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 الملخص
ة باعتمـــاد المنارنـــة التطبينيـــة بـــيع نمـــا   مـــع شـــعر ا  ـــال ،يكشـــل البحـــث 

الالزمـــــة اطـــــالو الشـــــعر بـــــدور المعنويـــــة والشـــــكلية منومـــــات ال عـــــع وشـــــعر الحدا ـــــة،
نضـباط ه ه المهمة مرهونة بمـد  او  في الواقع التاريخي، اقتداره على التأ يرو  ،حضاري

ـــة التو ـــيلية للغـــة،  ـــاوت شـــعر ا  ـــالة الوســـيلة الجماليـــة بالغاي ـــة و وتف  هفـــي هـــ الحدا 
 .في آع مضموعالو  كلشالمع حيث  الشرطبه ا ا كل منهموفاء هو في مد  المهمة 
 :مقدمة

د مشــحوع بطموحــات جماعيــة عاليــة يتحــد   ولـد الشــعر العربــي الحــديث فــي جـو  
شــا ل النهــو   قــد  ــلبهــا م ــير ا مــة، ويرتســم علــى تحننهــا وجودهــا ومســتنبلها، و 

ة، فـــي مســـيطرعا علـــى ا رواف والنفـــو ، مســـخرعا اإلمكانـــات جميعهـــا  الماديـــة والمعنويـــ
ســـبيلو، وفـــي قـــرع لـــم يشـــهد م لـــو بلبلـــة واضـــطرابعا، و يابعـــا للمرجعيـــات، واختالفعـــا حـــول 
ال وابت، وضمورعا في الكليـات.. كانـت  ايـة النهـو  الهـدل الواضـش المنشـود، والكليـة 
 المطلنــــــــة التــــــــي تجتمــــــــع عليهــــــــا ا مــــــــة بتياراتهــــــــا المتناقضــــــــة. وقــــــــد ول ــــــــدت حركــــــــة

 
 10/00/0220 ورد البحث للمجلة بتاريخ ـا

 10/0/0202 قبل للنشر بتاريخ ـا
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 ســتيع، واتجــاهيع جمــالييع متخــالفيع النهــو   الفكريــة وا دبيــة، مدرســتيع ردبيتــيع ر ي
منهمـا مـع قـيم ومفـاهيم مغـايرم، نجـم عنهـا تغـاير شـرطي فـي  نـتش كـل  ر يل، وحـدا ي، 

ا، وللشعر عمومعاطبيعة الممارسة الحضارية لألدب     .خ و ع
 :فكريةاألسس ال

 عـد  وت  ها، وممارسـات هـامفاهيم تحـدد  تحكم ااتجاهات ا دبية رسـ  فكريـة عامـة 
ي النـروع الحضـارم العربيـة فـ قامـت عليـو ال ي امتدادعا للروف الحضاري مدرسة األصالة

وعلــى الــر م مــع و وقــو الجمــالي،  ،ورعرافــو ا دبيــة ،الخاليــة، فحكمتهــا ر ــولو الفكريــة
ضــعفت كليعـا، تشـو هعا ه انحطــاط، فهنهـا لـم تتشـو  نتيجـة  ـرول ااانحـرال الـ ي ر ـابها 

ـا نها يعـا، ولـم ولكنها  لت فاعلة،   وا  ا كنـا نـورد فـي هـ ايحـل  محل هـا بـديل يننضـها ننضع
ـ السياق ا قديمة، ف لك  ع مدرسة ا  الة المعا   رم لـم تمتلـك ن ريتهـا الفكريـة ن و ع

ــــة النديمــــة  ــــت الن ري ــــا  ــــتالخا ــــة، وتبن ا مــــع خــــالل بنيع ــــار مــــنه ريحع ــــاء اختي  اإلحي
 ،هـــ ه ا  ـــولويمكـــع رع نجمـــل  .اوالبنـــاء علـــى رساســـه ،ا  ـــول الترا يـــةبلالت ـــال 

 :  اآلتية نناطالفي  لمدرسة ا  الة خ ا ص العامةالو 
يــــام  هنيــــة تميــــل دلــــى ااعتــــدال والتــــوازع فــــي التعامــــل مــــع معطيــــات الوجــــود والح -0

الننـــــل، /المـــــادم، العنـــــل/الجماعـــــة، الـــــروفار ، الفرد/و نا ياتـــــو المتناقضـــــة  الـــــداخل/الخ
دوع مـع ، و مش  حـد ا طـرال رع يطغـى علـى اآلخـردوع رع تسـ مـع ااتباو../اإلبداو

رع تتــورط فــي تحويــل الحيــام دلــى ســاحة  ــراو مضــطرمة تتــرك الــنف  اإلنســانية نهبــة 
ا مــع ال ــراو ، ويكفيهــ(0)"الحيــام رخ ــب مــع رع يســتبد بهــا شــيء"د،  ع للنلــق والتــرد  

ــــى اإلنســــاع مســــ ولية وتحد   ،شــــروط الواقــــع الموضــــوعي ياتــــو الضــــا طة التــــي تنــــع عل
 مواجهتها.

 هنيــة  ا يــة تــربط النيمــة بالو يفــة والمنفعــة، وتــ م ع الوســيلة بغايتهــا، وا تعـــرل   -0
حـــراز المنفعـــةمعنـــى المجانيـــة والعب يـــة، فــــ مـــع موافنـــة  ،"مدار الشـــرل علـــى ال ـــواب وا 

 .(0)"ب لكل منام مع المنالالحال، وما يج

                                                           
 .016 [:0]متكلمعا على الت ورات العمينة التي ترسبت في رعماق البال ييع العرب ورملت عليهم مناهجهم، ( 0)
 .0/018 [:0]النول لبشر بع المعتمر، ين ر:  (0)
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هـــدفها رع تكـــوع حيـــة  ري رع تحنـــق اانتشـــار فـــي معياريـــة ن ريـــة معرفيـــة ينينيـــة  -1
رقـي مـع الن ـري المجـرد دلـى تالزماع والمكاع، والحضور الدا م في النف  اإلنسانية، وال

ــر  داوالفعــل، فـــ العملــي الســلوك بمــا  "لم يــدرك ا ول  الشــرل  دا بالفعــل، وا يدركــو اآلخ 
   .(0).."ردرك بو ا ول  

ـــو الفـــرد وجـــوده مـــع خـــالل الجماعـــة،  -4 ن ـــام جمـــاعي  قيمـــي واجتمـــاعي، يحنـــق في
خير النـا  حاجاتهـا، فــ"ووعيـو ا خالقـي وتحنق الجماعة مع خالل واء الفـرد وانتما ـو 

 .(0)"للنا  خيرهم لنفسو

ـــا علـــى ال د  تعــو  ، تحتـــرم المتلنـــي،ن ريــة جماليـــة لغويـــة -5 روم تـــتو ـــيل، و التعبيـــر فرعع
    .وتمام  ايتهما مع خالل التأ ير، لبلوغ رق ى درجاتهمامععا التعبير والتو يل  تحنيق

اتخــ ت مــع النهــو  عنوانعــا لهــا، فنــد  ،مدرسةةة الحداثةةة  رمــا المدرســة ا خــر 
طلبعـا للحـاق بركبـو  البعـا وشيدت بنيانها الفكري وا دبي على مفاهيم منتزعة مع الغـرب 

 :ما يأتيتطيع رع نحدد مباد ها ا ساسية بسالمتندم، ون
اتباو النمو   الغربي، وتبني رس  التجربة الحضارية الغربية لبلوغ هـدل النهـو   -0

ومـــع  ـــم كـــاع علينـــا رع نســـتورد ن ريـــات الننـــد ا دبـــي كمـــا نســـتورد محطـــات الشـــامل، "
 !(1)الكهرباء"

شــــباو تطلعاتهــــا دلــــى الحريــــة، واعتبــــار -0 الجماعــــة ســــلطة  تضــــخم الــــ ات الفرديــــة، وا 
رو ن امعا ربويعا رقابيعا يكبل الحرية، وينيـد اإلبـداو، ويعيـق التنـدم، "دنـو الـريش ا  ،خارجية

ترجــع النهنــر  والمــاء ا يعــود دلــى منبعــو. يخلــق نوعــو بــدءعا مــع نفســو ـ ا رســالل لــو 
ا مــا دعــ  علــى التيــار الــواقعي نفســو . وقــد  لبــت الميــول ال اتيــة(4)وفــي خطواتــو جــ وره"

                                                           
(0 )[1:] 0/076  . 
(0) [1:] 0/076 . 
 .. ما كاع بيع عالمتيع مع عندي00 [:4] (1)
(4) [5:] 0/041. 
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 الي شكري دلى اعتباره تيارعا واقعيعا رومانسيعا
(0)  ! 

