمى كاىميا مستق

انعكس ذلؾ عمى مجاؿ األدب، فانتشرت نصكص مترجمة ك أخرل مبدعة تنضح بيذه الفردانية التي 
 أثرت فيما بعد عمى تكٌجو األدب الميجرم.

                                                           

  1 313بدكم طبانة: التيارات المعاصرة في النقد األدبي،ص 
 1000احساف عباس، يكسؼ نجـ: الشعر الميجرم في أمريكا، دار صادر ،  2
 .19المرجع نفسو، ص - 3
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باسـ  1835فميس مف الٌصدؼ أف تظير ترجمة قٌصة ركبنسكف كركزك عمى يد بطرس البستاني سنة 
 ٌبرة عف طمكح الطبقة الكسطى الناجية مف مصائب الطبقتيف.التحفة البستانية في االسفار الكركزية مع

ك كانت الكتب الصادرة بمبناف مثؿ الكتب المترجمة تمتدح الطبقة المتكسطة           ك تعٌرض باإلقطاع 
ك تدعكا إلى الثكرة عميو، مثؿ مسرحية البخيؿ لماركف الٌنٌقاش ك "الٌساؽ عمى الٌساؽ" لفرس الشدياؽ، ففي 

تاب " مبلمح مف ثكرة الشدياؽ الفتى العصامي المنفرد عمى المؤسسات القديمة، ك ىي صكرة ىذا الك
، ىذه الطبقة  1صادقة لمثكرة الركمنطيقية التي دعت إلى تحطيـ كؿ قديـ مف أساليب الحياة ك األدب

يـ لقكا العناء الٌنامية نما عمى عاتقيا التٌيار الركمنسي الذم سيحممو المياجركف إلى أكطاف أخرل ، ألن
 بعد أف كادت طمكحاتيـ في الحياة أف تتبلشى، فاختاركا بقاعا أخرل.

لقد كانت الظركؼ االقتصادية ك الفبلحية عامبل النصراؼ الناس عف لبناف طمبا لمرزؽ الكريـ ، ك كانت 
طائفية  الظركؼ السياسية المبنية عمى االقطاع عامبل آخر عٌجؿ بتركيـ لببلدىـ، ك حدثت بالشاـ فتف

برعاية الدكلة العثمانية ك األكربية مف أجؿ إخضاعو، ك سمب اقتصاده، لذا اضطٌر كثير مف أبناء الببلد 
 .2إلى تركيا ك التكٌجو إلى الميجر في مصر ك استراليا ك األمريكيتيف"

مصر، ك ك كجدت طائفة كبيرة مف المثقفيف في جيادىا الفكرم العنت ك اإلقطاع ك الرجعية فياجركا إلى 
منيـ مف اختار العالـ الجديد يحمؿ في نفسو بذكر الثكرة الركمنتيكية " التي ما لبثت أف نمت ك اشتد 

 3عكدىا ك آتت أكميا طيبا"

ك مف ىنا يتجٌمى لنا كيؼ كانت قسكة الظركؼ السياسية ك االقتصادية ك حتى الثقافية عامبل ميما في 
 يكا ك حتى إسبانيا.شتات السكرييف ك الشامييف بيف مصر ك أمر 

ك لقجد مني لبناف عمى غرار بقية البقاع العربية بتٌيار تقميدم يمثمو ناصيؼ اليازجي " الذم كقؼ حياتو 
عمى بعث تراث المغة في الشعر ك الٌنثر ك في القضاء عمى كؿ محاكلة تجديد سكاء في الٌمفظ أك في 

 طريقة الحريرم في مقاماتو.المعنى، فشرح ديكاف المتنبي ك قٌمد طريقتو كما قٌمد 

                                                           
 29المرجع الٌسابؽ، ص - 1
 19المرجع نفسو، ص - 2
 13المرجع الٌسابؽ، ص  - 3
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 ظيور مدارس أدبّية بالميجر:-2

عرفت أمريكا الشمالية ك الجنكبية مدرستاف أدبيتاف مف أقكل المداس الفنٌية في الٌشعر ك االدب العربي، 
فمـ تمنعيما بعد المسافات مف التكاصؿ مع األدب العربي، ك لعؿ أبرز ىذه المدارس ىي "الٌرابطة القممية" 

عصبة األندلسية"، فكاف ؿ... كليد مشرقي المبلمح ك الٌسمات عربي األركمة ميراثا ك لغة حممو ك " ال
ناشئة عرب في ثنايا جكانحيـ ك ىاركا بو إحساسا  ك فكرا ك ثقافة  كلد في ديار غربة ال تعرؼ المساف 

ت عميو تربتو العربي في مخاطبة أك مدارسة ، فيك أدب عربي البذكر غربي التربة طاب أصمو ك سػخ
 .1المضيفة، فكاف الثمر المتعدد الطعكـ ك الٌركائح ك العديد االتجاىات

ك ضٌمت أدباء الميجر الشمالي ك ىـ شعراء عرب عاشكا ك نظمكا  1920الرابطة القممية: تأسست سنة 
صة شعرىـ في الببلد التي ىاجركا إلييا ك عاشكا فييا ك تطمؽ ىذه التسمية عمى نخبة أىؿ الشاـ خا

ك كانت " الٌسمير " التي أصدرىا إيميا أبك  1900-1870المبنانييف الذيف ىاجركا إلى األمريكيتيف ما بيف 
ماضي أىـ صحيفة ضٌمت نتاجيـ األدبي ك كاف جبراف خميؿ جبراف قدكتيـ األكلى في ىذا الٌشأف فبل 

شعر الميجرم عامة ك أنيا كانت نرانا نغالي إذا قمنا إف قصيدة المكاكب نبراس فمسفي تعشك إليو ركح ال
، ك كاف لميخائيؿ نعيمة أيضا دكر في التقعيد ليذه المدرسة عندما 2أبعد القصائد أثرا في ذلؾ الشعر

 أصدر كتاب الغرباؿ الذم يعد ثكرة نقدية عمى المقاييس ك الطرؽ القديمة في نظـ الشعر.

ميخائيؿ نعيمة ك شاعرىا إيميا أبك ماضي ، ك ضمت ىذه المدرسة إلى جانب رئيسيا جبراف، ك سكرتيرىا 
رشيد أيكب، عبد المسيح حداد، فدك حداد ، يقكؿ ميخائيؿ نعيمة عف الرابطة " ضمف الرابطة القممية 
شخصيات يتجانس تفكيرىا في المنظكر ك غير المنظكر جبراف ك نعيمة، أما بقية األعضاء فتأثركا بيما 

 .3في تفكيره يعكد إلى العالـ الباطف في ىذا االتجاه، فكاف جبراف منصكحا

ك يضيؼ ميخائيؿ نعيمة أف الفكرة التي سيطرت عمييـ منذ بدأ نشاط ىذه المدرسة ىي التخمص مف 
الجمكد األدبي الذم سيطر لى العقمية العربية خبلؿ أربعمائة ك خمسمائة سنة ثـ االبتعاد باألدب الحديث 

األدب ك الحياة حياة حديثة تتطمب أدبا حديثا ، حياة ال عبلقى  عف التأثر باألدب القديـ ك خمؽ صمة بيف

                                                           
 5نظمي عبد البديع محمد، دار الفكر العربي، ص أدب الميجر بيف أصالة الشرؽ ك فكر الغرب، - 1
 .41المرجع نفسو، ص - 2
 57، ص 1، ط2002عبد الكريـ األشتر: مسامرات نقدية، دار الفكر العربي، سكريا  -3



67 
 

، ك لقد كاف ميخائيؿ نعيمة ناقدا ك شاعرا في ظؿ 1ليا بالناقة      ك األطبلؿ ك عنؽ الغزاؿ ك اليند..
 ىذه المدرسة ك أثرت عنو قصائد تمثؿ ىذا التيار المتجدد في األدب ك الشعر.

 طانوأخي إف عاد بعد الحرب جندم ألك 

 ك ألقى جسمو المنيكؾ في أحضاف خبلنو

 فبل تطمب إذا ما عدت لؤلكطاف خبلنا

 ألف الجكع لـ يترؾ لنا صحبا نناجييـ

 2سكل أشباح مكتانا

( ك 1931-1883ركاد الرابطة القممية: يأتي عمى رأس ىذه المدرسة كما أسمفنا جبراف خميؿ جبراف )
نشاطو بتعرفو عمى المياجريف السكرييف مثؿ أميف الغريب فبدأ  1912الذم ارتحؿ إلى نيكيكرؾ سنة   

صاحب المياجر، ك نسيب عريضة صاحب الفنكف ك ميخائيؿ نعيمة، فتككف جك ادبي حتى تأسيس 
عميدا ليا ك ميخائيؿ سكرتيرىا، ك قد أثرت قصيدة المكاكب  3ك جعمكا جبراف 1922الرابطة القممية سنة 

تتجمى ثكرة تيدؼ إلى تحقيؽ المثاؿ عمى أرض الكاقع.،يقكؿ في الطكيمة عمى الشعر العربي فييا 
 المكاكب:

 الخير في الناس مصنكع إذا جبركا

 ك الشر في الناس ال يفنى ك إف جبركا                               

 ك أكثر الناس آالت تحركيا

 أصػابع الػػدىر يػكما ثـ تػنكسػر                               

                                                           
 63المرجع نفسو، ص  - 1
 124.........، ص  - 2
إلى بكسطف  1895كنائسو، ىاجر جبراف رفقة عائمتو سنة بقرية بشرل. أثر فيو جكىا بطبيعتو ك  06/12/1883تعريفو: كلد سنة - 3

ثـ  1899بأمريكا ك سكنت عائمتو الحي الصيني، أتقف االنجميزية ثـ عاد إلى لبناف إلكماؿ دراستو ك انتقؿ مف جديد إلى بكسطف سنة 
المياجريف السكرييف، مف مؤلفاتو ، يبدأ نشاطو األدبي بتعرفو إلى 1912يمكت أخكه ك أمو بمرض السؿ ، فيرتحؿ إلى نيكيكرؾ سنة 

 1931عرائس المركج، تكفي سنة 
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 قكلف ىذا عالـ عمـفبل ت

 ك ال تقكلف ذاؾ السػػيػػد الكقػػر                               

 فأفضؿ الناس قطعاف يسير بيا

 صكت الرعاة ك مف لـ يمش يندثر                           

ك لقد كاف جبراف يكتب مرة شعرا فمسفيا كاقعيا ك أخرل يكتب نثرا مكسيقيا، غير اف كؿ ىذه األساليب 
الطرؽ التعبيرية كانت تفيض مف شخصية عبقرية في تفكير ك خياؿ ركحي تمتزج بألفاظ شفافة رنانة 

 . 1عميقة التأثير 

شاعر الرابطة: يعد إيميا أبك ماضي شاعرا لمدرسة الحؽ ألنو كاف غزير اإلنتاج ك استطاع أف يجدد في 
، ك 2ك ميكؿ عاطفية ك طبيعيةنصكصو ك يدعميا بنزعة إنسانية ك بكحدة قصصية ك.... عضكية 

استطاع إيميا أبك ماضي أف يتقمص النفسية المشرقية التي ترتاح إلى الحكمة ك ما فييا مف عبرة ك افتف 
، الغراب ك اإلبريؽ، التينة الحمقاء،  في التعبير عنيا في كثير مف قصائده مثؿ ، الضفادع ك النجـك

بيذا الشعر القائـ عمى العبرة يعد إيميا أبك ماضي ...  الحجر الصغير، ابف الميؿ، الغدير الطمكح.. ك
، ك مف خبلؿ قصائده القائمة 3الرمزية اإليجابية التي كانت تقترب منيا مدرسة الميجر عمى يد جبراف

عمى العبرة ك قصائد أخرل مثؿ، الشاعر ك الممؾ الجائر، ك القصة األزلية أكجد في الشعر العربي 
 ف يفتقدىا بانحطاط القصيدة مع انحطاط الحياة األدبية عامة.المعاصر ثبلثة عناصر كا

 العكدة إلى المعنى الحقيقي لمشعر أم األسطكرة-1

 قياـ القصيدة عمى أصكؿ قصصية يحقؽ الكحدة العضكية النامية -2

 القدرة الدرامية عمى التصكير بعيدا عف الغنائية-3

                                                           
 133عمالقة األدب العربي، محمكد الباكم، دار األرقـ ، ص - 1
بالمحيدثة، كاف صاحب قريحة شعرية فذىب صغيرا إلى العمؿ رفقة خالو ثـ أخيو في  1890، كلد سنة  1957-1890تعريفو: - 2

ك عمؿ  1912لدراسة عصاميا، كاف ينظـ شعرا في مياجمة رجاؿ ضيعتو، ثـ سافر إلى أمريكا سنة متجر ك بقي مرتبطا بالقراءة ك ا
، تكفى جبراف صديقو ك كالده بعد ذلؾ ك أصيب ابنو في حادث أقعده مشمكال ثـ 1912بمجمة مرآة الغرب، ك طبع أكؿ دكاكينيسنة 

 ، ك آخر دكاكينو تبر ك تراب.1957نكفمبر  13في أجؿ ثـ أفمس بنؾ فاعكر الذم أكدعو مالو، أصدر السمير ، تفي 
 .153مدرسة الميجر في الشماؿ، ص - 3
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إلى مبتغاه ك يكافح في سبيؿ العيش الكريـ فجعؿ ك كاف إيميا يضجر أحيانا مف قممو ألنو ال يكصمو 
  1929لمجمة السمير شعارا سنة 

 تبا لعيش الكتبة     تبػػػػا لو ما أصعبو                            

 تبا لعيش يرتجى   مف شؽ تمؾ القصبة                           

كضكع المتحجر الذم يدير الشعر إدارة جديد ىذه المدرسة: استطاعت ىذه المدرسة الثكراف عمى الم
مباشرة عمى مكضكعات الغزؿ ك الرثاء ك اليجاء ك المديح فصار يمثؿ استجابة داخمية، ك تحيمت عمى 
أشد المكضكعات الفمسفية صبلبة فصبغتيا بمكف شعرم ، ك استغمت كؿ طريقة ممكنة كالسرد القصصي 

قد الخفي، فكقعت بيف الغنائية الجميمة ك العمؽ في ك الحكار ك ما أشبو ذلؾ في إخراج المكضكع المع
 .1الفكرة، فصار شعرائيا قادريف عمى االيحاء ك االشارة الخفية، ك طأطأت الخطابية الشعرية رأسيا

ك قد منحت ىذه المدرسة قكة الخياؿ قكية مطمقة ك تركتيا تستبد باخراج القصيدة ك تكجييا، أم شاءت 
عضكية نامية فييا شيء كثير مف الركح الفيضية التمقائية ك شي قميؿ مف  القصيدة فإذا القصيدة كحدة

الجيد الصناعي، ك كاف ليـ أدب شريؼ الكسيمة ك الغاية خمص مف المطامع فاتسـ بالصدؽ ك الغنى، 
 .2فكانكا فيما راقيـ دعاة حب ك فيما أسخطيـ دعاة بغض ، ك كما تعشقكا الطبيعة سخطكا عمى المادية

الميجريكف أدبا تحقؽ فيو المزج بيف حضارتيف تـ فيو االلتقاء بيف أصالة الشرؽ ك فكر الغرب  لقد انتيج
حيث صعب ذلؾ عمى أىؿ السياسة ك الديف ك راكحكا بيف جزالة المفظ ك رقتو، ك رصانة األسمكب ك 

كارىـ حبلكتو، ك كانت لو ركعتو في حسف األدء ك جماؿ الصياغة، فجاءت معانييـ تذكب عاطفة ك أف
 .3فيض إلياـ ك خياليـ رقيؽ أجنحة محمقة في افؽ رحيب

أما الميجر الجنكبي فياجر إلى مناطؽ أمريكا الجنكبية كالبرازيؿ ك االرجنتيف ك المكسيؾ ك فنزكيبل ، -
 سمي العصبة األندلسية ، ك ضـ فكزم معمكؼ، شفيؽ معمكؼ، إلياس فرحات، ميشاؿ نعماف معمكؼ.

 قصيدة " دكلة الشعر أتعس الدكؿ"يقكؿ فكزم معمكؼ مف 

                                                           
 1922، ك ظيرت سنة 255الشعر الميجرم في أمريكا، ص - 1
 07االدب الميجرم، أصالة الشرؽ ك فكر الغرب، ص - 2
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 يا لو في الرجاؿ مف رجؿ               خافؽ القمب ساىد المقؿ       

 يمعب الكجد في كجدانو            لعب ريح ىبت عمى شعؿ        

 رؽ ركحا ك رؽ عاطفة            فػػيا فيو عػػػػػػػػػػمة العمؿ       

 ا           لقف الطيػػػر نكعة التػكؿعٌمـ الماء أف يئف كمػػػػ        

 يعشؽ الحسف فيك خمرتو           ك ىك منيا كالشارب الثمؿ      

 يتغنى بالشعر مبتسمػػػػػا            ك يغني لؤلعيف النػػػػػجؿ      

)الشاعر ك لقد تأسست العصبة األندلسية بمدينة ساف باكؿ في البرازيؿ ك مؤسسيا ىك رشيد سميـ الخكرم 
القركم( ك سعت إلى تطكير األدب العربي مع االنفتاح عمى الغرب بحذر، ك لـ تقطع ىذ المدرسة صمتيا 
بالشعر  القديـ، فغمب عمييا جانب المحافظة ك اىتمت بالمكشحات األندلسية ك ابتعدكا عف التيارات 

تخفيؼ الكزف ك القافية المكحدة ك  الثقافية الغربية، ك طكركا المكشح العربي ك ألبسكه أساليب معاصرة مع
 التبلعب باالقفاؿ.

ك مف ىنا نستكشؼ أف العصبة االندلسية اتسمت باليدكء ك االتزاف ك التقميدية محافظة عمى المساف 
 الفصيح في البيئة االمريكية الجنكبية األقؿ تحررا، ك قد كاف أكثر أىميا مف االسبانييف.

فضبل ال ينكر بؿ يشكر في مقاـ تجديد أنفاس الشعر العربي ك إعادة ك بالرغـ مف أف ليذيف المدرستيف 
الحرارة لمعاطفة الشعرية، بيد أف شعرائيا رغـ تطكيعيـ لمغة العربية كي تناسب العصر الحديث كانكا 
محدكدم الثقافة لـ تتح ليـ الفرصة ليعمقكا أفكارىـ فطغت السطحية عمى نصكصيـ الشعرية، ثـ أنيـ 

في األخطاء المغكية ك يتساىمكف في قكاعدىا، ك كأف الركمنسية كانت تممي عمييـ كاجب  كانكا يقعكف
   1التساىؿ في المغة ك سبلمتيا، ك نزكعيـ إلى التراكيب السيمة بعيدا عف قكة التركيب           ك جزالتو

. 

 

 
                                                           

 .256ر العربي في الميجر، أمريكا الشمالية، ص احساف عباس ، يكسؼ نجـ، الشع- 1



71 
 

 التجديد الشعري في المغرب العربي المحاضرة السادسة:

 رواده:عوامل التجديد الشعري و 

مثمما تأثر المغاربة بمكجة اإلحياء الشعرم كذلؾ أثرت فييـ مدارس الشعر العربي الحديث مف خبلؿ 
الديكاف، كمدرسة الميجر كجماعة أبكلك فقد انتقمت إلييـ األفكار التجديدية عف طريؽ الصحؼ المشرقية 

نقؿ الصحؼ المحمية لمقاالت التي كانت تمقي طريقيا نحك نخبة المثقفيف كاألدباء، ككذلؾ عف طريؽ 
كأخبار الثقافة المشرقية، بؿ إف ىناؾ مف األدباء المغاربة مف انضـ إلى مدارس المشارقة كمف ىؤالء أبك 

 القاسـ الشابي الذم كاف يمت بصمة كثيقة لجماعة أبكلك.

سيما أكلئؾ كأدباء الجزائر أيضا لـ يككنكا مفصكليف عف تطكر الحركة الشعرية في األدب العربي كال 
الذيف يممكف إلماما كبيرا بالثقافة العربية القديمة، فقد كانكا دائما يرقبكف ما يجد مف صكر كأكزاف كما يطرأ 
عمييا مف تغيرات حتى إذا أعجبكا بيا أك ببعض قادتيا تبعكىـ كمارسكا اتجاىيـ في سركر كاعتداد، "كلـ 

رية كالسماح، كلـ تكف جماعة أبكلك إال مدرسة تكف مدرسة الميجر إال عربية مجددة في شيء مف الح
 .1متطكرة في شيء مف اليسر كالترخيص، كقد اقتدل الشابي في المغرب العربي بالمدرسة األكلى"

عمى اعتبار فترة ما قبؿ الثكرة التحريرية فترة سيطرة الشعر التقميدم كحركة  عبد اهلل الركيبيكيصر 
لى التجديد اإلحياء مع كجكد استثناءات في المح يط الجزائرم، فقد اتجو بعض الشعراء إلى الركمانسية كا 

في المغة كالصكرة الفنية،فظيرت بعض القصائد في الحب كالطبيعة كىي ال تشكؿ اتجاىا قكيا بارزا كما 
حدث في المشرؽ العربي، فيي قصائد متناثرة ىنا كىناؾ، كنجد الممسة الركمنسية أيضا في مطالع بعض 

ال بالبكاء عمى األطبلؿ مثؿ األقدميف بؿ بالحديث عف طبيعة  –ا كاف الشاعر يستيؿ قصيدتو القصائد إذ
ببلده الساحرة أك الربيع كالميؿ أك غير ذلؾ، كمنيا ينتقؿ إلى الكطف ككاقعو كما يعانيو مف بؤس كشقاء 

 .2تحت نير االستعمار الغاشـ

ة بثقؿ المدارس المشرقية بؿ ىي محاكالت فميس مف السيؿ إذف الحديث عف مدرسة تجديدية ركمانسي
عادة القراءة في نصكص المشارقة، فالنسخة عادة ال ترقى إلى األصؿ.  فردية ناجمة عف القراءة كا 
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فالفترة الركمانسية التجديدية مغربيا كادت أف تمر مركرا عابرا كفي الجزائر عمى الخصكص كانت النزعة 
ألف الشعراء انكبكا عمى اليمكـ االجتماعية كعكفكا عمى العاطفية شبو محرمة في الشعر مف جية 

اإلصبلح الديني في شعرىـ فغمرتو الخطابة كاألساليب التقميدية التي دعمتيا ثقافتيـ التراثية، فالبحكر 
كانت ال تزاؿ خميمية "لـ يحدث فييا تجديد، كنبلحظ عمى شعر ىذه الفترة فقرا مف حيث كصؼ الطبيعة، 

كرأال يميك بالطبيعة كىك يدافع عف الذات كالكياف، فقد اشتغؿ عنيا كعف نكاح أخرل مف كلكف الشاعر معذ
 .1حياة الشعب منشغؿ باألحداث السياسية المتعمقة بمصير الببلد"

كحينما يتحدث صالح خرفي عف الشعر العاطفي جزائريا يراه قميؿ الشأف يكاد ينطمس بفعؿ العكامؿ 
أف يفطـ مشاعره، كيحجر قمبو، فبل يبكي كال يتضرع شعرا ما داـ يبكي  السياسية التي أجبرت الجزائرم

كيتضرع كاقعا مرا، كاألمر الثاني لسيطرة الحركة التقميدية كالبعد اإلصبلحي في الشعر، ككاف لو في 
تكجيو الشعراء نحك اإلصبلح كالمكاضيع الخيرية ما ثبط فييـ ىكاجس الركمانسية، فالشاعر يكتب 

  :1926لنفسو فقد قاؿ المقائي منذ سنة لمجماعة ال 

 أال فدع التغزل في غوان       فتمك طريقة المستيترينا

 فمن صوت البالد لنا نداء       يكاد المرء يسمعو أنينا

 كنسمع محمد السعيد الزاىرم ينشغؿ بأمتو ال بذاتيتو فيقكؿ:

 واهولوال عفاف في طباعي يصدني         لما كنت ممن يغمب الحب تق

 ولكن سمطان نفسي عفافيـــا         فيمنعيا من شر ما تتمنـــاه

نمــا         دعا المجد ذا ىم بعيد فمبــاه  وما كنت أقوى بالفراق وا 

كىكذا يتجمى لنا كيؼ كاف العامبلف المأساة كالتقاليد يتنمراف عمى النص األدبي الغزلي كيتناكباف مبلحقتو 
أسره نزعة تحررية في الديف ضيقت عميو نزعة معادية في الشعكر الكطني، كالتضبيؽ عميو، فإف أطمقت 

و تزمت في تمؾ، كالتقاليد لـ تقؼ عند بسط طغيانيا عمى بيت شعرم  ف رحب بو تسامح في ىذه مجى كا 
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رقيؽ بؿ امتدت إلى عاطفة )الحب( ذاتيا فنظرت إليو باحتراز كتحفظ كلـ تطمئف إلى الزكاج الذم تميد 
 .1تنشأ عف تعارؼ"لو عاطفة 

أما صالح خرفي في كتابو عف رمضاف حمكد فمو رأم آخر في تطكر الشعر المغربي، إذ يرل أف الحراؾ 
الفكرم كالثقافي الذم بدأ في العشرينيات مف القرف العشريف كاف لو بالغ األثر في األدب المغربي كفي 

في المغرب العربي كالتي طرحت قضية  تجديد ينابيعو، فاألحداث الكطنية التي شاىدتيا العشرينيات
 .2)الحرية( بمفيكميا السياسي ىي ذاتيا التي أليبت )الحرية بمفيـك اإلبداع(

كليس مف قبيؿ الصدفة أف تشيد فترة العشرينيات ميبلد الكتب الثبلثة التي ضمت أكؿ مجمكعة شعرية 
متجاكبة األفكار في مقدمتيا، نقدية النظرة حديثة في أقطار ثبلثة مف المغرب العربي متتابعة في صدكرىا 

ف اختمؼ أسمكب المعالجة مف كتاب آلخر  .3في الترجمة لشعرائيا، كا 

 (1927 – 26) 11كىذه الكتب ىي شعراء الجزائر في العصر الحاضر: ح 

 .1926: زيف العابديف االلسنكسي الشعر التونسي في القرن الرابع عشر

 .1929محمد بف العباس القباج  ى:األدب العربي في المغرب األقص

كالذم يضـ سمسمة مقاالت متميزة عف التجديد الشعرم ك  بذور الحياةكما صدر  لرمضاف حمكد كتاب 
تأثير الترجمة، كقد خاض ىذا األديب لكحدة "معركة القديـ كالجديد تنظيرا كشعرا" ككقؼ مف مدرسة 

لكنو تميز بتجرد الفكرة، كاستقبلؿ الرأم كربما سبؽ اإلحياء ممثمة في شكقي مكقؼ جماعة الديكاف منيا ك 
 .4العقاد في كثير مف آرائو في شكقي

عفى تطكر أدبي كفكرم مسى أصقاع المغرب العربي ففي المغرب األقصى أخذ التطكر يتغمغؿ في البنية 
شجعت عمى االجتماعية كالثقافية كالفكرية، فعممت الحركة الكطنية كسعيا لبث الكعي في نفكس الناس ك 

إنشاء المدارس كالمعاىد العممية، كأضحى التكاصؿ بيف المغرب كالمشرؽ قكيا عف طريؽ البعثات  العممية 
كالكتب كالمجبلت كالصحؼ التي كانت تصؿ المغرب بانتظاـ إلى جانب ظيكر حركة نقدية عممت عمى 
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ذاعة أفكارىا مثؿ مجمة نشر بعض المفاىيـ في إطار اتجاىات متنكعة، كاتخذت مف المجبلت طريقا إل
 كمجمة المغرب. التطوانيةالسبلـ 

كتعد فترة األربعينيات مغربيا زمف اختمار الشعر الكجداني كالعاطفي، فميس الشعر حسب النقاد إال "صكرة 
. ثـ راح الشعراء المغاربة يكتسبكف مفاىيما جديدة حكؿ الشعر تجاكزت 1صادقو لخمجات نفس صاحبو"

كناصبتيـ العداء متأثريف بالمذىب الركمانسي كبحركة النقد المشرقية، كتجمى ذلؾ فيما  الشعراء السابقيف
في جريدة المغرب.كفي كؿ بيئة مغربية ظيرت ثمة مف الشعراء انعكست  عبد الكريم بن ثابتكاف ينشره 

فى في قصائدىـ نغمات جديدة كأصكات تطفح بالجدة كالثكرة، كمف ىؤالء عبد المجيد بف جمكف، مصط
 .2المعداكم، كعبد السبلـ العبلكم

كعبلؿ بف الياشمي الفيبللي أيضا كاحد ممف جعمكا الشعر معرضا لتعابير الركمانسية التي لـ يعيد 
 صكغيا يقكؿ متأسفا:

 في يدي أرغن الخمود أماتـــوه        وقد كان يوسع الكــــــون دوا

 ضاع في غير جدوىفتياوت آلية الشعر صرعـــى        من صدى الروح 

 من خيالي صغت الجنان فقالــوا       شاعر شاء لتقاليد محــــــــوا

 رفرفي يا صالة روحي بالمـــ      ــو وتييي في وىمة الغيب زىـــوا

 وأطمقي الروح في تقاليد كــون      أنت في عالم الطالسم أقـــــــوى

 ان لي الحمم ميـــــوىفي دمي واقع واقع الحياة أحـاط      وه بحمم وك

طبلقيا كعالـ  فالحديث عف أرغف الخمكد، آلية الشعر، الخياؿ الذم يضكع الخياؿ، كصبلة الركح كا 
 الطبلسـ تعابير مرقت قشيبة إلى عالـ الشعر المغربي فغيرت ليجتو كنكازعو كمراميو.

