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 ذلككألما كان الشعر، وهو أشد حساسية وتأثثر بسأياقها ومادامأل الصرأرورة الرامأزة    

ر فأأإن الرمأأز جأأزج ال يتجأأزأ منهأأا إذ يشأأكل رعيأأة ملتحمأأة تعأأرا عأأن كأأل تعبيأأر انفعأأالي  يأأ

ن إنأه مأن الطبيعأي أن يكأوف ، عأاممباشر، و ير حرفأي وهأو مأا ينطبأى علأى الرمأز بشرأركل 

دالأأة ، فأأي توقأأه نحأأو الحريأأة والع ، متضأأرمنا بعأأردا إنسأأانيا مأأا شأأكل صأأوريا بوشأأائة حميمأأة

 .لوجهاالجتماعية  ونبذ الظلررم والتواصررل االجتماعي  على أسس من المحبة وحفظ ماج ا

فأي  تثيأرهوقد أدرك الشعراج المحدثون ما ينطوي عليه الرمز من شحنات إيحائية ممأا  

ورها. نفس المتلقي الرائي والسأامع حالأة شأعورية تعبأر عأن العاطفرأرة النسأانية فأي أبهأى صأ

عرأراد اتخأذ مأن الرمأز مطيأة للتعبيأر عأن أب الحأديث، فأإن الشأعر الجزائأري  وانطلقا مأن هأذا

،  را إيحائية، متخذا لذلك ألفاظا صريحة وصو الكراهية إنسررانية يتقاسررمها رمررزا الحررب و

 داالبعأا وهو ما قوى الر بررة لدينا في استعراض نماذج تطبيقية فيه بما يكفل اسأتعراض هأذه

ج و  المحتلفة التي عرضأتها كأل مدرسأة مأن المأدارع الشأعر الحأديث  و اطنبأوا فيهأا الشأعرا

 .اتنوعوا في مواضيع وجوانبها في الشعر العربي الحديث

الشأاعر  مأن القأيم االنسرأرانية، إذ كرأران -ه قديمأه وحديثأ -ولأم يخلأى الشأعر العربأي هذا

مين كمأا كانأل مضأا .لسان حال قومه، والمعبر عما يجول بخواطرهم وأحأوالهم االجتماعيأة 

لنزعأأة  الشأأعر الجزائأأري الحأأديث امتأأدادا لتلأأك المثلوفأأة فأأي الشرأأرعر العربأأي القأأديم، بحملأأه

محأوران همأا : حأب الأوطن روحية وقأيم إنسأانية تجلأل فيأه بوضأوح، وإن كأان يغلأب عليأه 

وكأأره االسأأتعمار،من حيأأث فأأرض الشأأعر الجزائأأري الحأأديث نفسأأه علأأى السأأاحة االدبيأأة 

ليأأد اد وتنأو  التيأارات التأي كانأأل موضأع وقأوف ودراسأةت إذ كانأل لأه دوالنقديأة، بحكأم تعأر

 .الطولى في مسار حركة التجديد والحداثة في الشعر العربي الحديث والمعاصر

لبحأأث بأأين أيأأدينا إلأأرى مقدمأأرة و فصأألين وخاتمأأة.تناولنا فأأي الفصأأل االول وقأأد انقسأأم ا 

المظهر الخارجي للكتاا "مدارع الشعر الحديث " عند الكاتب مجمأد عبأد المأنعم خفأاجي " 

مفر  على بحثين االول يتضمن البطاقة الفنية للكتاا اما المبحث الثاني ترجمة حياة المؤلأ  

ثاني فكانل دراسة تطبيقية نقديأة   اتجاهأات الشأعر الجزائأري "محمد خفاجي " اما الفصل ال
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فيأه عأن اهأم المأدارع  فحدتناالحررديث مرربينين أهررم خصائص كل اتجاه أما العنصر الثاني  

 .التي ذكرت في كتاا "محمد خفاجي وأهم خصائص كل نو  الحديثالشعر 

ر لأأه مأأن تطأأور فأأي  الشأأعثأأم تناولنأأا مفهأأوم الرمرأأرز فأأي الثقافأأة الغربيأأة ومأأا عأأرض  

دا بمسأأأراهمة رواده وشأأأعرائه، ليتضأأأ  لنأأأا مأأأدى تأأأثثر أدبنأأأا العربأأأي الحأأأديث بمفرأأأراهيم اال

مأة، فضأمل أمأا الخات .الغربرري ونظرياته. وأبعادهما االنسانية في الشررعر الجزائري الحديث

ي المأتن بهأم فأوقد   بملحأى بثسأماج الشأعراج المستشأهد  البحثأهم النتائة المتوصل إليها من 

 وفهرع للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات

ة ان حداثة الشعر المعاصر تتمظهر من خالل  ذلك التغييأر الجأذري الأذي مأس القصأيد

ي العربية شكال ومضمونا، ولأذلك فقأد موضأوعنا موسأوما بأر:  مأدارع الشأعر الشأعر العربأ

 .محمد خفاجي أنموذجا"–المعاصر 

  االتية :ليجيب عن االشكاليات 

 ماهي أبعاد الحداثة في شعر الحديث؟ 

 وهل تمثل الشعراج الحداثة في الشكل أم في المضمون؟ أم فيهما معا؟

هأي خصأائص  ماهي اهم مدارع الشعر الغربي الحديث و فيما تمتلث مواضأيعها و مأا

 .كل مذهب 

 هناك أسباب عديدة دفعتنا الختيار الموضوع من بينها:  

الدراسأأة، إضأأافة إلأأى مأأا وجأأدناه مأأن  لأأذي هأأو جأأدير بالبحأأث ورأأ أهميأأة الموضأأو  ا

 إضافات قيمة في كتاا  "محمد خفاجي "