ن ام معرفي مولع بالتفلسل والشك، وراف  للمسلمات، وم مع بالتعددية المطلنـة،  -1
فهجمـاو  وي العنـول م ـادرم للـرري وينطـوي علـى درهـاب للفكـر، كمـا ومزدٍر لإلجماو، 

 ..(0)راينول ليوت

يديــة الرجعيــة، ومحاولــة ت ــفيتها مـــع الــدخول فــي  ــراو وجــودي مــع ال نافــة التنل -4
خالل تبني مفهوم ال ورم ااننالبيـة الشـاملة  رو الهـدم مـع رجـل البنـاء، مـع فنـداع البـديل 

"فله ا اخترنا رع نندم تحطـيم ا  ـنام الباقيـة الواضش رو ت ور لن ام كلي متفق عليو، 
 !(1)على تف يل المبادئ الحدي ة"

ـــا، وتنحـــاز الغويـــة تـــ  ر التعبجماليـــة ن ريـــة  -5 نحيـــازعا يـــر علـــى التو ـــيل والتـــأ ير معع
ــا التلنــي نشــاطعا  وتعــد   شــكالع ومضــمونعا. مطلنعــا إلرادم المبــدو  عمليــة مســتنالع عــع مفتوحع

 اإلبداو.

الحدا يــــة مــــع التيــــار الرومانســــي الــــ ي تبنــــى مفــــاهيم الحريــــة  بــــدرت المدرســــة  
اول تجســـيد هـــ ه المفـــاهيم فـــي ورفـــع شـــعار ال ـــورم وهـــدم ال نافـــة النديمـــة، وحـــ ،والفرديـــة

ا حاسمعا رو تغييـرعا جـ ريعا،  ع الشـكل الشـعري النـديم  ـل  الشعر، بيد رنو لم يحنق نجاحع
حاميعا للنيم الجماعية التي روجدتـو، فلمـا تـم  لمدرسـة الحدا ـة تفكيـك الشـكل النـديم وتنـديم 

ـــة علـــى الشـــعر  ـــو مـــع  هـــور الشـــعر الحـــر، ســـيطرت المفـــاهيم الحدا ي ـــيبـــديل ل  ،العرب
وروجــدت التننيــات الشــعرية المال مــة لهــا. هــ ا التبــايع الواضــش فــي رســ  المدرســتيع ا 
يلغي طموحهما المشترك لتحنيق النهـو  مـع خـالل هـ ه ا سـ  نفسـها، وسـيكوع مـع 
مهمة ه ا البحث ر د انعكا  هـ ا الطمـوف فـي شـعر كـال المدرسـتيع، واكتشـال مـد  

بـــأع ابتـــداء مـــا لهـــ ه الغايـــة الكليـــة، مـــع التـــ كير اســـتجابة الشـــكل الشـــعري فـــي كـــل منه

                                                           
ا08 [:4] (0)  نهـا تحنـق هـ ا   مـال رك ـر شـعراء ااتجـاه الـواقعي دلـى الوجوديـة ،. وبسبب مع سيطرم ال اتية ريضع

الحريـة وال ـورم واالتـزام، ين ـر: البيـاتي، وشـروط التفاعـل مـع الواقـع، وتمـز  بـيع مفـاهيم  ،الدم  بيع طموف الـ ات
[8:] 07   .  
 .  002 [:7]ين ر:  (0)
(1) [6:] 4   .  
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الحضـارات ا تــنه  دا علــى رســا  فكــرم ينينيـة، وتماســك اجتمــاعي ورخالقــي، و لبــة 
الكليـــة فـــي الحيـــام الماديـــة والوجـــود اإلنســـاني! والم ـــل المنـــازو الجماعيـــة، وتحنـــق النـــيم 

ـــا شاســـععا عـــع شـــروط النهـــو    الحضـــاري وواضـــش رع رســـ  مدرســـة الحدا ـــة تبـــيع بونع
ر ــل المبــدر الفكــري للحدا ــة، ولكــع مــد  هــو اهتمامنــا هنــا لــي   العامــة، ولكــع م ــب  

 "الحدا ة".  ة في تحنيق  ر  النهو  روي االشعر بمفهومو وتننياتو الحد مشاركة
 مدرسة األصالة:الحضاري لالدور 

لما كـاع الشـعر العربـي فـي مطلـع النـرع العشـريع ربـرز فنـوع العـرب ورعرقهـا، 
فنــد رنــيط بــو دور ريــادي فــي مشــروو النهــو  ال نــافي، وم  ــل  خطــوم طموحــة اســتعادم 
عــادم و ــل الــنف  العربيــة بمنجــزات رســالفها الجليلــة البعيــدم،  رمجــاد ا مــة الغافيــة، وا 

هتها قـــــروع لخلـــــق الشـــــعور بـــــالعزم فيهـــــا، وزرو حـــــ  اانتمـــــاء فـــــي ا رواف التـــــي شـــــو  
والسـلبية. ولـ لك جـاء بعـ  شـعر البـارودي  لالمبـاامااانحطاط، ورلفـاع الـ ل، واعتيـاد 

منـــو فـــي دحيـــاء اللغـــة العربيـــة وا  نـــاء  مشـــاركةمـــ نالع با لفـــا  النديمـــة الجافيـــة، وكأنـــو 
رع  ايــة النهــو   فــي مفرداتهــا، وتحريرهــا مــع الرطانــات ورواســب العاميــات. ا شــك

هــت عمليـة اإلحيــاء نفســها، وفرضــت علـى الشــع راء ااجتهــاد لبعــث واإلحيـاء هــ ه قــد وج 
ا عمال الشعرية النديمة، ومحاولة ااقتداء بها، واستلهام طرا نها، فكاع التنليـد ردام مـع 
ـــا، كمـــا كـــاع دحيـــاء ا دب اليونـــاني ردام مـــع  ردوات النهـــو  ا دبـــي والحضـــاري، تمامع
ردوات النهضــة ا دبيــة فــي الغــرب، وبــ لك شــارك الشــعر اإلحيــا ي بكينونتــو نفســها فــي 

روو النهــــو ، قبــــل المهــــام المباشــــرم التــــي رنيطــــت بــــو، والمضــــموع الملتــــزم الــــ ي مشــــ
 في الحيام السياسية وااجتماعية.اضطلع بو 

فــي مواجهــة اانحطــاط كــاع علــى ا مــة رع تحــتف  بحالــة معافــام متوازنــة تعينهــا علــى 
ــ ا مــع اســتغالل طاقاتهــا كلهــا وعــدم دهــدار شــيء منهــا، ولــ لك فهنهــا وقفــت موقفعــا ديجابيع

يكـــوع هـــدل النهـــو   ،وبنـــدر ديجابيتـــو ،بحســـب تعاونـــو  الفـــرد باعتبـــاره عضـــوعا فعـــااع 
دوع رع تضـــحي بالتماســـك الـــداخلي وبنـــوم الجماعـــة، فمســـ ولية مـــع ممكنعـــا، هـــ ا طبععـــا 

وجود الجماعة وحمايتها هي مس ولية فردية قبل كل شيء، ول لك كانت دواعـي الشـعر 
، هي: "لترضـية نفسـي حيـث رتخلـى. مدرسة ا  الة عند خليل مطراع  ربرز مجدد في
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. فهي دواو تجمـع بـيع اإلمتـاو وا خـالق، (0)رو لتربية قومي عند وقوو الحوادث الجلى"
ـا  اتيعـا. فالـ ات تعـي  الت ـالش مـع الجماعـة،  وتجعل مـا هـو جمـاعي شـأنعا فرديعـا والتزامع

ــ ر دمكاناتهــا لتحنيــق د بهــا، وتنــدم  معهــا، وت ــدر عــع حاجاتهــا و اياتهــاوالتوح  ، وتســخ 
هـ ا  .ه ا ااندما  والو ول بو دلـى درجـة التكامـل، وتعـي  فـي الواقـع ا علـى هامشـو