تيار اإلصبلحي كالركمانسي، كسرعاف ما ظير التيار الكاقعي في ىذه األثناء أيضا مختمفا عف تكجيات ال
داعيا إلى الكطنية كالقكمية بنفس جديد فصاح النقاد المغاربة كلساف حاليـ يقكؿ "نحف نريد أدبا يمثمنا ال 
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أدبا ينعطؼ عمى الذات كيستغرقيا"، كيقكؿ أيضا "إف داء الميكعة قد كاف يستفحؿ كيتدخؿ في شؤكننا 
يؿ جبراف كتبلميذ مدرستو، كأممنا أف تككف نيضتنا الفكرية بكاسطة بعض مف يكتبكف تحت تأثير جبراف خم

 .1كاألدبية عربية مغربية

كقد لقي االتجاه الركمانسي في تكنس جدارة الترحيب كالقبكؿ بعد مرارة الرفض كالثبكر، فقد كجدت 
الشعرية "التشكيبلت الركمانسية المشرقية )الميجر، الديكاف، أبكلك...( كصحافتيا األدبية كمنشكراتيا 

كدعكاتيا كتنظيراتيا صدل كاسعا في تكنس كخاصة عند الجيؿ الذم فتح عينو عمى الكتابة انطبلقا مف 
 العشرينيات كاحتضنتو الصحافة الصادرة خاصة النيضة كالعالـ األدبي كالزماف.

يردد  كقد انعتقت الركمانسية بأقكل صكرىا مع أبي القاسـ الشابي كسرعاف ما انضـ إليو جيؿ الشباب
 2صدل ألحانيا التي عبرت اآلفاؽ مشرقا كمغربا

كيؤرخ لمجديد في تكنس منذ أف نشر محمد الشاذلي خزندار في الربع األكؿ مف القرف العشريف محاضرة 
قدـ فييا تصكره لمشعر، كأنو شيء يجيش بالصدكر،  1919عف حياة الشعر كأطكاره بقاعة الخمدكنية سنة 

 بار الشعر نفتة كجدانية مثمما صرح بيا القباج المغربي كحمكد الجزائرم.كلعميا نغمة جديدة في اعت

ثـ انضـ جمع مف الشعراء الذيف برمكا بمسابقة اإلمارة الشعرية إلى جريدة "الزماف" كفييـ محمد حميكم، 
محمد البشركش، مصطفى خريؼ صحبة الشيخ بيـر التكنسي فكجدكا مجاال كاسعا لعمميات التيجـ 

دكر في نشر األدب كمسايرة  قدماء الصادقيةبؿ االنتقاـ مف مجمة )العالـ األدبي( ككاف لجمعية  كاالنتقاد
الشعر الجديد، كمؤازرة تيار النقد الحر خاصة عندما نشرت مجمة أدبية، كقد ألقى الشابي بالجمعية  3مكجة

التكنسية لما فييا  كأثارت ضجة كبرل في األكساط 1929محاضرة الخياؿ الشعرم عند العرب منذ سنة 
 مف آراء كأفكار جديدة حكؿ الخياؿ الشعرم، كال سيما عند العرب األقدميف.

كبالرغـ مف ضمكر تيار الشعر الكجداني جزائريا بسبب التقاليد المسيطرة عمى الحياة الفكرية كالثقافية 
نيـ مبارؾ جمكاح، استطاع بعض الشعراء الذيف تجرعكا غصص الغربة أف يميدكا بتيار الركمانسية كم

كالقاسـ المشترؾ بيف ىؤالء األدباء المغاربة الشباب )جمكاح، حمكد، الشابي(  أنيـ كانكا ينشطكف أفرادا ال 
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جماعات ألف التيار الركمانسي مغربيا ىك حاالت منفردة  كمجيكد شخصي، ككثيرا ما كاف الشباب المفعـ 
عمو يحجـ ألنو ال يجد السند كالعضد المتيف، كقد عايش بالركح الركمانسية يمقى مف الرفض كالثكرة ما يج

ىؤالء الغربة بمعناىا الحقيقي كالمجازم كالرمزم ألنيـ كانكا يشعركف بالغربة في أكطانيـ، كىنا يكمف أكبر 
الضرر، كجمكاح عرؼ الغربة في فرنسا كمات فييا، ككاف مرض بعضيـ في ريعاف شبابو كحرمانو مما 

 ع آخر مف الغربة، فكانت ىذه الغيرب مجتمعة مصدرا الستمطار أشعارىـ.يتمتع بو أقرانو نك 

كفي الجزائر المعركفة بسيطرة تيار اإلصبلح ثـ التيار الثكرم عمى شأنيا الشعرم شاعت ظاىرة الشعر 
الذم اقترب مف الطبيعة كبثيا لكاعجو كنشر ستيف قصيدة في ديكانو الكحيد  1الكجداني مع مبارؾ جمكاح

 الذم يحمؿ بعض تشاـؤ الركمانسييف كمصطمحاتيـ. ليأسدخان ا

 يقكؿ مف قصيدة عبرة األسؼ:

 وأي نجم ترى دامت سعادتـــو      من بعد ما حَل من ذا الغرب في أفق

 إن السعادة كأس أنت شاربـــو      في ظل غفمة سمع الدىر والحــدق

 ليمة النـــــزقوان كأسي التي جاد الكريم بيـا       شربتيا كميا في 

 ألقيت نفسي في صحراء قاحمــة     ممزق القمب بين الشجو والقـــمق

كلو قصيدة بعنكاف زفرة منتحر عمى ضفة السيف تشبو إلى حد بعيد كصية مقدـ عمى االنتحار تتجمى فييا 
 تعابير الحزف كالحرقة، كتبغي المكت كطريؽ لمخبلص مف أكضار الحياة:

 الميل ممتمســا      بعرض لجك إخمادا ألنفــاسيياسين جئتك في ذا 

 فإني ال أرى في غير مائــك ما       بو تطير أوضاري وأرجــاسي

 قد رام ذال لرأسي في الورى ومتى      صفا البقا لمفتى في ذلة الــرأس

 ورام أن أك وغدا في الرجال وىل       يا سين يرضى بذا قومي أو ناسي

                                                           
، تعمـ القرآف عمى يد كالده أجبر عمى دخكؿ الجيش الفرنسي لمتجنيد 1908شاعر جزائر مف قمعة بني عباس بسطيؼ كلد سنة 1

معية العمماء المسمميف بفرنسا لمتركيج لمبادئيا مف خبلؿ اإلشراؼ عمى جمعية انضـ إلى ج 1939ثـ سنة  1928مكسني سنة 
 ، ينظر تعريؼ بمعجـ البايطيف الشعرم.1943كجد ميتا بنير السف سنة  1936التيذيب التي تأسست سنة 
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 الشاعر حتى خيؿ إليو أنو بقرفو يغدك كغدا بيف الناس؟ فأم فعؿ أجبر عميو 

يرفض محمد اليادم الحسني فرضية انتحار جمكاح كما ركج بذلؾ في أكانو ألنو كاف مف حفظو القرآف، 
مدير مسجد باريس كاف يحقد عميو فأكغر صدر اإلدارة الفرنسية عميو  قدور بن غبريطكيقكؿ أف 

يتعصب ليتمر فأحس أنو مستيدؼ فاختار المقاـ بإحدل القرل الصغيرة فاغتالتو، كيقاؿ أيضا أنو كاف 
 .1بريؼ باريس، فكاف ىدفا لمعناصر التابعة لممقاكمة الفرنسية كالعناصر الييكدية

 بمبال الثورة الرومانسية في المغرب العربي:

كممثمي القصيدة قاد كؿه مف الشابي التكنسي كرمضاف حمكد الجزائرم ثكرة أدبية عنيفة ضد المقمديف 
المغمكلة بالصنعة، فكاف شابيف شاعريف تدفقت في شرايينيا معالـ التحديث كالتجديد فطفقا يدعكاف إليو 

 كالعداء سكاءا في البيئة التكنسية أك الجزائرية. بحرارة لقيت الجفاء كاإلنكار

 2رمضان حمود رائد التجديد األدبي: 

رينيات مف القرف العشريف تثير الدىشة ألف صاحبيا رغـ رمضاف حمكد في العش المقاالت التي دبجيا
الحجر الفكرم لبلستعمار الفرنسي كالفقر المدقع كسيطرة الشعر التقميدم الطرقي كالفقيي، راح يطالب 
بتجديد القصيدة العربية، كلـ يجد مانعا مف الرد عمى أمراء الشعر العربي كأحمد شكقي ناقدا تارة كناقما 

اف شاعرا حاكؿ أف يمبس مشاعره ثكب التجربة الشعرية المتدفقة، كيسعى أف ينظـ الشعر تارة أخرل،  كك
كما يشعر بو ال كما تمميو عميو التقاليد البالية المكركثة، كلك أف العمر امتد بو قميبل لكاف شاعرا فذا 

ما بعد كاستطاع أف يغير جكىر الشعر الجزائرم الذم بقي بعد مكتو محافظا أشد المحافظة إلى 
االستقبلؿ، فميس غريبا أف نقكؿ عنو شياب يكـ كفاتو "قد كاف ىذا الشاب األديب الناىض ركنا ركينا مف 
أركاف النيضة األدبية بالجزائر كلك أميمتو األياـ لكاف نابغتيا في األدب بمعناه الصحيح... فمكتو مصاب 

 قكمي مؤلـ...."

                                                           
 مقاؿ بعنكاف شييد السيف. 13/09/2010ينظر صحيفة الشركؽ اليكمي عدد 1
 06بكادم ميزاب بغرداية انتقؿ رفقة كالده في سف  1906أكتكبر  28المكافؽ لػ  1324رمضاف  10كلد رمضاف حمكد يـك األحد 2

إلى غميزاف فتعمـ القرآف كمبادئ المغة العربية كالفرنسية ثـ انتقؿ في بعثة إلى تكنس كاف يقـك بيا الشيخاف ابراىيـ أطفيس كالشيخ 
سنكات منتقبل بيف مدارس السبلـ المدرسة القرآنية األصمية كالمدرسة  03بلمية محمد التمني درس النحك كاألدب كالمنطؽ كالعمـك اإلس
 1348جمادل اآلخرة  24/ 1929نكفمبر  26تكفي في  الخمدكنية ثـ جامع الزيتكنة كعاد بعد إصابتو بداء السؿ،
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الشياب البصائر مضمخة بحس شاعرم كنفس تتكؽ إلى ككانت مقاالتو المنشكرة بمجمة كادم ميزاب، 
 الجديد أينما كاف.

 تجديد مفيوم الشعر:  .1

لـ يعد الشعر في نظر رمضاف حمكد كبلما مكزكنا كمقفى بؿ ىك في نظره ترجمة لمشعكر عمى طريقة 
لياـ الكجداف.  الركمانسييف "فالشعر كحي الضمير كا 

 يقكؿ معبرا عف ىذه الحقيقة:

 تباىوا بقوليــم        أال فاعمموا أن الشعور ىو الشعر فقمت ليم لما

 وليس بتنميق وتزويق عـارف        فما الشعر إال ما يحن لو الصـدر

 فيذا خرير الماء شعر مرتــل       وىذا غناء الحب ينشده الطــير

 وىذا زئير األسد تحمي عرينيا       وىذا صفير الريح ينطحو الصخـر

 عد في الجو ثائر     وىذا غراب الميل  يطرده الفجــروىذا قصيف الر 

 فذاك ىو الشعر الحقيق بعينـو        وان لم يذقو الميت الغــــــر

 الرد عمى المخمسين والمعارضين وأىل الغرابة: .2

يرفض رمضاف حمكد أف يبقى الشعر غريبا سجينا في كيؼ الكممات الكحشية كما آثر أف يتحكؿ الشعر 
 المجتمع عمى طريقة الكاقعييف ليصير سبلحا في خدمة المجتمع، كيترجـ ذلؾ شعرا:إلى 

 من الناس قوم لن يبالوا أن أتـوا           بغريب لفظ أو قبيح بنــــاء

 جعموا الكتابة غاية يسعى ليــا            أو منصبا لفخامة وبنــــاء

 الم كصخرة صمـــاءزعموا الفصاحة والبيان بوضعيم           وعر الك

 إن التكمف والتعمل ىفـــــوة          ذىبت بروح الشعر واإلنشــاء
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كقاؿ يكجو كبلما الذعا لممتشاعريف: "فمف شاء منكـ التشطير فميشاطر مكاطنيو في األمكر العظاـ 
 .1لخبيثةكاألعماؿ الجميمة، كمف أراد المعارضة فميعارض الخكنة سماسرة السكء كيعاكسيـ في أعماليـ ا

 التمرد عمى واقع والدعوة إلى التغيير: .3

كاف رمضاف حمكد طمكحا نزاعا إلى الحرية يخاطب الناس حسب عقكليـ فيسمس عباراتو كيصكب نحك 
المستعمر سياما الذعة مف غير كجؿ كال خكؼ حتى كاد أف يغتاؿ مرة فكاف ثكريا في شعره كفي نقده 

ث عف الحرية كيرجكىا كما رجاىا الركمانسيكف كلجى في طمبيا كفي آرائو، جريئا في مكاقفو، فيك يتحد
الكاقعيكف بمختمؼ تكجياتيـ "ما أجممؾ أيتيا الحرية كما أفظعؾ، جميمة ألنؾ نكر ا هل ينير طريؽ اإلنساف 
في ىذا العالـ المظمـ كفظيعة ألف األسباب المكصمة إليؾ ال تخمك مف الدماء كاألىكاؿ التي تقشعر منيا 

 .2"الجمكد

ف كانت فؤكس  كيصيح قائبل ببل ىكادة: "أنت كطني ما دمت ترل أنؾ خميؽ بالبقاء كجدير بالحياة كا 
 االستعمار مكضكعة فكؽ رأسؾ، كقبر الدمار فاغرا فمو ليبمعؾ، كيقكؿ شاكيا:

 رَنة تجرح الحشا وتذيـــب        وبكاء تطير منو القمــوب

 وس الصغار منو تشيبفي بالدي ترى اليوان جمـاال        فرؤ 

 كل فرد يشكو ىموما ثقــاال        لست أدري متى الحياة تطيب

 لست أدري متى نكون رجـاال        لست أدري متى الشقاء يغيب

 يا إليي منك الشافء لشعــبي       رب رحماك أنت أنت الطبيب

 

 الرد عمى أحمد شوقي:  .4

                                                           
 .48صالح خرفي: رمضاف حمكد، ص 1
 .67المرجع نفسو، ص 2
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ف بدا انتقد رمضاف حمكد أمير الشعراء بعد أف يتسمـ  اإلمارة معترفا أف ضحالة الشأف األدبي الجزائرم كا 
لمبعض مانعا مف انتقاد المشارقة، فقد ألفاه محفزا عمى خكض غمار التجربة االنتقادية، فتجاكز بالنقد 

 حدكد االنتقاد المحمي، ألنو لـ يعثر عمى نماذج جزائرية تستحؽ التنكيو أك تستدعي التمحيص.

ستو الريادية عمى رمضاف حمكد بأسبقية ىذا الشاعر كالناقد في غربمة ظاىرة يحكـ صالح خرفي في درا
النظـ  الشعرم عند أحمد شكقي حتى قبؿ أف يباشر العقاد ىذا األمر فيقكؿ: "نعـ إف شكقي أحيا الشعر 

ؿ، العربي بعد مكتو، كفتح الباب الذم أغمقتو السنكف الطكاؿ كلكنو مع ذلؾ لـ يأت بجديد لـ يعرؼ مف قب
أك سف طريقة ابتكرىا مف عنده كخاصة بو دكف غيره أك اختراع أسمكبا يبلءـ العصر الحاضر، كغاية ما 
ىنالؾ أنو جاء بالييكؿ القديـ لمشعر المكضكع في قركف بمي عيدىا كدرس رسميا، فكساه حمة مف جميؿ 

 .1كمعمكماتو"خيالو كرقة أسمكبو كفخامة ألفاظو كقكة مادتو، كتكجو باتساع دائرة معارفو 

كطالب شكقي أف يذيع ركايات شعرية دراماتيكية عمى غرار شعر فكلتير كالمارتيف كركايات شكسبير 
في كقت ألؼ شكقي ركاياتو المسرحية الشييرة مصرع  1927كىيغك، كقد نشر ىذا المقاؿ في سنة 

لمنظر الناقد الرائد فقد تحدث عنو حمكد حديث ا 1931كمجنكف ليمى كقمبيز سنة  1929كميكباترا سنة 
عف شكقي حديث المؤرخ الدارس لمظاىرة األدبية المطركحة عمى الساحة  1930بينما تحدث العقاد سنة 

حينما قاؿ: "فجنح في أخريات أيامو إلى أغراض مف النظـ تخالؼ أغراضو األكلى فاتجو إلى الركايات 
 .2كأكثر مف االجتماعيات كالتاريخيات

 ثورة من ليب: 3الشابي 

بالرغـ مف أنو مات في ريعاف شبابو إال أنو كاف ثكرة مف ليب في كجو القديـ، كقد تشربت نفسو الجديد 
كارتقت إليو كعكستو شعرا أك نقدا كلـ تمنعو مغربيتو، كمحيطو الضيؽ مف التحميؽ عاليا في عالـ 

عف جبراف  ////////فمـ يقؿ  الركمانسية المتفائمة الثائرة فمثميا أصدؽ تمثيؿ حتى قارع عمالقتيا كضارعيـ
 كال عف العقاد.

                                                           
 .58صالح خرفي: رمضاف حمكد، ص 1
 .76قضايا الشعر المعاصر: أحمد زكي أبك شادم، ص 2
 .84المرجع نفسو، ص 3
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نو  يرل أحمد زكي أبك شادم أف ألبي القاسـ الشابي ركائعا كثيرة ظفرت جمعية أبكلك كمجمتيا بإبرازىا "كا 
كيعجب بقصائده  1لتصعب المفاصمة بيف قصائده ىذه فجميعيا يتسـ بالجماؿ الفني األنيؽ بكامؿ عناصره

عر الحديثة المتدفعة الثائرة كفييا يتجمى "حب االستغراؽ في المعاني كالتحميؽ التي مثمت بإحكاـ حركة الش
باألقمية كالمثاليات النبيمة كالتآلؼ المكسيقي في األلفاظ ككؿ ذلؾ عف طبيعة سمحة معقكلة رضعت مف 

 .2أفاكيؽ المغة كمف البياف العربي المصفى منذ طفكلتيا كفي طميعتيا القرآف الكريـ بكاممو"

 حنينو لموطنالتي بث فييا  مرحمة الغربة والضياعد مر الشابي في شعره بمراحؿ ثبلث كلق
غمب عمييا التأمؿ كاالنطكاء فدخؿ جنة الغاب  والمرحمة الثانيةبعالـ المثؿ األفبلطكني  //////السماكم

فتحكؿ الشاعر  الوطنيبالكفاح فغمرىا االلتزاـ  المرحمة الثالثةاألرضية كما صكرىا جبراف في مكاكبو أما 
 .3مف اليركب إلى الثكرة

 

 

 يقكؿ متبرما:

قضيت أحـــــــــــــوار الحياة 
 متبرمـــــــــــــــا

في الكائنـــــــــــات مغربــــــــــــــــــا 
 ميمومـــــــــــا

 ووجدت فردوس الزمان جحيما فوجدت أعراس الوجــــــــــود مآثمـــا

إال شرابــــــــــــــــــــــــــــــا آحب  الحياة فمم أجدوحضرت مائدة 
 مسمومـــــــــــــــــــــــا

 

                                                           
 .32صالح خرفي: رمضاف حمكد، ص 1
كاف كالده قاضيا تعمـ عمى يده كعاش طكافا بيف المدف التكنسية بحثا عف الراحة القمبية العميمة فمـ  1909فيفرم  24الشابي كلد في 2

  1934أكتكبر  09يجد الراحة كلكنو كجد المكت تكفي في 
 .07، ص 1997ديكاف أبي القاسـ الشابي، أغاني الحياة تقديـ عمر الفاركؽ الطباع، دار األرقـ، ط الثانية، 3
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كقد يخيؿ المرء أف الشاعر متشائـ لكنو ركمانسي حالـ ككاقعي ثابت الجناف يييؿ تراب التشاؤـ كيقيس 
 بؤر التفاؤؿ في الحياة.

 ترجو السعادة يا قمبي ولـــــــو وجدت

 يشعــــــــــــــــــــــل حزن وال ألم في الكون لم

 وال استحالت حيــــــاة الناس أجمعيا

 وزلزلـــــــــــــــــــت ىانــــــــــــــــــــة األكوان والنظم

 خذ الحيـــــــــاة كما جاءتك مبتسمـــــــــــــــا

 في كفيـــــــــــــــــــــــــا الغار أو في كفيا العدم

 رقص عمى الورد واألشواك متئذاوا

 عنت لك الطير أو عنت لك الرجم

 

لقد كاف الشابي مقاكما شرسا رغـ المرض الذم ألـ بو كالغداؿ الذيف زادكه مرارة كمرضا لكنو كاف دائما 
 يجابييـ بنفس أيية.

 مـــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــاش بالوحي المقدس قمبو

 1لــــــــــــــــــــــــم يحتفــــــــــــــــــــــــــــــل بحجارة القمتاء

 

 انتقاد األدب القديم والدعوة إلى تجاوزه: .1

كضع الشابي كتاب الخياؿ الشعرم عند العرب كىك يتضمف نصكص نقدية الذعة الميجة لؤلدب العربي 
ال إلياـ كال تشكؽ إلى المستقبؿ كال نظر إلى صميـ القديـ فيك ثارة يتيمو بأنو أدب مادم ال سمك فيو ك 

                                                           
 .26المصدر نفسو، ص 1
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األشياء كلباب الحقائؽ كأنو كممة ساذجة ال تعبر عف معنى عميؽ بعيد لمقراف كال تفصح عف فكر يتصؿ 
ثـ يتيـ األدب العربي بخمكه مف عمؽ الفكرة كسعة الخياؿ كدقة الشعكر  1بأقصى ناحية مف نكاحي النفكس

ناعة "لكنكـ كجدكل مف يستطيع أف يتصد لكـ مف المنجزات الزائفة كالكتابات كيتيمو أيضا بأنو أدب ص
 .2المتكمفة ما تعجز عف بعضو حب سميما مما ال عبلقة لو بالركح كال رحـ بيئتو كبيف خياؿ الحياة

ثـ يثكر عمى الفئة التي قدست ىذا األدب القديـ كىك عمى ىذه الصكرة المزرية "ألنيا تقدس كؿ ماض 
 القدـ يكسبو مطابة الماضي كجبلؿ التاريخ". ////////كؿ قديـ ال ألف فيو حقا كنكرا كلكف ألف  كتعبد

كمف ىنا يصؿ إلى نتيجة خطيرة في حياة األدب الحديث ممغيا اتخاذ األدب العربي كمثؿ أعمى يتحذل 
كنحترميا ليس في أسمكبو كركحو كمعناه "بؿ يجب أف يتعد" كأدب مف اآلداب القديمة التي تعجب بيا 
 .3غير أما أف يسمك ىذا اإلعجاب إلى التقديس كالعبادة كالتقميد فيذا ما ال نسمح بو ألنفسنا"

 النزعة الخطابية والقصائد الفضفاضة: .2

لمح الشابي في الشعر العربي الظاىر شيء غريب األكلى اتسامو بالصكت الصادر الجاىر حتى قسـ 
مشعكرة كاجتزلتو ظاىرة اإليجاز التي تنافس حكليا الشعراء ظير المشاعر كالعكاطؼ فمسخ إلى خطب 

ال  ////////كجعميا النقاد مقياس الشعر حتى انحصرت قكتو في بنية البيت القصيدة كصارت القصيدة 
 .4تعتمد عمى كحدة البيت "ككنا صغيرا تحشر فيو األفكار حشرا كترص فيو المعاني رصا"

القصيدة فإذا ما أراد أف يبسط فكرة مف أفكاره "ألقاىا في بيت فرد أك كيتيكـ مف طريقة الشاعر في نظـ 
جممة كاحدة إف استطاع ثـ انيؿ بكابؿ مف األفكار المتتابعة بحيث تككف القصيدة كحدائؽ الحيكاف فييا 

 مف كؿ لكف كصنؼ".