 أما الهدف من الموضوع

 هو بيان أهمية التجديأد فأي الشأعر الحأديث ول طأال  أكثأر علأى الموضأو  والتعأرف 

 و تعرف على شعرائه  و خصائص كل مذهب   الحديثواهم المدارع الشعر  .على أ واره

  :المنهج المتبع في البحث
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نهة في ضوج طبيعة موضو  الدراسة الذي يدخل ضمن الراسات االدبية، فقد اتبعنا الم

 حليلي في تحليل الدراسات التاريخية و االجتماعيةتالوصفي ال

 

دراستي في هذا الموضو  هي قلّة المصادر والمراجع  لاعترضوأما الصعوبات التي 

تعأالى أن يهأديني  هللاوبعأد فأإني أرجأو  .ن الموضأو  بشأكل مباشأرالمتوافرة التي تتحد ث عأ

سأأواج السأأبيل، وأن يكأأون هأأذا العمأأل خالصأأا لوجهأأه الكأأريم، بعيأأدا عأأن الريأأاج فأأإن أصأأبل 

ي ومأأن الشأأيطان  وحأأده فلأأه الحمأأد والشأأكر وإن أخطأأثت وقصأأرت ف مأأن هللاوأحسأأنل فمأأن 

راسة المتواضعة، دعليم،وأتمنى أن أكون قد وفّقل ولو في جانب بسيط في هذه ال هللاوأ ستغفر 

 .وكما قيل أعقل الناع أعذرهم للناع
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 :المدخل

ن نهضأة لقد إنبثى مفهموم المدرسة األدبيأة مأن ذلأك المعتقأد السأائد الأذي يقأوم علأى أ  

جون اآلداا و تطورها يرجع إلأى مأا يعأرف محاكأاة األدبأاج لغيأرهم ممأن يتأثثرون بهأم فينسأ

ي ة ال تلغأعلى منوالهم بشكل يغذي طرائقهم في التعبير عن مكنوناتهم إبداعية,و هأذه المحاكأا

عأة عهأا مجمواتية في الكتابة األدبية و إنما تقوم بدعمها ,وهي علأى تنوعهأا تجماألصالة و الذ

كأاة علأى من الخصائص العامة تقتشي بمراعأاة الذاتيأة و األصأالة و أال يطغأى التأثثر و المحا

سأنتطر   واألدا و األديب و نفسه , كما يجدر بها أن تكون بعيدا عأن األلفأاظ و العبأارات , 

يأة فأي لى أبز رواد األدا الحديث و مدارسه و تبيين أثأر المأدارع األدبفي موضوعنا هذا ع

 األدا العربي.

انأب جإن التحديث و التقدم قد إتسعا ليشمال مضامين متنوعة مثل النضة و الأوعي إلأى 

و  و طاقتأه رفع مستوى العلم , و المعرفة و توسيع دائرتهمأا لمأا فيهمأا تحقيأى لذاتيأة ا نسأان

ث ى التحأدي, و هذه الطاقات و القدرات هي التي تدفع ا نسان نحو الطمأوح إلأ قدراته الكاملة

 و كل شيئ آخر.

 أما الموجز في المراحل التي مر بها األدا العربي في القرن األخير.

مرحلة ما قبل النهوض, و هي النهضة األدبية في أي عصأر مأن العصأور مرتبطأة  /1

 بط بقيمأةفية و ا جتماعيأة لشأعب مأن الشأعوا كمأا تأرتإلى حد كبير بالنواحي السياسية ,الثقا

 الفرد و أحاسيسه و شعوره بنفسه كعنصر بشري متثثر أو مؤثر في جميع هذه النواحي.

 لقد عايش األدا العربي في العصأر التركأي مأا كأان فيأه مأن المسأاور كمأا مأرت بهأذا

نعأزال ر في التخل  و ا الطور أيام الغزو الفرنسي لمصر و بعض الدول العربية,فبقى الشع

ن  مأعن مسايرة ركب التقدم والتطور كالماضي ومن ثم وصل إلى محمأد علأي باشأا و أمثالأه 

الشأأعراج مثأأل محمأأد علأأي الخفأأاجي حيأأث سأأار العلأأم و األدا خطأأوات بطي أأة نحأأو التقأأدم 

 دبيأةأوا زدهار و قأد إهأتم إسأماعيل إبأن محمأد علأي بأالعلم واألدا أكثأر , إرهاصأات حيأاة 

 جديدة في األدا العربي 

مرحلأأة النهأأوض, بأأدأت النهضأأة الجديأأدة تتبأأع تطأأور الشأأعةر القأأومي تحأأل وطأأثة  /2

ا حتالل و تر ب في ا سأتقالل و ا كتفأاج الأذاتي بأالعودة إلأى إحيأاج التأراث القأديم , و أمأا 
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ي التقأدم الطباعة و الصحافة ,و المدارع و المعاهد العلميأة واألسأباا األخأرى فلهأا أثرهأا فأ

 األدبي و النقدي.

بين المحافظة و التجديد , وقد وقعل صراعات أدبية و نقدية بأين أمثأال البأارودي ,  /3

و أحمد شوقي و حافظ إبراهيم الذين كأانوا يمثلأون مدرسأة ا حيأاج ,و مطأران ,و شأكري, و 

خأأالل  المأأازني, و العقأأاد, ومحمأأد علأأي الخفأأاجي الأأذين دعأأو إلأأى التجديأأد و التحأأديث مأأن

إحتكاكهم بالغرا مبتعدين عن القديم و أساليبهم الجافة و مضامينهم المتكررة . ويضأاف إلأى 

هذا أن ا نسان في بدايات القرن العشرين قد و صل إلى درجة من الكفاجة المعرفيأة و التقأدم 

 وا زدهار ,و أنه بالعبرة عن الماضي ونكباته أعرض عن التحجأر و السأخافة العقليأة و هأذا

 ما سنذكره في بحثنا هذا .      