تجربـة الشـعرية لمدرسـة ا  ـالة، لــي  هـو المنطلـق الفكـري الـ ي كـاع ضـا طعا علـى ال
 مضموع فنط، فند استجاب الشكل الشعري استجابة م لى له ا الفكر. ال مع حيث

التجربـــة الجماعيـــة، والمشـــاركة فـــي  ـــنع تـــاريخ ا مـــة، وبلـــورم  التعبيـــر عـــع
مــــع النضــــايا التــــي  الك يــــرالالشــــعور الجمعــــي، تم ــــل فــــي المجــــال الموضــــوعي فــــي 

اســـتنطبت الـــوعي العربـــي فـــي تلـــك المرحلـــة، ولعـــل ربرزهـــا قضـــية الهويـــة التـــي  ـــارت 
ث عــع موضــع خــالل وجــدل  يــر مســبوق، ورحــد ت بلبلــة فــي النفــو  التــي كانــت تبحــ

خال ـــها فتاهـــت عـــع  اتهـــا، و جـــل تلـــك البلبلـــة تحمـــل الشـــعر مســـ ولية بنـــاء الهويـــة، 
ـــة، وزرو الشـــعور بـــالواء واانتمـــاء  ـــر تنبيـــو العاطفـــة الوطني وتمكينهـــا فـــي النفـــو ، عب

 :(0)للوطع ال ي حولو شوقي دلى معشوق حيع قال
لـد  ع نـو         ناز ع تني د ل   لت  ب الخ  ط ني ل و ش غ  لـد  ن فسـيو   يو  في الخ 

كما طمش الشـعراء دلـى درسـاء دواعـي الوحـدم النفسـية والفكريـة، مسـتغليع ننـاط النـوم فـي 
دوع رع يجــد رك ــرهم  ضاضــة فــي مــع الهويــات المت ــارعة كلهــا لبلــوغ هــ ا الهــدل، و 

لــى الرابطــة الشــرقية كــ لك،  الــدعوم دلــى الوطنيــة والنوميــة، رو دلــى العروبــة واإلســالم، وا 
عتبار ه ه الواءات كلها م درعا لهوية شعب واحـد، ورع مفاخرهـا مجتمعـة قـادرم علـى با

لــم تتطــرل، ا  تحكم فيهــا، و ع هــ ه الهويــات، دعانتشــال الشــعوب مــع طبــع الــ ل المســ

                                                           
 [:02]. ولحـــــاف  دبـــــراهيم قطعـــــة شـــــعرية  زليـــــة يمـــــز  فيهـــــا الغـــــزل بـــــالتعري  بـــــاإلنكليز، 1-0/547 [:0] (0)
0/046  .  
(0) [00:] 0/48   .  
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تتنافى. ه ا رحمد محرم شاعر "اإلليا م اإلسالمية" التي يستعيد فيها الرابطـة مـع ميـراث 
 :(0)رع ينول في هو  "م ر" النبوم، ا يجد  ضاضة في

ــــ  والرضــــى خطهــــي النــــد ر  الجــــاري، هــــي الس 
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ لك آمن ــــــــــــــــــا ،ب ــــــــــــــــــا في  مــــــــــــــــــع يلومن

 

ــــدهر  ــــديع والــــدنيا، هــــي النــــا  وال  هــــي ال
ـــــــر ـــــــك الكف ـــــــا، ول ـــــــي الهـــــــو  ديمانن ـــــــا ف  لن

 

وقد عرل الشاعر ب اقب ن ره وحسو ال ا ب رع الشـعر مكـوع  نـافي ع ـيم ا  ـر فـي 
ا ــناعة النفــو  والتــأ ير فيهــا مــع رســلحة  ، وبالتــالي، فــي تغييــر التــاريخ، فأشــهره ســالحع

ــا ينــي  ــدمات الواقــع المحبطــة، النضــال ــا ديجابيع ، ويحــر  علــى ال بــات وال ــورم، ودرعع
 :(0)ينول الجواهري
ـــــــــــــــــعوب   آاء   ســـــــــــــــــبحاع    فهنهـــــــــــــــــا الش 

ــــــــي والل   مــــــــم   ف ، ه  ع   الرِّجــــــــال  مــــــــى وا   ر 
 

ــــــــــــــب     تشــــــــــــــاء   كيــــــــــــــل ا ي ــــــــــــــام   ل ت نلِّ
ـــــــم ـــــــال    ر ج  ،ـن ـــــــع و     وع  هـــــــالء   وش   الج 

 

واســتنها  شــعراء مدرســة ا  ــالة دشــاعة روف التفــا ل وا مــل،  مشــاركاتوكانــت رهــم 
الهمــم، وعــال  الشخ ــية العربيــة ممــا ترســب فــي قاعهــا مــع آ ــار اانحطــاط، ورمــرا  

رع النـوم النفسـية هـي المعـادل الـداخلي للتحـديات  واردركـ م نهـالوهع، وعوا ـق الفاعليـة، 
ــــق مــــع المحــــيط الخــــارجي  ــــي التواف ــــة يســــاعد ف ــــز الــــدوافع اإليجابي ــــة، ورع تعزي الخارجي

التفا ل الـ ي يعلـو علـى موقل و  ،  اإليجابيالنف   م دع  وااستجابة اإليجابية لمتغيراتو.
و مرم مع  مـرات التـوازع الـ ي  ،ميزم مع ميزات الشعر اإلحيا ي ،شروط الواقع وخطوبو
يع ديمانها بهمكاناتها وم ادر قوتها، وتنـديرها الـواقعي لمحيطهـا ب  تملكو النف  العربية

ســـالف مــــع  ،واعتـــداد ا مــــة بـــ اتها ،رع التفـــا ل و روفهـــا الموضـــوعية، ولـــي  بخــــالٍ 

                                                           
 [:01]دي الـــ ي كـــاع رول مـــع تغنـــى بالمجـــد الفرعـــوني: ويتكـــرر الموقـــل نفســـو عنـــد البـــارو . 0/071 [:00] (0)
، 0/07 [:00]، جمع في ق يدم واحدم الفخر بأمجاد الفراعنة وتراث العرب وعـز  المسـلميع ال ي. وشوقي 0/51
. ولحاف  دبراهيم رشعار فـي هـ ا المعنـى يتغنـى فيهـا بالفرعونيـة ورخـر  0/88 [:00]ين ر قولو في حب م ر: و 

  .87 [:04]و، 0/006، 0/60 [:02]مية، ين ر: بالخالفة اإلسال
. وين ر ق يدم "تعالوا نعد ال يد" في الفخر بأمجاد ا مـوييع فـي الشـام والتغنـي بحـب الشـام، 0/044 [:05] (0)

. وتن ــر ق ــيدم شــوقي فــي  ــنر قــري  عبــد الــرحمع الــداخل، وق ــيدتو فــي 005، و514 [:04]لبــدوي الجبــل، 
..، وق ــــيدم حــــاف  دبــــراهيم فــــي عمــــر بــــع 0/067..، 1/07..، 0/070 [:00] ر ــــاء الشــــهيد عمــــر المختــــار،

  ..  0/77 [:02]الخطاب، 
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وفــي قــدرتها علــى مواجهــة  ،ا ســلحة ا ساســية والماضــية فــي معركــة نهــو  ريــة رمــة
 ولكــع الشــاعر شـرعا للهويــة !وتهديــدعا مبا ،فكيــل د ا كانــت تحـديات است  ــال ،التحـديات

لـم يكـع م اليعــا مننطععـا عـع الواقــع، ولـم يخــدو قومـو ويغـررهم بأمجــاد موهومـة، و ــروف 
نـرع  لـك كلـو بمواجهـة ا مـة ف، وفخـر رجـول مـا يلبـث رع يتبـددمبنية علـى رمـل يميـد، 

الننـــد الـــال و الضـــعل فيهـــا، ومحاولـــة معالجتهـــا، عبـــر  بعيوبهـــا، والكشـــل عـــع ننـــاط
دوع رع يضحي بسمة التفـا ل الغالبـة، مع ا، وتنريع المتخا ليع والعمالء فيها، لتن يره