 عف االستغراؽ ثـ يرل الركح العربية التي تدرج القصائد خطابية مشتعمة ال تعرؼ األنا في الفكر فضبل
فيو كمادية محضة ال تستطيع اإللماـ بغير الظكاىر مما يدعك إلى االسترساؿ مع الخياؿ إلى أبعد 
شكط... كقد كاف ليا بيف النزعتيف األثر الكبير في إضعاؼ ممكو الخياؿ الشعرم في النفسية العربية حتى 

                                                           
 .67مصر، ص  2012الخياؿ الشعرم عند العرب، أبك القاسـ الشابي، مؤسس الينداكم، طبعة 1
 .70المرجع نفسو، ص 2
 .68المرجع نفسو، ص 3
 .81الخياؿ الشعرم عند العرب، ص 4
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باألخص األدب الجاىمي كاألمكم لعمـ أف كانت آثارىا عمى ما رأيتـ كلك استقر الباحث األدب العربي ك 
 .1فيو كثيرا مف ىاتو القصائد التي لك فكت مف قيكد الشعر كاصفا دا القريص  خطبا رائعة

التيـ المتتالية لؤلدب العربي متبرما مف كضعو الحالي كمف التقميد الذم غمر بريقو  لـ يتكاف الشابي في
نيـ خياؿ العرب بالسطحية ألنو ال  يحسف كصؼ جكىر األشياء كال يتكغؿ إلى قمب المشاىد المتبقي كا 

نما يطكؼ عمييا طكفاف األخيمة كالظبلؿ فيقكؿ كىك يصؼ طريؽ الشاعر العربي في  بحبسو كركحو كا 
الكصؼ "فالشاعر العربي إذا عف لو مشيد جميؿ استحؼ نفسو كاستفز شعكره عمر إلى رسمو كما أبصره 

 .2بعض مف شذكا عنذلؾ كابف الركمي كالبحترم كأبك تماـ بعيف رأسو ال بعيف خيالو... عدا

لقد كاف الشابي أصبل في تجربتو الفنية "بؿ يتأثر حتى بالمياجريف عمى طكؿ باعيـ في الركمانسية 
نسانيا نبيبل ككطنيا غيكرا البس الركمانسية لباس  بشيادة زكي أبك شادم .لقد كاف فنانا كمبدعا خبلقا كا 

 ال لباس المكت كالتشاؤـ كالقعكد.المكاجية كالصمكد 

كــــــــــــــــــــم فتـــاة جميمــــــــــــــــة 
 مدحــــــــــــــــــــوىا

وتغنـــــــــــــــــــــوا بيــــــــــــــــــا لكي 
 يسقطوىا

فإذا صابت الفضيمـــــــــــــــــــــــــــــة 
 عابوىا

ن  بــــــــــــــــــــاعت الغنــــــــــــــــــــــــا وا 
 عبدوىا

ليغـــــــــــــــــــــــــــوي أبنــــــــــــــــــــاؤىا  أصبح الحسن لعنة تيبط األرض
 وذروىــــــــا

 

عمى عادة الشعراء الركمانسييف ييرفض أف يبقى الشعر حبيس الكزف كالقافية قرمشاف حمكد مؤمف 
صحاب تمؾ المدرسة أم الشعر تيار كيربائي مركز الركح كخياؿ لطيؼ تقذفو النفس ال دخؿ لمكزف كال كأ

                                                           
 .78المصدر نفسو، ص 1
 .72المرجع نفسو، ص 2
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بؿ بعدىما تحسينات لفظية اقتضاىا الذكؽ كالجماؿ في التركيب ال في المعنى كالماء  1لمقافية في ماىيتو
نما حفظا كصياغة مف التبلشي كا  لسيبلف.ال يزيده اإلناء الجميؿ عذكبة كال ممكحة كا 

كيتكغؿ في فمسفة العركض معتقدا أف العرب األمييف حاكك الطبيعة في نغماتيا كلك كاف الشعر في 
نظرىـ كزنا كقافية لما اتيمكا محمد صمى ا هل عميو كسمـ أنو شاعر مع عمميـ بأف القرآف كبلـ مرسؿ ال 

 .2أثر لمكزف فيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52صالح خرفي، رمضاف حمكد، ص 1
 .53صالح خرفي، رمضاف حمكد، ص 2
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 الميجريالتجديد الشعري  المحاضرة السابعة:

 الرابطة القممية

 نشأة الرابطة القممية: (1

ىي جزء مف مدرسة الميجر الكبيرة التي تضـ الرابطة القممية في شماؿ أمريكا كالعصبة األندلسية في 
كىك أىـ التكاريخ ففي نيكيكرؾ تعارؼ المياجركف السكريكف مثؿ  1921جنكبيا، انطمؽ نشاطيا سنة 

"أميف الغريب" ك"نسيب عريضة" ك"ميخائيؿ نعيمة" ك"جبراف خميؿ جبراف" كعكفكا عمى إصدار الصحؼ 
فتككف جكى أدبي حتـى عمييـ تأسيس الرابطة القممية، كالتي كاف ليا دكر  الفنون، المياجركالنشر بيا مثؿ 

 .1 ياة الثقافية كاألدبية في الميجر كفي المشرؽ كجعمكا "جبراف" عميدا لياكبير في الح

كاضعا بذلؾ األسس الفنية  1923سنة  الغربالتبمكر نشاط الرابطة عند إصدار "ميخائيؿ نعيمة" لكتاب 
ؿ ألىـ كالمقاييس الحقىة لمناقد كناقما عمى األدب القديـ ما جعؿ الكتاب بمثابة دستكر الرابطة أك المختز 

 كعكدة نعيمة إلى لبناف. 1931نظراتيا. انتيت بمكت "جبراف" سنة 

 الظروف التي سبقت نشأتيا: (2

لمعرفة نشأة الرابطة القممية البد مف العكدة إلى لبناف كبالضبط إلى منتصؼ القرف التاسع عشر أيف كاف 
ما  1860فأنشأ أصحابيا في يشيد ىذا األخير نيضة فكرية كثقافية انتعشت بتكافد الحمبلت التبشيرية 

كىي حاليا  1866مية في بيركت سنة ي. كتكجكا نشاطيـ بتأسيس الكمية السكرية اإلنج2مدرسة 33يقارب 
ذاعتو إلى "ناصيؼ اليازجي" ك"بطرس البستاني" لكنىو كاف  الجامعة األمريكية كأككؿ أمر نشر األدب كا 

 كسيمة لنشر الثقافة الدينية فقط.

                                                           
   1923ألف الطبعة األكلى لمكتاب كانت سنة  1929صدر الغرباؿ في ىذه السنة عمى عكس ما قالو الجربي أنو صدر سنة. 
 .04، ينظر تقديـ بيدم عثماف، ص 1993جبراف، األركاح المتمردة، مكفـ لمنشر،   1
   كما صرح الجربي في كتاب األدب المقارف ص، كمنيـ  1920تضاربت اآلراء حكؿ تاريخ نشأتيا فمنيـ مف يرل أنيا كليدة سنة

كما في مقدمة كتاب األركاح المتمردة تقديـ بيدم عثماف ص، أما كتاب الشعر في الميجر فيجعميا في  1922مف جعميا في سنة 
 ذكر السنة نفسيا، ينظر الغرباؿ ص. كىك األصح ألف الغرباؿ قد 1921سنة 

 .10الشعر العربي في الميجر، إحساف عبد القدكس، محمد يكسؼ، إصدار بيركت، ص   2
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بمبناف  1834ميـ المرأة في كقت مبكر سبؽ الحكاضر العربية، فقد انطمؽ منذ سنة كاىتـ بعضيـ بتع
ككاف الىتماميـ المبكر بالمرأة أثرا في تطكر الكثير  1عندما أسس "عالي سميث" كزكجتو مدرسة اإلناث

ذم ك"سميـ البستاني" ال الساق عمى الساقمف األفكار كانعكست في كتاباتيـ مثمما فعؿ "الشدياؽ" في 
" كقد شعر إَن التي تيَزُ  السرير بيسارىا تيَزُ  األرض بيمينيا: "1883صاح في خطبة لو سنة 

المبنانيكف بالضغط السياسي كاالقتصادم الناجـ عف سياسة اإلقطاع كتغمب النفكذ اإلنجميزم كالعثماني 
ض المثقفيف المحدثيف سعيا منو لنشر القبلقؿ بيف السكاف كحتى الحركة الدينية المسيحية "ىزت نفكس بع

الذيف تمقكا عمكميـ في المدارس الكطنية القديمة أك في المدارس الحديثة، فثاركا عمى بعض المكاضعات 
 ".التركيةالدينية التي ارتبطت في أذىانيـ بعبكدية اإلقطاع كالسياسة 

اف ذاتيا قبؿ أف كفي كتاب الشعر العربي في الميجر ما يثبت أفى الركمنسية انطمقت في لبناف مف لبن
تتبمكر في مصر أك في العالـ الجديد، يقكؿ الكتاب: "فنشأت فيما بعد طبقة مف المثقفيف الذيف انيالكا 
بمعاكليـ عمى تقاليد المجتمع البالية، ككانكا دعاة التحررى كالتحرير في ذلؾ الكقت الذم استنامت فيو 

إلرىاؽ إلى جانب كجكد ظركؼ ثقافية كفكرية العقكؿ لسمطاف التقاليد البالية، كخضعت فيو النفكس 
سمحت بتطكر الطابع الفرداني في لبناف كالذم ىك عماد الركمنسية الحديثة لككنيا تقدس الفرد، كنشأت 
ىذه الفردانية عف طريؽ دخكؿ األدباء إلى ترجمة القصص التي تحمؿ البعد الفرداني الشخصي كقصة 

التي ترجميا "الطيطاكم"  مغامرات تيميماكلبستاني" كقصة "ركبنسكف كركزك" التي ترجميا "بطرس ا
التي استيدفت قصص المغامرات المشبعة بالركح الركمنسية  2كنشرىا في لبناف إلى جانب الترجمة العامة

كالتحررية ككاف لبركز الطبقة الكسطى في المجتمع المبناني أثر في امتصاص حدىة اإلقطاع كشيكع الطابع 
 .الفرداني الشخصي

كفي المقابؿ كاف التيىار المحافظ التقميدم قائما بمبناف يحرصو "ناصيؼ اليازجي" الذم بعث تراث المغة 
في الشعر كالنثر كقضى عمى كؿ محاكلة لمتجديد في المفظ أك في المعنى إلى جانب "بطرس كرامة" 

ُي كغيرىـ. كقد ظيرت ركح ىذه الحركة السمفية قكية في المسرحيات كالقصص الديني ة التي أريدىا صدى

                                                           
 .11الشعر العربي في الميجر، ص   1
 .29الشعر العربي في الميجر، ص  2
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تيار التجديد كالعكدة بالناس إلى التراث الديني بقصد مقاكمة "اليرطقة" كالقضاء عمى حركة االنفبلت مف 
 .1عجمة اإلقطاعية الدينية

يبدك أف التجديد في مصر بالمعنى الصحيح كاف طارئا كفد عمييا مف  الرومنسية بين مصر ولبنان:
العديد كالنزكح الكبير لممثقفيف المبنانييف إلييا عف طريؽ محاكالت "سميـ  لبناف كتمثؿ في محاكالت النشر

النقاش"، ك"أديب اسحؽ" ك"نجيب حداد" في المسرح، ك"آثار جكرجي زيداف" ك"فرح أنطكف" ك"لبيبة ىاشـ" 
كالتساؤؿ المشركع لماذا تباطأت  2ك"نقكال حداد" في القصة، كقصائد "نجيب حداد" ... ك"خميؿ مطراف"

حركة التجديد في مصر كتحركت في لبناف كالسبب الجكىرم ىك تمسؾ مصر كرجاؿ األزىر بالتراث 
العربي المرتبط بالحميىة الدينية اإلسبلمية في حيف خبل لبناف مف ىذا الشعكر ككاف األدب يستمدى العكف 

 في مصر مف السمطات المطمؽ كاألمراء كالكالة.

منسية، فالمصرية اتخذت طابعا ىركبيا في حيف أنىيا في نتاج "جبراف" كصرنا بالتالي أماـ شكميف مف الرك 
. فالحكـ 3بدأت سميمة تيجـ عمى اإلقطاع كالكينة كالمرابيف ثـ ازدادت تطرفا مع "ميخائيؿ نعيمة"

السياسي الدخيؿ، كعندما لـ يجدكا البيئة متاحة أك حكربكا مف قبؿ قكل اإلقطاع المتضافرة مع النظاـ 
  أك نظرا لضيؽ الحاؿ ىجركا نحك أمريكا أك نزحكا إلى مصر. 4البائس

 انتفاض تيار الرومنسية وانطالق الحممة النقدية: (3

حمؿ المياجركف المبنانيكف بذكر الركمنسية إلى العالـ الجديد بأمريكا فأخصب كأينع كأثمر، كتبمكر جيدى 
بالعربية كاإلنجميزية كيصكر بالقمـ كالريشة التيار كقكتوي مع األديب "جبراف خميؿ جبراف" الذم كاف يبدع 

كينثر كينظـ في آف كاحد، فإذا كاف "جبراف" قد ارتبط بالرابطة القممية في الميجر كأثرى فييا فإفى تأثيره لـ 
نمىا كصؿ إلى مصر كطبع بيا سنة  كتاب البدائع كالطرائؼ، كقبميا العكاصؼ  1923يقتصر عمييا كا 

                                                           
 .32الشعر العربي في الميجر، ص  1
 .33الشعر العربي في الميجر، ص   2
 .139ربي، األدب المقارف، صمحمد رمضاف الج  3
 .12الشعر العربي في الميجر، ص   4
   راعتني مقكلة في ىذا الكتاب تقكؿ: "أكؿ خطكة يخطكىا األدب المتخمؼ في سبيؿ االنتعاش كاالزدىار ىي الترجمة، فالترجمة ىي

حديد ال التقميد كأف التحقيؽ الذم ىك عنكاف أعتقد أف الترجمة سبيؿ الت 20سبيؿ التقميد كالتقميد ىك المدرسة األكلى األصالة، ص 
 المحافظة ىك باب التقميد ألف الترجمة ال تعني التقميد دائما فقد تعني االستنارة بالجديد الغربي.
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إطار الركمنسية كيتعمقيا حتى كفاتو كاستمرىت الركمنسية بعده تتطكر في  كاستمرى "جبراف" يتطكر في
 . 1إشتىد ساعدىا فعىمت األقطار العربية بعد ذلؾ المشرؽ عبر جماعة الديكاف، كجماعة أبكلك ك

الصرخة األكلى التي انطمقت ندعك إلى  المواكبكقد كاف "جبراف" شيخ ىذه المدرسة فكانت قصيدتو 
ة إلى الغاب، فمف الطبيعة كحدىا تستمد ركح الشاعر قكتيا. كتراه في كتبو كمقاالتو يحمؿ الخبلص بالعكد

قيف كالرافضيف لمتجديد المحاربيف لو كلعؿ قمة مقاالتو المجسدة ليذه الثكرية في دعمى المقمديف كالمتش
فيي األدكاء  األدب الفكر مقاؿ صدر لو بمجمكعة العكاصؼ بعنكاف المخدرات كالمباضع، فأما األكلى

التي اجتاحت المجتمع العربي في الفكر كالثقافة كأدمف عمييا كأما المباضع فيك ما ييرب منو العربي كما 
 يحتاج إليو إلجراء عممية ضركرية الستئصاؿ العمؿ المحبطة.

فيتعجب مف حالة الكتاب ككضعيـ في المجتمع العربي " يطمب الشرقيكف مف الكاتب أف يككف كالنحمة 
لتصنع منيا أقراصا مف العسؿ... إف الشرقييف  تي تطكؼ مرفرفة في الحقكؿ جامعة حبلكة األزىارال

يحبكف العسؿ كال يستطيعكف سكاه مأكبل كقد أفرطكا بالتيامو حتى تحكلت نفكسيـ إلى عسؿ نسيؿ أماـ 
الكاتب لكي ينقد . كىك يجيب عمى المجتمع عدـ فتح المجاؿ أماـ 2النار كال تتجمد إذا كضعت عمى الثمج

فبل يرىفكف سمعا إال إلى المديح كالتعظيـ لمآثر الحاضر كالماضي.  كال تختمؼ حالة الشاعر عف حالة 
الناثر، فالشرقيكف يطمبكف منو أيضا "أف يحرؽ نفسو بخكرا أماـ سبلطينيـ كحكاميـ كبطاركتيـ... ففي 

اء، كمينئكف أكثر طبلكة مف صفي الديف أيامنا ىذه مدىاحكف يضارعكف المتنبي كارثكف يضاىكف الخنس
" الحميى

. لذلؾ يرل "جبراف" أف الشعراء في البيئة العربية غرباء عيف أكطانيـ في تفكيرىـ كآماليـ، كال 3
يتجاكزكف مع بيئتيـ ففي مقاؿ الشاعر يقكؿ: "أنا غريب كقد جبت مشارؽ األرض كمغاربيا فمـ أجد 

 .4الحياة كأنثر ما تنظمو"تنثره يسمع بي أنا شاعر أنظـ ما  مسقط رأسي، كالقيت مف يعرفني كال مف

فيك حقيقة يشعر أف دكر الشاعر ىك مخالفة المكجكد كخمؽ الجديد بنظـ الذم لـ تستطع الحياة حجمو 
مف قبؿ كبالخركج عف الطكؽ المنظـك كنثره بطريقة جديدة مستحدثة. كال يكتفي "جبراف" بنقد طائفة األدباء 

ينتقؿ إلى فئة العمماء المغكييف كالمفكريف فيرل أف الشرقييف كيقصد بيـ العرب عامة يطمبكف  كالشعراء بؿ
مف العالـ "أف يبحث في تاريخ آبائيـ كجدكدىـ متعمقا بدرس آثارىـ كعكائدىـ كتقاليدىـ صارفا أيامو 
                                                           

 .02جبراف، األركاح المتمردة، تقديـ بيدم عثماف، ص   1
 .178جبراف خميؿ جبراف، العكاصؼ، ص   2
 .179المرجع نفسو، ص   3
 .300العكاصؼ، مقاؿ الشاعر، ص   4
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. ثـ يتكجو إلييـ صارخا 1كلياليو بيف مطكالىت لغاتيـ كاشتقاقات ألفاظيـ كمباني معانييـ كبيانيـ كبديعيـ"
 .2مشفقا "فميؤالء األدباء المفكريف أقكؿ أنا أندب الشرؽ ألف الرقص أماـ نعش الميت جنكف مطبؽ"

كعميو يمكف اعتبار أعماؿ "جبراف" الفنية تجسيدا فعمي لمتيار الركمنسي كلتعاليـ الرابطة القممية النقدية أك 
ة القممية المقاييس األدبية الجديدة بالثكرة عمى القديـ فماذا عف أنو الركح اإلبداعية التي نفخت في الرابط

 التنظير الفعمي لمنقد، ىنا يأتي دكر "ميخائيؿ نعيمة".

  معالم النقد في الرابطة القممية:  -

بالنقد كحرصو عميو كاحتكاكو بركاد الرابطة القممية بإصدار كتاب في  تكجى اىتماـ "ميخائيؿ نعيمة"
، كىك كقت مبكر جعمو 1923في سنة  الغربالالميجر ذك طابع نقدم يكازم كتاب الديكانيف جعؿ عنكانو 

أيضا أنو قدـ لو "عباس محمكد العقاد" معجبا بو كمعتبرا  الغربالمبشرا باألدب الجديد كالعجيب في أمر 
خائيؿ أف خاض باب يإضافة لجيد المدرسة الركمنسية الجديدة في الشعر كاألدب.  كقد سبؽ لم إياه

الشعر الجديد فخط عمى الكرؽ قصائدا مف كحي الشعكر الذاتي العميؽ مسترسبل كراء الخطرات النفسية 
ى غير مسحكر برنيف المقطة كركعة التشبيو، غير مأخكذ إال بصكرة اإلحساس كدقتو كقدرتو عم

 .3اإلنطبلؽ

كمف مميزات "نعيمة" أنو اندفع بقممو إلى نسيطر الشعر بعد أف خاص تجربة النقد كىك أمر جرمء ألف 
بعض الشعراء الذيف يفقدكف القدرة عمى تحقيؽ آرائيـ التجديدية ينقمبكف إلى النقد عجزا. ككاف في شعرة ال 

اإلستغراقية التأممية التي ال يتحمميا الشعر  يتممؽ لكنو انصرؼ بعد ذلؾ إلى حقؿ النثر التساعو لنزعتو
يحاء  مف شعره: 4بما طبع عميو مف تركيز كلمح كا 

 تحـجــبت بالغيــوم إذا سمــاؤك يــوما 

 خمف الغيــوم نجــوم أغمض عينيــك تبصر

                                                           
 .179العكاصؼ، مقاؿ المخدرات كالمباضع، ص   1
 .183المصدر نفسو، ص   2
   في بسكنا بمبناف انضـ إلى الرابطة العممية كتب الشعر كسرعاف ما انتقؿ إلى النثر. 1889كلد في سنة 
 .178الشعر العربي في الميجر، ص   3
 .192المرجع نفسو، ص   4
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كاستقامة في عجب "العقاد" الديكاني بإصدار "نعيمة" الغربالي كنٌكه بو معتبرا إٌياه صفاءا في الذىف أكقد 
كيعمؽ عمى الكتاب  1النقد كغيرة عمى اإلصبلح، كفيما لكظيفة األدب كقبسا مف الفمسفة كلذغة مف التيكـ

قائبل: "رأيت قمما جاىدا في طمب الشعر الصحيح، شعر الحياة ال شعر الزحافات كالعمؿ، رأيتو ينعى عمى 
 .2س منظكما سكل عكاطفنا كأفكارنا"الشعر الرث الذم تركنا ببل شعر، كلـ يبؽ في حياتنا ما لي

لغاء التبعية لمشعر المنظـك  فكاف إعجاب "العقاد" بالغرباؿ مف باب حرصو عمى إشاعة الشعر الجديد كا 
الذم أزىؽ العكاطؼ كاألفكار كيضيؼ قائبل: "كرأيتو يريد مف الشاعر أف يككف نبينا كينكر أف يككف بيمكاننا 

ليامنا كينكر أف يككف ضربا مف الحمجكيريد مف الشعر أف يككف كحينا ك  ا 
 كالجمز  كالمشي عمى األسبلؾ

كاالنتصاب عمى الرأس كرفع األثقاؿ باألسناف كلٌؼ الرجميف حكؿ العنؽ إلى ما ىنالؾ مف الحركات التي 
 تجيدىا القردة أٌيما إجادة".

 الدعوة إلى أدب العواطف والمشاعر: .أ 

ف ىـٌ الرابطة القممية منصب عمى إعادة ركح الشعر إلى الشعر أ الغرباليكشؼ"نعيمة" في ٌطيات كتابو  
المغكية كالرطانة المفظية كالمتكف العجائبية.، "فإف لـ يكف ليا إال تشكيؽ بعض األركاح  زبعيدان عف األلغا

الناشئة إلى طرؽ األدب عف سبيؿ النفس ال عف سبيؿ المعجمات فحسبيا ثكابنا، فقد كفانا ما عندنا مف 
زات المغكية كآف لنا أف نتعطؼ كلك بالتفاتة عمى ذلؾ الحيكاف المستحدث الذم كاف كال يزاؿ سرَّ المعج

أكمت –األسرار كلغز األلغاز لعمنا نجدي فيو ما ىك أحرل بالنظر كالدرس مف رأس السمكة في قكليـ 
جعؿ الجممة الكاحدة كفي ذلؾ إشارة تيكمية مف النحك الغارؽ في المسائؿ العميقة ك  -3السمكة حتى رأسيا

 مثبل محؿ رفع كنصب كجٌر كحاؿ المثاؿ السابؽ.

 نبذ التقميد والجمود في اإلبداع نثرا وشعرا: .ب 

مف الكتاب كالشعراء الذيف يغمسكف أقبلميـ ليشطبكا ألفاظ القكاميس المحيطة، كيقمدكف  الغرباليتحكـ  
مدح "المتنبي" كىجاء "جرير" كغزؿ "المجنكف" ككصؼ "ضرار" لمحمير، كيدعكىـ إلى الترفع كاالنفتاح 

                                                           
 .05، مقدمة الطبعة، ص 1991، نكفؿ، لبناف، 15ائيؿ نعيمة، الغرباؿ، طميخ  1
 .07المرجع نفسو، ص   2
  الحمج: الحركة البيمكانية 
  الجمز: الجمباز 
 .28الغرباؿ، ص   3
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باًحب! عندكـ ألكؼ مف سيرج الميؿ لك  عمى عكالـ أخرل بمغة جديدة كفكر عميؽ "كبٌل بؿ عندكـ حى
اجتمعت كٌميا لما أشعمت قٌشة يابسة، عندكـ أحماؿ مف القصب مبرية تيغمس في المحابر لتسٌكد أحماالن 

 . 1مف الكرؽ

كعندما يقارف بيف شعرنا كالشعر الغربي يٌجد الحرية مكفكلة ىناؾ معدكمة عندنا، كالشاعر العربي غارؽ 
يح فييـ قائبل: "فتشكا عف مكليير ليضحكنا في عركضو كالغربي ىائـ مع الطبيعة تائو في جبلليا فيص

كيبكينا، كيجعمنا نحجؿ مف ذكاتنا في كقت كاحد إنما اذكركا أٌف مكليير ال يكلد مف درس المعاجـ 
كالعركض كالقكافي كجكائزىا مف خبف كخبؿ كطي ككقص، مكليير ال تحصره أبحر بيف طكيميا ككافرىا 

ترىات كشرائع كأكىاـ بؿ ىك نبع جارؼ يتدفؽ مف صدر كرجزىا كرمميا، ال تقؼ في كجيو خرافات ك 
 . 2الطبيعة

 الدعوة إلى النقد الموضوعي في األدب: .ج 

يرل "نعيمة" في غربالو أف النقد مكضكعو أدب األديب ال األديب نفسو كأٌنو مف نشر إبداعو صار  
رل حاجة األدب إلى مكضكعا لمنقد، فيحؾ الناقد فكره بمحؾ فكره كيستجير عاطفتو بمجير عاطفتو، كي

النقد ألف أذكاؽ السكاد األعظـ منا مشٌكىة بخرافات رضعناىا مف ثدم أمسنا كترىات اقتبمناىا مف كٌؼ 
يكمنا، فالناقد الذم يقدر أف ينتشمنا مف خرافات أمسنا كترىات يكمنا، كالذم يضع لنا اليكـ محجة لندركيا 

 .3سير عمى حدكدهفي الغد ىك الرائد الذم سنتبعو كالحادم الذم سن

كقد تصدرت عبارة "مف غربؿ الناس نخمكه" بداية الكتاب لمداللة عمى مجازفة الناقد لخكضو غمار العممية  
النقدية غير أف ذلؾ ال يجب أف يككف مانعا لدخكلو معتركو بؿ محفزا ليؤكد أيضا أف: الغربمة سنة مف 

 السنف التي تقـك بيا الطبيعة كالطبيعة أكبر مغربؿ".

  الثورة عمى المفاىيم القديمة لمشعر: .د 

                                                           
 .54الغرباؿ، ص   1
 .64-63الغرباؿ، ص   2
 . 17الغرباؿ، ص   3



93 
 

اتخذ الغرباؿ مكقفا كسطا مف الشعر كبعد أف يستظير تعريفات مختمفة يراىا تدكر حكؿ نقطتيف جكىرتيف 
قسـ ينظر إلى الشعر مف جية تركيبية كتنسؽ عباراتو كقكافيو كأكزانو كاآلخر يرل في الشعر قكة حيكية، 

 .1كال الثاني فقط بؿ ىك كبلىما" كالشعر في الحقيقة ليس األكؿ كحدة

كيفرؽ "نعيمة" بيف الشاعر كالشعركر الذم اقتحـ أغكار الشعر دكف أف يفقو حقيقتو قائبل: "الشاعر ال 
يصؼ إال ما يدركو بحكاٌسو الجسدية أك يبلمسو بركحو لسانو يتكمـ مف فضمة قمبو أما الشعركر فيحاكؿ 

اليقيف أنيا لـ تمر لو برأس ال في النكـ كال في اليقظة، كيصؼ  أف يقنعنا أنو حمـ أحبلما نحف نعمـ عمـ
كيظـ  2لنا عكاطؼ لـ يشعر بمثميا ال بشر كال جف كال مبلؾ مف أكؿ كجكد ىذا العالـ حتى اليكـ"

الشعركر في صنفو طائفة النظاميف الذيف حمؿ عمييـ الغرباؿ حممة شرسة قائبل ليـ كمتعجبا مما سيقكؿ: 
رس حرؼ الخياطة لبرع فييا، كبينيـ مف ال يجاريو أمر في مسح األحذية... لكنيـ ال "بينيـ مف لك د

 .3يدرككف ذلؾ كىذه مصيبتنا الكبرل فييـ

كنرل نظرة الغرباؿ إلى غاية الشعر كسطية دائما فيي ال تؤخذ بفكرة الفف لمفف التي تسمخ الشعر مف 
 نية فقط بؿ ىما معا.قيمتو الفكرية كال تجعمو غاية خادمة لمحاجات اإلنسا

 الخصائص الفنية لمرابطة القممية:

نتاجيـ إكاف أعضاء الرابطة القممية يتشابيكف في المنشأ كالمنزع كيتفاكتكف في المكىبة كاإلنتاج كاتسـ 
 اإلبداعي الشعرم كالنثرم بخصائص عدة لعؿ أىميا:

الفف القصصي اىتمكا بالكتابة القصصية كثيرا سكاء في مجاؿ الطابع القصصي:  .1
كالركايات أك في الشعر القصصي كما عرؼ عف أبي ماضي أك في المقاؿ القصصي 

قناعي كالتشكيقي كألنيا مف ككاف الصدؽ مف ذلؾ استغبلؿ جمالية القصة كطابعيا اإل
 الفنكف المتجددة.