 

 

 م

 

 الفصل االول 
 مدارش الشعر الحديث   "محمد خفاجي "

 

 المبحث االول  : تعريف بكتاب "مدارس الشعر الحديث "

محمد خفاجي "المبحث الثاني :  نبذة شاملة عن المؤلف "   
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 البطاقة الفنية للكتاب :

  

 عنوان الكتاب  :                مدارس الشعر الحديث 

 

 " المؤلف         :                 "محمد خفاجي 

 

 القسم          :                  النقد االدبي 

 

               :    نشردار الوفاء لدنيا الطباعة و ال     دار النشر 

 

  لحديدية ش ملك حفنى قبلى السكة 3العنوان      :         بلوك    .            

 االسكندرية-فيكتوريا                           .

 

                :  2003رقم االيداع 

 

                : 319عدد صفحات              
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 :ب  تعريف بالكتا

 وصف الكتاب :-1

 دخل كتاا مدخل إلى دراسأة المأدارع األدبيأة فأي الشأعر العربأي المعاصأر فأي دائأرة

ريبأأة قاهتمأأام البأأاحثين فأأي مجأأال اللغأأة العربيأأة بشأأكل خأأاو والدارسأأين للفأأرو  األكاديميأأة 

الصأألة بوجأأه عأأام حيأأث يقأأع كتأأاا مأأدخل إلأأى دراسأأة المأأدارع األدبيأأة فأأي الشأأعر العربأأي 

في نطا  تخصص علأوم اللغأة العربيأة ووثيأى الصألة بالتخصصأات األخأرى مثأل  المعاصر

ي تهأم البال ة اللغويأة واألدا العربأي والشأعر والنثأر و يرهأا مأن الموضأوعات اللغويأة التأ

 .الدارع في هذا المجال  

صأفحة  مجأزج علأى   سأتة  ابأواا   319الكتاا  يتكون من مجلد واحد عأدد صأفحات 

 شعري في اواخر صفحاته ثم فهرع الذي  يتناول محتويات الكتاا .نقدية  و ملحى 

ر مؤل  الكتاا "عبد المنعم محمد خفاجي "لباحث في الشعر المعاصر يدرك عمى الفك

م واالتجاهات الفنية لألدا الحديث، وهذا الكتاا يعطي صأورة واضأحة مختصأرة ليكأون لهأ

 واتجاهاته وأكبر شعرائه ا لمام بالشعر في العالم العربي ومعرفة مساراته

 ملخص الكتاب :-2

 تناول المؤلأ  فأي كتابأه هأذا موضأو  النجاحأات الشأعر العربأي فأي الفتأرة المعاصأرة

 والتي من خالل دراسة

توضي  طبيعة "مدرسأة شأعرية جديأدة علأى الأر م مأن وجأود فأرو  انونيأة بأين كتيأر 

لة آذلك من  منهم، واختار الباحل مدخال الدراسة الى الشعر مفاه المرة الداخلي : مبتعدا على

ده الدارسين فريقه من الخارج وهذا ليكأون أقأرا إلأى عأالج الشأعر الحأديث مأن حيأث اعتقأا

ل اتصأاال إلأى حأد مأا، إال أنأه متصأ وهذا المنهة الذي اوالد الباحل  العميى النفسي والفكري

 قد يكون لها من قيمة " تاريخية"  ومحله التاريخوثيقا بحقيقة الثمن، ال بحقيقة 

. أما من حيث الفترة التي  طتها هذه الدراسة فهي الفترة المعاصرة، وهي تتسع لتشمل 

فتقتصر على شعراج الحقبأة األخيأرة، ففأي هأذه  الشعر منذ مطلع القرن العشرين، وقد تضيى
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اللفظة مأن الخأدا  الزمنأي، مأا فأي لفظأة "الحأديث"، وقأد آثأر الباحأث قصأر بحثأه هأذا علأى 

الثالثين سنة األخيرة، لعدة عوامل: منها أن ما قبل هذه الفترة قد دارت حوله دراسات كثيرة، 

ت، ومنها أن شأعر مأا قبأل هأذه الفتأرة ال فيما ال تزال هذه الفترة بحاجة إلى مزيد من الدراسا

يمثل مشكلة تحتاج تبسأيطة، ألنأه مباشأر متصأل بثسأباا التأراث علأى نحأو وثيأى، ومأن تلأك 

العوامل أيضا أن ا يجاز لن ينص  هذه الفترة ألنه، في أكثر من تقدير، سيمنحها إلى جانأب 

مديأدة األبعأاد كثيأأرة   يرهأا فصأال واحأدة، وهأأذا مجأال محأدود ال يكأأاد يتسأع لحركأة شأأعرية

 المظاهر. 

م لأم أويقول المؤل   وأنه وحين أخذه في هذه الدراسة كان علأم، سأواج اعتمأد التبسأيط 

 علأم بأثن يعتمده، أنه رضي بالحد األدنى من دور الناقد التحليلي التشريحي، وكان كذلك على

ن مسم كبير لل ويفسر، وقهذا الناقد يعاني أزمة بالنسبة للشعر الحديث، ذلك أنه يحاول أن يح

قأأيم بهأأذا الشأأعر يستعصأأي علأأى التحليأأل والتفسأأير، وأن هأأذا الناقأأد يتقأأدم مأأن الشأأعر مأأزودة 

لجمأأود  ومعأايير ومقأأاييس ألفهأا، ودرج علأأى اسأتعمالها، وأنأأه ال يسأتطيع أن يتخلأأى عنهأا، ال

ر يم الشأعن تقيأفيه، أو انغال  في نظراته، بل ألنه يعجز أن يطور كل يوم قيمة جديدة، لأو كأا

ان م فأي ميأدالحديث أو ذلك الجانب منه، يعتمد قيمة جديدة، ثم إنه ال يستطيع أن يعمل دون قي

هأذه  يرفض كل تقييم من الخارج. إال أن الباحث لم يكن متزمتة، حيأث اسأتطا  فأي دراسأته،

تخطيا مأن يجعل "قيمه ومعاييره" مرنة، معالجة جميع التيارات واالتجاهات بقبول "فكري" 

 بذلك كل األ الل "المعيارية" التي قد تحول دون ذلك.