 :(0)والتعالي على الكوارث، والتماسك رمام المحع، ينول محرم
 داء رهـــــــــــــل الشـــــــــــــرق ضـــــــــــــعل الهمـــــــــــــم  
 يــــــــــــا بنــــــــــــي الشــــــــــــرق، وا شــــــــــــرق لكــــــــــــم
ــــــــــــوا، دنمــــــــــــا ــــــــــــي الشــــــــــــرق رفين ــــــــــــا بن  ..ي
 ..ا ت نـــــــــــــــوا المجــــــــــــــــد شـــــــــــــــي عا هينعــــــــــــــــا

 

 مــــــــــــــــــــم  وبهــــــــــــــــــــ ا كــــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــــوت ا  
ـــــــــــــــــ ِّمم ـــــــــــــــــي  ال ـــــــــــــــــد ، ور ع   بســـــــــــــــــو  الجِّ
ل ـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــات الح   ..خـــــــــــــــــــــــدعتكم كا ب
 ..دنـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــي ل ه ـــــــــــــــــوات الضـــــــــــــــــي غم

 

ـــــل  ـــــة  كالجهـــــل والتخل ـــــرعا لمعالجـــــة المشـــــكالت ااجتماعي واتخـــــ  الشـــــعراء شـــــعرهم منب
، مســـتغليع مـــا لهـــم مـــع شـــأع ومكانـــة اجتماعيـــة وردبيـــة، وقـــرب ر ـــواتهم مـــع (0)والفنـــر

نت ـر مـنهم فـي كـل منبـر السلطة والنفو ، حتى  ار ي  الجمهور، وعلوها على ر حاب 
مشاركة.  لك كلو حول الشعر دلى سـاحة نضـال رماميـة لمواجهـة التحـديات الم ـيرية، 
ع لـم يخـل مـع ممارسـات فرديـة تميـل دلـى  وعدم مع عـدد الكفـاف فـي سـبيل النهـو ، وا 

ـــو وتنبهـــر بأعالمـــو تحـــت ضـــغط الضـــ ـــارك الغـــرب، وتمـــالن قيادات رورم رو المحتـــل، وتب

                                                           
. ولحاف  دبـراهيم ق ـيدم ينـرو فيهـا ا مـة وشـبابها الالعـب الالهـي فـي 0/066 [:00]. وين ر: 0/75 [:00] (0)

مملـوءم رمـالع بالشـباب و نـة  . ونجد عند الجـواهري ق ـا د0/004وما بعد، و 0/058 [:02]، زمع الجد والملحمة
، ورخـر  يـ م فيهـا الـ ات الغارقـة فـي عيوبهـا ورنانيتهـا ولهوهـا، فـي حـيع تجـد  0/501 [:05]بالمجد على رياديهم، 

. ولبـدوي الجبـل ق ـيدم تضـاهي ق ـيدم الجـواهري 060، 0/455 [:05]، الشعوب في كل مكـاع انتـزاو حريتهـا
 .512 [:04] نة بالشباب ورمالع بهم، 

..، ولــو ق ــيدم رخــر  فــي ن ــش العمــال وحضــهم 0/062 [:00]ق ــيدم شــوقي فــي المعلــم معروفــة مشــهورم،  (0)
..، ورخر  في دعم العمل الطوعي وتشـجيع النـا  علـى التبـرو فـي مشـروو 0/02 [:00]على اإلتناع في العمل، 

 ..4/08 [:00]النر ، 
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ـــا بالدونيــــة رحيانعـــا ،الم ـــلحة حساسع ، ولكـــع  ــــل هـــ ا فـــي دطــــار المواقـــل الفرديــــة (0)وا 
وضـــعل الـــنف  رمـــام اإل ـــراءات والتهديـــدات، و ـــل الموقـــل النضـــالي الطـــابع الغالـــب 

ـــل شـــعرا و ـــزام  اتيعـــا مـــع قب ـــى الشـــعر المحـــاف ، وموقـــل االت ـــا ي ـــل حـــد  (0)عل ، التزامع
رحيانعــــا، والتحــــري  ال ــــريش للشــــعوب علــــى ال ــــورم  مواجهــــة المحتــــل مواجهــــة ســــافرم

ي ة لحاجـات المرحلــة  ،.. د ع(1)والتمـرد اسـتطاو الشــعر اإلحيـا ي رع يم ــل اسـتجابة  ــح 
الحضارية التي فرضت رص  ال فول، وتعزيز الوعي الجمـاعي، وطمعـت فـي امـتالك 

بــت ا شخ ــيات متوازنــة ا تتآكــل آمالهــا تحــت ضــغط النكبــات، وتنطلــق مــع ينــيع  ا
تهــــزه هجمــــات الشــــك والحيــــرم، حتــــى لكــــأع الن ــــا د نفســــها  ــــارت تخــــو  المعــــارك 

 :(4)الميدانية بنف   بدوي الجبل حيع قال
 مع م بل ٍغ عني الر ي  ق يدم             تحمي ال غور فكل بيت فيلق

علــى جعــل دمكاناتــو الحضــارية ا تنفــد، وقــد رعانــت خ ــا ص الشــعر الترا يــة 
ـــى مادتـــو رو رمـــا النيمـــة الف ـــة بحســـب ســـيطرم الشـــاعر عل ـــ اك الشـــعر فهـــي متفاوت نيـــة ل
و ـــيا ة ا م ـــال وحـــدم البيـــت الشـــعري، مبـــدر اإليجـــاز البال ـــي، و دع . ســـيطرتها عليـــو

مـع اسـتغالل التـي تنـوم علـى الحماسـة والفخـر،  وا ساليب الخطابيـة واإلنشـا يةوالحكم، 
هــي للجيــل، وتشــخيص المبــادئ والنــيم.. المـديش والمبالغــة فــي بنــاء النمــا   ورفــع النـدوم 

فهــ ه النــوم ا ساســية للن ــام الشــعري ا  ــيل ليحنــق هــدفي المعرفــة وال ــالبة النفســية، 
م تجـاوز علِّـي  و  ،يكتشـل النـوانيعلسمش للشاعر بأع يخترق حجب ا لـم الكتيمـة التننيات ت
 ،سـتجابة فنيـة، وشـعر المناسـبات هـو االفخـر والتجمـل يبخلنـعليهـا  ، والتعـاليالخطوب

بالتفاعـــل مـــع ا حـــداث الم ـــيرية والمواقـــل العامـــة التـــي  ،والتـــزام  اتـــي تجـــاه الجماعـــة
                                                           

، 0/72 [:02]، وين ــــر: 06-0/08 [:07]. وين ــــر: 8/02، 5/41، 170، 174-4/171 [:08]ين ــــر:  (0)
  .  17ص [:06]. وين ر في شأع م انعة بدوي الجبل لالحتالل الفرنسي في مرحلة مع مراحل حياتو: 082

استغل شوقي مكانتو ا دبية وااجتماعية ورفـع دلـى روزفلـت الـر ي  ا مريكـي ا سـبق ق ـيدم يـدعوه فيهـا دلـى  (0)
 [:00]خطـاب مملـوء بـالعزم والفخـر تـارم، وبـالليع والتـودد تـارم رخـر ، ين ـر: ن رم م ر وعدم خ اع قضـيتها، ب

  وما بعد.     0/54
  .     072-0/086 [:05]ين ر:  (1)
   .  0/57 [:05]، والر ي  هو شكري النوتلي. وين ر في معناه: 042 [:04] (4)
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تم  ا مة سلبعا رو ديجابعا، ولي  مجرد نفاق اجتماعي مزيل رو م طنع. وك لك هـي 
ــــي ا ســــلوب ــــل والعاطفــــة ،الر ــــانة ف ــــيع العن وكــــره  ،والشــــكل والمضــــموع ،والتــــوازع ب

ـــى تحنيـــق  رضـــو الحضـــاريك ..(0)الغمـــو  المـــبهم ـــات ســـاعدت الشـــعر عل  ،لهـــا تنني
للطرا ــق  ااســتمرارع كونهــا ، و ر ــره الفكــري وااجتمــاعيتعميــق ، و وتمكــيع  ــلتو بجمهــوره

منتضـــيات الـــدور النهضـــوي الـــ ي ل ـــادقة و كيـــة  اســـتجابة ، ا يمنـــع مـــع رنهـــاالنديمـــة
خ ـــا ص الـــنف   وتعبيـــرعا شـــفافعا عـــعولمتطلبـــات المرحلـــة الحضـــارية، مارســـو الشـــعر، 