                                                           
 .76الغرباؿ، مكضكع الشعر كالشاعر، ص   1
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يقاع إما النص الركمنسي يغمب عميو الطابع الشعرم الذم يعتمد فيو عمى اإلالثنائية:  .2
تجانس بيف الجمؿ أك التقابؿ في إطار الثنائية كالتكرار كىك ما نراه في بعض نصكص بال

 "نعيمة" النقدية كالعديد مف النصكص النثرية "لجبراف".

معظـ أدباء الرابطة حممكا عمى عاتقيـ ميمة التجريح كالتعديؿ فقد قبؿ في الثورة والتمرد:  .3
ة" بيذه الحقيقة "كانت الفكرة التي تسيطر "جبراف" مسيح يصمح، كنيتشو ييدـ كيصرح "نعيم

عمينا ىي التخمص مف الجمكد األدبي الذم سيطر عمى العقمية العربية خبلؿ أربعمائة 
خمسمائة سنة ثـ االبتعاد باألدب الحديث عف التأثر باألدب القديـ، كخمؽ صمة بيف األدب 

لناقة كاألطبلؿ كعنؽ الغزاؿ كالحياة، حياة حديثة تتطمب أدبا حديثا حياة ال عبلقة ليا با
، كقد ساىـ أعضاء الرابطة جميعا في ىذا االتجاه القدماء غنكا حياتيـ )كثر ا هل كاليندكاني

. كقد كجد إلييـ أحد 1خيرىـ( ال نمكميـ كال ندينيـ، كلكننا إذا غنينا حياتيـ خدعنا أنفسنا"
لجأكا إلى اليجرة مف أجؿ  المستشرقيف اإلنجميز "جب" ككذا الناقد المصرم "ىيكؿ" أنيـ

كىك ما نفاه "نعيمة  2صنع أدب مقطكع الصمة بالتراث اإلسبلمي مكصكال بالتراث المسيحي
 بشدة.

سبلمي كيؤكد شراقي االنجميزم كاإلأكد "نعيمة" تأثرىـ بالبعد الصكفي اإلالنزعة الصوفية:  .4
ابطة القممية فقاؿ: "ضمف "نعيمة" ىذه الحقيقة مشيدا بدكره كدكر "جبراف" في إقامة صرح الر 

الرابطة القممية شخصاف يتجانس تفكيرىما في المنظكر كغير المنظكر "جبراف كنعيمة" أما 
بقية أعضاء الرابطة فتأثركا بيما في ىذا االتجاه، كاف "جبراف" منصكفا في تفكيره يعكد فيو 

كيعتبر الغرباؿ  3إلى العالـ الباطف كأنا منذ بدأت أكتب أعيش في عالميف ظاىر كباطف"
نمكذجا لذلؾ ألف الحياة فيو كحدة ال تتجزأ، كيعتبر التيار الصكفي قد جرؼ معظـ 
المنتسبيف إلييا حتى "نسيب عريضة كحتى الشاعر "إيميا أبي ماضي" الذم كاف مٌياالن 

 لممادية

                                                           
  .اليندكاني: سيؼ مصنكع مف حديد، اليند الميند 
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 الـنـثـريــة الفــنون إلـى المحاضرة الثامنة: مــدخـل

 تمييد:

لقد عرؼ النثر العربي في منتصؼ القرف التاسع عشر يقظة ك انتعاشا بسبب النيضة االجتماعية ك      
الدينية ك الفكرية، فصار لساف ىذه النيضة ك استطاع بجدارة أف يستعرض أفكار التحرر ك اإلصبلح، ك 

 راح األدباء ك الكتاب يكتبكف المقاالت ك ينشركف الكتب في مياديف مختمفة.

النثر يممؾ مساحة أكسع مف الشعر في التعبير ك الشرح ك االستعراض ينكء عنيا الشعر لتقيده باألكزاف ك 
ك القافية، فيما يركز عمى األحاديث الكجدانية يختص النثر بالقضايا الفكرية       ك الفمسفية التي يعجز 

 ك االستطراد.     الشعر عف تطكيعيا، فالشعر لممحات، ك النثر لممتاحات الكاسعة      

مثمما كرث العرب عف الفترة العثمانية شعرا مسجعا مركنقا يغمب لفظو عمى معناه، كذلؾ منيكا بنثر 
مسجكع يسرؼ في قيكد الجناس ك الطباؽ ك التكرية ك السجع ك تدكر مكضكعاتو في فمؾ االخكانيات، ك 

ىا ، ثـ تتابعت عكامؿ النيضة ك انتقؿ السبب نزعة التتريؾ التي اضطيدت المغة العربية ك مزقت أكاصر 
األدب مف ضعؼ إلى قكة بفعؿ الطباعة  ك الصحافة، ك تعريب الدكاكيف مف التركية إلى العربية، ك بقيت 

 المغة العربية تتراكح بيف المغة البديعية ك التعبير المرسؿ.

قيـ، فعاد الزعماء        ك ك مع انتشار الكعي الكطني ك الحركة االصبلحية ك القكمية، بدأ النثر يست
المصمحكف إلى التراث العربي ك اقتبسكا منو أساليبا تتخفؼ مف التصنع ك تيتـ بالمكضكع مثمما فعؿ 

 جماؿ الديف االفغاني ك محمد عبده.

كما ظير تيار الشامييف ك المبنانييف الذيف سكنكا مصر فاىتمكا بالترجمة ك نقؿ الكتب الغربية مقمديف 
غربي الذم ال يعنى كثيرا بالمكسيقى الخارجية فساىمكا في سبلسة النثر         ك تسييمو، ك األسمكب ال

 يعزل فضؿ ذلؾ إلى أسرة البستاني، ك اليازجي، ك أحمد فارس الشدياؽ.

ك مارست الصحافة دكرىا الكبير في إنزاؿ األدب ك الكتابة النثرية إلى الجماىير بدؿ أف تبقى حكرا عمى 
 مف الناس. فئات معينة

ك كانت المناسبات السياسية ك الكطنية أيضا ، مثؿ الثكرة العرابية فترة لظيكر الخطابة ك إحيائيا ال عمى 
 طريقة السجع الدخيمة بؿ بطريقة السميقة ك الكتابة الطبيعية.



96 
 

جديدة ك تنكعت األجناس النثرية ، فانتعشت القديمة منيا كالمقامة ك الخطابة ك الرسالة ك حمت أجناس 
 كالقصة ك المقالة ك المسرحية.

كاف لممشرؽ العربي سابقة في تجديد النفس الشعرم كما كاف لو سبؽ في احتكاء النثر العربي ك إرسالو 
سمسا جذابا يكاد يتخمص مف السجع ك االيقاع حتى صار يقارع الشعر ك يغدك فنا جديدا يكثر طبلبو ك 

 رية لمفكر ك الكجداف معا.ركاده لما لو مف شساعة ك ما يمنحو مف ح

ك الشعر ك النثر يتكامبلف، ك النثر يتحرر مف قيكد الكزف ك القافية دكف القالب الشعرم ك األكؿ طريؽ 
األعماؿ الفكرية ك جادتيا الفسيحة المضمكنة، " فيك أكثر طكاعية ك رحابة ك تحررا ك كضكحا، ك الفكر 

في القالب النثرم، أما لشعر فيك ابف الحياة الشعكرية  الذم التمسو1يحتاج إلى التعبير الجمي الدقيؽ
 الكجدانية.

ك لكي تكتمؿ الصكرة المرجك رسميا عف الحياة العربية الحديثة كاف لزاما تتٌبع المسار الخطي لتطكر 
الظاىرة النثرية، فكيؼ بدأت حركة التصحيح النثرم في األدب العربي، ك مف حمؿ لكاءىا رائدا ثـ تابعا، 

 ؼ انعكست ىذه الصكرة األدبية في المغرب العربي.ك كي

 النثر العربي الحديث ك عكامؿ االنيمار الكتابي:

يعزل الفصؿ في سبلسة النثر ك انسيابو إلى الحركة االجتماعية ك الدينية التي تمت عمى أيدم 
العامة ، ك  المصمحيف، فقد احتاجكا إلى الخطب ك إلى الكتابة ك المراسمة لنفض غبار التقاعس لدل

تزامف ذلؾ مع نشكء الرأم العاـ ك ظيكر فكرة الكطنية ك الشعكر بالحقكؽ السياسية المسمكبة بكازع مف 
 .2الفكر ك الحضارة الغربية، ك انعكس ذلؾ في ازدىار الصحافة

ليخاطب ك الصحافة التي اتخذكىا مكية لنقؿ أفكارىـ كانت الكسيمة األكلى التي انبثؽ فييا النثر الجديد 
الناس بمغة عربية فصيحة، فكاف االسمكب العتيؽ الفصيح في البداية بديبل عف األسمكب الثقيؿ الضيؽ، ك 
 شعر الكتاب بثقؿ الصنعة ك السجع، فصاركا يتخففكف منيا شيئا فشيئا إلى أف طٌمقكىا مع العقكد المكالية.

                                                           
 .86، ص1970، 2لمطباعة ك النشر ، بيركت،ط  ميشاؿ عاصي: الفف ك األدب، منشكرات المكتب الجارم- 1
 .173-172، ص 5شكقي ضيؼ: األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارؼ بمصر، ط - 2



97 
 

 1ساطة ألف "الكبلـ مكجو إلى الجميكر"ك قد اخذت األساليب تفارؽ التعقيد ك التقعر ك تجنح إلى الب
 بمختمؼ طبقاتو ك ليس حكرا عمى طبقة خاصة كما جرت العادة في العصكر الغابرة.

كما بدأ المرسؿ ينبثؽ مف خبلؿ فئة مف المثقفيف الشامييف الذيف سكنكا مصر ك عكفكا عمى ترجمة الكتب 
ؤالء في الترجمة        ك تحرير النثر العربي الغربية إلى العربية، ك منيـ مف بقي بالشاـ ، ك أفضاؿ ى

، ك شرع ىؤالء في حممة 2كبيرة، يأتي عمى رأسيـ، أحمد فارس الشدياؽ، ك أسرة البستاني، ك أسرة اليازجي
تحقيؽ لمكتب العباسية ك كشؼ النقاب عنيا، فعثركا عمى أسمكب مرسؿ ال ينخدع ببريؽ الصنعة المكركثة 

 عف حقبة المقامات.

 .3م المعاني .....أداء سيبل يسيرا... ك يشبو األساليب الغربية التي يترجمكف منياك يؤد

ك كاف أفضؿ فف أقبؿ عميو أدباء النيضة الحديثة " المقالة" فاحتكل نزعاتيـ في السياسة الداخمية ك  
الخطبة الخارجية، ك في االصبلح الديني ك االجتماعي، ك ازدىرت الخطبة السياسية ك الدينية ك حتى 

القضائية ، كما ازدىرت القصة أيضا بريئة مف السجع مع ىيكؿ ك عامرة بالنزعة التاريخية مع جكرجي 
 زيداف .

لقد نفخ األدباء ك الكتاب في أكداج األجناس النثرية القديمة مثؿ المقامة ك الخطبة ك الرسالة، فكتب 
ك إبراىيـ الميمحي حديث عيسى بف ناصيؼ اليازجي مجمع البحريف، ك حافظ إبراىيـ ليالي سطيح، 

ىشاـ، ك أضحت الخطبة منارة ييتدم بيا زعماء اإلصبلح، مثؿ قاسـ أميف ك أحمد لطفي السيد، محمد 
 عبده، مصطفى كامؿ، ك عبد ا هل النديـ، ك كانكا ممف يصارعكف الفساد االجتماعي ك السياسي ك الديني.

لمرسؿ الشفاؼ مع طمب طرؽ التعبير القديمة في الديف ك لقد كاف مف خصائص الطبقة األكلى األسمكب ا
 ك األدب جميعا.

ك لعؿ االتصاؿ بالثقافة الغربية الفرنسية ك االنجميزية لو أثر كاضح في انتعاش الكتابة النثرية، ك في 
 تفكؽ النثر عمى الشعر، بؿ أضحى الشاعر كاتبا ينظـ ك يرسؿ كبلمو نثرا.

                                                           
يرل شكقي ضيؼ أف الشعر ك النثر أصبحا جماىيرييف بعد أف كاف األدب في العصكر السابقة أرستقراطيا..ينظر األدب المعاصر - 1

 في مصر.
 بما فييا بطرس البستاني ك سميـ ك سميماف، ك اليازجي إبراىيـ ك ناصيؼ اليازجي أسرة البستاني- 2
 .175األدب العربي المعاصر في مصر، ص - 3
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القرف العشريف ، ال عف طريؽ الترجمة التي مارسيا المنفمكطي في مجاؿ ك اشتد ىذا االتصاؿ في بداية 
القصة، ك قبمو رافع رفاعة الطيطاكم، بؿ أيضا عف طريؽ المثاقفة ك االطبلع           ك ىضـ المنتكج 
الغربي، كما حدث مع مدرسة الديكاف ك جماعة أبكلك، ك الرابطة القممية، فازدىر النثر ك اتصمت الحياة 

مادية العربية بالحياة المادية الغربية، بؿ أصبحت سمسمة مف االتصاالت ك ىي " سمسمة أحكـ حمقاتيا ال
األكلى ىيكؿ ك طو حسيف ك المازني ك العقاد بما ترجمكا ثـ بما أنتجكا، فقد عنى كؿ منيـ بأف يحدث 

ربية ك اقتبس المشارقة المناىج ، فتأثرت الحياة العقمية العربية بالغ1نماذج أدبية مطابقة لنماذج الغربييف
 الغربية في التعميـ ك التحصيؿ المعرفي.

ك صار ليـ دكر لعبو المجددكف االكاخر أنيـ مرنكا المغة العربية الحديثة لتعبر عف أغراض الحياة في 
 سيكلة ك بساطة.

عجمة ك التسرع ك صار األدب يستقي مف نبعيف األدب العربي القديـ ك األدب الغربي الحديث، غير أف ال
ك السطحية أحيانا كانت مف أبرز سمات الكتابة الصحفية، بؿ جنت أحيانا عمى الحرية الشخصية ك 

 االدبية، بعد أ ف دعا بعض االدباء لمغة العامية كطريؽ لمكتابة في الصحؼ.

 أعالم النثر الحديث األوائل المميدون

األسماء المشرقية فبل تنكر جيكد رافع رفاعة إف األدب الحديث ك النثر عمى الخصكص دعمتو ثمة مف 
الطياكم، ك أحمد لطفي السيد، عبد ا هل النديـ، محمد عبده ك عبد الرحمف الككاكبي،       ك قاسـ أميف، 
ك إبراىيـ اليازجي، ك سميـ البستاني، ك أحمد فارس الشدياؽ، فكانكا مف األكائؿ المؤسسيف، ك تتفاكت 

ابة النثرية مف ممتـز بطريقة البديع مع عصرنة المكضكع، كحاؿ الطيطاكم في إسياماتيـ في تطكير الكت
بداية النيضة األدبية، ك كتاب اإلبريز شاىد عمى ذلؾ، ك كذلؾ محمد عبده، ك تخفؼ في األسمكب ك 
اىتماـ بالمضمكف كما فعؿ عبد الرحمف الككاكبي، ك أحمد لطفي السيد ك فارس الشدياؽ، ك استطاع النثر 

يخطك خطكات قيمة ك مميزة في ىذه الفترة، يقكؿ زكي مبارؾ صاحب كتاب النثر الفني: إف النثر أف 
اليكـ ىك صاحب السمطاف في المشرؽ      ك المغرب، ك الكتاب اليـك يحتمكف مكانة يصعب أف يتسامى 

اننا مجنكف بالسرعة  إلييا الشعراء، ألف النثر ىك األداة الطبيعية لنشر اآلراء ك المذاىب ك العقائد ك زم
في كؿ شيء، ك الشعر كفف دقيؽ مثقؿ بالقكافي ك االكزاف، غير خميؽ بتقديـ ما تحتاج إليو العقكؿ 

                                                           
 186شكقي ضيؼ، االدب العربي المعاصر في مصر، ص - 1
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صباح مساء مف ألكاف الغذاء العقمي ك الكجداني، ك ىك حيف يجكد يظؿ مقصكرا عمى بعض النكازع 
 1ي لحظات الفراغالقمبية        ك النفسية التي ال تستريح إلييا الجماىير إال ف

 : 1896-21842عبد اهلل الّنديــم -1

كاف النديـ خطيبا ك ناشطا اجتماعيا أنشأ الجمعية الخيرية اإلسبلمية ك ساىـ في النشاط الصحفي الذم 
عرفتو مصر ، خاصة جريدة التبكيت ك التنكيت، ك عاش في ظؿ الخبلفة العثمانية        ك الكجكد 

العرابية ألنو شارؾ فييا بمسانو الصاـر ثـ قبض عميو بعد استتاره لعقد مف  االنجميزم، لقب بخطيب الثكرة
الزمف، فاختار منفاه بفمسطيف ك نشط في مجاؿ النثر فكتب الساؽ عمى الساؽ في مكابدة المشاؽ، ك 
كتب كتاب المسامير في اليجاء خص بو أحد أفراد حاسية السمطاف عبد الحميد يسمى أبا اليرم 

دكره الطبلئعي، فيكمف في إحياء فف الخطبة، ك ىي مف الفنكف العربية القديمة ، فبث فييا  الصيادم، أما
حماسة السياسة ك صبغيا بنزعة ثكرية تمردية، يقكؿ في إحدل خطبو الحماسية لتأليب الجميكر 

 المصرم:

ألرض،      ك "أييا المصريكف ال حٌياكـ ا هل ك ال بٌياكـ ما دمتـ تعيشكف كالسائمة تأكؿ مف خشاش ا
تقٌبمكف أيديكـ المتشققة ظيرا لبطف، اييا المصريكف شٌمكا رائحة أجسادكـ إنيا نتنة ك نيؿ ا هل يجرم 
بأرضكـ، استمعكا إلى أنيف أمعائكـ ك كاديكـ يمؤله الخير مع أنكـ حفظة كتاب ا هل         ك حممة 

 رسالتو.

 : 1902-1855عبد الرحمن الكواكبي   -2

از رفيع، غادر حمب مسقط رأسو ليستقر بمصر ك أصدر جريدة الشيباء التي صكدرت كاف كاتبا مف طر 
عدد، ك اىتـ بحركة االصبلح  الديني ك الساسي، ك كانت صحيفتو أكؿ جريدة تصدر بحمب،  15بعد 

كما اشتغؿ بالمحاماة حتى لقب بأبي الضعفاء، ألنو كاف يرافع ببل راتب، عاش رحالة إلى اليند ك الصيف 
تى سكاحؿ إفريقيا ك كاف ثمرة ذلؾ تأليؼ كتاب " طبائع االستبداد ك طرائؽ االستعباد "، ك قد دعا ك ح

ـ ، في السنة التي صٌدر فييا 1902إلى إقامة خبلفة عربية ك دعا غمى الثكرة عمى األتراؾ ك مات سنة 

                                                           
 .28، ص 2013زكي مبارؾ: النثر الفني في القرف الرابع، مؤسسة ىنداكم ، مصر، - 1
 ، ك لقب بخطيب الثكرة العرابية1896الرئكم بعيدا عف األىؿ سنة تكفي بالسؿ - 2
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ي فنجاف قيكة، نقش عمى الطبعة الثانية لكتابو الشيير، ما يرٌجح فرضية قتمو مسمكما بعد ما دٌس لو ف
 قبره بيتاف مف الشعر رثاه بيما حافظ إبراىيـ:

 ىنا رجؿ الدنيا ىنا ميبط التقى       ىنا خير مظمكـ ىنا خير كاتب              

ك قد اعترؼ الككاكبي في مقدمة كتابو أنو اختار أسمكب االقتضاب ك ىك األسمكب السيؿ المفيد الذم 
ني أخالؼ أكلئؾ يختاره كتٌاب أغمب المغ ات ابتعادا عف قيكد التعقيد ك سبلسؿ التأصيؿ ك التفريع، ىذا كا 

 .1المؤلفيف فبل أتمنى العفك عف الزلؿ

يقكؿ في كتابو السابؽ الذكر عف الحمكؿ الكفيمة بمكاجية ظاىرة االستبداد " االستبداد ال ينبغي أف يقاـك 
ستبداد قد يبمغ مف الشدة درجة تنفجر عندىا الفتنة بالعنؼ كي ال تككف فتنة تحصد الناس حصدا، ىدـ اال

 .2انفجارا طبيعيا، فإذا كاف في األمة عقبلء يتباعدكف عنيا ابتدءا"

 :1905-1849محمد عبده  -3

مصمح ديني ك اجتماعي انخرط في اصبلح الحياة الفكرية ك االدبية ك الدينية، ك كاف ساعده األيمف 
مكبو ك احتذل خطو، كاف ممف أفتى في ثكرة عرابي فنفي إلى سكريا ك جماؿ الديف األفغاني ، ك تأثر بأس

فييا شرح نيج الببلغة ك مقامات البديع" كانت المغة في عيده فريسة العجمة رىينة البمى، فاىد في انقاذىا 
ك احيائيا حؽ جياده....ثـ سمؾ في التدريس غير سبيؿ األزىر بيف فقراء كتاتيب القاىرة، في الببلغة 

 .3سمكب يممؾ القمكب ك األسماعبأ

 أصدر رفقة األفغاني جريدة العركة الكثقى بباريس فطكرت بدكرىا النثر الحديث .

يقكؿ محمد عبده: إف مطمكبكـ المحبكب ىك العمـ، كاف العمـ فيكـ ك كاف الحؽ معو، ك كاف الحؽ فيكـ ك 
 كاف المجد معو.

                                                           
 9، الينداكم مصر، ص 2011طبائع االستبداد ك طرائؽ االستعباد،  - 1
 118المصدر نفسو، ص - 2
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جكد العمـ، أما العمـ الذم نحس بحاجتنا إليو، فيظف قـك كؿ مفقكد يفقد بفقد العمـ، ك كؿ مكجكد يكجد بك 
أنو عمـ الصناعة ك ما بو إصبلح مادة العمؿ في الزراعة ك التجارة، مثبل، ك ىذا ظف باطؿ، فإنا لك 

 رجعنا إلى كؿ ما يشككه كؿ منا نجد أمرا كراء الجيؿ بالصناعات ك ما يتبعيا.

 أحمد فارس الشدياق: -4

، فكانت أكؿ صحيفة عربية  1881صدر صحيفة الجكائب بإسطنبكؿ سنة صحفي ك كاتب لبناني أ
مستقمة، انتحؿ المذىب البركتستاني، ما أجبره عمى مغادرة لبناف ك العيش بمصر، ك كانت ركاية الساؽ 
عمى الساؽ أكؿ نصكصو، ك تعتبرىا رضكل عاشكر أكؿ ركاية عربية ،       ك قد ساىـ في صقؿ المغة 

ع شكائب الصنعة عنيا، اتصؿ الشدياؽ ببام تكنس       ك مدحو ك الزمو، ك أسمـ في العربية ، ك نز 
تكنس ك أنشأ في االستانة جريدة الجكائب " أكدع فييا مف فنكف النثر ك عيكب الشعر ك ضركب السياسة 

 1ما ركاه لساف ..... ك تناقمتو برد الشرؽ ك الغرب"

حينا آخر ، ك في ذلؾ يقكؿ: " ك الظاىر أف ساداتنا رؤساء ك قد عرؼ بأسمكبو الساخر حينا ك الناقد  
الديف ك الدنيا ال يريدكف لرعيتيـ أف ينتفضكا، بؿ يحاكلكف ما أمكف أف يغادركىـ متسكعيف في الجيؿ ك 
الغباكة، إذ لك شاؤكا غير ذلؾ الجتيدكا في أف ينشؤكا ليـ ىناؾ مطبعة تطبع منيا الكتب العربية المفيد، 

 عربية أك معربة....." سكاء كانت

 :1908-1863قاسم أميــن  -5

أحد مؤسسي الحركة الكطنية بمصر ، ككاف يعمؿ مترجما خاصا لمحمد عبده بفرنسا، ك قد انتقؿ إلى 
مدرسة الحقكؽ بفرنسا ، دعا إلى تحرير المغة مف التكمفة ك السجع، ك حتى حركات اإلعراب، ك قد أثرت 

و فيما بعد ، حيث دعا إلى تحرير المرأة فكضع كتابو تحرير المرأة سنة رحمتو إلى أكربا كثيرا عمى تكجي
، ك أحدث ضجة عارمة، حيث دعا إلى نزع الحجاب ك االختبلط، ك ثنى عميو بكتاب ثاف بعنكاف 1899

 . 1901المرأة الجديدة سنة 

ك فتاة إال  ك تطاكلكا ك يقاؿ بأنو تراجع عف مكاقفو في حرية المرأة ك قاؿ: " رأيتيـ ما مرت بيـ امرأة أ
عمييا بألسنة البذاءة، ك ما كجدت زحاما فمٌرت بو امرأة إال تعٌرضكا ليا باأليدم     ك األلسف ، يقكؿ في 

                                                           
 . 479تاريخ األدب العربي، الزيات، ص - 1
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كتابو تحرير المرأة: " مضت األجياؿ عندنا ك المرأة خاضعة لحكـ القكة مغمكبة لسمطاف االستبداد مف 
حا لخدمتو مسيرا بإرادتو، ك أغمؽ في كجييا أبكاب المعيشة الرجؿ ك ىك لـ يشأ أف يتخذىا إال  أمرا صال

ك الكسب، بحيث آؿ أمرىا إلى العجز عف تناكؿ كسيمة مف كسائؿ العيش بنفسيا ك لـ يبؽ أماميا مف 
طريقة إال أف تعيش ببعضيا، إما زكجة    أك مفحشة، سمب الرجاؿ ثقتيـ مف النساء، ك اعتقدكا أنيف 

ع إال ذما لخصاليف ك تنقيصا لعقميف، ك تحذيرا مف مكرىف، ك أنا ال أبرئ النساء ، فبل تسم1أعكاف إبميس
 2مف ىذه الصفات،     ك لكف أرل أف التبعية ليست عمييف، بؿ عمى الرجاؿ"

 تطّور النثر في المغرب العربي

ال نجد في الفترة االكلى الحتبلؿ الجزائر في الجانب النثرم سكل كتب قميمة ال تعد حتى عمى األصابع ، 
، في زمف الحاجة ك ما ىك إال تقرير 3مثؿ كتاب المرآة لحمداف خكجة، ك الذم يقرضو النقاد كثيرا 

تاب السعي المحمكد في اجتماعي الطابع ك الصيغة، ك ال يدخؿ في ميداف الكتابة األدبية إلى جانب ك
نظاـ الجنكد لمحمد بف العنابي، ك ىك ذك طابع عسكرم كما يبدك مف عنكانو، فيؿ ىذا كاؼ إلرجاع 

 أصكؿ الحداثة في األدب الجزائرم إلى الصكص األكؿ مف القرف التاسع عشر.

-1848المجاكم ) ك يعزل الفضؿ في اليقظة الفكرية ك النثرية إلى الركاد األكائؿ ، ك منيـ عبد القادر
( فكاف الجذكة األكلى في تخريج أعبلـ الثقافة ك التعميـ، ك في مقدمتيـ )حمداف الكنيسي( أستاذ 1914

-1852عبد الحميد بف باديس، ك كذلؾ المكلكد بف مكىكب ك غيرىـ ، إلى جانب القاسـ الحفناكم 
 ، صاحب كتاب تعريؼ الخاؼ برجاؿ السمؼ.1942

بف أبي شنب الذم كاف مف الذيف تطكر األسمكب األدبي عمى أيدييـ تطكرا ك كذلؾ الدكتكر محمد 
 كاضحا متقدما خطكات عف ذم قبؿ.