شأعر أنأه مأّرت ثالثأون سأنة علأى ال [وقد الحظ الناقد العربي الدكتور )محمأد خفأاجي  

ة ل األصأالالعربي ابتداج من النص  الثاني للقرن العشرين، وكتّرابه يتجاذبون االتهامأات حأو

دثل حأول التقليأأد والحداثأة، ولأم تلبأث أن حأأ والمعاصأرة. ثأم انضأافل تجاذبأأات أخأرى بيأنهم

ارف بأين ثورة المعلوماتية التي انتهى القرن العشرون في طوايا إنجازاتهأا، وقأد نشأرت المعأ

 ون حدودالناع وأتاحل أنواعاً جديدة من التواصل عبر القارات فاتحة الفضاج ا لكتروني د

حة للمناقشأة بأين شأعراج البلأدان ورأى شرف أنه بينما اختلفل القضايا التقليدية المطرو

المتقدمة صناعياً باستمرار، بقيل األ لبية العظمى من شأعراج العأرا عنأد مناقشأة قضأاياهم 



فاجي"خمدارس الشعر العربي الحديث " محمد                                الفصل األول  

 

 

12 

التقليدية بذاتها، لتنقل أقأوال القأرون الماضأية التأي سأادت فأي مجأادالت القأرن العشأرين إلأى 

منجأزات العلأوم ا نسأانية القرن الواحد والعشأرين دون تغييأرات جذريأة أحيانأاً، وبعيأداً عأن 

والتجريبية الجديدة فأي أحيأان أخأرى أيضأاً. وقأرر شأرف أن بعأض المحلّلأين المختّصأين قأد 

توصل إلى استنتاج يقول: إن تكرار المناقشات هو الذي منع الشعر العربي من التطور، وهذا 

افة إلأى ما تؤكده أرقام مبيعات كتب الشأعر التأي صأدرت خأالل الخمسأين سأنة األخيأرة، إضأ

ضأأع  مسأأتوى ا نتأأاج الشأأعري نفسأأه وتكأأاثر األدعيأأاج وظهأأور أعأأداد كبيأأرة مأأن الكتأأب 

 .1المطبوعة ذات القيمة الفنية الهابطة

دى لأوذكر شرف أن تصريحات كثيأر مأن الشأعراج الأرّواد والمعأروفين بجأودة إنتأاجهم       

 األولأأى ر الشأأعري ر بالدرجأةالنقّأراد تشأأير إلأى أن الشأأعوا العربيأأة فقأدت اهتمامهأأا با نتأاج 

وم نتيجأأة التقأأدم العلمأأي وانصأأراف الناشأأ ة والطأأالا وخريجأأي الجامعأأات إلأأى متابعأأة العلأأ

هأذا  الحديثة وحركة االقتصاد واتجاهات سو  العمل، إضافة إلى جمود أفأى الشأعراج، وأدى

 ورهأا فأير ظهالتثثير المزدوج إلى إضعاف تثثير التجأارا القليلأة الجيأدة التأي ال يمكأن إنكأا

 .حركة التراكم الشعري للثقافة العربية

ن مأورأى شرف أن حركأة العشأرية الثقافيأة العربيأة مأاتزال بطي أة السأير، بعأد سأنتين 

ة سأائرة ابتدائها ر وتساجل هل ستستمر أوضا  الشأعر العربأي المجتمعيأة واالقتصأادية والفنيأ

 .مكنباتجاه التدهور، أم إّن عكس االتجاه مايزال عمالً م

مدارع الشعر العربي الحديث بدأت مع النص  الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي 

بشائر نهضة فنية في الشعر العربي الحديث، وبدأت أول أمرها خافتة ض يلة، ثم أخذ عودهأا 

يقوى ويشتد حتى اكتملل خالل  القرن العشرين متبلورة في اتجاهات شعرية حأددت مأذاهب 

ورصدت اتجاهاته. وكان لمأا أطلأى عليأه النقأاد مأدارع الشأعر أثأر  2حديث،الشعر العربي ال

التي أسأهمل فأي بعأث الشأعر العربأي مأن وهدتأه كمأا عملأل   االتجاهاتكبير في بلورة تلك 

علأأى رفأأده بأأدماج جديأأدة، مسأأتفيدة مأأن التأأراث العأأالمي آخأأذًة مأأا يوافأأى القأأيم والتقاليأأد. وتعأأد 

والديوان وأبولو والمهجر والرابطة القلمية والعصبة األندلسية وجماعة مجلة  ا حياج مدرسة 
                                                             

 الموسوعة الديوان  1
 بتصرف من كتاا مدارع الشعر الحديث ، محمد خفاجي  2
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الشعر أشهر هذه المدارع، إذ إنها قدمل ظ ُرون وشعراعها يكتبون ّ  الجانب النظري وأتبعته 

بالجانأأب العملأأي التطبيقأأيت فكأأان نقادهأأا ُي أأن محتأأذين تلأأك الأأرعى النقديأأة. وسأأنورد هنأأا كلمأأة 

 :سة من هذه المدارعموجزة عن كل مدر

مدرسأأة االحيأأاج  الكالسأأيكية ، البعأأث هأأذه المدرسأأة مأأن جيأأل الأأرواد محمأأود سأأامي 

يم حمد شوقي، حافظ إبراهيم اضافة إلى أحمأد محأرم وعزيأز أباظأة ومحمأود  نأ البارودي، 