ضــــل مــــا فيهــــا. ولنــــدرم رحمــــد شــــوقي علــــى العربيــــة التــــي احتف ــــت ر ــــم اانحطــــاط بأف
ســلِّم دمــارم الشــعر ولــم يمنحــو شــعب كامــل  ،اســتغالل هــ ه التننيــات ااســتغالل ا م ــل  

دا لخطــورم الــدور الحضــاري الــ ي اضــطلع بــو شــعره، ولعمــق  ،(0) ريزيعــا هــ ه المنزلــة
خ ـــا ص الـــنف  ندرتـــو علـــى تم ـــل لو    النـــا  دلـــى اليـــوم،ا  ـــر الـــ ي تركـــو فـــي نفـــو 
وهـي "سـمات فكريـة عربيـة المترفعـة رمـام التحـديات والمحـع، و  ،العربية المشـتعلة با مـل
   استطاو شوقي رع يجسدها، ويغ يها. ،(1)دسالمية شديدم المعافام"

 الدور الحضاري لمدرسة الحداثة:
، و ــرق بــواكير عهــد ااســتعمارمــع العربــي  الفكــرعلــى  لــب النــزوو الفــردي 
دا رع الـ ات الـداخلي،  ملتميـل عـع الواقـع دلـى عـا مسـرفة،الشعر في ميوعـة رومانسـية 

 حنينـةهـ ه العموميـة  فـي تطعـع مطردمواقع الدواويع الرومانسية يشير دلى  اهرم قوية 
ر ق ـا د تعبـ   رو رك ـرهم،دنتـا  بعـ  الشـعراء الرومانسـييع بهـانن ـد  ،ا في جوهرهـا

ـا تجاههـا. ،وتتحم  لها ،عع النضايا الم يرية ونسـتطيع رع نـدر   وتتبنـى موقفعـا ملتزمع
ليا  ربو شبكة، والهمشري، وال ـوفي فـي  ك يرعا مع شعر الشابي، وعلي محمود طو، وا 

                                                           
سـماوم الفكـر، فتنبعـث رشـعتها دلـى  ـحيفة يحدد البارودي مفهوم الشعر بأنو "ل معة خياليـة يتـألق وميضـها فـي  (0)

النلــب، فيفــي  بألا هــا نــورعا يت ــل خيطــو بأســلة اللســاع، فينفــث بــألواع مــع الحكمــة ينــبل  بهــا الحالــك، ويهتــدي 
بــدليلها الســالك، وخيــر الكــالم مــا ا تلفــت رلفا ــو، وا تلنــت معانيــو، وكــاع قريــب المأخــ ، بعيــد المرمــى، ســليمعا مــع 

 .58-0/55 [:01] عا مع عشوم التعسل،  نيعا عع مراجعة الفكرم"، و مة التكلل، بري
  .  4/4 [:00] بنلم محمد سعيد العرياع، شوقي ديواعوين ر مندمة الجزء الرابع مع . 77 [:00] (0)
(1) [00:] 70  .   
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ــــزم يتفــــاوت  هــــ ا ع كــــاع شــــعرهم الملت ــــة،البــــاب، وا  ــــي، مــــع حيــــث التجرب  واإلبــــداو الفن
ـا  مع حيـث الطرا ـق الشـعرية، ،الغربية رو الترا ية والتجا ب دلى دحد  المدرستيع  ودا مع

د، توقــع التفــر  و  ،واحتــرام ااخــتالل ،مبــدر النســبيةمــع التــزام  فــي رر  الرومانســية ا بــد  
  ، رو عـع م ـير مشـترككالشـكل الشـعري تحديـدعا  دا ما كاع تعبيرعا عع درادم جماعيـة

 قوقعـة الشـاعر الرومانسـي المغلنـة،رق استطاو الواقع رع يختـ لند .شرطعاكضغط الواقع 
ــ علــى  توالــوعي الفــردي بالــ ات العربيــة، وســيطر  علــى الــر م مــع اســتبداد هــا،خارج   ه  ر  وج 

ــم يســتطع الشــاعر   ــل علــى الــدوامضــغط الواقــع   ع  مفاهيمهــا ومواقفهــا،  النــوم التــي ل
ات الواقعيـة وجـدت التيـار ، ولهـ ا سـلطانهامـع  تهـربي ور ،العربي، رع يتحـرر مـع رسـرها

ـــا، ب الـــوطعفـــي  ـــا عريضع نـــدر مـــا تشـــبعت بالمفـــاهيم الرومانســـية وتضـــلعت العربـــي رواجع
مـع حيـث رمـا  .عجيبة لم تحنق طموحات ري مـع الطـرفيع مزاوجةفي  ،زو الفرديةانمبال

 رع ،للشـعروالخ ـا ص النوعيـة  ا  ـيل، الن ـام البنيـويفنـد اسـتطاو  ،يالشعر  الشكل
فــا مــع حــدم ااندفاعــة الرومانســية وخف   ،الرومانســي ة فــي الشــعرالغايــات الجماعيــ احميــي

التحول بـ قدلى رع تمكنت مدرسة الشعر الحر مع كسر ه ا الطـو وتطرفها في التجديد، 
 يخضـع إلرادم الشـاعر الفـرد،يحطم هيبة الن ام الشعري النديم، و دلى شكل جديد مغاير 

 .  البديل الفني النابل للتبني ويكوع
الـ اتي،  المضـموع:  اتييع مفهوميععلى رسا  الحدا ية للشعر  بنيت ال يغة

 ،الحضـاريالشـعر خـاص إلسـهام الحدا ـة الت ـور  اعحددسـيوهما مععـا والشكل ال اتي. 
 الشـعر ينـدم ت ـور نن ـد بالمضـموع الـ اتي رعرع يـنه  بـو. منو والدور ال ي يتوقع 
وع رع يتنــاطع مــع المجمــوو، دمــع  فكــار وا حــالم،للنــيم والمبــادئ وا الشــاعر الخــاص 

المتخلـل. وهـو فـي  بل لكي يعبر عـع النطيعـة مـع هـ ا المجمـوو  التنليـدي، الماضـوي،
نـة ، ورم ال ات النرجسية المتعالية على الجماعـةه ا يعبر عع  تريـد رع ،  ـورم  يـر مهاد 

ــا مــأمواع مغــايرعا، و  ع لــ لك فــهع دحساســها بــاا تراب عــتشــيد علــى رننــا  مــا تهــدم عالمع
ورمــا الشــكل الــ اتي فهــو يســتند دلــى قــيم  لجــ ور.بعيــد امحيطهــا و نافتهــا ورمتهــا متأ ــل 

سـتعيع ، وتإلبـداوعلـة ااانزيـاف وحـده  تعـد  ، الجمهـور عـع ريبـة ومفـاهيم جماليـة  اتيـة 
تلغــي فعــل   اتيــة يهمهــا دشــادم دالــةو الشــاعر   اتيــة يخترعهــالغويــة بتننيــات ورســاليب 
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ـــا  العمـــل الشـــعري ي ـــيرل، التوا ـــل الـــ ي نشـــأت اللغـــة  جلـــو عـــع مغلنعـــا تعبيـــرعا مجانيع
ع رخطر النتا   المترتبة على  اتية مفهوم الشـعر هـي تحييـد الشـعر اجتماعيعـا  ال ات. وا 

 ممكـــعيعـــد مـــع الد  لـــم رو عزلـــو، وتفريغـــو مـــع قـــواه التأ يريـــة فـــي الواقـــع الموضـــوعي، 
،  ع ا ديـب (0)سسة اجتماعية، رداتو اللغة، وهي مـع خلـق المجتمـع"م  اعتبار "ا دب 

الحــــدا ي قــــادر علــــى تجــــاوز اللغــــة نفســــها، وتحــــدي قوانينهــــا، ا ننــــول ضــــمع المجــــال 
ولكـع  يجوز فيو للشاعر ما ا يجـوز لغيـره،ما المعنول ال ي يسمش بو اانزياف الفني، و 

ـــا علـــى اللغـــة وعلـــى درادم الجماعـــة فيهـــا. فـــرد رع يكـــوع را ـــد حركـــة تجديـــد حـــق للي ترفعع
يـدعو و رع يكـوع  ـاحب عنيـدم رو مـ هب و ورع يبشر بر يا طموحة للمستنبل،  وتغيير،