ك بالتالي فالقياـ الفعمي لمنثر الجزائرم مرتبط أساسا بالقرف العشريف ك بالعشرينيات مف ىذه الفترة حيف 
قتبست مف االعبلـ مف العبلـ عـ نشاط إعبلمي مزدىر مع المنتقد ك الشياب، كالببلغ، ك ىي صحؼ ا

المشرقي ك تأثرت بو، فصمة الجزائرييف بالصحؼ المشرقية تعكد إلى بداية القرف العشريف حينما بدأ ركاد 
                                                           

 21، ص 2012قاسـ أميف ، تحرير المرأة، مؤسسة الينداكم، مصر - 1
 33المرجع نفسو، ص  2
، ك فيو 22، ص 2009، 2عمر بف قينة: في األدب الجزائرم الحديث تارخا ك أنكاعا ك قضايا، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط- 3

 عشر.يرجع الحداثة النثرية ك األدبية الجزائرية إلى منتصؼ القرف التاسع 
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االصبلح الجزائرييف مثؿ محمد بف مصطفى الخكجة، ك عبد الحميـ بف سماية، ك عبد القادر المجاكم 
 يشيدكف بمجمة المنار العبدكية.

شيخ محمد عبده نفسو عندما زار الجزائر عف احساسيـ المتدفؽ اتجاه المنار قائميف "إننا ك قد عٌبركا لم
نعده مدد الحياة لنا فإذا انقطع انقطعت الحياة عٌنا" ، ثـ ما لبثت أف ظيرت الصحافة المحمية، مثؿ اإلقداـ 

اجتماعية ك دينية ، ك الصٌديؽ ك الفاركؽ، ك أخذت ىذه الصحؼ الكطنية تنشر مقاالت سياسية ك 1920
 .1تيدؼ جميعيا إلى اليقظة ك النيكض ك تختمؼ ليجتيا باختبلؼ كتابيا ك إدارتيا ثكرة ك حماسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12، ص 1980الجزائر -1939-1847محمد ناصر: الصحؼ العربية الجزائرية، - 1
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 المحاضرة التاسعة: المقالة

ال شؾ أف المقاؿ كجنس نثرم منتكج غربي األصؿ، فقد سبقنا الغرب إلى إنجاز المطبعة ثـ إلى 
المقالة ك ال تزاؿ المادة الٌرئيسية لمٌصحؼ، ك ىذا الٌرأم يؤمف البو العديد مف استصدار الٌصحؼ، ك كانت 

الٌنقاد، ك منيـ جرجي زيداف ذم الميكؿ الٌتغريبية، ك أحمد يكسؼ نجـ الذم كضع كتابا ىاٌما في التعريؼ 
 بيذا الفف عربٌيا         ك غربٌيا.

الفف مف جية، ك عمى نسبتو إلى الغرب مف جية ك يكفي ربط المقاؿ بالصحافة كدليؿ عمى جٌدة ىذا   
 أخرل.

فعندما انبثقت النيضة الغربية منذ القرف السادس عشر، بدأ ميشاؿ دم مكنتي       كفرانسيس بيككف، ك 
، ثـ تتابعت المحاكالت مع ريتشارد شيؿ ك 2، ينسجكف ىذا الٌمكف عمى سبيؿ محاكلة فف جديد1ديغك دانييؿ

، لشساعة 3األمر بالٌناقد االنجميزم 'جكنسكف' إلى عٌد المقاؿ أشبو بالٌنزكة العقمية جكزيؼ أديسكف، ك كصؿ
 مساحتو اليكمٌية، ك لعدـ ترٌسـ خطكطو الٌنيائية كجنس نثرم قار.

فقد اشتغؿ الكتبة الغربٌيكف لعقكد، بؿ لقركف حتى ينسجكا ىذا الفف، إال أف الٌتعريؼ الذم كضعو الٌنٌقاد ال 
أماـ فف متكامؿ األركاف، إذ ال يزاؿ  الغمكض      أك عدـ الٌدقة يكتنؼ مفيكـ المقاؿ، لذلؾ يكحي بأٌننا 

 برقت الكثير مف االلتباسات مع أجناس أخرل بالمقارنة مع عصكر سابقة.

فالٌناقد محمد يكسؼ نجـ أقحـ عند تتٌبعو لمسار تطٌكر المقاؿ الغربي تاريخٌيا، أقحـ األمثاؿ ك نصكص 
الدينية القديمة المتمحكرة حكؿ مكضكع كاحد إلى جانب محاكرات الفبلسفة ك تأٌمبلتيـ، مٌما  بعض الكتب

 اصطمح عمى تسميتو بالٌنمكذج الٌساذج.

                                                           
( تأثر باألدب اليكناني ك البلتيني، كاف مف رجاؿ حاشية الممؾ شارؿ التاسع 1592-1533ميشاؿ دم منكنت، كاتب فرنسي )- 1

 عشر ممؾ فرنسا، أٌلؼ كتاب محاكالت، يضـ مقاالت ذات الطابع الذاتي.
 ( فيمكسكؼ ك كاتب إنجميزم.1626-1561س بيككف )فرانسي-
 ( كاتب إنجميزم، كاف كاتبا مكثرا.1731-1660دانييؿ ديغك )-
 .128، ص 1محمد ناصر، المقالة الٌصحفية الجزائية، نشأتيا ك تطكرىا ك أعبلميا/ د- 2
 .76-75، ص1996، دار بيركت1محٌمد يكسؼ نجـ، فف المقاؿ، ط - 3
 كاتب ك سياسي انجميزم، ايرلندم، أصدر صحيفة 1729-1672ريتشارد شيؿ -
 أنشأ صحيفة بإنجمترا 1719-1672جكزيؼ أديسكف، صحفي ك كاتب -
 كاتب ك ناقد ك شار إنجميزم، طٌكر المقاؿ مف .... 1789-1709صمكيؿ جاكسكف -
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ك قد انفتحت شيٌية بعض النقاد العرب فكاكبكا ىذه الٌطريقة، ك انقمبكا يفٌتشكف ميراثنا عف الٌنصكص  
نماذجو التي اقتربت مف فف المقاؿ الحديث، مثؿ رسالة الٌتربيع   الٌنثرية، فكقفكا عند فف الٌرسالة في بعض

 ك الٌتدكير لمجاحظ، ك الرسالة الياشمية لعبد الحميد الكاتب، ك رسالة الصحابة البف المقٌفع.

فيؿ نظر مف كتب المقاؿ في العصر الحديث إلى ىذه الٌنصكص حٌقا لتككف امتداد لحمقة تطٌكر المقاؿ 
إمكاف جنس الرسالة أف يككف إرىاصا لممقاؿ ك ىك أشد ارتباطا بالصحافة ك الكتابة العربي، ك ىؿ في 

 اإلعبلمية.

فيذه الٌرسائؿ ك ما يشابييا مف النصكص كثير، سكاء في العيد األمكم أك العٌباسيػ أك حتى األندلسي،  
عة غربية، ك ال يمكف بؿ حتى في الفترة العثمانية التي سميت بعصر المكسكعات العممية، لكف المقاؿ بد
 اعتبارىا إال أشكاؿ قديمة لمكتابة النثرية بصفة عامة أكثر مف داللتيا عمى فف بعينو.

ك مف أكائؿ مف خاضكا تجربة المقاؿ عربٌيا الٌمبنانٌيكف، ألنيـ كانكا األقرب إلى التأٌسي بعكائد الغرب،  
فة عربية سٌماىا الجكائب، فكاف بالتالي حتى أف األديب المبرز أحمد فارس الشدياؽ ىك أكؿ كاضع لصحي

أكؿ المطٌرزيف ليذا الفف، ثـ تتالت المحاكالت مع ناصيؼ اليازجي، ك رافع رفاعة الطيطاكم، ك مع 
جماعة اإلصبلح التي اختارت المقاؿ طريقا إلذاعة األفكار اإلصبلحية، فتنٌفست أفكارىـ في العركة 

مف خبلؿ الٌشيباء مع عبد  اسٌيةيعبده، ك تتالت نصكصيـ الس الكثقى مع جماؿ الديف األفغاني، ك محمد
الٌرحماف الككاكبي، فكاف لذلؾ الرعيؿ األٌكؿ الٌدكر الٌريادم في تحرير الكتابة النثرية مف رؽ الٌصنعة الذم 

ي، ضٌيؽ الخناؽ عمييا لعقكد طكيمة، فإذا كانت لبناف ىي المنطمؽ لشعمة التنكير الفكرم، ك الٌتحرير المقال
فإف مصر قد ىيئت كؿ األجكاء النتشاؿ المقاؿ إلى ربكع مختمفة مف الببلد العربية، ك سمحت لؤلدباء أف 

 يتكٌسعكا في مختمؼ المكضكعات، الدينية، ك السياسية ك االجتماعية.

ك لمعت أسماء في الفكر ك الفمسفة ك اإلصبلح، ك الكطنية ك حرٌية التعبير، مثؿ أحمد لطفي السٌيد، 
رشيد رضا، أميف قاسـ، ك كمما عنت دعكة في المشرؽ لقيت صداىا في المغرب، فأصبح المقاؿ مدرسة 
تمقف العمكـ ك المعارؼ ك تزرع غيمات التغيير التي تيطؿ بالثكرة أحيانا، فعندما دعا قاسـ أميف إلى 

بلده مف إنكار ك تنٌكر،  ك تحرير المرأة سار الٌطاىر حٌداد التكنسي عمى منكالو ك لقي ما لقيو األكؿ في ب
عندما ىٌزت الدعكة اإلصبلحية األركاف بقيادة عبده ك األفغاني، اىتٌزت الجزائر عمى كقع حممة إصبلحية 



106 
 

مشابية ال تنفي تأثرىا بالدعكة الشرقية، ك نقصد بذلؾ الثكرة الفكرية البف باديس، ك البشير اإلبراىيمي، ك 
 غيرىما.

ا السياؽ، أف المقاؿ العربي تدٌرج في التطكر منذ منتصؼ القرف التاسع عشر ك الحقيقة المعقكلة في ىذ 
ك استقكل في عشرينيات القرف العشريف مع تمتيف أكاصر الثقافة بيف البيئة الغربية ك البيئة العربية، ك 

عية ك .... حٌدة التصادـ أيضا بعدما قذؼ الغرب حطاـ مدينتو الفكرية ك األدبية، فاستقامت مدارسا كاق
ركمنسية عربية، فكانت ىذه المدارس محٌفزات ك مخٌصبات لممقاؿ األدبي بما تركتو مف جدؿ،        ك 

 طرحتو مف تساؤؿ. 

ك عندما ظير الرافعي ك العٌقاد، ك طو حسيف، كاف المقاؿ يستكلي عمى النثر العربي فيكاد يقتصر عميو 
و، ألنو استكلى عمى كؿ مساحة النثر، خاصة مف لكحده، ك حتى القصة لـ يعد بمقدكرىا الٌصمكد أمام

الناحية المضمكنية، ك غزرت المحاكالت مع أحمد أميف، ك أحمد حسف الزٌيات، ك تكفيؽ الحكيـ، ك أحمد 
 حسيف ىيكؿ، ك سيد قطب.

ك انتقمت حرارة اإلصبلح إلى الجزائر ممفكفة في النصكص المقالية، ك تمٌقاىا الجزائريكف بشغؼ كبير،  
مت صحفيـ األكلى بيذه الدعكة، مثؿ الصٌديؽ           ك الفاركؽ، ك ذك الفقار، ك كاف عمر راسـ فحف

ك عمر بف قٌدكر مف أكائؿ مف جٌربكا ىذا الفف الخطير، ك نقمكه بأمانة إلى مف جاء بعدىـ، ك سرعاف ما 
دارس فكرية         ك تحٌكلت ىذه الجيكد الفردية في اإلصبلح ك العناية بالٌصحافة ك المقاؿ إلى م

إصبلحية، تسٌخر األقبلـ، ك تصدر الصحؼ، فالمصمحكف اختاركا جمعية العمماء المصمحيف، ك مف 
خبلليا نشركا صحؼ دينية ك ثقافية، مثؿ الصراط، السنة، ك قبميا المنتقد، ك بعدىا الٌشياب ك البصائر، 

الصحؼ بطابع ديني خالص، مثؿ اببلغ، ك مدرسة الصكفية الحديثة، أك الطرقية، عكفت عمى استصدار 
ك قبميا الٌرشاد...منتسبيف إلى حزب ديني، سٌمكه أنصار السٌنة، أما التغريبيكف، فمـ يككنكا كالمشارقة 
يفكركف بالمغة العربية، بؿ كاف لسانيـ فرنسيا خالصا، ك كانكا يصدركف الصحؼ بمغة العدك، فكاف أدبيـ 

قاالتيـ ممحقة بالنثر الغربي، ك ال غرابة في أف تصبح ىذه الفترة بالٌذات تابعا لمكياف الفرنسي، ك مانت م
لكتابة المقالة في الجزائر، فقد عرفت ببلدنا آنئذ جنس المقالة، فعالجتو بتأنؽ ك تأٌلؽ، فكاف  1العيد الٌذىبي

ميد بف باديس، ك عمى رأس كتٌاب المقالة بأنكاعيا السياسية ك األدبية، ك االجتماعية ك الدينية، عبد الح
محمد البشير اإلبراىيمي في المقالة األدبية، ثـ السياسية، ك كذلؾ تكفيؽ المدني، فرحات بف الدٌراجي، ك 
                                                           

 2/121عبد المالؾ مرتاض، أدب المقاكمة الجزائرم،ج- 1
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الطيب العقبي، ك باعزيز بف عمر، ك أحمد رضا حكحك، ك محمد سعيد الٌزاىرم، ك محمد بكزكزك، ك 
 أحمد بف ذياب.

 تعريف المقــال:

في الطكؿ ك المكضكع، تكتب بطريقة عفكية سريعة خالية مف الكمفة ك الرىؽ، قطعة أدبية نثرية محدكدة 
 .1ك شرطيا األٌكؿ، أف تككف تعبيرا صادقا عف شخصية الكاتب، تعتمد الترٌسؿ ك التركيز

، ك يقؼ األسمكب كحد فاصؿ بينيما، فأما 2ك ينقسـ المقاؿ إلى قسميف، المقاؿ األدبي، ك المقاؿ العممي
ي، فيييمف داخمو األسمكب اإلنشائي االستعراضي الذم يقٌدر البلفظ حٌقو، كما يقٌدر المعنى، المقاؿ األدب

أما المقاؿ العممي فيك يستعرض القضايا العممية بأسمكب عممي مكضكعي ال يعنى بالجماؿ ك ال يمتفت 
 إلى فف .

 لمماؿ، الميـ إال غذا كاف قاؿ جكنسكف، الممٌقب بالدب الكبير'' إف أحدا مف الناس لـ يكتب قط إال طببل
 قاؿ عف الكطنية آخر مبلذ يحتمي بو األكغاد.     أحمؽ ك في ىذا الرأم بخس لغركر اإلنساف"

 :3المقالة عند العّقاد

عمؿ العٌقاد في عدة صحؼ، منيا الدستكر، األىراـ، الببلغ، ك جريدة الجياد، ك قد أٌلؼ أكثر مف مائة 
 سفة ك األدياف ك االجتماع، ك قضايا المرأة، ك العبقريات.كتاب في األدب ك النقد ك الفم

أسمكبو يٌتسـ بالمكضكعية ك الٌطرح العممي ك التركيز، إلى جانب االستقصاء،      ك التمحيص، ك 
مقاالتو شخصانية فردية، تتجٌسد فييا نزعتو الٌذاتية، ك ىك األساس الذم تقكـ عميو المقالة، يقكؿ أنيس 

مشغكؿ بالتفسير النفسي ألم أديب أك زعيـ أك مفٌكر، ك بعد ذلؾ يٌتجو إلى أعمالو  منصكر " العٌقاد
األدبية أك الفمسفية، أما طو حسيف، فيعتمد في الدرجة األكلى عمى النصكص ك الكتب، ك منيا يفيـ 

 .4الشخصية، ك ىذاف منيجاف في الدراسة : التفسير الذىني لؤلديب، ك التفسير الببلغي لؤلديب

                                                           
 77المقالة،ينظر محمد يكسؼ نجـ، فف - 1
 9/195ينظر احمد أميف، فيض الخاطر،ج- 2
بأسكاف، نشأ نشأة عصامية، تقٌمب في بعض الكظائؼ الحككمية، ثـ تركيا ليشتغؿ بالصحافة، تكفي  1889كلد سنة - 3

 مارس 1964/13سنة
 ، أسمكب العٌقاد ألنيس منصكر.2009مارس  10-00060جريد الشرؽ األكسط، عدد- 4
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العٌقاد سمسمة مف الشخصٌيات األدبية  كأبي نكاس، ك التاريخية كمعاكية،         ك الغربية  كتب
كبنجاميف فراكميف، فمف يقرأ كتب العٌقاد ك مقاالتو يراه مفٌكرا فيمكسكفا أكثر منو أديبا، ففي نصكصو 

 النثرية مسحة عقمية ظاىرة، ك كذلؾ في نصكصو الشعرية، ففكره أقكل مف لفظو.

كؿ عنو أنيس منصكر " أعجبني العٌقاد في ىذا الصفاء العقمي، ك ىذا الٌركاء الفني، ىذا الشمكخ يق
اليندسي في مقاالتو، ىؿ كاف العٌقاد ساحرا؟ رأيتو كذلؾ، فيك يخرج بالمعاني مف المعاني ك ال أعرؼ 

محاميا عظيما، ىؿ كيؼ؟ ثـ ىك قادر عمى أف يستدرجنا إلى ما لـ يخطر عمى الباؿ مف نتائج، ىؿ كاف 
 1كاف ميندسا فكريا جٌبارا؟ كاف كؿ ذلؾ...

ك لـ تعجب دراسة العٌقاد البف الٌركمي طو حسيف، فقاؿ '' إنيا ال تعجبني، ألف العقاد يطبؽ النظريات 
النفسية عمى الشاعر، ك يضعو في قكالب جديدة، فقمت لمعٌقاد رأم طو حسيف، فقاؿ ساخرا: ىؿ لك 

الب مف الحرير يككف التفسير صحيحا؟ إف كؿ شيء لو قكاعد ك لو قكالب، ك كؿ كضعت الشاعر في قك 
 .2شيء محسكب في ىذا الككف..

 نموذج من مقاالتــو:

 :3المقال عند طـو حسين

كاتب ك أديب جدلي مصرم عرؼ بتكظيفو المنيج الديكارتي في النقد، كاف أزىريا ثـ صار تغريبيا حتى 
 الٌرافعي بكتاب سٌماه 'تحت راية القرآف' لمٌرد عمى كتاب الشعر الجاىمي.رٌد عميو مصطفى صادؽ 

ك كاف في أدبو متأثرا بالمدرسة الفرنسية تأثرا كبيرا، ك بالٌنزعة التٌاريخية التي أفاد منيا في دراسة األدب  
 العربي القديـ ك الحديث.

ألدب، فحاربكا االنسبلخ الفكرم ك الثقافي، انخرط في صراع مع المحافظيف الممٌثميف لممدرسة التراثية في ا
 ك حاربكا طو حسيف.

                                                                                                                                                                                     

مقاال يقمؿ فيو مف قيمة أنيس منصكر، فرد عميو ىذا الكاتب : ' األستاذ العٌقاد مثؿ كؿ جياز ميكانيكي كبير، لو كتب العقاد مٌرة -
 ماسكرة  ...... ك إف ىذا الذم قالو عٌني قد خرج مف ماسكرتو'

  07أنيس منصكر،  في صالكف العقاد كانت لنا أٌياـ، - 1
   07أٌياـ، أنيس منصكر،  في صالكف العقاد كانت لنا  -2
، لقب بعميد األدب العربي، يعد مف أبرز دعاة التنكير، أك رائد مف ركاد 1973أكتكبر  28نكفمبر، تكفي -15-1889كلد سنة - 3

 التغريب، مف مؤلفاتو، الفتنة الكبرل، دعاء الكركاف، المعٌذبكف في األرض، حديث األربعاء، مف حديث الشعر ك النثر.
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 كتب طو حسيف في الٌصحؼ ك أسيـ في تطكير المقاؿ العربي مف خبلؿ صحيفة السياسة األسبكعية.

 ك يعزل لو أنو رائد الٌسيرة الذاتية مف خبلؿ سيرة األٌياـ، التي كضعيا عف حياتو.

يمح عمى الفكرة، ك يقدـ عمى التكرار إلى جانب الترادؼ،  مف خصائص أسمكب طو حسيف، أنو يطنب ك
ك يعتمد األسمكب الٌسيؿ الممتنع، الٌسيؿ في تراكيبو، الممتنع في استعمالو، ك قد اعتنى باألدب اليكناني 
ك حاكؿ كصمو باألدب العربي القديـ،      ك أراد أف يكٌكف نظرة بيف األدب الغربي الحديث ك األدب 

 اصر، عمى حد تعبير العٌقاد.العربي المع

 

 نموذج من مقاالتــو:

فأٌما أبك العبلء فأمره ال يخمك مف غرابة، فيك أكثر الشعراء شعرا، ك لعٌمو إف كصمت إلينا آثاره كٌميا أف 
يككف أكثرىـ شعرا، ثـ إنو يسمؾ في الشعر طريقة كاحدة ك لـ يقصد بو إلى غاية كاحدة مف غايات الفف، 

ى غايات مختمفة متنٌكعة، كما سمؾ طريقا متمايزة متباينة، فيك شاعر كغيره مف الشعراء ك إنما قصد إل
يصكر  مكاطف نفسو ك أىكائيا، ك يصٌكر عكاطؼ الناس ك أىكائيـ، ك يصكر مظاىر الطبيعة مف حكلو 

ؾ في كما استطاع أف يصٌكرىا، يشارؾ في المدح ك الٌرثاء، كما يشارؾ في الفخر ك الكصؼ، ك كما يشار 
اليجاء إلى حد قريب، ك لكنو يذىب مذاىبا أخرل، فيقكؿ في الفمسفة ك في الفمسفة التي لـ يتعٌكد الشعراء 
أف يطرقكىا، ك ال أف يخصكىا لمٌنظـ، ك يقكؿ في النقد االجتماعي ك الديني، ك يذىب مذىب األلغاز كما 

 1يذىب مذىب الٌرمز
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 المحاضرة العاشرة: القصة

 :المغة في القص

 حركة كرصد مساره تتبع أم األثر قص المعاجـ، مختمؼ في كرد كما العربية المغة في بالقص يقصد
 كنا ما ذلؾ قاؿ ك"( :64) الكيؼ سكرة في تعالى قكلو المعنى ىذا كمف أخبارىـ، بعض كالتقاط أصحابو،

 قصيو ألختو قالت" : یكتعال تبارؾ المكلى يقكؿ ،القصص صكرة كفي" قصصا آثارىما عمى فارتدا نبغ
  ".يشعركف ال كىـ جنب عف بو فبصرت

 الصمة كطيد أنو الظف كأغمب كالركاية، اإلخبار ىك الثاني كالمعنى .أثره كتقصص أثره، اقتص كيقاؿ
 شخص آلثار تتبع – ما نحك عمى – فالقصة األكؿ، بالمعنى

 عميو يقص أف منو طمب أم :استقص :أيضا كيقاؿ قصو، أك ذلؾ كركاية أخباره كتممس أشخاص أك
 اشتقاقيا ارتباطا ترتبط  story باالنجميزية«  القصة» كممة أف إلى اإلشارة إلى بحاجة كلسنا .قصة

 في تعني فإنيا كىكذا .اليكنانية المغة في ذلؾ كمثؿ ذاتيا، المغة فيHistory «خيتار » بكممة كاضحا
 1 .معينة زمنية فترة خبلؿ كسيرىـ األشخاص آثار تتبع منيا المقصكد مجمؿ

 تعريف القصة اصطالحا: 

المسرحية ، في أف ىذه بمثميا الممثمكف عمى  القصة مجمكعة مف األحداث يركييا الكاتب ، كتختمؼ عف
ساليب أمختمفة ، تتبايف  ات انسانيةيك عدة حكادث ، تتعمؽ بشخصأتتناكؿ حادثة  خشبة المسرح، كىي

تتبايف حياة الناس عمى كجو األرض. كيككف نصيبيا في  ر ماعيشيا كتصرفيا في الحياة ، عمى غرا
 2.متفاكتة مف حيث التأثر كالتأثير القصة

يتيح لو االندماج التاـ في حكادثيا،  لى حياة القصة ، بحيثإكميمة القاص تنحصر في نقؿ القارلء 
مر يتيسر لو ، اذا أ بصدؽ التفاعؿ الذم يحدث بيف الشخصيات كالحكادث. كىذا كيحممو عمى االعتراؼ

 3.الطبيعية الخاصة استطاع أف يصكر الشخصيات في حياتيا

                                                           
 27ص   2002فؤاد قنديؿ، فف كتابة القصة، مصر  1
 100، ص2010ينظر حسيف مناصرة، كىج السرد، مقاربات في الخطاب السردم، عالـ الكتب الحديث األردف   2
 08ص  1955يكسؼ نجـ، فف القصة، دار بيركت لمطباعة كالنشر،   3
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الكاقع ، كما تعرضو كتب التاريخ كالسير ، كانما  كالقصة حكادث مخترعيا الخياؿ، كىي بيذا ال تعرض لنا
 صكرة ممكىة منو . كال تفرض في الكاتب، الذم يتجو اتجاىا تبسط أمامنا

ك ما ثبتت صحتو بالكثائؽ أكقكعو فعبل ،  رض عمينا مف الحكادث ما سبؽكاقعية في كتابتو ، أف يع
 الشخصيات ما لو ذكر في سجؿ المكاليد كالكفيات ، كلكف كالمستندات، كال مف

مثؿ ىذه الشخصيات ، في الحياة التي نحياىا  عميو أف يقنعنا بامكاف حدكث مثؿ ىذه الحكادث ، ككجكد
پرتكز عميو فف القاص ، كتنصب عميو  مف الكاقع ، ىي األساس الذمكىذه الصكرة الممكىة ، كنعرفيا
قد تخمد في  إلى ذلؾ، مستطيع أف ينفخ الركح في بعض الشخصيات، التي ك لعمو أف كفؽ ،جيكده

 كثر مما تخمد بعض شخصيات التاريخ .أاألذىاف 

 كعمـ الفمسفة حتى العمكـ، لمختمؼ كمانعة جامعة كدقيقة، محددة تعريفات إلى التكصؿ العمماء استطاع
 يصدؽ الذم 1الدقيؽ التعريؼ عمى تتأبى زالت ال – األدب فييا بما – الفنكف أف إال كاالجتماع، النفس
 تحت االنضكاء مف كيتميز عنيا يختمؼ ما كيمنع  ليا، ينتمي ما كؿ لكائيا تحت كيجمع تماما عمييا

 كخمسيف مائة األحكاؿ أحسف في عمرىا يتجاكز ال الفنكف، أحدث مف كاحدة القصيرة كالقصة .تعريفيا
 تزاؿ فبل ذلؾ كرغـ عاما،

 تستقر أف ليا يرضكف ال المغامرة، بحار في يضربكف كتابيا كاليزاؿ ، كالتجريب التجديد نار عمى تتقمب
 السنيف االؼ رغـ (المسرح) كبيرىا ماداـ الفنكف، مجاؿ في بمستغرب ذلؾ كليس ، نسؽ أك شكؿ عمى
 دمائو لتجديد مختمؼ شكؿ عف جديد عرض كؿ مع لو يبحثكف فنانكه يفتأ ال ميبلده، عف تفصمنا التي

 .األحياف أغمب في كغريبة حديثة بتقنيات

 براعة القاص:

فييا، أك الحرارة التي تفرؽ بيف المكت  ىذا األثر ىك العنصر السائد في القصة ، كىك الطاقة المحركة
 تحديد ىذا األثر بدقة ، كما ال يمكننا تخميف سبب الحياة  كالحياة. كال يمكننا

ىذه الحياة ، فيميز بيف الشجرة المترعرعة الناضرة  القارلء ، مف كلكف الدارس يستطيع أف يرصد مظاىر
حبلـ في رأسو كالشخصيات كاألفكار كاأل كالقاص خالؽ مبدع ، تزدحـ الحكادث، الذابمة الجافة  ، كالشجرة

                                                           
 28فؤاد قنديؿ، فف كتابة القصة ص   1
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كسيادة عنصر ما في القصة، تظير لمقارلء  ينفخ فييا الركح ، لتتحدث بنعمة الحياة اال أف، كال يسعو 
كسيادة البيئة اك الجك ،  االشكاؿ التالية ، كىي : سيادة الحكادث ، كسيادة الشخصية ، في شكؿ مف

ما أاصر . مف ىذه العن يخرج القصة الناجحة ، كقد غمب عمى نفسو عنصر كسيادة الفكرة. كال بد مف أف
في ابراز احد ىذه العناصر ،  الحكادث كالشخصيات كاألفكار ، فمعنى ذلؾ أف الكاتب اخفؽ اذا خرج مف

مف جميع  و نفسوياحس بانو خرج مف القصة ، كىك يتذكر شيئا ممؾ عم كفي تغميبو عمى غيره . كلكنو اذا
عاـ، كانتظـ حكادثيا كشخصياتيا ك كشغؿ جك القصة ال سر لبو،أحساسو كتفكيره ، ك إجكانبيا، كاستأثر ب

ابرزىا بما لو مف قدرة عمى  فمعنى ذلؾ أف القاص استطاع أف يرسـ لنا صكرة مف الكاقع ، مشاىدىا،
 لكانيا ، مف زحمة الحكادث كالشخصيات، التي تعرضياأخطكطيا ك  التعبير المصكر المحكـ ، كاختار

 1عمينا الحياة االنسانية التي تحيط بنا .