تأذت شعر العباسي، إذ تسري في تجديدها للشعر العربأي فأي أنهأا اح .وعلي الجندي و يرهم

رضأّي. قصائد شعرائه أصداج أبي تمام والبحتري والمتنبي والشأري  ال ل رسة تمثوهذه المد

فنأي، ال االزدهأارفتجديدها إذن نابع من محاكاة أرفع نماذج الشعر وأرقى رموزه في عصور 

ل نل لدى كوبخاصة العصر ال ينبغي تجاهل عنصر الطاقة الذاتية الفذّ العباسي , و ة التي كا

ة مأن سة خاصة، وهما: البارودي وشوقي. لقد قرآ التراث الشعري قراجمن رائدي هذه المدر

لفذ لموهبة ااكل الجوانب، على إنتاج شعر جديد لم يكن لقارى ّ وتذوقا هذا التراث، وأعانتهما 

راج ج الشعر الحديث عهد به مأن قبأل، إذ قبيأل اشأتهار البأارودي عأرف الوسأط   االدبأي شأع

سأأاعاتي، وعبأأد هلأأال فكأأري،  لبأأل علأأى أشأأعارهم الصأأنعة أمثأأال: علأأي الليثأأي، وصأأفوت ال

اصأة علأى المناسأبات الخ واالقتصأار، واجترار النماذج الفنية في عصأور الضأع ،  اللفظية

ه، مأع الشأعراج للخأديوي و يأر هأؤالج مثل تهن ة بمولود، أو مداعبة لصديى، هذا إلأى مأدائ 

ودي، بل البارققد ابتعد الشعر العربي إذن، افتقار إبداعاتهم الشعرية للتجربة والصد  الفني. ل

ن فأأن ، كمأأا افتقأد الموهبأة الفنية.وبشأكل عأام، فأإاالزدهأارفأي عصأور  األصأيلةعأن النمأاذج 

 الشعر قبل البارودي قد أصيب بالكساد والعقم

ولقأأد بأأرزت عوامأأل شأأتى أعأأادت للشأأعر العربأأي، علأأى يأأد البأأارودي وشأأوقي، قوتأأه 

كانأل وليأدة حركأة بعأث  ا حيأاج الموهبة، فإن مدرسة البعث ووازدهاره، فإلى جانب عامل 

شامل في  االدا  والدين والفكرت إذ أخرجل المطابع أمهأات كتأب  االدا  ر خاصأة ر مثأل: 

 ا عجأاز دالئألومقامات بديع الزمان الهمأذاني، كمأا أخرجأل  البال ةكتاا ال اني  ، ونهة 

وأسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني، وكان الشيخ محمد عبده قد حقأى هأذه الكتأب وسأواها، 

ودار العلأأوم، فضأأاًل عأأن الصأأحوة الشأأاملة فأأي شأأت ى مرافأأى  األزهأأروجأل لتدريسأأها لطالأأب 
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وانتشأار التعليم.ولقأد عبأر  المحأاالت وبالثقافأة الحديثأة وصأدور الصأح   واالتصأالالحياة، 

عده الدارسون بكل المقاييس، نفيه، في أشعاره، بثصأد  تجربأة وأرو   مثساة البارودي عن 

 ا حيأأاج لغأأة، وتأأرك ديأأواًن البدايأأة الحقيقيأأة لنهضأأة الشأأعر، والصأأورة الجليأأة لرائأأد مدرسأأة 

 .والبعث

زعتأه وإذا كان البارودي قد أعاد للشعر العربي ديباجته، فإن أحمأد شأوقي، فأي حأدود ن

لأى ع وقصصه التعليمي على التقليدية، قد مضى بما خلفأه البأارودي  بعيدة بمسرحه الشعري

صأره لسان الحيوان، وقصائده الوطنية والعربيأة االسأالمية وبتعبيأره الشأعري عأن أحأداث ع

لحأدود وهمومه. كما كان لثقافته الفرنسية أثر واض  فيما أحدثه من نهضة شأعرية تجأاوزت ا

سأبير، قد قرأ كورني وراسين والفونتين، بل قرأ شكالتي وق  البارودي عندها، وكان شوقي 

نائيأة، ومع هذا، فأإن أحمأد شأوقي لأم يتجأاوز النزعأة الغ .وتثثر به كثيرا في مسرحه الشعري

شوقي قد جعل من المسرح سو  عكاظ عصرية،  أنحا واضحتى في مسرحه الشعري، وبدا 

 .واضحةفي نبرة  نائية  األشعاريتبادل فيها شخوو مسرحياته إلقاج 

 : يوقد تجسدت أهم معالمه بعدة مدارع تثثرت أ لبها بالغرا ه : المذهب الرومنسي 

 صدره عباعأنسبة إلى الكتاا النقدي الذي  سماالجماعة الديوان اد وإبراهيم أطلى عليها هذا 

د وشأأاركهما فأأي تثسأأيس هأأذه الجماعأأة عبأأ  م1221)محمأأود العأأّى تعأأد عبأأد القأأادر المأأازني 

بأراهيم الرحمن شكري.ُ  هذه الجماعة طليعة الجيل الجديد الذي جاج بعد جيل شوقي وحافظ إ

 .وخليل مطران

ج وكانل قد تزودت بالمعارف والثقافة الغربية، وقأد حرصأل هأذه الجماعأة علأى أشأيا 

 :ودعل إليها ، منها

 ص الشعر من صخب الحياة وضجيجهاالدعوة إلى التعبير عن الذات بتخلي -1

  متكامالالدعوة إلى الوحدة العضوية في الشعر بحيث تكون القصيدة عماًل  -2

 .الدعوة إلى تنويع القوافي والتحرر من قيود القافية الواحدة -3

لي والفلسفي -4   .العناية بالمعنى  االتجاه  التثمُّ

 .والبعد عن مظاهرها تصوير جواهر االشياج  -5
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أأل فيمأأا وراجهأأاتصأأوير   -6 ي والأأديوان كتأأاا فأأ .الطبيعأأة وسأأبر أ وارهأأا والتثمُّ