يبـدر مـع ولكـع التغييـر التـاريخي  ن عا مع هاويـة التخلـل.من يعد ه للحيامت ور جديد دلى 
ويحتنرهـا، الفرد لينتهي دلـى الجماعـة، فـه ا كـاع الشـاعر الحـدا ي يترفـع علـى الجماعـة، 

فيخاطبهـا بلغـة ا تفهمهـا مـع حيـث رراد تكـري  معهـا، جعل مع شـعره وسـيلة قطيعـة وي
سـلفعا فهـ ا يعنـي رنـو قـد خـاع  ،يةالتبشـير  تحنيق  ايتوالتأ ير و لزخم الجمالي للشعر في ا

 ،ب الـننص لديــووتعـوي  مرك ـ ،درادتــووفـر   ، اتـولحســاب تحنيـق ، فنـو مععـاو  قضـيتو
نفعــالي والتعبيــر اا ،والمجــاني اللعــب اللغــوي الحــرالنناعــة بب ،واقــعوعجــزه الكلــي فــي ال

ع الشــــاعر رالحنينـــة  ينســـجم رع يكــــوع الشـــعر مجانيعــــا و ـــاحب قضــــية!!وا  المفكـــك.
شــعره مجــروف   ععلــى قضــيتو،   " المريــدم ا الشــاعرم"رنــاه فــي الغالــب يــ  رالحــدا ي 

نفسـية  اجتماعيـة فكريـة وهـي مشـكلة هـي مشـكلتو، فردية الشـاعرو  ،و يفيعا، مشلول فنيعا
 قبل رع تكوع فنية.

مـــع نبـــ  الخطابيـــة والحماســـة الشـــعرية، تحـــول الشـــعر الحـــديث مـــع ســـعي دلـــى 
دلـــى خطـــاب البطـــل الفـــرد،  ،ودعوتهـــا دلـــى اانتفـــا  والتغييـــر ،اســـتنها  همـــم ا مـــة

ء البطـــل المخلِّــــص، الــــ ي يحنــــق النبــــوءات، ويهـــزم المســــتحيل، وك يــــرعا مــــا ســــاق شــــعرا
الحدا ة ه ا المفهوم عبر الحامل الرمـزي، وطنـو  ا سـاطير، وربطـال التـراث الشـعبي، 

 ـم، بعـد / هـي بطولـة رمـة،/ بطولـة فـرد،" :(0)ولكنها كلهـا تنتهـي دلـى قـول محمـد عمـراع
                                                           

(0) [02:] 000.    
  .  0/067 [:00]. وقول عبد ال بور: "علي  وحدي رع رقودها د ا دعي النفير"، 0/42 [:00] (0)

 



 0202  لعام 86جامعة حلب    سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية    العدد مجلة بحوث 

01 

 

، تغتـــالهم ريـــٍد، وحـــدها، يكتـــب/  لـــك، مجـــد تـــاريخ مغـــاير، "، اســـمها التـــاريخ.../ ربطـــالت
ننــول:  تها ــو بمعا لــة محبطــة،مــع ن ريــة واضــحة، وان فــي الــنصبغــ  الن ــر عمــا و 

اسـت مار التـراث الشـعبي وحكايـة حـاول فيهـا الشـاعر خال ة ق ـيدم  ت ه ه النطعةكان
ربـو علـي شـاهيع../ مضـمونو النضـالي، رو كمـا ينـول: "فـي  "الفراري" ربـي علـي شـاهيع

جر حــة،/ حكايــة رر ، وطــع، علــم../ رمــش رحمــر، طــالع مــع وجــع ا ر / ا ر  الم
ــاا و ا ر  المســبي ة"،  ي ا دب الشــعبي هــو فــ ع البطــل ، يبــدو هــ ا ااســت مار مفاج  ع

ا المخل   وتحنيـق  ،ص ال ي تتواكل عليو العامة لتحرير بع  حنوقها مع مغت ـبيهاريضع
رمــوز التــراث حــدا ي باســتعارتو ، وكــأع الشــعر الخــوارقالغلــب عليهــا انت ــارات ســهلة ت
ويبعـــث  ويكـــر  من ومتـــو ااجتماعيـــة العرجـــاء.، د اانحطـــاطعهـــ الشـــعبي يعيـــد ســـيرم

وال ـا ر الـ ي  ،ردوني  مهيار مع عمق تـاريخ الخـالل ليبـرزه فـي  ـورم الفـادي المبش ـر
ا اقيــو يــ": (0)يجابــو كــالع مــع المســتبديع والشــعوب، فــي "ر ــاني مهيــار الدمشــني"، ينــول

مـع تحتهـا، / قوسعـا يمـر  النبـر  / ني يديو  وعل  / بالشوك، رو اقيو بالحجار  / مدينة ا ن ار  
ــد  يو   ــم رو بــالجمر  ـ/ وتــو جي    ومهيــار ا يفنــى، يتنلــب  ــم "، ول يحتــرق  مهيــار  / بالوش 

ــا "دم ومــاء"، ا بــد رع يشــعل باللهــب  يعــود، "كــل جــزء.. فــي جســدي ينبــوو"، ولكنــو ريضع
ل ت  نــــارعا علــــى المدينــــة. ا/ وقيــــل  ــــارت ت مطــــر الســـــماء  " :(0)الســــماء فانســـــحنت / ســــت   

، / مــوتى،/ يشــم و النــا   فيســنطوع/ يخــر  مــع رنناضــها دخــاعت / وبنيــت زمانعــا/ واحترقــت 
.../ تبدر، م ل   وت و.../ وا ر   م ل وجهو ،/ ومهيار دمت وماء    فـه ع،" والنا   ي ولـدوع 

ا  مهيار  ا ر على الجماعة وعلى سا سها ومعتنلها مععا، وهو من ر بـالحرب والخـراب،
"دنـــو المـــوت علـــى اإلينــــاو  الحـــدا ي حـــرب، ، فالشـــعر(1)مبشـــر بـــالربيع والنضـــار فنـــط

مع ا مة رع تواجو مع ينتهـك ، ولي  يتوقع (4)موزونعا.. وا شيء سو  الموت الجميل"
دا بالنار والنب  والطـرد،  ،وين ل ترا ها ومحضع عزها وفخارها بالنار ،قداسة محرماتها

                                                           
(0) [5:] 0/051 ،050 ،052.       
(0) [5:] 0/180-184. 
  .   017-1/018 [:00]في:  وين ر ن ير ه ا الموقل عند محمد عمراع، (1)
(4) [01:] 10. 
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وقــد نجــم عــع حالــة الحــرب هــ ه رع  ــارت ال ــورم الطــرفيع.  ولــ لك فــال مســالمة بــيع
مـع قبـل ن ـام درهـابي قمعـي  مسوسـة مخـدرم النمطية للجماهير في الشعر الحـدا ي رنهـا

نامـــت النطعـــاع  فــــي " :(0)فهـــي عـــدوم نفســــها، وعـــدوم مننـــ ها، ينـــول بغــــدادي ا يـــرحم،
وا/ وا خول علـيكم/ المرعى وا../ علـى العـر    فارتـاحوا/  هـب  الكـابو   / فاسـتمر  "، وقـر 

دنها  ورم سلبية تكر  اليأ  والسـوداوية والعجـز، وهـي رمـرا  قاتلـة  يـة رمـة تتطلـع 
دع لـم يملـك الناقـد ولكـع   حيش رع الم ارحة دواء، والنند ال اتي  ـحة،دلى نهو ، 

شعال الحماسالندرم على بث  ا مل،  دع محـبط. سـلبي فمهمتـو فاشـلة، وننـده للعمل،  ةوا 
كـــاع الفـــرد هـــو المضـــحي وا مـــل ر يـــر ســـليم، ســـواء  ع الفـــرد فـــي منابـــل الجماعـــةوضـــ
في  ـل هـ ا الجـو و  على م بش الفرد النرجسي. نرباعكانت الجماعة هي ال م، ر(0)نن الم

وا تــراب متعمــد  ،طبيعــي رع يعــي  الشــاعر حالــة  ربــة دا مــة الطــرفيعال ــدامي بــيع 
حســا  قاتــل بــالعج ز واإلحبــاط، ينــول بغــدادي فــي الن ــيدم عـع المحــيط ااجتمــاعي، وا 