 رسم األحداث:طريقة 

طريقة سيمة مبسطة . فيك يرسـ المشاىد ،  ، يعمد الى2كلكي يحقؽ الكاتب السيطرة كالبركز لمحادثة
 تدكر فييا األحداث ، بحيث تصبح ككأنيا ستارة مف ستائر كيصؼ المكاقع التي

النطاؽ ، يسيؿ صكرة ممكمة األطراؼ ، ضيقة  ك القارلءأالمسرح الخمفية ، كؿ فائدتيا انيا تقدـ لممشاىد 
تمخص لمقارلء المحيط الذم تتحرؾ  كؿ نظرة . كىذه الصكرة السريعة المكجزة ،أكاستيعابيا مف  ادراكيا

كتشتيت  ،ئبيف ربكع األحداث. كبيذا يتقي الكاتب تكزيع انتباه القار  ما يعنيو مف فيو الحكادث ، كتتقمب
كاسعة الزاخرة ، كيتيح لو أف يركز اىتمامو عمى ال الو ، بقراءة األكصاؼ المسيبة ، كمشاىدة المكحاتيخ

حداث ، كتفريقيا عمى الصكرة العامةكفي ىذا النكع مف القصص، ال يأبو الكاتب لتصكير األ تكديس
ىذا األمر ، أف يقدـ لمقاری، سمسمة  كرسـ الشخصيات، كتمثيؿ الفكرة، بطريقة كاقعية حقيقية. ككؿ البيئة،

بعضيا برقاب بعض، كتؤدم  داث المثيرة ، كالعكاطؼ المتأججة ، التي يأخذالحرجة ، كاالح مف المكاقؼ
 في النياية إلى خمؽ األثر المطمكب .

 عناصر القصة:

 الشخصية:

                                                           
 12يكسؼ نجـ، فف القصة ص   1
 .70ػص 2018ينظر طرائؽ تحميؿ السرد األدبي، دراسات، منشكرات اتحاد كتاب المغرب   2
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ال  حداث،أ المحكر الذم تدكر حكلو ، ككؿ ما يحدث في القصة العنصر األىـ في القصة ، كبيذا تككف
ضكاء كاشفة عمى ألكاف جديدة، كيمقي أب في تمكينيابد مف أف يمسيا مف قريب أك مف بعيد ، كيؤثر 

القصة ، فبل يدلي  غكارىا. كفي بعض األحياف يؤخر الكاتب نقطة االنطبلؽ فيأ عماؽأسرارىا، ك أمكامف 
إلى القارلء بشيء عنيا ، حتى تبرز الشخصية،كتحسر بيدىا المثاـ عف الحكادث ، كتبدأ في تشقيقيا 

 تمك األخرل . كىذا  الكاحدة

ينا خصائصيا كميزاتيا ، بالى تحميميا بدقة ، م كقد يمفت الكاتب النظر الى احدل شخصياتو ، حيف يعمد
ال يدع لمقاری، مجاال  نوإيا، حتى يكتصرفاتيا ، ال يترؾ صغيرة كال كبيرة اال كيحص خبلقياأكاصفا 

 1.لممشاركة الذىنية

 القارئ وفيم القصة:

ساسية التي ف يسعى إلى اكتشاؼ الخطة األأ طبيعة التطكر في القصة،الذم يريد أف يتفيـ  ئكعمى القار 
 ف يممس بيديو ، ذلؾ النسيج المحكـأكال، كبيذا يستطيع أ رسميا الكاتب ليا

ف يتصكر تمؾ الحدكد أك  ،اختارىا الكاتب الذم يجمع بيف الشخصيات كالحكادث، في البيئة الخاصة التي
 كال بد لكؿ قصة مف أف تبدأ في مكاف معيف،في داخميا .  التي ستتحرؾ القصة

بكضكح  ئكصكرىا، ليقدميا لمقار  كاف تنتيي عند نياية معينة. كالكاتب يختار بعض مظاىر الحياة
 اذا لـ تقع عيناه عمى طريؽ سيؿ، يسير عميو في ثقة ،ئكجبلء؛ ألنو يعمـ أف القار 

ال بد لمكاتب مف أف يجمع  كبعبارة أخرل، فيكاطمئناف ، سرعاف ما يمني بالممؿ كالفتكر ، كيمقي عصاه 
 حتى يستطيع القارلء أف يتتبعيا بشكؽ ك نيـ، دكف أف يعاني مادتو في كحدة منسجمة متماسكة ،

 صعكبة ما ، في تفيميا كرصد احداثيا، كفي الغالب تككف ىذه

 قصصي .الحياة ، ككحدة العمؿ ال الكحدة ، كاحدة مف ثبلث ، ىي : كحده الحادثة ، ككحدة

جزاء القصة ، كىذه الحكادث ، التي أتستقطب عمييا  ما النكع األكؿ ، ففيو تككف الحادثة ىي الكحدة التيأ
 السرد القصصي ، قد تقع لشخص كاحد ، كلكنيا تتكالى عميو ، ينتظميا

                                                           
 18يكسؼ نجـ، فف القصة ص   1



114 
 

 1.ية لمثالثةبكلى كسبلؤل دكف أف ترتبط برابط السيمية ، فبل تككف الحادثة الثانية نتيجة

ىذا ما يختص بالمادة األكلية لمقصة.  القصص،  ا تككف الحكادث غير متماسكة في ىذا النكع مفكىكذ
 طريقة المعالجة الفنية، فالقصة ، ميما كاف نكعيا ، ىي في حقيقتيا نكع مف الحكاية ما حبكتيا، كىيأ

 كليذا عمينا بعد قراءتيا أف نتساءؿ : ىؿ الحكاية ، كحكاية ،

كانت كذلؾ ، ىؿ استطاع الكاتب أف يقصيا  حؽ المجيكد الذم بذؿ في قصيا فاذاطريفة كمشكقة، كتست
 م ىؿ استطاع أف يسردىا ، دكف أف يفسد تسمسمياأكافتنانو  عمينا ببراعة

أم ىؿ حافظ عمى  ،المكاضع األخرل بالحشك كاالسياب في بعض المكاضع، كبالحذؼ كااليجاز في
كيعتمد البلحؽ منيا عمى  كانت الحكادث تتابع منسابة دكف تمكؤ،السرد، كىؿ  التناسب كالتناسؽ اثناء

 2.ىذا ، فمعنى ذلؾ أنو استعمؿ حقو في االختبار كالتنسيؽ اذا نجح الكاتب في تحقيؽ كؿ ،السابؽ

 البناء في القصة:

 صةالبناء ىك الشكؿ كىك ما يطمؽ عميو أحيانا المعمار الفني... كيمكف أف يككف المعمار الفني في الق
يجعؿ أحيانا مف نقط التقارب أك التماثؿ  مماثبل لو في الركاية، لكف حجـ الركاية كطكليا كاتساع عالميا

بنظرة كاسعة تحتكيو  بعض الدارسيف ، ربما لصعكبة احتكاء العمؿ الركائي الكبير أمرا متعذرا في نظر
 يالكم الجزئية، كال يتبيف ذلؾ التصميـ ىبالقطع قادرة عمى تصكر البن كتتصكر بنيتو الشكمية العامة، لكنيا

كسكؼ يكشؼ الحديث عف عناصر القصة القصيرة  إال في الركايات الناضجة كالمميمة لكبار الكتاب.
بكصفيا مفتاح العمؿ في أغمب  يخص عنصر البناء عف أىمية البداية مثبل في القصة القصيرة فيما

كممة، كمعيا يشرع  لمحدكد، ألف القصة يبدأ بناؤىا مع أكؿاألساسية ليذا العالـ ا االنطبلؽ جكانبو، كنقطة
 3.الكاتب في االتجاه مباشرة نحك ىدفو

 خصائص القصة:

عمى مدل قرف كنصؼ قرف منذ جكجكؿ  ساىمت آالؼ القصص القصيرة التي أبدعيا كبار الكتاب
إلييا خبرة الكتاب  تحديد الخصائص األساسية لمقصة القصيرة، كىي التي أفضت ( فيۺ۹۰۸ – ۹۰۸۱)
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 عمييا. النقاد كالباحثكف، كحاكلكا خبلؿ نقكدىـ كدراساتيـ التأكيد كدلت عمييا أثارىـ القصصية كاستشفيا
ىذه الخصائص يحكؿ دكف اعتبارىا قصة،  كىذه الخصائص مف األىمية بحيث إف افتقاد أم قصة ألحد

األجزاء  نكضح. غير العناصر، التي ىيكما س –كالخصائص  عمى أنيا شيء أخر. كينظر إلييا بالتالي
كلغة.. إلخ، عمى أف جميع ىذه العناصر البد أف  التي تتككف منيا القصة، مف شخصيات كأحداث كبناء

في رسـ مبلمح القصة  تشكيؿ الخصائص المميزة لمقصة، كعجز أم عنصر عف اإلسياـ تشترؾ في
لمقصة  البعض في تعداد الخصائص األساسية كأثرىا. كقد يبالغ الفنية سكؼ يقمؿ بالقطع مف نجاحيا

 1القصيرة ، لكننا ال نحتسب إال ثبلث خصائص فقط.

 .الكحدةأىميا 

كقد اىتدل إلييا الكتاب مبكريف، كألح عمييا  تعتبر الكحدة أىـ خصائص القصة القصيرة عمى اإلطبلؽ
 كالتزميا بحذؽ تشيككؼ كمكباساف، كالتزاؿ ىذه الخصيصة إدجار آالف بك،

الصياغة الفنية لمقصة القصيرة، ال يمتـز بيا  حتى اآلف كربما في المستقبؿ أيضا مبدأ جكىريا مف مبادمء
خاطره، أم عندما يتكقؼ  األكلى مف قصتو فقط، بؿ إنيا تبدأ منذ بزكغ الفكرة في الكاتب مع السطكر

االلتفات  القصة كبنائيا كال يبدأتمثؿ قالبا كمنيجا لمتفكير في مبلمح  أماـ لقطة إنسانية معينة، إذ إنيا
 إلييا عند بدء كتابة القصة أك أثناءىا.

فييا يكاد يككف كاحدا .. فيي تشتمؿ عمى فكرة  كمبدأ الكحدة ، يعني فيما يعني الكاحدية، أم أف كؿ شيء
 .حدثا كاحدا، كشخصية رئيسية كاحدة، كليا ىدؼ كاحد كاحدة كتتضمف
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 الرواية: المحاضرة الحادي عشر

 أىمية الفن الروائي:

مثمت الركاية العربية حضكرا متميزا، كما كنكعا، كظير ركائيكف نذركا أقبلميـ لمركاية، كحظكا بجميكر 
كاسع مف القراء، حتى إنيـ أحدثكا في الذكؽ العربي نمك كتطكر إذ رسخكا فيو تذكؽ الركاية، كاإلقباؿ 

براىيـ الككني عمييا، كنذكر منيـ نجيب محفكظ كجماؿ الغي طاني كعبد الرحمف منيؼ كالطيب صالح كا 
 كحنا مينة كنبيؿ سميماف كعبد الكريـ

ناصيؼ كالطاىر كطار كرشيد بكجدرة كتكفيؽ يكسؼ عكاد كفاضؿ السباعي كغادة السماف كأحبلـ 
سماعيؿ فيد إسماعيؿ ككليد إخبلصي كعبد النبي حجازم كىاني الراىب ك  مستغانمي كليمى العثياف كا 
ياسيف رفاعية كأديب نحكم، كغيرىـ كثير . صاحب ىذا النيكض المتميز لمركاية العربية نيكض مماثؿ ال 
يقؿ عنيا تقدـ ىك نيكض النقد العربي الركائي، كتشكمت مكتبة نقدية عربية تيتـ بالركاية، مف أبرز 

جيب التبلكم أعبلميا جكرج طرابيشي كسمر ركحي الفيصؿ كحساـ الخطيب كسعيد يقطيف كمحمد ن
 كحسف بحراكم كمحمد كامؿ الخطيب كمحيي الديف صبحي كغيرىـ كثير.

كتنكعت االتجاىات الركائية خبلؿ القرف العشريف مف ركمانتيكية كاجتماعية ككطنية ككاقعية كأسطكرية 
كتاريخية، كلكف برز في أكاخر القرف الماضي اتجاه كحيد ما يزاؿ مستمرة إلى اليكـ حتى طغى عمى 

تأليؼ الركائي، ىك االتجاه نحك التاريخ كتحكيؿ الركاية إلى مسمسؿ تمفزيكني كال سيما الركاية التاريخية، ال
كاىتماـ بعض الركائييف بكتابة الركاية بقصد تحكيميا إلى مسمسؿ تمفزيكني بؿ انصراؼ بعضيـ إلى 

 1الكتابة لمتمفزيكف مباشرة.

 الشخصية في الرواية:

القكؿ إف الشخصية ىي العنصر األكثر أىمية في الركاية ، فإذا كاف القصة، أك  لعمو ليس مف المبالغة
الحكادث التامة ذات البداية كالعقدة كالنياية ىي محكر الركاية، كعمييا تبنى الحكاية، فإف الشخصية ىي 
 التي ستقكـ بالقصة، كىي التي ستؤدم الحكادث، كعمى ذلؾ فالشخصية ىي العنصر األكثر أىمية في

 الركاية.
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كالشخصية في الركاية ىي شخصية فنية مستكحاة مف شخصية أك شخصيات في الكاقع. كلكنيا ليست 
ىي نفس تمؾ الشخصية التي في الكاقع، فالشخصية في الركاية ىي نتاج مككنات كقكل كثيرة متفاعمة 

أك مف أشخاص في ينتج عنيا الشخصية الركائية، كيتـ بناؤىا بكساطة المغة، فيي مستكحاة مف شخص 
الكاقع، كىي نتاج معايشة األديب المبدع لمكاقع، كخبرتو، كمعرفتو بالناس، كرؤيتيـ كمعايشتيـ كالسماع 
منيـ، ىي نتاج انفعالو بكؿ ما يرم كيسمع كيحس، كىي نتاج قراءاتو كثقافتو، كىي نتاج رؤيتو لمعالـ 

كرغبتو في قكؿ شيء معيف يريد أف يكصمو  كفيمو لمحياة كمكقفو مف المجتمع، كىي نتاج تخيمو أيضا،
إلى القراء، كىي نتاج مقكلة أك فمسفة أك مكقؼ أك رؤية يريد أف يعبر عنيا، كعمى ىذا الشخصية في 

 1الركاية شخصية مركبة، كىي نتاج قكم كعناصر كمؤثرات كعبلقات كثيرة منكعة متفاعمة فيما بينيا.

 المكان والواقع:

ف المكاف في الركاية أيا كاف شكمو ليس ىك المكاف في الكاقع الخارجي، كلك البد مف االتفاؽ عمى أ
أشارت إليو الركاية، أك مف عناصرىا الفنية. إف المكاف في الركاية ىك المكاف المفظي المتخيؿ، أم المكاف 

 2الذم صنعتو المغة  ألغراض التخييؿ الركائي كحاجاتو.

متمقي، كليس في العالـ الخارجي، كىك مكاف تستثيره المغة، مف إف المكاف في الركاية قائـ في خياؿ ال
خبلؿ قدرتيا عمى اإليحاء، كلذلؾ كاف البد مف التمييز بيف المكاف في العالـ الخارجي ليست ىي كالمكاف 

 في العالـ الركائي

ذا كانت نقطة انطبلؽ الركائي في التقاليد الكاقعية ىي الكاقع، فإف نقطة الكصكؿ العكدة إلى عالـ  كا 
الكاقع، إنيا خمؽ عالـ مستقؿ، لو خصائصو الفنية التي تميزه عف غيره كعندما يستعيف الركائي بكصؼ 
نما يسعى إلى تصكير المكاف الركائي، كأم مطابقة  المكاف أك تسميتو، فيك ال المكاف ىالخارجي، كا 

 صؼ إال إلثارة خياؿ المتمقي.بينيما، ىي مطابقة غير صحيحة، كما استعانة الركائي بالتسمية اك الك 

يسعی الركائي مف خبلؿ المكاف إلى تصكير األحداث، ففي الركاية التقميدية يظير المكاف مجرد خمفية 
تتحرؾ أماميا الشخصيات أك تقع فييا الحكادث، كال تمقي مف الركائي اىتماما أك عناية، كىك محض 
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ف معبرا عف نفسية الشخصيات، كمنسجما مع رؤيتيا مکاف ىندسي. كفي الركاية الركمانتيكية يظير المكا
 1لمككف كالحياة.

 وظيفة الخيال والصراع في الرواية:

، في حيف أنيا ال تتطمب نياية  2لكف البداية في القصة تحمؿ في اندفاعيا الكثير مف رؤية العمؿ كركحو
اليزابيث باكيف. كلعؿ عنصر محددة كنياية الركاية التي كثيرا ما تككف اضطرارية كمصطنعة فيما تقكؿ 

الصراع الذم تزخر بو الركاية يشارؾ في إحداث التبايف النسبي بيف البناء في الركاية كالقصة، ذلؾ 
الصراع الذم يتطمب حركة كتطكرا مف حالة إلى أخرل، كنمكا عمى نحك مف األنحاء يقتضى التنكع في 

كار كمكنكلكج كغيرىا مف الكسائؿ التي يشكؿ بيا األساليب الفنية، كىي لحـ البناء كتجسيده في سرد كح
القاص بنيتو الفنية، كيصيغ مادتو في صكرة مبتكرة كجديدة، أك ما يفترض أف تككف كذلؾ. كرغـ كؿ 

 األسباب التي تتكفر لمركاية كتفضي إلى قدر كبير مف االحترافية.

ارة خياؿ المتمقي، كالتأثير فيو، أم إف كلمخياؿ كظيفة أخرل مختمفة كمية، كىك التخييؿ، أم القدرة عمى إث
 الركائي يتخيؿ القراء، كيتخيؿ الطريقة التي سكؼ يتمقكف بيا عممو،

كيتخيؿ كيؼ يمكنو أف يؤثر فييـ كيكصؿ إلييـ ما يريد، كىنا تبدك الشخصية مستكحاة ال مف شخص أك 
يريد المؤلؼ أف يكصؿ  مف أشخاص في الكاقع فحسب، إنما ىي مستكحاة أيضا مف أشخاص افتراضييف،

، كىنا أيضا تبدك الشخصية في الركاية معبرة عف حاجة المجتمع، كمعبرة عف قيـ كمفاىيـ 3إلييـ عممو
قائمة في المجتمع، كمعبرة عف قيـ كمفاىيـ أخرل يحتاج إلييا المجتمع، كمعبرة أيضا عف شريحة مف 

ا يرل لكسياف غكلدماف، كىذا يدؿ عمى أف المجتمع في حالة أك مكقؼ أك مرحمة، كممثمة تطمعاتيـ، كم
التعبير عف الكاقع ليس عممية آلية ميكانيكية كالتصكير الفكتكغرافي، كما يدؿ ىذا أيضا عمى التعقيد في 
طبيعة الشخصية، كعمى ىذا فإف الخياؿ كالكاقع ليسا عمى طرفي نقيض، إنما ىما قكتاف متداخمتاف كؿ 

القكؿ إف الخياؿ ىك القكة األساس التي تقكـ بخمؽ الشخصية، إذ لكال  منيما تعضد األخرل، بؿ ال بد مف
الخياؿ لما أمكف فيـ الكاقع نفسو، كال معرفة الناس كال اختبارىـ، كما الحياة في حد ذاتيا إال كجكد يتخيمو 
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كاقعا  اإلنساف كيسعى إلى تحقيقو، كىذا نفسو ما تفعمو الركاية، إذ تبني عالما في الخياؿ يظنو القارئ
 1متحققا لما فيو مف صدؽ إنساني.

 الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية:

لقد شاعت المغة الفرنسية بالمغرب العربي أثناء الحقبة االستعمارية عندما اعتبر الفرنسيكف المغة العربية 
كالنحك كلـ تتح الفرصة بالجزائر أجنبية فمـ يسمح ليـ بتعمميا إال في المدارس القرآنية مع شيئ مف المغة 

لمف يريد مكاصمة الدراسة بيا اال الذىاب الى الزيتكنة بتكنس أك القركييف بفاس، ما يعني أف المغرب 
كتكنس كانا يشيداف حصانة عربية في مكاجية حممة الفرنسة، فيما كانت الجزائر غارقة في لغة العدك 

شكؿ مبكر بالجزائر قبؿ القطريف الشقيقيف مع ككاف ذلؾ دافعا لظيكر الركاية المكتكبة بالفرنسية ب
 .استمرارىا في النضكج دكف انقطاع

فشيكع الركاية مغاربيا يعني نجاح فرنسا في فرض ىيمنة لغتيا كلجـ المغة العربية لجما يكاد يككف شبو 
صدره نيائي، كىذه الحقيقة جاءت عمى ألسنة مف يكتبكف بالفرنسية فمالؾ حداد مف خبلؿ المقاؿ الذم أ

يقكؿ   LES ZEROS TOURNENT EN ROND بعنكاف: األصفار تدكر في فراغ 1961سنة 
متأسفا:" في الثانكيات تعمـ العربية كتتعمـ  كمغة أجنبية كتعمـ الفركع األخرل كالعمكـ كالرياضيات كغيرىا 

  « بالمغة الفرنسية، لقد كانت لغتنا منفية في دارىا

سنة   ZOHRA LA FEMME DU MINEUR زىراء إمرأة المنجميفأكؿ عمؿ جزائرم بالفرنسية ىك 
لعبد القادر حاج حمك كقبميا بخمس سنيف ظير عمؿ ركائي أقرب الى السيرة الذاتية بعنكاف:أحمد  1925

عندما ظيرت ركاية ياسمينة لتيكدكر  1922بف مصطفى القكمي لمقايد بف الشريؼ كبتكنس تعكد الى سنة 
مف أبناء الجالية الييكدية التكنسية كبالمغرب يرجح ظيكرىا الى سنة   théodore valensi فاالنسي
 ternies عندما كتب شاط بف عزكز ركاية أقرب الى السيرة الذاتية بعنكاف زخارؼ باىتة 1932

mosaiques   

، لكنيا أما في الجزائر فإف تيار الكتابة الركائية لـ ينقطع  منذ انطبلقو في العشرينيات مف القرف العشريف
كانت متمبسة بفف السيرة ما جعؿ بعض الدارسيف يغيب ىذه األعماؿ مف خانة الركاية كىي معضمة يقؼ 
عندىا مف ىك بصدد دراسة الركاية المغربية عامة كيضيؼ إلييا الباحث أحمد منكر أمرا آخر ىك عدـ 
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السيرة الذاتية أك قؿ ىي أقرب النضكج الفني لتمؾ المحاكالت البكر فالركاية المغاربية نشأت كفي رحميا 
لمسيرة الذاتية منيا لمركاية كاألمر الثاني انعداـ حركية االبداع مما يجعؿ مف العمؿ الريادم فعبل معزكال 

 .غير مؤثر
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 المحاضرة الثانية عشر: المسرح

 تاريخ نشأة المسرح:

يقصد  الغنائي، مف اليجاء أك التراشؽ بالشتائـ الذم كاف فرديا، نشأت المسرحية أو )الدراما( من الشعر
يعالج فيو الشاعر مكاطف النقص، أك ما  فيو الشاعر النيؿ مف شخص بعينو، ثـ ارتقى فأصبح جماعيا،

أك )الككميديا( ككانت أعمى مقاما مف اليجاء الممياة نشأت  يثير  الضحؾ في النقائص العامة، كحينئذ
التي  ،أناشيد الفرح والسرور اجتماعي عاـ، كطابع ديني، ألف أصميا يرجع في بدئو إلى بعألنيا ذات طا

كالخصب كالنماء، كفي ىذا  يتغنى بيا اليكناف في أعيادىـ بآليتيـ كبخاصة أعياد )ديكنيسكس( إلو الفرح،
 كقة أك الككرس.ككانكا مف الرجاؿ الذيف يسمكف الج الغناء كانكا يمرحكف مع النظارة، كيسخركف منيـ،

أما المأساة أك )التراجيديا( فقد نشأت كتطكرت عف أشعار المديح ككاف ليا طابع ديني عاـ؛ ألنيا ترجع 
في األصؿ إلى أناشيد دينية غنائية تنشدىا الجكقة في أعياد )ديكنيسكس( لمدحو كاإلشادة بصفاتو، ثـ 

ناشيد طابعا مسرحيا عاما بالتدريج. كقد صارت تضيؼ لمدحو مدح أبطاؿ آخريف، كبذلؾ اكتسبت ىذه األ
كانت تعتمد أصبل عمى الطابع الغنائي لمجكقة، كتقتصر في بادئ أمرىا عمى ممثؿ كاحد مع أفراد 

 الجكقة.

كأرسطك أكؿ مف نبو إلى أف الجكقة ليست ليا طابعا مسرحيا إال بمقدار ارتباطيا بالحدث، كلذلؾ مدح 
ؿ مف أىميتيا، كزاد مف عدد الممثميف، مف ممثؿ كاحد، إلى اثنيف، الشاعر )أسخيمكس( بأنو أكؿ مف قم

 1كجعؿ المكانة األكلى لمحكار، فكاف حقا أبا المأساة اليكنانية.