عشأرة  النقد، شارك في إخراجه العقاد والمازني، وكان العزم على أن يخرج هأذا الكتأاا فأي

 .جزأينأنه لم يخرج منه سوى  أجزاج،  ير

جم اوهأو كتأأاا موّجأه نحأأو نقأأد القأديم، حأأاول فيأأه العقأاد تحطأأيم زعامأأة شأوقي الشأأعريةت فهأأ

مأا ، لكأون عواطفهاالجتمأا  وأساليب شوقي، وعاا شعره وشعر حافظ إبراهيم في السياسأة 

ن عأسطحية تق  عند القشور ، ولكون الشعر الصحي  هو الذي يتعمى وراج القشأور ويعبّأر 

لجأزج لعقأاد، فأي االتي أقامل  ُمن المشكلة. وقأد هأاجم ا ألنها،  وجوانبها ُّ النفسية األمةسرائر 

 ·الصحافة ا، وجعلل له في كل يوم  زفّة لشوقي وزن االول 

مأأا أدبأأه أمأا الجأأزج الثأأاني فقأأد تّصأأدى فيأأه المأازني للمنفلأأوطي ً وحأأاول أيًضأأا تحطيمأأه واع ً

يأار توتجأاوا مأع  .بال  ضع ، ووصأمه بكأل قبأي ، واتهمأه بثنأه يتجأه فأي أدبأه اتجأاه النقأرل

    الغربأال ، وأخرج، قأدي في  االدا  المهجريالعقاد والمازني، ميخائيل نعيمة رائد التجديد 

وم علأى الهجأ م . ومضى فيه على طريقة المازني والعقاد فأي  1223بعد عامين، كتابه الن  (

  .نعتا  منهاالالقديم والدعوة إلى 

هأا عميأًى ولو كتب لها ذلك لكان من الممكأن أن يكأون تثثير االستمرارلم يكتب لهذه الجماعة 

حأين  على الحركة   االدبية. ولكن د ّا الخأال  بأين اثنأين مأن مؤسسأيها، المأازني وشأكري،

،  نأهوضأمنها بعأض دواوي ا نجليأزياتّهم المازني شكري بثنه سر  عدًدا من قصائد الشأعر 

 مأازنيالتصأدي لل إالفمأا كأان مأن شأكري وقد كش  المازني هذه القصائد وحدد مصأادرها، 

ازني، . واحتأدم الّصأرا  بينهمأا، فأاعتزل شأكري  االدا  ثأم تالأه المأأالعيأبفي كتابأه صأنم 

لأأك توبقأي العقأأاد فأأي الأأديوان وحأأده. ثأأم إن العقأأاد نفسأأه رجأأع عأأن كثيأأر مأأن أفكأأاره، خاصأأة 

إن فمع ذلك، ثالثين سنة، و المتعلقة بعمود الشعر، وذكر أنه أمضى في التيار الجديد نًحوا من

 أذنه لم تثل  موسيقى الشعر الجديد وإيقاعه

جماعة أبولو اسم لحركأة شأعرية انبثقأل مأن الصأرا  الأدائر بأين أنصأار المدرسأة التقليديأة  

م بريأأادة الشأأاعر أحمأأد زكأأي أبأأو 1232وحركأأة الأأديوان والنزعأأة الرومانسأأية، لتتبلأأور عأأام 

، التأأي انتمأأل لحركأأة الأأديوانب شأأعري بعينأأه، كمأأا كأأان شأأادي، لأأم يكأأن لجماعأأة أبولأأو مأأذه
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فأأي الشأأعر. ولأأم يكت أأب لهأأا بيأأان شأأعري يحأأدد  الكالسأأيكي االتجأأاهللحركأأة الرومانسأأية ضأأد 

نظرتها إلى  االبدا  وقضاياه المتفرقة، من أسلوا ومضمون وشكل وفكأر... إلأخ. بأل اكتفأى 

العامة لها من السمو بالشأعر العربأي،  األهدافأبوشادي بتقديم دستور إداري للجماعة، يحدد 

وتوجيه جهود الشأعراج فأي هأذا االتجأاه ، والرقأي بمسأتوى الشأعراج فنًيأا واجتماًعيأا ومادًيأا، 

انتخبأل الجماعأة أميأر الشأعراج أحمأد  .األمأامودعأم النهضأة الشأعرية والسأير بهأا قأدما إلأى 

ن، ثأم أحمأد زكأي أبوشأادي. شوقي أول رئيس لها. وبعأد وفاتأه بعأام واحأد، تالأه خليأل مطأرا

. وكأأأان لهأأأا مجلأأأة دوريأأأة، مجلأأأة أبولأأأو التأأأي  م1236- 1232)واسأأأتمرت الحركأأأة مأأأن 

تعد وثيقة أدبية وتاريخية وفكرية لهذه الجماعة التأي نازعأل حركأة الأديوان   م1234)توقفل

الرومانسأأي بحأأى، مأأن  االتجأأاهسأأيطرتها، و ّحلأأل م ّحلهأأا، فثنتجأأل جيأأاًل شأأعًريا ينتمأأي إلأأى 

أمثال: إبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، ومحمود حسن إسأماعيل و يأرهم. وكأان أثأر خليأل 

كلنأا )مطران على الجماعة باًرزا، باعتراف محمد منأدور ومقولأة إبأراهيم نأاجي المشأهورة: 

. ويقصأأأد بهأأأا نزعتأأأه التجديديأأأة فأأأي الشأأأعر وطابعأأأه الأأأذاتي  أصأأأابتنا الحمأأأى المطرانيأأأة