رعطنـي / يـا رحلـى وطـع  / يـا ركبـر ا وطـاع  / وطنـي" :(1)نفسها "الشعر يستأنل الحرب!"
مـــا الـــ ي تطلبـــو من ـــي ولـــم / كمـــا شـــ ت  الـــ مع  / فنـــد ســـد دت  مـــر اٍت ومـــر اتٍ / زاويتـــي فيـــك

!/ ردفع و    ".يا رقسى وطع 
ا فيـو مـا دلـى وطنـو الـ الـواقعي الشـاعر مـع وطنـو ويفـر    اتي رو فردوسـو المفنـود، م ـلحع

." :(4)بــيع الفــرد المبــدو والجماعــة ــم  بــالٍد لهــا برلمــاعت مــع الياســميع  وش ــع بت / رحــاول  رس 
. ـم  / وتبكي مآ نهـا فـي عيـوني./ تنام  حم ا م ها فوق  ررسي/ رقيقت مع الياسميع  رحـاول  رس 

ــع ري ل  بينـــي وبــيع/ بــالٍد تكــوع  ــدينةع ش  ل  فيهــا العســـاكر  /   ن ــوني. وا تتــدخ  وا يتجــو 
وت ــفش  عنــي، د ا / ت كــاف ني دع كتبــت  ق ــيدم  شــعرٍ / رحــاول رســم  بــالدٍ / فــوق  جبينــي.

 "فا   نهر  جنوني..

                                                           
(0) [01:] 40-41 . 
(0) [00:] 1/076   .  
(1) [01:] 40. 
(4) [04:] 0/484. 
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وردعا على التجاهل واازدراء، ينبل الشاعر رع يغنـي لنفسـو ورع يمـأل شـعره با حجيـات، 
ــا عربيعــاعلــى التحســر: "رحــم اللنــزارعا  دلــى درجــة حملــت لــم ي عــد   /لــم نعــد  ن شــبه و .. / كالمع

ي شــب ه نا.."
فيــا شــعراء فجــر ال ــورم المنجــاب/ ق ــا دكم لــو، وجعلــت البيــاتي يطالــب: "، (0)

ــاب/ فهــ ا المــارد ال ــا ر دنســاع/ يزحــزف  ــخرم التــاريخ، يوقــد شــمعة فــي  ج  ــتكع بــال ح  ل
ـــ ع هـــ ا الشـــعر ، (0)الليـــل لإلنســـاع"، ـــو  ،ةي لهـــ ه ا مـــا يغنِّ وا لهـــ ا الجمهـــور، دع ل

نفسو هو النا ـل قبـل رسـطر: "مـا  نزارفجمهوره الخاص، رو جمهوره المفتر  المتخي ل، 
لشــعري وطــعت رو و جهــةت"
ــاو  ،(1) ــا مــع جمهــوره، فكيــل  ،هــو مــع رك ــر الشــعراء التزامع وقربع

"دنــو ، بمــع، منــ  البدايــة، يتنكــب هــ ه الجــادم ويبشــر بلغــة  ريبــة، وهويــة  امضــة مريبــة
ر ر ـيل فـي ومعلوم رع وضوف الواء و البة اانتمـاء عن ـ ،(4)م نلت باللغات البعيدم"

فنــد  ــار الغمــو  موقفعــا ا تننيــة شــعرية فنــط، هــو  ،د ع تحفيــز الشــعوب وتحريكهــا.
، هو موقل النخبة المترفعة علـى الرعـاو (5)موقل "م ع  قال "ا" في وجو مع قالوا "نعم"

ـا، (8)رو "نسل المنبرم" ، و جل ه ا فهع ا عمال الشعرية تزداد مـع الـزمع تعنيـدعا و موضع
مكانات اانفرا  تغدو معدومـة، وينبـل الطرفـاع رع   ع النطيعة تتأ ل بيع الطرفيع، وا 

 يغني كل على لياله!
ب "بــأع يجلــب ا نــدري علــى ريــة  ــخرم تكســرت درادم الشــاعر الحــديث المطال ــ

، وا (7)ع يوجـد  ـيغة للتو ـيل وللتوا ـل مـع المتلنـي"ه اء النا  دلى ساحتو هو، ور
ــا للنضــية التــي  نمــا ريضع ريــع تبخــرت طموحاتــو لـــ"اكتساب رن ــار، لــي  للشــاعر فنــط، وا 
يحملها ه ا الشاعر، وبالتالي فهع اسـتخدام كـل الوسـا ل الفنيـة لجـ ب ر ع وعـيع النـارئ 

                                                           
 .001 [:05]في المعنى نفسو،  ولعبد المعطي حجازي ربيات .0/411 [:04] (0)
(0) [08:] 0/8.   
(1) [04:] 0/410.  
(4) [5:] 0/054. 
(5) [07:] 002  .  
(8) [00:] 1/010   .  
(7) [06:] 158  .  
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المتلني كاع هامعا بالنسبة لنا"
مضموع الشعر الحدا ي وشـكلو ع !! الواقع رنو بسبب م(0)

زتوشــــكلو  ـــــ   بو ــــفوالنطيعــــة بـــــيع الشـــــاعر وجمهــــوره، رو بينـــــو تعـــــز   انهضـــــويع  ارع مبش 
وبيع رمتـو التـي يجـد  فـي دينا هـا مـع  فوتهـا، وواقعـو الـ ي يحـارب لتغييـره،  ،بالمستنبل

شـــعر عطلــت المهمـــة، ورفشـــلت الســـعي، ينـــول خليـــل فع ــرات وعوا ـــق مـــع داخـــل هـــ ا ال
 امكـع رع يسـتمد الشـعر العربـي اليـوم والمفـرو  رع يكـوع شـعراع انبعا يعـفكيـل ي"حاوي: 

  دع االمعا ــر ورع تكـوع لـــو  ـ اء  ــالحع مضـاميع ورشـكااع شــا عة فـي الشــعر الغربـي 
ـــى فـــراغ نفـــو  بعـــ  الشـــعراء العـــرب  اانغمـــا  فـــي خضـــم الشـــعر الغربـــي دليـــل عل

 اتها وبــ اتها مضــاميع ورشــكااع د لــ المحــد يع مــع الحيويــة المتوهجــة المنطلنــة التــي تولــ
ضوع  ير ا  يل تطلب شكالع رك ـر افتنـارعا دلـى ا  ـالة، مفال ،(0)ر يلة  ير مرتنبة"

قـال  ، ولكـع  نـو كمـا(1)"نني روق   المي تـيعا، لي  بسبب " ار الشعر عديم ا  ر حتى
 . (4)نزار: "لم رعد رومع  رع الشعر ديواع  العرب"

بيــد رع  عتبــة التو ــيل،  يجــوز لـو رع يتخطــىاالواقــع  شـعرعا يريــد رع يغيــردع 
يعطــل ة لهــا كلهــا تســير فــي اتجــاه معــاك ، الن ريــة الننديــة الحدا يــة، والطرا ــق الشــعري

واتكا ــو علــى الرمــز وتجــاوز الن ــام اللغــوي، بتعمــده الغمــو  التو ــيل تعطــيالع مطلنعــا، 
همالو ،للكلمة والداات النفسية الخا ة ،وا ساطير خليـو عـع العن ر الموسيني، وت وا 

.. ، وعــع مفهــوم اإليجــاز التنليــدي دلــى التك يــل الــداليلن ــيدماوحــدم وحــدم البيــت دلــى 
تخـوع الو يفـة الحضـارية للشـعر، ري دع وه ه الطرا ق كلها تعيـق التوا ـل المعرفـي، و 

وا ننكر رع بع  شـعر  ولغتو تحجب مضمونو.شكل الشعر الحدا ي يناق  و يفتو، 
ــا فــي تحنيــق الو يفــةمدر  ومــا  اك وتو ــيل رســالتو الحضــارية،  ،ســة الحدا ــة كــاع ناجحع
فــي ومــا تــوافر فيــو مــع الوضــوف، وقــوم  بنــدر اقترابــو مــع الطرا ــق الشــعرية ا  ــيلة،دا 

يجـاز واستعانة بالحماسة والفخـر،  العبارم،في ، وتماسك اإليناو الموسيني التجربـة فـي وا 