 كبذلؾ تفرعت المسرحية أك الدراما اليكنانية إلى نكعيف:

نقائص الممياة أك الككميديا: كقد نشأت نتيجة لتطكر اليجاء الفردم الذم صار جماعيا يعالج ال -2
 ؽ.ـ(. 450-387كالعيكب العامة كمف أشير أعبلميا اليكنانييف )ارستكفانس

المأساة أك التراجيديا : كقد نشأت نتيجة لتطكر المديح الفردم الذم صار جماعيا، كطبع بالطابع  -2
 ؽ.ـ( 405-490المسرحي العاـ كمف أشير أعبلميا )سكفكکميس 

 أصول المسرح العربي:
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 التأصيؿ محاكالت كبيف العربي المسرح بدايات بيف حميمة عبلقة ىناؾ العربي لممسرح التأصيؿ محاكالت
 االقتناع كؿ اقتنعكا قد كالمبدعيف النقاد فبعض أخرل، جية مف بحثنا مكضكع كبيف كبينيما جية، مف لو
 انتيى حيث مف – كالفنية النقدية إبداعاتيـ في – انطمقكا لذلؾ إلينا؛ كافد جديد فف ىك المسرحي الفف بأف

 بتاريخ يميؽ ال العربي األدب عمى بفضمو كاالعتراؼ الغربي لممسرح اإلذعاف أف كجدكا فقد اآلخركف،
 عربي، مسرح كجكد في القديـ األمؿ يحققكا كي العربي المسرح تأصيؿ إلى دعكا ىنا كمف. األدبي العرب
 شكؿ عف بعيدا كجديد أصيؿ عربي بمسرح لمخركج القديـ كبيف المبدع بيف عبلقة إقامة: أخرل كبعبارة

 .المسرح كمضمكف

 جانبيا أما. الستينيات أكائؿ منذ العربي المسرح في التجديد أك التأصيؿ محاكالت أف بالذكر الجدير كمف
 المحاكالت ليذه إشارة كأقدـ كاإلبداع، النقد حيث مف التنظيرم الجانب بو حظي بما يحظ فمـ التطبيقي

 1.المعاصر المصرم المسرح في العربي التراث أثر تحت فييا قاؿ الحكيـ، لتكفيؽ كانت

ذا  كنؤرخيا العربية الريادة المسرحية لنكؽ مصر عرفتيا التي العربية المسرحية العركض إلى الكلكج أردنا كا 
 فإشكالية عمييا؛ المانع القاطع الدليؿ لعدـ كجكد كبيرة؛ إشكالية في سنقع الميـ؛ العربي القطر ىذا في
 العربي لممسرح صنكع يعقكب ريادة في تتمثؿ ألنيا اآلف، حتى لـ تحسـ – عنيا كتب ما رغـ الريادة ىذه
لصاقيا – ذكرىا مف يخمك ال التي تمؾ الريادة مصر، في عف  يتحدث مسرحي كتاب أم – بصنكع كا 

 كاألبحاث كالدراسات العممية الرسائؿ عف ناىيؾ العربي، أك المصرم المسرح تاريخ

 كاحد باحث يظفر مصر، لـ في العربي لممسرح كريادتو صنكع حكؿ الكتابات مف اليائؿ الكـ ىذا كرغـ
 الجميمة، ىيبلنة» مسرحية الطيطاكم بيد عرب صيغت ريادة ألنيا الريادة؛ ىذه يؤكد بدليؿ – اآلف حتى
 النيؿ كادم مجمة صراحة ذلؾ ذكرت كما أخرل، قطقا تياترية أيضا ترجـ كما إسماعيؿ، الخديكم مف بأمر
 . نشرت عندما المسرحية غبلؼ عمى الطيطاكم ذكر اسـ عدـ مف الرغـ عمى كذلؾ ـ،۹۰۸۹ عاـ

 مف الرائد منتظمة، ىذا بصكرة عربية مسرحية عركضا أقاـ الذم مصر، في العربي المسرح رائد ىك مف
 إيجاده اليسير

لى إليو كاإلشارة  ممف أك كرأكا عركضو، كعايشكه شاىدكه ممف لو المعاصريف كتابات قرأنا لك ريادتو كا 
 المنشكرة بكتاباتو االستئناس ناىيؾ عف كتاريخو، المسرح في المتخصصيف مف أك الثقات، مف عنو سمعكا
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 النقاش خميؿ سميـ ىك الرائد ىذا. اآلف باحث حتى أم عميو يردىا لـ كتابات كىي الريادة، ىذه عف
ليؾ المبناني،  ترجـ مصر إلى الحضكر النقاش خميؿ سميـ عـز عندما :ريادتو عمى المنشكرة األدلة كا 
 إسماعيؿ الخديكم سيخدـ أنو: مقدمتيا في قائبل ـ،۹۰۸۸ عاـ بيركت كنشرىا في «مي» مسرحية

 .«المصرية األقطار إلى العربية المغة في فف الركايات بإدخاؿ»

 مشككؾ في ريادة أنيا – نظرم كجية مف – مصر في العربي لممسرح صكع ريادة حكؿ األمر خبلصة 
 كمذكراتو، كلـ صكع أقكاؿ عمى فقط اعتمدكا مصر في كمسرحو صنكع عف كتبكا مف جميع ألف أمرىا؛
 محمد كاف كربما 1المسرح. ىذا عف منشكر «كاحد سطر» عمى الحصكؿ في اآلف حتى باحث أم ينجح

 أكائؿ مف باعتباره – كاألدبية المسرحية قيمتو عمى تأكيدا منا يحتاج ال الفذ المسرحي الكاتب مكريت
 عاـ القائؿ فيك كتاريخو األدب مجاؿ في المرمكقة التيمكرية األسرة أعبلـ كأحد المسرحييف، الكتاب
 إسحاؽ كأديب النقاش أمثاؿ السكرييف فضبلء مف قكـ بو جاءنا مف كأكؿ...  التمثيؿ أتانا: »ـ1919
 كلقد...  كالخياط

 14.« مصر في التمثيؿ فف بأيدييـ كأنشئكا...  كبيرا نجاحا الفف ذلؾ أساس بناء في نجحكا

 أكؿ النقاش سميـ المرحكـ» إف: ـ۹ۺ۹۱ عاـ مطراف خميؿ قكؿ نغفؿ أف – المقاـ ىذا في – نستطيع كال
 نني أك ۹۸ ،«الحككمة كبيف بينو باتفاؽ بمصر لمتمثيؿ فرقة أنشأ مف

 فكاف السكرية، الفرؽ بعض مصر عمى تفد بدأت: »قاؿ عندما ـ1934 عاـ باشا شفيؽ أحمد شيادة جانبا
 .«النقاش سميـ فرقة:  ىي الفرؽ ىذه كأكلى األىمي، العربي المسرح منشأ ذلؾ

 :الغنائي المسرح 

 منتظمة مسرحية عركضا تقدـ عربية مسرحية فرقة أكؿ ىي النقاش سميـ فرقة أف لنا يتضح سبؽ كمما
 أبك: العركض ىذه كمف ـ،1879عاـ اإلسكندرية إلى لبناف مف قدكميا منذ مصر، في العربية بالمغة
 ذلؾ خبلؿ فمف. كعائدة كالكذكب، الرشيد، كىاركف كىكراس، كمي الحسكد، كالسميط المغفؿ، الحسف
 إلى العربية بالمغة المسرح إدخاؿ عمى اقتصرت بأنيا مصر في الفنية النقاش سميـ رسالة تحديد نستطيع
 ىذه أف كالمبلحظ المكضكعات متنكعة – معرب أك مترجـ معظميا – مسرحيات خبلؿ مف مصر،
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 النقاش سميـ ألف مصر؛ في رائدا غنائيا مسرحا تمثؿ أال القدر شاء غنائية قطعا تشتمؿ كانت المسرحيات
 كمف. المصرية األنغاـ خبلؿ مف القطع ىذه تمحيف عمى ممثميو درب – شمفكف بطرس بكاسطة –

 . التدريب فترة أف المحتمؿ

 مسرح عمى مسرحيات عدة كعرضت ـ،1881 عاـ مرة ألكؿ الحداد سميماف فرقة ظيرت اإلسكندرية كفي
 ابف بغناء اإلسكندرية أىالي شغؼ الحداد سميماف الحظ الفترة ىذه كفي. «الغيكر» مسرحية منيا زيزينيا،
 1اليازجي فمـ حجازم، سبلمة الشيخ مدينتيـ

 التراث مف مقكماتو يستمد جديد، عربي مسرح لخمؽ التنظير طريؽ في خطكة أكؿ يعد ىذا الحكيـ كحديث
 إقامة إلى بدعكتو المسرح في بالتجريب نادم مف أكؿ يعد أنو كما الفكلكمكر، سيما كال القديـ، العربي

 كامؿ تنظير بإقامة التنظيرية الخطكة ىذه أتـ الحكيـ أف المبلحظ كمف العرض، صاالت خارج العركض
ذا «المسرحي قالبنا» كتابو في  العربي بتراثو المبدع ارتباط إلى أشار مف أكؿ ىك الحكيـ تكفيؽ كاف كا 

 تكفيؽ مف االرتباط ليذا التنظير كضع مف أكؿ يعد إدريس يكسؼ فإف خصكصا، كبالشعبي عمكما،
 2.(1956 عاـ كتبت) الصفقة،» مسرحية افيب الحكيـ،

 ماركف كقؼ ،1848 سنة في النقاش ركايات مف – العربي العالـ في – ركاية أكؿ بتمثيؿ احتفؿ لما
 نيكض كسبب الببلد، نيضة إلى كأشار ا هل، بحمد بدأىا خطبة كألقى الحاضريف بيف خطيبا النقاش
 كعاه ما يشرح طفؽ كالعمؿ األدكاء ىذه مف كاحد كؿ شرح أف كبعد  الشرقييف انحطاط كعمى الغربييف
 3.أكركبا في التمثيؿ حركة مف صدره
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 المحاضرة الثالثة عشر: أدب الرحمة

 مفيوم أدب الرحمة وأىميتو:

 كمصدر الرحبلت قيمة تبرز كىنا كاألقكاـ، لمناس مخالطة أيضا كىي الحركة، مف نكعا الرحمة في إف
 زمنية فترة خبلؿ معيف مجتمع في اليكمية الناس حياة جكانب بعض كلرصد اإلنسانية، الثقافات لكصؼ
 كتأمبلتو لفكره إثراء ك لئلنساف، تثقيفا المدارس أكثر إنيا حيث مف تعميمية قيمة لمرحبلت كاف لذا. محددة
ف ىذا، كقتنا حتى الغابرة العصكر منذ عرفيا إذ ذاتو اإلنساف قدـ قديمة الرحمة إف. اآلخريف نفسو عف  كا 

 أيا الرحالة، كتابات فإف ذلؾ كمع. الرحمة مادة كتنكعت السفر، كسائؿ كتباينت الرحيؿ، دكافع اختمفت
 الذم العصر حضارة مبلمح بعض كبير حد إلى تصكر الشخصية، كنزعاتيـ الفردية تكجياتيـ كانت
  .فيو عاشكا

 . الكثير فيو قدمكا أجدادنا أف رغـ اإلسبلمية، مكتبتنا في اآلخر ىك شحيح الذاتية السيرة الرحبلت أدب
 أف قبؿ المحدكدة أعمارىـ كييدركف الخيكؿ، صيكات أك كالبغاؿ، الجماؿ ظيكر عمى اآلفاؽ يجكبكف كانكا
 بالرؤل المترع تجكاليـ حصائد لؤلجياؿ كيقدمكا رحبلتيـ، تدكيف عمى يعكفكا لكي ديارىـ؛ إلى يؤكبكا

 1.كالخبرات

 يكـ، بعض أك يكـ في مكاف إلى مكاف مف السريع النقؿ كسائط فتنقمنا الزمف، نختزؿ اليكـ كنحف ىي كما
 قميبل، ذاكرتنا نحفز أف إال.  كالشعكب البمداف( بانكراما) أيدينا بيف كتضع المسافات، تطكم كىي

 أكثر ربما القراء، جماىير إليو تتكؽ األدبي اإلبداع مف لكف إلى( التجربة) نحيؿ لكي مخزكنيا شيكنستج
 2.كالفنكف اآلداب مف األخرل األلكاف إلى تتكؽ مما

 سكاء بيا، اختمطكا التي الشعكب كأحكاؿ إلييا، ذىبكا التي البمداف ثقافة عناصر مف الكثير تصؼ كما
 في كردت التي السبع البحرم السندباد رحبلت مثؿ الخياؿ قصص نسج مف أك فعميو الرحمة كانت

 لو مقاؿ في ذكرىا قد كاف بيككف فرانسيس اإلنجميزم لمفيمسكؼ عبارة قرأنا لقد .كليمة ليمة ألؼ حكايات
 الشيخ اإلماـ قكؿ أيضا قرأنا 3«لمكبير كخبرة لمصغير، تعميـ السفر إف: »يقكؿ كفييا ،«السفر» بعنكاف
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 9ص   2005عماد الديف خميؿ مف أدب الرحبلت دار ابف كثير   2
 .15ص 1989حسيف محمد فييـ أدب الرحبلت،عالـ المعرفة الككيت  3
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 كقسطاس األعاجيب، مرآة السفر أف» باشا، عمي محمد عصر في األزىر الجامع شيخ العطار، حسف
 فرنسا إلى رحمتو عف الطيطاكم رافع رفاعة كتاب عمى تعميقو في القكؿ يستطرد كنجده «التجارب

 ما المبيب الذكي كالفاضؿ األريب، األديب مؤلفيا الرحمة ىذه في أكدع كقد: »فيكتب( ـ1826-1831)
 في كالنقؿ األسفار، عمى العاقؿ يحرص ما العباد، ىؤالء كأحكاؿ الببلد، تمؾ عجائب مف شاىده

 يدركو ال بما اليسير الزمف في عباده بأحكاؿ باإلحاطة كيفكؽ يقينا، عمما بذلؾ يزداد حتى األمصار،
 الكثير. السنيف مف عاش كلك بداره القاطف

 تاريخ أدب الرحالت:

كالتجارة، كفي اإلطار الرسمي دعت  انطمقت الرحبلت كتحمس الكثيركف لمسفر، سكاء لمحج أك طمب العمـ
التابعة ليا إلى إرساؿ الرسؿ كاالىتماـ بشئكف البريد كتكميؼ  بالكالياتالحاجة إلي تنظيـ عبلقات الدكلة 

 1الجزية كالخراج. العماؿ بجمع

فقد حرصت طائفة مف الرحالة  كلقد تعددت أكجو الرحمة كأغراضيا بمركر األياـ، كأيا ما كاف الغرض منيا
ا، بينما ىـ يجكلكف في الببلد كالمعاناة التي القكى عمى تدكيف مشاىداتيـ، كذكر المكاقؼ المتباينة

في  – بقصد أك بغير قصد –كليس مف شؾ أف ىؤالء الرحالة قد أسيمكا بما سجمكه ، كيجكبكف األقطار
فتح الباب لمجغرافييف بكجو  تكفير معارؼ تاريخية كجغرافية كاجتماعية كثقافية عظيمة القيمة، أدت إلى

المعمكر مف األرض شرقا كغربا كتسجيؿ مبلمح  خاص؛ ليجكبكا اآلفاؽ في رحبلت متعاقبة لدراسة
كقفار كبحيرات كأنيار، كالكقكؼ عمى ثركات األمـ كتجارتيا كعمارتيا  تضاريسو المختمفة، مف جباؿ

 العيش فييا، كما إلى ذلؾ مف ألكاف النشاط البشرم. كصكر

الرحمة إلى جانب ككنيا  فكانت أحد العمد الرئيسية في صرح الحضارة العربية الشامخ، أل فرحمة األدبية
ثارة الشعكر  كسيمة مف كسائؿ جمع المعارؼ، فقد كانت أيضا فرصة االكتشاؼ اآلخر كاألخذ عنو كا 

 كالطمكح إلى السيادة، كلـ يكف ذلؾ ممكنا، كالعربي في خيمتو أك قصره أك بالمنافسة كالرغبة في التفكؽ،
 حتى في معممو ال يبرحو .

كابف خمدكف، كال قرأنا عف  ما سمعنا عف البيركني أك المسعكدم –كىي إرادة ا هل بالقطع  –فمكال الرحمة 
ابف بطكطة كأسامة بف منقذ كياقكت الحمكم كالبغدادی  كلكالىا ما استمتعنا بكتابات ؛1اإلدريسي كالمقدسي

                                                           
 .17ينظر خالد التكزاني، أدب الرحمة، جدلية األنا كاآلخر في عالـ متغير، دار كنكز المعرفة، عماف، ص  1
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 ت األدب كالعمـما ظير في سماء األمة اإلسبلمية عمماء كبار في كافة مجاال كابف جبير، بؿ لكالىا
يرتحؿ إال في النادر، حتى  كالفمسفة، كحرم بالذكر أننا ال نكاد نعثر عمى أديب أك عالـ أك سياسی لـ

ال نظير ليا في أم مممكة أخرل خارج العالـ  نستطيع القكؿ أف الضرب في اآلفاؽ كاف شائعا بصكرة
 العربي، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف

 .الجميع مذاني في رسائمو لشيكع الرغبة في األسفار لدلالصكرة األدبية، التي رسميا الي

الميبلدم( مف المغكييف،  كاف معظـ رحالة كجغرافي النصؼ األكؿ مف القرف الثالث اليجرم )التاسع
ق( الذم يعد نمكذجا لمرحالة الخبير ۸ۺحكالی  كأبرزىـ ىك المغكم كالمؤرخ المعركؼ ىشاـ الكمبي )ت

 ديدا مف المؤلفات، كأىميا:عالقرف الثاني اليجرم كأكائؿ الثالث، كقد صنؼ  كاخربالجزيرة العربية، خبلؿ أ
كجاء بعده األصمعي الذم  ،«أنساب البمداف»البمداف الكبير، كالبمداف الصغيره ككتاب »کتاب األقاليـ، ك 

تبله تمميذه كرسالة في صفة األرض كالسماء كالنباتات، ثـ  األنكاء(»ق كقد ألؼ كتابا عف ۹6ۺتكفي عاـ 
 األرضيف كالمياه كالجباؿ كالبحار.»الذم كضع كتاب  سعراف ابف المبارؾ

کتاب  مؤلفا عنكانو ق( فقد أكرد المسعكدم أنو صنؼ 200أما كبير عمماء المغة كىك الجاحظ )ت 
تضـ أسماء السمع المستكردة « التبصر بالتجارة األمصار كعجائب البمداف، ككانت لو أيضا رسالة تسمى

اليند كالصيف، مما يؤكد مف ناحية مكسكعية الجاحظ، كيدؿ مف ناحية  مف مختمؼ األقطار ابتداء مف
 ألصحابيا. عمى ازدىار التجارة كحرص الكتاب عمى تكفير المعمكمات الجغرافية كاالقتصادية أخرل

كقد ألؼ  ق(،286السرخسي )ت  كأخيرا نمتقى بتمميذ الفيمسكؼ الكندم كصديقو أحمد بف محمد الطيب
، كربما يككف أكؿ مف استخدـ «المسالؾ كالممالؾ»کتابا باسـ  رسالة في البحار كالمياه كالجباؿ، كما أف لو

 « .تكرر كثيرا بعد ذلؾ، كأصبح عمما عمى عمـ البمداف ىذا االسـ، الذم

نجـ )ت ابف مكسی الم كككبة الرحالة كالجغرافييف البارزيف في ىذا القرف، يتصدرىـ محمد يتأثـ ت
 2.الرياضي المشيكر، محمد بف مكسی الخكارزمیي ق( ككاف رياضيا كميندسا قديرا، كىك غير الفمک259

إليو مجمكعة مف  أالذم لج كقد كمفو الكاثؽ برحمتيف: األكلى إلى آسيا الصغرل لفحص كيؼ الرقيـ
 يارة سد يأجكج كمأجكج .كالثانية مع سبلـ الترجماف لز  الشباب ىربكا بدينيـ كعرفكا باسـ أىؿ الكيؼ،

                                                                                                                                                                                     
 17ص2002تراث العربي مكتبة الدار العربية لمكتاب مصر فؤاد قنديؿ، أدب الرحمة في ال  1
 71فؤاد قنديؿ، أدب الرحمة في التراث العربي ص 2
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كدكف جانبا مف ىذه الرحبلت  كالصيف، كنمتقي بعد ذلؾ بالتاجر سميماف الذم أبحر عدة مرات إلى اليند
يكاد ىذا القرف ينافس القرف الرابع في حجـ اإلنجاز الكبير  كنقميا منو مكاطف لو يسمى أبك زيد السيرافی،

ذا كاف  عمى صعيد تميز القرف  القرف الرابع قد تميز بعدد الرحالة الكبير، فقدالجغرافيا كأدب الرحمة، كا 
المادة كتدكيف المشاىدات، بما يعد  السادس بقكة ىؤالء الرحالة كأىمية اآلثار التي خمفكىا، كالمناىج التي

 المجاؿ . نقمة حضارية كبرل في ىذا

ق، يطكؼ بالعالـ ۸۸۰عاـ  األندلسیيبدأ ىذا القرف رحبلتو بخركج رحالة جسكر ىك أبك حامد الغرناطي 
أكثر مف ربع قرف، تزكج خبلليا مف سيدتيف مف ىذه  اإلسبلمي خاصة مناطقو الشمالية حيث قضى فييا

 اإلسبلـ، كصنؼ كتابيف ىما )تحفة األلباب كنخبة األعجاب ك المغرب عف الببلد، كأنجب األبناء كنشر
ق( 560اإلدريسي )ت  جـ كبير، ىك الشريؼبعض عجائب المغرب، كسرعاف ما يعمك في األفؽ ن

العالـ الجغرافي كالرحالة الشيير الذم كضع  ، كىك«نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ»صاحب کتاب 
 آنذاؾ، ككصؼ الببلد التي زارىا مادة عظيمة، كصمـ كرة مف الفضة الخرائط لجميع أنحاء العالـ المعمكر

أضاؼ اإلدريسي الكثير إلى  ـ صقمية األمير ركجر الثاني، كقدتصكر کافة تضاريس العالـ، كقدميا لحاك
 .منيجية البحث العممي الجغرافي

عبدالرحمف ابف خمدكف )ت  خر الرحبلت الميمة فيي دكف جداؿ رحبلت العالـ كالسياسي كالمؤرخآما أ
األكبر عمى  ، ككاف تركيزه«خمدكف كرحمتو شرقا كغربا التعريؼ بابف»ق(، الذم أكردىا ضمف كتابو 808

 بينما شغمت رحمتو المحؿ الثاني في األىمية  استعراض سيرة حياتو،

مف المبلحظات الدقيقة  جيدا في أدب الرحمة العربية؛ إذ تعددت كتنكعت ككثرت مخاطرىا، كلـ تخؿ
الطمكحة الكثابة، كلك كاف ابف خمدكف قد عنى  الذكية، التي ال نكاد نعثر عمييا لدل غير ىذه الشخصية

انتياجو أسمكبا أدبيا بسيطا متدفقا، يخمك مف السجع كالمحسنات البديعية  بإفراد کتاب مستقؿ لرحبلتو، مع
 االجتماع. مصنفا بديعا في أدب الرحمة، ال يقؿ أىمية عف مصنفاتو في التاريخ أك لكضع

ى لقد ىي جية الغرب، حت صكب جية كاحدة –في األغمب  –عمى أف الرحبلت الحديثة يممت كجييا 
غربيا. كقميؿ جدا، إف لـ يكف مف النادر مف يتطمع إلى  أصبحت قاصرة عميو، ككاف األرض ليس فييا إال

أساليب  مرجعو التقدـ الكبير الذم أحرزه الغرب خاصة بعد الثكرة الصناعية، كتحديث الشرؽ، كلعؿ ىذا
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قامة دكر العمـ الكبرل، فمـ يعد طالب العمـ  الرحاؿ إلى بغداد كدمشؽ كالقاىرة،  يشدكفالعمؿ كاإلنتاج، كا 
نما أصبحكا  1جميعا ينطمقكف إلى باريس كلندف، كغيرىما بمركر الكقت. كما كاف العيد في الماضي، كا 

 كالرؤية..  كالتسجيؿ االلتقاط عمى الدقيقة القدرة...  معا كالفناف المؤرخ قبالة نفسو المرء يجد ىاىنا
 فأدب . كالصفاء الحساسية درجات بأقصى معيا كتتعامؿ المرئيات، قىتتم كيؼ تعرؼ التي االنطباعية

 شعر، قصيدة أك ركاية، أك قصيرة، قصة ليس أنو كما..  جغرافية كصفة كال التاريخ في بحث ليس الرحمة
نما  عمى نفسو الكقت في كقدرتو . العذب كطعمو المتميزة خصائصو يكتسب ثـ كمف كذاؾ، ىذا ىك كا 
 إنيا . العميؽ غكرىا كسبر الكقائع، لمعاينة يطمحكف الذيف كاألدباء كالجغرافييف المؤرخيف مطالب تمبية
يغاؿ.. كاألشياء كالظكاىر األماكف جغرافية في تجكاؿ...  كالعمؽ كالعرض الطكؿ في حركة  النبض في كا 
 البعيدة، لؤلصكات جيدة ينصتكف الذيف ألكلئؾ سخاءه يمنح أف يمبث ما كلكنو العياف، عف يغيب كاد الذم
 محاكلة ىك..  كمنتياه األمر بدء في.. الرحمة كأدب ... كالخبرات الظكاىر جمد تحت تتشكؿ كىي

 كالبحار، المحيطات في العائمة الجميد ككتؿ أحيانا يبدك الذم تككينيا عمى كالتعرؼ.. األشياء الكتشاؼ
 2...الماء تحت مغيبة األخرل األعشار كتبقى العشر، سكل منيا يظير ال

 الفرق بين رحالت األمس واليوم:

 مف قدماه بو حظيت ما ذلؾ عمى ساعده كلقد ؛ األقداـ عمى سيرا رحبلتو القديـ اإلنساف بدأ لقد 
ذا. طكيمة كمددا بعيدة مسافات السير مف مكنتو الحيكاف عف متميزة تشريحية خصائص  مراحؿ تأممنا كا 

 المائة في ىائميف كتطكر تنكع مف فييا أنجز ما أف كجدنا( األقداـ عمى السير غير) االنتقاؿ كسائؿ تطكر
 في لي نكرماف الباحث عف جاء كقد. قبؿ مف اإلنساف إليو تكصؿ ما مجمؿ كثيرا يفكؽ األخيرة سنة

 الدكاب استخداـ في قركف عدة قضى اإلنساف أف  «النقؿ كسائؿ كتطكر السفر» عف التاريخية دراستو
 كالعربات بالدكاب لمسفر كتعبيدىا الطرؽ تمييد في طكيبل زمنا أيضا استغرؽ كأنو كاألشياء، األفراد لنقؿ
 القاطرة اختراع تـ بينما ىذا. األربع ذكات مف اإلنساف استأنسو ما أك الحمير، أك األحصنة تجرىا التي

 في كمو ذلؾ تـ الفضاء، مركبة بؿ كالطائرة، كالسيارة، كالباخرة، ،(القدامى سماه كما الحديدم الحصاف أك)
 صغيرا العالـ جعبل قد النقؿ كسيمة سرعة كازدياد النقؿ، كسيمة تطكر فإف ليذا . الزماف مف فقط كاحد قرف

                                                           
 81فؤاد قنديؿ، أدب الرحمة في التراث العربي ص  1
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130 
 

 التي مدينتو أك فييا، الباحث ىذا نظر في االنتقاؿ كسيمة تقدـ إف. أيضا كمترابطا( الشائع المثؿ حد عمى)
 الشعكب، بيف االتصاؿ كازدياد األخبار، نشر عمى أيضا التقدـ ىذا ساعد كما عمره، طكاؿ فييا عاش
 كشأنو اليكـ سفر يعد لـ كىكذا .اآلخر ك الذات الكتشاؼ بالرحمة كالقياـ السفر عمى تشجيعو عمى عبلكة

 عدد ككثرة النقؿ، كسائؿ كتقدـ التكنكلكجية، فالثكرة القدامى، الرحالة مثؿ اليكـ رحالة يعد لـ كما باألمس،
 حقيقة في يسممكف سائحيف الرحالة كأضحى ،(التقميدم بالمعنى) رحالة المسافر مف تجعؿ لـ المسافريف

ثارة عمؽ مف المسافركىكذا لـ يعد  .غيرىـ إلى سفرىـ أمكر األمر  يصبح كلـ الحقيقية، الرحمة تجربة كا 
 كفي. كاألصالة بالفردية رحمتو تتميز الذم المغامر، الكشاؼ، الشخص ذلؾ الرحالة

 مف الثاني النصؼ في خصكصا-الرحمة عمى طرأ الذم التحكؿ ىذا إطار

 شخصا المسافر مف جعمت كالتي ،(السفر ميتافيزيقيا) فكسيؿ بكؿ اإلنجميزم الكاتب كتب-العشريف القرف
 إبداعاتو مف كخمد الرحبلت، أدب بو تأثر الذم األمر ،(جماعية رحمة في سافر إذا خاصة كسمبيا ىامشيا

 أدب استمرارية في نفسو فكسيؿ تشكؾ ليذا اإلنساني، التاريخ مف ماضيو مراحؿ شيدتيا التي ركائعو ك
 .الرحبلت

 الخاتمة:

العالـ كاإلنساف، كلـ يعد مكاف عمى  كاآلف، كبعد تمكف اإلنساف مف أف يمـ بالقدر اليائؿ مف المعرفة عف
مجيكال، يتراءل لنا أف نتساءؿ عما إذا كاف دكر الرحبلت  سطح األرض أك قكـ مف األقكاـ البشرية

اآللة كالكسيمة  كاإلنساف قد انتيى أك عمى كشؾ االنتياء؟! فمقد تغير الزمف، كاستحدثت کاکتشاؼ لمعالـ
 المتاف يمكف بكاسطتيما الحصكؿ عمى ذلؾ الكـ اليائؿ مف

المجيكؿ مف أمره. ذلؾ دكف  لكشؼ عفالمعمكمات عف ىذا الكككب األرضي كقاطنيو، كما تسنى ليما ا
الرحالة يجكبكف الببلد، متحمميف مشقة السفر كصعكبة  الحاجة، كما كاف األمر في الماضي البعيد،

كيتعرفكا عؿ األقكاـ،  عمى معاناتيـ آلالـ الغربة كتبايف األلسنة كالعادات، ليكتشفكا البمداف الترحاؿ، عبلكة
 .كالمعمكمات زكديف باألخبارثـ يعكدكا في النياية لببلدىـ م
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 أدب الرسائلعشر:  ةالمحاضرة الرابع

 فن الترسل األدبي:تعريف 

 يقكـ عمى ترجمة ما يدكر في العقؿ مف كبلـ حكؿ مكاضيع معينة عمى شكؿ إف الترسؿ مصطمح أدبي،
ما يريد عمى يبسط مف خبلليا  رسائؿ، قد تككف رسمية، أك إخكانية، أك أدبية، تصدر مف كاتب يحاكؿ أف

دة كسيكلة كرفؽ مف ؤ بينيا لتككف جمبل كفقرات بأسمكب فيو ت شكؿ أفكار متتابعة، يترجميا لكممات يؤلؼ
 المرسؿ إليو. المرسؿ إلى

 كتابة الرسائؿ. كمنيـ مف يقكؿ: الترسؿ مف المصطمحات األدبية المكلدة، كيراد بو

شخص آخر، أك يكجيو مقاـ رسمي إلى  كمنيـ مف يعرفو: "ىك فف قائـ عمى خطاب يكجيو شخص إلى
محدكدة المكضكع  كيعرفو آخر: ما يكتبو المرء إلى صديقو أك أىمو كتككف مكجز مقاـ رسمي آخر "(.