 .مانسيالرو

ل: أبأو ور م أن هذه الحركة الشعرية لأم ُت وراسألها العديأد مأن الشأعراج والنقأاد، أمثأا

نأرى  القاسم الشابي، وآل المعلوف، ومن بينهم عيسى إسكندر وشفيى ابنه صاحب عبقر. كما

في بعض نتاج شعراج الحجاز أمثال: محمأد حسأن عأواد وحسأين سأرحان. كمأا  األصداجهذه 

ا فأي ئيل نعيمة رائد حركة التجديد في المهجر، وقد نص علأى تجاوبأه معهأتجاوا معها ميخا

  .مقدمة ديوانه الغربال

وانفتحأأل علأأى  للشأأعرالوجأأداني  االتجأأاهاتسأأمل حركأأة جماعأأة أبولأأو، بثنهأأا عّمقأأل  

ين ودعل إلى تعميأى المضأام األوروبيالتراث الشعري الغربي بوساطة الترجمة من الشعر 

 صأيدةللقالمتطأورة  واألسأاليب األسأطورة، واسأتخدام  لتراث بشكل مبأد الشعرية واستلهام ا

 .إلى تجريب أشكال جديدة للشعر المرسل والحر األنظارولفتل 

عنأد أبأي شأأادي،  السأيماالشأأعرية  يأر الغنائيأة  األجنأاعكمأا التفتأل إلأى  االبأدا  فأي  

 ، م1251)ومهأأدت الطريأأى لظهأأور مجلأأة وحركأأة أخأأرى هأأي مجلأأة الشأأعر فأأي بيأأروت 
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تركه لنا شعراج هذه الجماعة مأن دواويأن ومجموعأات شأعرية، تبأدو فيهأا ،  إلى ما با ضافة

 وانفعأاالمضمونا لأة أبولأو التأي كانأل تنشأر ً وشأكاًل  األقوىفإن مة النزعة الرومانسية هي 

قصائدهم وأفكارهم، كانل المنبر الذي التّ  حوله الشعراج مأن العواصأم العربيأة  األملعلى 

ا في حركة أبولو، كما برزت أهميأة التجربأة النفسأية وبأرز  .والمنارة التي نشرت إشعاعاتهم

دور الشاعر بوصفه فناًن والوجدانية في عمليأة  االبأدا  الشأعري ال محاكأاة نمأاذج القأدماج. 

وتحأأّو لأأل قضأأايا الشأأعر مأأن قضأأايا المجتمأأع إلأأى قضأأايا الأأذات، واستكشأأ  بعأأض شأأعراج 

ة جديأأدة متماسأأكة أكثأأر صأأفا ًج ونقأأا ًج مأأن شأأعر التقليأأديين وأ راضأأهم الجماعأأة لغأأة شأأعري

 .الشعرية الموروثة

 مدرسة المهجر

جد المهاجرون عناً ج وتعًبا، فلأم يكأن الحصأول علأى لقمأة العأيش ، ولكأنهم وجأدوا فأي 

بي أأتهم الجديأأدة مأأن الحريأأة مأأا سأأاعدهم علأأى ممارسأأة إبأأداعهم   االدبأأي، كمأأا أن شأأعورهم 

وحنينهم إلأى الأوطن البعيأد، وخأوفهم علأى لغأتهم وهأويتهم العربيأة مأن الضأيا ، فأي بالغربة 

مجتمعات يبدو كل شيج فيها  ريًبا عأنهم، جعلهأم يلتفأون حأول بعضأهم بعًضأا، ودفعهأم إلأى 

ت يلتقأأون فيهأأا ويمارسأأون مأأن خأأالل هأأا تالمجأأاال ووالصأأح   واألنديأأةتثسأأيس الجمعيأأات 

أنشأأطتهم، وظهأأر مأأن بيأأنهم الشأأعراج و االدبأأاج الأأذين نشأأثت بهأأم مدرسأأة عربيأأة أدبيأأة مهمأأة 

هناك، سميل بمدرسة المهجر، أسهمل مسأاهمة مقأدرة فأي نهضأة  االدا  العربأي الحأديث. 

يأات   االدبيأة الرابطأة القلميأة إحأدى الجمع :وقد انقسمل مدرسأة المهجأر إلأى مدرسأتين همأا

التي أسسأها مهأاجرو الشأام فأي أمريكأا الشأمالية فأي نيويأورك ، وكأان الشأاعر جبأران خليأل 

جبأأران، وراج فكأأرة تثسيسأأها، فترأسأأها وأصأأب  أبأأرز أعضأأائها. وقأأد ض ّمأأل الرابطأأة إلأأى 

نأأدرة حأأداد، وميخائيأأل نعيمأأة، وإيليأأا أبأأو ماضأأي، وولأأيم  األدبأأاججانأأب جبأأران كأأاًل مأأن  

وإيليا عطاج هلال... استمر نشاط الرابطة   االدبي عشرة أعوام، وكأان أعضأاعها  كاتسفليس،

ينشرون نتاجهم   االدبي في مجلأة الفنأون التأي أس سأها نسأيب عريضأة، ثأم فأي مجلأة السأائ  

أأا  ت أأ  ُّ أعضأأائهات إمأأا بالوفأأاة وإم  لعبأأد المسأأي  حأأداد. وقأأد توقأأ  هأأذا النشأأاط بوفأأاة جبأأران و 

كان هدف الرابطة القلمية هو بث روح التجديد في  االدا  العربي شعًرا  .وطنبالعودة إلى ال

ونثًرا، ومحاربة التقليد، وتعميى صلة  االدا  بالحياة وجعل التجربة الكتابية تنفت  على آفأا  
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أوسأأع ممأأا كانأأل تأأدور حأأول فلكأأه مأأن النمأأاذج القديمأأة فأأي  االدا  العربي.ويبأأدو أن أدبأأاج 