                                                           
(0) [06:] 155  .  
(0) [00:] 72. 
(1) [01:] 52. 
(4) [04:] 0/414. 
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تــــوفر اســــتطاعت رع مــــة.. هــــ ه الطرا ــــق رو بعضــــها حكيمــــة رو قــــوانيع عاخال ــــات 
لــبع  الن ــوص الحدي ــة قــوم تأ يريــة فــي الواقــع، وتطهرهــا مــع روضــار الفردانيــة التــي 
كانـــت رســـاليب بنيويـــة ا مواقـــل فكريـــة فنـــط. وخيـــر نمـــو   لمـــا ننـــول ك يـــر مـــع شـــعر 

.."الــ ي ينــول: النضــية الفلســطينية، وشــعر نــزار،  ، والنجمــة، كــي تفهمنــي الــوردم  / ركتــب 
"    وبع  شعر ورجزا ه رنى عرضت لنا تلك الخ ا ص.، (0)والع فور 

 :خاتمة
ا دب ال ي يـروم التـأ ير فهع بالو يفة،  النناد حول عالقة ا دباختلل مهما 

رعلــى للو ــول دلــى  "التأ يرـ"بــ اســتعاع  الــع يحنــق مبتغــاه دا د ،رو تغييــره ،فــي الواقــع
ـا بالتو ـيل  ري باإلمك  "التو يل"درجات  انات الجمالية للغة المضبوطة ضـبطعا محكمع
ــــة   ــــي رع مــــا اللغــــة ا ساســــية.  و يف ــــة ق ــــو  "التو ــــيل"يعن  "لتأ يراـ"ا يجــــوز لــــ عتب
دع ق  ـد مـع هـ ا اانحطـاط دونهـا،  "لتو يلاـ"عتبة دنيـا ا يجـوز لـ "التأ ير"، ويهاتخط  

وا محفِّـزعا  فعـالهم. غعا لوعي النا ، هعا لحركة التاريخ، و ا فع ااع موجِّ رع يكوع الشعر 
، وهـ ا بتننيات جديدم رو قديمـة شـرط ضـماع تحنيـق هـ ه المعادلـةالشعر  توسلفرق دع 

 ة دضـافةهو الجوهر ال ي  اغ الن رية الشـعرية العربيـة النديمـة، و جلـو لـع تجـافي ريـ
الحدا ـة التـي  ، وهـ ا مـا افتنـد فـي مع ـم تننيـات شـعر، رو تطعيم يتنا م معـوخل بوا ت

المتمــرد علــى شــروط  الــ اتي "لتعبيراـ"لــ اعت، رو ان ــضــحت بالتو ــيل  جــل التــأ ير
 !التأ ير نفسها
 

 :المصادر
، مجلــة عــالم ةةة نحةةو ن ريةةة ثانيةةة النقةةد العربةةيـ  0222م ــطفى،  ناصةة  .0

 ، الكويت ـ آ ار. 055المعرفة، العدد 

: عبـد السـالم هـاروع، ، تـشالبيةان والتبيةينـ  0006ع مـاع بـع بحـر،  الجاح  .0
 الطبعة السابعة، مكتبة الخانجي ـ الناهرم. 

                                                           
(0) [04:] 8/08-07. 
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، تـش: زكـي مبـارك، الطبعـة ا ولـى، مطبعـة م ـطفى الكامةلـ  0018، المبرد .1
 البابي الحلبي ـ م ر.

الطبعـة ا ولـى، دار الشـروق  شعرنا الحديث إلى أيةن ـ  0000 ـالي،  شكري .4
 ـ الناهرم.

، ر اني مهيـار الدمشـني معمال الشعريةاألـ  0008علي رحمد سعيد،  أدونيس .5
 وق ا د رخر ، دار الهد  لل نافة والنشر ـ دمشق. 

، الطبعــة ا ولــى، منشــورات تجربتةةي الشةةعريةـ  0086عبــد الوهــاب،  البيةةاتي .8
 نزار قباني ـ بيروت.

، الطبعـــة ا ولـــى، ميريـــت للنشـــر سةةة ال الةويةةةةـ  0000شـــريل،  يةةةونس .7
 والمعلومات ـ الناهرم.

، الطبعــة ال ال ــة، الةةديوان  ةةي األدل والنقةةد، والمةةاينيبــا  محمــود، ع العقةةاد .6
 مطبعة الشعب ـ الناهرم.

مرحلــة اإلحيــاء والــديواع،  1 ن ريةةة الشةةعرـ  0008محمــد كامــل،  الخطيةةل .0
 النسم ال اني )مندمات(، منشورات وزارم ال نافة ـ دمشق.

 ـ بيروت. ، الطبعة ا ولى، دار العودمالديوان ـ 0017حاف ،  إبراهيم .01

)ا عمـال الشــعرية الكاملـة(، دار العــودم ـ  الشةةوييا ـ  0066رحمــد،  شةويي .00
 بيروت.

)السياســـيات(، الطبعــة ا ولــى، مكتبـــة  ديةةةوان محةةرمـ  0064رحمــد،  محةةرم .00
 الفالف ـ الكويت. 

، تــش: علــي الجــارم ومحمــد شــفيق الةةديوانـ  0070محمــود ســامي،  البةةارودي .01
 معرول، دار المعارل ـ م ر.

 



 0202  لعام 86جامعة حلب    سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية    العدد مجلة بحوث 

00 

 

، الطبعــة ا ولــى، دار الةةديوانـ  0076محمــد ســليماع ا حمــد،  وي الجبةةلبةةد .04
 العودم ـ بيروت.

، منشــورات وزارم ال نافــة واإلرشــاد الةةديوانـ  0070محمــد مهــدي،  الجةةواهري .05
 النومي ـ دمشق.

، مطبعـة لمحا  اجتمامعية مةن تةاريا العةرال الحةديثـ  0070علي،  الوردي .08
 اإلرشاد ـ بغداد.

ـــ 0054د، محمـــد محمـــ حسةةةين .07 ، االتجاهةةةا  الوطنيةةةة  ةةةي األدل المعاصةةةر ـ
 المطبعة النمو جية ـ م ر.

، مطـابع ابـع زيـدوع ـ بةدوي الجبةل، حياتةش وشةعر ـ  0080محمـد،  الخطيةل .06
 دمشق.

االتجاهةا  والحركةا   ةي الشةعر العربةي ـ  0220سـلمى خضـراء،  الجيوسةي .00
ات الوحــدم العربيــة ـ ، تــر: عبــد الواحــد ل لــ م، الطبعــة ا ولــى، مركــز دراســالحةةديث
 بيروت.

، تـــر: محيـــي الـــديع ن ريةةةة األدلـ  0070، واريةةةنرينيـــو، وروســـتع  ويليةةة  .02
  بحي، المجل  ا على لرعاية الفنوع واآلداب والعلوم ااجتماعية ـ دمشق.

، منشـورات 0008-0081األمعمةال الشةعرية الكاملةة ـ  0222محمد،  معمران .00
 وزارم ال نافة ـ دمشق.

 ـ الديواع، الطبعة ا ولى، دار العودم ـ بيروت.  0070ف،  ال معبد الصبور .00

، الطبعــة ا ولــى، منشــورات معةةودا الطفةةل الجميةةلـ  0065شــوقي،  بغةةدادي .01
 اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق.

، الطبعــة ا ولــى، منشــورات األمعمةةال الشةةعرية الكاملةةةـ  0220نــزار،  يبةةاني .04
 نزار قباني ـ بيروت.
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، دار ســـعاد ال ـــباف ـ األمعمةةةال الكاملةةةةـ  0001عبـــد المعطـــي،  حجةةةايي .05
 الكويت. 

 ، الطبعة الرابعة، دار العودم ـ بيروت.الديوانـ  0002عبد الوهاب،  البياتي .08

، الطبعة ال ال ة، مكتبة مـدبولي ـ األمعمال الشعرية الكاملةـ  0067رمل،  دنقل .07
 الناهرم.

لشـروق ـ ، الطبعـة ا ولـى، دار ايضةايا الشةعر الحةديثـ  0064جهـاد،   اضل .06
 بيروت.

، منشـورات مفةوم الشعر معند رواد الشعر العربةي الحةرـ  0225فاتش،  معالل .00
 اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق.

 

 