 1سيمة األسمكب، خالية مف التأنؽ المفظي غالبا(.

أعظـ مف أجزائو، إذ الترسؿ كالمكاتبات  كقد يطمؽ عمى كتابة اإلنشاء صناعة الترسؿ، تسمية لمشيء بأعـ
 ال يستغني عنيا ممؾ كال سكقة(. كتابة اإلنشاء، كأعميا مف حيث إنو

معرفة أحكاؿ الكاتب كالمكتكب إليو،  كقد يعيف الترسؿ إنشاء المراسبلت عمى الخصكص، ألنيـ يريدكف بو
المبلئمة لكؿ طائفة، كىك الذم يتغير مع األعصر، كيشتمؿ عمى  مف حيث األدب كالمصطمحات الخاصة

 كالخطب كمقدمات الكتب ألف أساليبيا متشابية؟(. راسبلتالم

كانت الرسالة قطعة أدبية ألف األديب يكتبيا كىك في حالة صفاء ذىني فتخرج العبارات أنيقة غاية في 
التجكيد كاالتقاف كأبسط تعريؼ لمرسالة األدبية إنيا عبارة عف نص نثرم سيؿ يكجو إلى قارئ مخصكص 

فييا عاما، فيي صياغة كجدانية مؤنسة، كلؤلسؼ فإف ىذا الفف الجميؿ فقد  كيمكف أف يككف الخطاب
نترنت  بريقو كأكشؾ عمى االندثار بسبب التقدـ المذىؿ في كسائؿ االتصاالت الحديثة مف حاسب آلي كا 

 كمحمكؿ كغيرىا.

                                                           
 .222ـ، ص: 1981، 1مينا، عمى جميؿ، األدب في ظؿ الخبلفة العباسية، ط  1
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ف القمـ، كيراعي مخاطبة الغائب بمسا كيعرؼ الطالب المراسمة في كتابو ) اإلنشاء العربي الميسر ( فيقكؿ:
كثقافتو كسبلمة لغتو، كأحكاؿ المكتكب إليو كثقافتو ) المرسؿ إليو (،  فييا أحكاؿ الكاتب ) المرسؿ(،

 .لغتو، كنكع الرسالة كاليدؼ " كسبلمة

 طريقة العرب في فن الترسل:

ف بدا قميبل نادرة  –في نثرىـ الفني ىذا  العرب  لقد كاف كالتعمؽ في  بانتقاء األلفاظ ال يحفمكف –كا 
العبارات، كيميمكف إلى اإليجاز في األلفاظ، كتعمد إلى  المعاني كترتيبيا، كال يكلعكف بالتأنؽ في صكغ

غير  إخبلؿ(، كىناؾ مف يعتبر أف الرسالة كانت قريبة إلى حد ما بالخطبة، مف استيفاء المعنى مف غير
 الخطابة منيـ عمى الكتابة  . میتنميؽ أك التزاـ أسمكب خاص؛ "ألف العرب عامة كانكا أقدر ع

العربي كانت مكجكدة في  كعند إمعاف النظر في اآلراء المطركحة سابقا، يتبيف أف أكلية النشر الفف
البلحقة، لكنيا ال ترقى إلى درجة النثر الفي الناضج،  العصر الجاىمي دكف أف تسمى بمسميات العصكر

انطمؽ  سؿ، لكف البدايات األكلى كانت مكجكدة، كمنياظيكر الجكانب الفنية لمتر  كال تصؿ إلى مرحمة
مف ترسؿ كغيره، كمما يؤيد ذلؾ  الناثركف الفنيكف في العصكر البلحقة إلى تأصيؿ النثر الفني كما سيمثمو

مصالحيـ منذ العصر الجاىمي، ككاف ممف عرؼ الكتابة مف  أف الكتابة كانت معركفة عمى نحك تخدـ
صمی ا هل عميو كسمـ،  في حكيـ تميـ كخطيبيا، كابف أخيو حنظمة كاتب الرسكؿ"أكثـ بف صي أىؿ البادية

فإنو "مف الثابت أف العرب في جاىميتيـ استعممكا  كالمرقش األكبر، كلبيد بف ربيعة"، كغيرىـ، ككذلؾ
 1.بعض شؤكنيـ الحياتية الرسائؿ بينيـ لمتعبير عف

 المراحل التي قطعيا فن الرسائل:

 المرحمة األكلى: ،رة إليو إلى أف الكتابة الفنية مرت بمرحمتيف ىما(كمما يجدر اإلشا

الممؾ، كفي ىذه المرحمة تميزت الكتابة بما  ق إلى عيد الكليد بف عبد40تمتد مف قياـ الدكلة األمكية عاـ 
 .اؿجكاالرت اإلسبلـ مف اإليجاز كالكضكح كالسيكلة كالبساطة، كقمة التكمؼ كانت عميو في صدر

الكتابة الفنية فيو  مف أياـ الكليد بف عبد الممؾ إلى نياية الدكلة األمكية، كقد أخذت المرحمة الثانية: أما
شراؽ البياف، حتى صارت صناعة فنية ليا أصكليا كقكاعدىا،  تتدرج في التأنؽ كالصنعة كاإلطناب كا 

                                                           
 .29ـ، ص: 1،1982سعد، أمؿ داعكؽ، فف المراسمة عند می زيادة، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ط  1
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كالفارسية،  افة بعضيـ اليكنانيةالمكالي المثقفيف بثقافة عربية كاسعة، إضافة إلى ثق يدمأككاف زماميا ب
ميداف الكتابة الفنية؛ ليحقؽ مكانة سامقة لـ يصؿ  كعبد الحميد الكاتب الذم حمؿ سيؼ الترسؿ، كنزؿ إلى

 .بعد ذلؾ الترسؿ، عبر تاريخ األدب العربي مف الجاىمية حتى عصره، كربما حتى إلييا غيره في فف

لميجرة تميزت بالتجكيد كالجماؿ الفني،  تصؼ القرف األكؿكيرل الدكتكر شكقي ضيؼ: أف الرسائؿ بعد من
ينيض  المعاني، مع صكرمف اإلطناب(، كفي أكائؿ القرف الثاني اليجرم، كالتحبير كالتنميؽ، كالتنكيع في

أحد البمغاء العشرة في تاريخ ا سالـ مكلى ىشاـ بف عبد الممؾ بكتابة الرسائؿ فضة كاسعة، حتى غد
كالترادؼ الصكتي، ككاف يتكئ عمى الحاؿ اتكاء شديدا، ربما  م تميز أسمكبو باالزدكاجالعرب كأدبيـ، كالذ

 1.لتأثره

العباسي تأثر بأسمكب عبد الحميد، الذم  كيؤكد الدكتكر عمي جميؿ مينا( أف الترسؿ في صدر العصر
سكاه  تغمب عمىالعبارات، كمنذ القرف الرابع اليجرم قكيت شككة السجع حتي  يغمب عميو التبسط كتكازف

كبديع الزماف أف أصبح النمط الشائع،  مف أساليب الكتابة، كلـ يمبث بعد ابف العميد كالصاحب بف عباد
 2بأنكاع البديع. كصار المترسمكف ال ىـ ليـ إال التأنؽ

الحميد كابف المقفع في العصر العباسي  يرل جرجي زيداف  أف لكؿ إماـ في إنشاء المراسبلت كعبدكما 
العميد في العصر الثالث، كيؤكد ما يراه غيره أف الرخاء يدعك  ؿ، كالجاحظ في العصر الثاني، كابفاألك 

 .فتطرؽ ذلؾ إلى إنشائيـ، فصاركا يتأنقكف فيو كما يتأنقكف بمباسيـ إلى التأنؽ

 القرف أدب في رفيعة منزلة جعؿ لو ما االزدىار عكامؿ مف الرسائؿ ألدب تييأ فقد ،أما في بيئة األندلس
 الخبلفة سقكط بعد األندلس أصاب الذم السياسي باالنييار يتعمؽ ما العكامؿ ىذه كمف.  اليجرم الخامس

 ممككيا، بيف كالخصكمات المشاحنات كثرة مف ذلؾ عف نجـ كما مستقمة صغيرة دكيبلت إلى الببلد زءكتج
 ممكؾ بعض انتيجيا التي كاإلرىاب البطش كسياسة الفتف، كاشتعاؿ الداخمية، الحركب نشكب مف كاف كما

 السياسية األحداث ىذه لكؿ ما يخفى كال . كممتيا كاختبلؼ األمة انقساـ إلى إضافة رعاياىـ، مع الطكائؼ
 ألكاف كظيكر أغراضو، كاتساع مكضكعاتو، كتشعب كتطكره، الرسائؿ أدب في مباشر تأثير مف الخطيرة

                                                           
 . 109، ص: 8ضيؼ، شكقي، الفف ك مذاىبو في النثر العربي، دار المعارؼ، ط     1
 .40.ص 1989 فايز عبد النبي فبلح القيسي، أدب الرسائؿ في األندلس في القرف الخامس اليجرم دار البشير االردف  2
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 في تصطرع التي السياسية االتجاىات عف الحديث أبرزىا لعؿ الرسائؿ أدب مكضكعات مف جديدة
 1.الصؼ كحدة إلى كالدعكة السياسي النقد إلى إضافة السياسية، كاالضطرابات كالخصكمات األندلس،

 فن الترسل في العصر الحديث:

كعمالقتيـ كطو حسيف، ازدىر ىذا الفف في الصر الحديث، كتصدر لمكتابة فيو طائفة مف كبار األدباء 
 كالرافعي، كجبراف كغيرىـ، كظيرت فيو أسمكب العصر المعتمد عمى المغة اليسيرة البسيطة المكشاة بالفف.

العصر الحديث، الرسائؿ المتبادلة بيف األستاذ مصطفى صادؽ الرافعى  فيكمف أشير الرسائؿ األدبية 
بعد رحيؿ « أبكرية»كتمميذه محمكد أبكرية فقد امتدت المراسمة بينيما أكثر مف عشريف عامان، كقد عيد 

، 1950صدرت طبعتو األكلى عاـ « مف رسائؿ الرافعى»كتاب بعنكاف  فيأستاذه إلى نشر تمؾ الرسائؿ 
الطبعة األكلى مف عبارات جارحة كاف قد كتبيا  فيبعد أف أعاد ما حذفو  1969بعو عاـ ثـ أعيد ط

صنعان حينما طبع « أبكرية»بعض حاالت ضيقو كتبرمو مف الناس كالحياة، كقد أحسف  فياألستاذ الرافعى 
ب الرافعى كتاب حفظيا مف الضياع أك االندثار فبقيت شاىدان عمى ببلغة كأسمك  فيتمؾ الرسائؿ الثمينة 

 2الحديث عف أسرار حياتو كأحكاؿ معيشتو كمؤلفاتو المطبكعة كالمخطكطة. فيالذل أفاض 

كيعتبر جبراف خميؿ جبراف مف األدباء الذيف أثركا فف المراسمة عند العرب بما تركو مف رسائؿ لفتت نظر 
رار، لقد فتح جبراف فتحان الباحثيف كأثارت فضكليـ فكلجكا عبرىا إلى عالـ جبراف الممىء بالرمكز كاألس

دنيا األدب العربى عندما تحكؿ مف التأليؼ بالعربية لمتأليؼ باإلنجميزية، كقصتو مع  فيجديدان كرائعان 
 .تاريخ األدب كسير العشاؽ فيمثاؿ رائع لمحب الفريد « مى زيادة»
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 الخاتمة

المغرب أك الميجر، كىي اف كتبت بالمغة النصكص األدبية الحديثة متنكعة مختمفة سكاء غي المشرؽ أك 
 العربية المكحدة لؤلدباء في األغمب، فإنيا عبرت عف أشكاؿ كأساليب مختمفة في التعبير كالتفكير.

لقد انتيج الميجريكف أدبا تحقؽ فيو المزج بيف حضارتيف تـ فيو االلتقاء بيف أصالة الشرؽ ك فكر الغرب 
ديف ك راكحكا بيف جزالة المفظ ك رقتو، ك رصانة األسمكب ك حيث صعب ذلؾ عمى أىؿ السياسة ك ال

حبلكتو، ك كانت لو ركعتو في حسف األدء ك جماؿ الصياغة، فجاءت معانييـ تذكب عاطفة ك أفكارىـ 
 فيض إلياـ ك خياليـ رقيؽ أجنحة محمقة في افؽ رحيب.

كقي ما جعمو عصيا عمى النقد أك كقد انتقد الديكاف ىالة التقديس كالتمقيب التي ألحقت بشخصية أحمد ش
كقر في صدكر الناس إعبلء مكانتو الشعرية إلى مقاـ رفيع، كقد اتيـ الديكاف الببلط الممكي ثـ الصحؼ 
السيارة المأجكرة  في صنع شاعرية أحمد شكقي، فمـ تمنعيـ ىذه الياالت التي منعت غيرىـ مف كضع 

 يرة لمطرح القديـ.كنسجكا نصكصا شعرية مغا شكقي في ميزاف النقد،

مثمما تأثر المغاربة بمكجة اإلحياء الشعرم كذلؾ أثرت فييـ مدارس الشعر العربي الحديث مف خبلؿ 
الديكاف، كمدرسة الميجر كجماعة أبكلك فقد انتقمت إلييـ األفكار التجديدية عف طريؽ الصحؼ المشرقية 

ؾ عف طريؽ نقؿ الصحؼ المحمية لمقاالت التي كانت تمقي طريقيا نحك نخبة المثقفيف كاألدباء، ككذل
كأخبار الثقافة المشرقية، بؿ إف ىناؾ مف األدباء المغاربة مف انضـ إلى مدارس المشارقة كمف ىؤالء أبك 

 القاسـ الشابي الذم كاف يمت بصمة كثيقة لجماعة أبكلك.

األدب العربي عامة كالشعر  بالرغـ مف الخركؽ الكثيرة التي أضفاىا التيار الركمانسي كالكاقعي عمى محيا
عمى الخصكص إال أف القصيدة العمكدية بقي ليا سمطانيا العظيـ لمكسيقاىا المؤثرة كنغميا الكاقع 

 كجماليا الفني اآلخاذ كالفف ىك الفف البد فيو مف القيكد.

اعية ك لقد عرؼ النثر العربي في منتصؼ القرف التاسع عشر يقظة ك انتعاشا بسبب النيضة االجتم     
الدينية ك الفكرية، فصار لساف ىذه النيضة ك استطاع بجدارة أف يستعرض أفكار التحرر ك اإلصبلح، ك 

 راح األدباء ك الكتاب يكتبكف المقاالت ك ينشركف الكتب في مياديف مختمفة.
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باألكزاف ك النثر يممؾ مساحة أكسع مف الشعر في التعبير ك الشرح ك االستعراض ينكء عنيا الشعر لتقيده 
ك الفمسفية التي يعجز الشعر يختص النثر بالقضايا الفكرية ك القافية، فيما يركز عمى األحاديث الكجدانية 

 ك االستطراد. النثر لممتاحات الكاسعةعف تطكيعيا، فالشعر لممحات، ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 في المطبوعة قائمة المصادر والمراجع المعتمدة

 

 2012 الخياؿ الشعرم عند العرب، ، مؤسس الينداكم،  مصر ،أبك القاسـ الشابي .1

 ، د.تإحساف عبد القدكس، محمد يكسؼ، الشعر العربي في الميجر، بيركت .2

 1932،. سنة 02مجمة أبكلك، عدد  ،الشعر الحي ماىك ،أحمد الشايب .3

 ، مكتبة الصفاء. 2010، 2أحمد حسف الزيات، تاريخ االدب العربي، ط .4

حسيف المرصفي: الكسيمة األدبية في العمـك العربية، تح عبد العزيز دسكقي، أحمد  .5
 ، 1875الييئة المصرية العامة لمكتب مصر، 1ط

 .2018 كىراف لمكتاب كالكرامة العزة دار كتحميؿ، دراسة الركاية محبؾ، زياد أحمد .6

 1986دار الفكر، بيركت،  أدكنيس: الثابت كالمتحكؿ)صدمة الحداثة( .7

 1932سبتمبر  01ًجراف العىكد النيمرم مجمة أبكلك، عدد اسماعيؿ مظير،   .8

 .1983، دار الكتاب المبناني، 3أمير الشعراء، ط إيميا الحاكم: أحمد شكقي .9

دار المريخ، الرياض 3بدكم طبانة: التيارات المعاصرة في النقد األدبي، ط .10
،1986 

 1993الجزائر  جبراف خميؿ جبراف، األركاح المتمردة، مكفـ لمنشر، .11

 1957،دار اليبلؿ القاىرة،1جرجي زيداف، تاريخ آداب المغة العربية، ج .12

مؤسسة نكفؿ لبناف، 1جميؿ جبر، جبراف خميؿ جبراف في حياتو العاصفة، ط .13
1981  



138 
 

 .100حسني محمكد حسني ، أدب الرحمة عند العرب، دار األندلس، ص  .14
 .. 1989 أدب الرحبلت،عالـ المعرفة الككيت حسيف محمد فييـ .15
حسيف مناصرة، كىج السرد، مقاربات في الخطاب السردم، عالـ الكتب  .16

 .2010الحديث األردف 
خالد التكزاني، أدب الرحمة، جدلية األنا كاآلخر في عالـ متغير، دار كنكز  .17

 المعرفة، عماف.

  2010، الككيت 1، ط1خميؿ مطراف: األعماؿ الشعرية الكاممة، مج .18

  18/07/1949يـك  837رسالة العددرابح لطفي جمعة مجمة ال .19

رسائؿ مي ، صفحات كعبرات مف أدب مي زيادة، ، الرفديف لمنشر كالتكزيع  .20
2020. 

رضكاف بف عريبة: مساءالت جديدة لمشعرية العربية في ضكء الثابت  .21
 ػ2007المغرب، ،، مطبعة المتقي المحمدية1كالمتحكؿ ألدكنيس،ط

 .2013الرابع، مؤسسة ىنداكم ، مصر، زكي مبارؾ: النثر الفني في القرف  .22
 بيركت، الجديدة، اآلفاؽ دار ادة،يز  یم عند المراسمة فف داعكؽ، أمؿ سعد، .23

 .ـ1،1982ط
سعيد بف كراد، السرد الركائي كتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي،   .24

2016. 
25.  ،  .2012سعيد يقطيف، السرد العربي، مفاىيـ كتجميات،  الدار العربية لمعمـك
سيد عمي اسماعيؿ  اثر التراث العربي في المسرح المصرم المعاصر  .26

 برطانيا. 2017الينداكم



139 
 

تاريخ المسرح العربي في القرف التاسع عشر، الينداكم  سيد عمي اسماعيؿ .27
 .مصر .2012

 2017سيد عمي اسماعيؿ جيكد القباني المسرحية في مصر.الينداكم برطانيا  .28
. 

، درا المعرفة، دمشؽ، سكريا 1الحضارم، طشمتاغ عبكد: األدب كالصراع   .29
1995  

 1982دار الفكر دمشؽ ، ، 3شكقي أبك خميؿ، جرجي زيداف في الميزاف، ط .30

شكقي ضيؼ: األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارؼ بمصر، ط  .31
5. 

، دار المعرفة ، 5شكقي ضيؼ، األدب العربي المعاصر في مصر، ط   .32
 مصر، 

لشعر العربي المعاصر، دار المعارؼ، مصر، شكقي ضيؼ، دراسات في ا .33
 2011، 11ط

صالح ىكيدم، النقد األدبي الحديث قضاياه كمناىجو، منشكرات جامعة السابع  .34
 ىػ1426، 1مف أبريؿ ليبيا ط

 ، الينداكم مصر.2011طبائع االستبداد ك طرائؽ االستعباد،  .35
 ػ2018رب طرائؽ تحميؿ السرد األدبي، دراسات، منشكرات اتحاد كتاب المغ .36
 ، مصر.2012طو حسيف، بيف بيف، الينداكم لمتعميـ ك الثقافة،  .37

،دار 4عباس محمكد العقاد كعبد القادر المازني الديكاف في النقد كاألدب ،ط .38
 1996الشعب مصر 



140 
 

الدار المصرية المبنانية ،  1عبد الرحمف شكرم، دراسات في الشعر العربي، ط .39
 1994القاىرة، ، 

يد عمي: النص األدبي في العصر الحديث بيف الحداثة عبد الرحمف عبد الحم .40
 2005كالتقميد، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر

عبد السبلـ الشاذلي، األسس النظرية في مناىج البحث األدبي العربي  .41
  1989دار الحداثة ،1الحديث، ط

كريا عبد القادر الغزالي، الشعرية العربية، التاريخية كالرىانات، دار الحكار س .42
  2010 1ط

  2012عبد القادر المازني: حصاد اليشيـ، كممات عربية لمنشر مصر  .43

 عبد المطيؼ شرارة ، معارؾ أدبية قديمة كمعاصرة، دار العمـ لممبلييف .44

 .  2005عماد الديف خميؿ مف أدب الرحبلت دار ابف كثير  .45

لمكتاب، عمار بف زايد: النقد األدبي الجزائرم الحديث، المؤسسة الكطنية  .46
 1990الجزائر 

عمر بف قينة: في األدب الجزائرم الحديث تاريخا ك أنكاعا ك قضايا، ديكاف  .47
 .2009، 2المطبكعات الجامعية، ط

فايز عبد النبي فبلح القيسي، أدب الرسائؿ في األندلس في القرف الخامس  .48
 .1989اليجرم دار البشير االردف 

 ، دار البشير األردف.فايز عبد النبي، أدب الرسائؿ في األندلس .49
أدب الرحمة في التراث العربي مكتبة الدار العربية لمكتاب مصر  فؤاد قنديؿ، .50

2002. 



141 
 

   2002فف كتابة القصة، مصر فؤاد قنديؿ، .51

دار الفكر العربي، 1فكزم عطكم، جبراف خميؿ جبراف، عبقرم مف لبناف، ط .52
 1989لبناف ، 

 .2012مصر قاسـ أميف ، تحرير المرأة، مؤسسة الينداكم،  .53

، 1محمد األميف العالـ: الكعي كالكعي الزائؼ في الفكر العربي المعاصر، ط .54
  1988مطبعة النجاح المغرب،

محمد بكعزة، تحميؿ النص السردم، تقنيات كمفاىيـ، منشكرات االختبلؼ،  .55
 الجزائر.

 2002محمد رمضاف الجربي، األدب المقارف، دار اليدل الجزائر،  .56

دراسات في النقد األدبي المعاصر، دار الشركؽ محمد زكي العشماكم:  .57
  1994، 1القاىرة، ط

محمد لخضر زبادية: مف أعبلـ النقد العربي الحديث كالمعاصر، دراسة في  .58
  2007دار غريب، القاىرة 1المنيج، ط

  2017محمد مندكر: فف الشعر، مؤسسة ىنداكم، المممكة المتحدة،  .59

 ..1980الجزائر -1939-1847 محمد ناصر: الصحؼ العربية الجزائرية، .60
 .1محمد ناصر، المقالة الٌصحفية الجزائية، نشأتيا ك تطكرىا ك أعبلميا/ د .61
 .1996، دار بيركت1محٌمد يكسؼ نجـ، فف المقاؿ، ط  .62

 ، القاىرة2012الرافعي ، عمى السفكد، كممات عربية لمنشر،  مصطفى صادؽ .63



142 
 

 1صالة الجزائر،ط،دار األ 1مصطفى صادؽ الرافعي: تاريخ آداب العرب،ج .64
2010  

 ـ.1981 ،1ط العباسية، الخبلفة ظؿ في األدب جميؿ، عمى مينا، .65
 ، مقدمة الطبعة، 1991، نكفؿ، لبناف، 15ميخائيؿ نعيمة، الغرباؿ، ط .66

 1991، نكفؿ، لبناف،15ميخائيؿ نعيمة، الغرباؿ، ط .67

ميشاؿ عاصي: الفف ك األدب، منشكرات المكتب الجارم لمطباعة ك النشر ،  .68
 .1970، 2ركت،ط بي

يمنى العيد، الداللة االجتماعية لحركة األدب الركمنطيقي في لبناف، دار  .69
 1979الفارابي بيركت 

 .1955يكسؼ نجـ، فف القصة، دار بيركت لمطباعة كالنشر،  .70

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 فيرس الموضوعات

 01.............................................................................تقديم:

 03................................1المحاضرة األولى: االحياء الشعري في المشرق ج

 13................................2جاالحياء الشعري في المشرق المحاضرة الثانية: 

 29االحياء الشعري في المغرب العربي............................... المحاضرة الثالثة:

 42.................................1المحاضرة الرابعة: التجديد الشعري في المشرق ج

 52...............................1التجديد الشعري في المشرق جالمحاضرة الخامسة: 

 68الشعري في المغرب العربي..............................المحاضرة السادسة: التجديد 

 83المحاضرة السابعة:  التجديد الشعري الميجري.......................................

 92المحاضرة الثامنة: مدخل إلى الفنون النثرية.........................................

 101..................................................المحاضرة التاسعة: المقالة.......

 107المحاضرة العاشرة: القصة..........................................................

 113المحاضرة الحادية عشر: الرواية...................................................

 118..............................................المحاضرة الثانية عشر: المسرح.....

 122المحاضرة الثالثة عشر: أدب الرحمة................................................

 128المحاضرة الرابعة عشر: أدب الرسائل...............................................

 132.............................................الخاتمة:..............................



144 
 

 134قائمة المصادر والمراجع:...........................................................

 