قأأد حققأأوا الكثيأأر مأأن أهأأدافهم، وقأأد سأأاعدهم علأأى ذلأأك مأأا كأأان يجمأأع بأأين الرابطأأة القلميأأة 

، إضأأافة إلأأى المنأأا  الحأأر الأأذي كأأانوا االهتمامأأات وأعضأأائها مأأن تأأشل  وتشأأابه فأأي الميأأول 

  .يتنفسون أريجه، وما كان يعة به من أحدث التيارات الفكرية  االتجاه ات   االدبية آنذاك

ي م فأي "سأاو بأاولو" بالبرازيأل، ولعأل السأبب فأ1232العصبة االندلسية تثسسل عام  

ثنأأه قأأد هأأذه التسأأمية هأأو الجأأو االسأأباني الأأذي يطبأأع الحيأأاة العامأأة فأأي أمريكأأا الجنوبيأأة، وك

ن الشأجن فأي نفأوع هأؤالج جأدهم المهأاجرين وأعأادهم إلأى ذكريأات العأرا أيأام م أثار  ك وام 

 زل ميشأيلمن الشعراج والمهتمأين فأي منأ . تبن ى الشاعر فكرة التثسيس، فاجتمع عددباألندلس

المؤسسون وهأم: ميشأيل المعلأوف، نظيأر  األعضاج االجتما وحضر  العرضالمعلوف لهذا 

زيتون، حبيب مسعود، إسكندر كربأاح، نصأر سأمعان، داود شأكور، يوسأ  البعينأي، حسأني 

عراج  أأراا، يوسأأ  أسأأعد  أأانم، أنطأأون سأأليم سأأعد، ثأأم انضأأم إلأأيهم فيمأأا بعأأد عأأدد مأأن الشأأ

 والكتاا.

ة وتولى رئاستها ميشيل المعلوف. وظل أعضأاعها ينشأرون إنتأاجهم   االدبأي فأي مجلأ 

عصأبة مأن مجلأة ال األولالجديدة لصاحبها شكرهلال الجر لمدة عام، ثأم صأدر العأدد  األندلس

فأي  م، وتولى حبيب مسعود رئاسة تحريرها. وقد استمرت هأذه المجلأة1234، عام األندلسية

داف تختلأ  أهأداف إنشأاج العصأبة  االندلسأية عأن أهأ وتخلل ذلأك فتأرة انقطأا  ال الصدور ،

ي وح التأشخالرابطة القلمية كثيرا، فهناك ر بة مشتركة في الحفاظ على اللغة العربية، وبث ر

لمجلأة اوالتشزر بين االدباج في المهجر، وجمع شملهم، ورعأايتهم، وتسأهيل نشأر إنتأاجهم فأي 

ره في عات والدواوين الشعرية، وإقامة جسر حي بين هذا  االدا  ونظيأو من خالل  المجمو

 الوطن العربي الكبير، خصًوصا بعد توق  نشاط الرابطة القلمية. 

 يأأر أن تواضأأع البي أأة الثقافيأأة التأأي عأأا  فيهأأا أدبأأاج المهجأأر الجنأأوبي وعأأدم وجأأود 

نزعأاتهم واهتمامأاتهم شخصية مثل شخصية جبران بينهم، ووجود تباين في ثقافأة أعضأائها و

وانتماجاتهم الفكرية والوطنية، وتبني سياسة مرنأة فأي النشأر فأي المجلأةت جعأل أدا المهجأر 

الجنوبي، فيما عدا استثناجات قليلة، أدًبا تقليدًيا مقارنة بثدا المهجر الشمالي، وقد عاا أدبأاج 
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الدا  العربأي فأي المهجأر ، الشمال هذه التقليدية على أدباج الجنوا. وأًيا كأان الحأال، فأإن  ا

بثرائأأه، واتسأأا  آفاقأأهت نتيجأأة تفأأرد تجربتأأه وظأأروف  مبأأدعين فأأي دائأأرة  االبأأدا    االدبأأي 

 المعاصر

 منهج الكتاب :

اعتمأأد الكاتأأب"  محمأأد خفأأاجي "فأأي دراسأأة ظأأاهرة الشأأعر الحأأديث علأأى العديأأد مأأن 

يأث تأم حالمأنهة االجتمأاعي، المناهة وهي المنهة التأاريخي والمأنهة الفنأي والتلقأي، وايضأا 

دبيأة ضأايا االتقسيم الكتاا الى مجموعة من  االبواا النقدية  الدراسية والتي تتخأذ الطأابع للق

 والتأي تتعلأأى بالشأأعر الحأديث وايضأأا صأأيا ة الحأديث وداللأأة شأأعر الغريأة والضأأيا  وشأأعر

ديم   بأأين القأأالمأأوت وايضأأا اليقظأأة والشأأكل المسأأتجد، لأأذالك أن المأأنهة فأأي ، كتابأأه الصأأرا

 والجديد، لذالك سنعرض المنهة الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث

م ثمثأأل المأأنهة التأأاريخي مأأن خأأالل التحقيأأى للشأأعر العربأأي فأأي الأأزمن، والشأأعر القأأدي

ف والشعر األحيائي وايضأا الشأعر الأذاتي والشأعر الحأديث، وذالأك مأن خأالل رابطأة الظأرو

الم التاريخية وايضأا ربأط الشأعر العربأي الحأديث فأي القأرن العشأرين وايضأا بمأا يعأرف العأ

اج وايضأا الحأأروف والهأزائم، حيأث يتفأأت  الكتأاا عأن المنهأأ العربأي مأن النكسأأات والنكبأات

 الضمني مثل: 

ة والتأي المنهة الفني، وهو تقسيم الشعر العربي الحديث الى المدارع الشأعرية والفنيأ• 

مانسأية الحركأة الرو حصرها الدارسين فأي المدرسأة ا حيائيأة التأي تأرتبط بالنمأاذج التراثيأة

مأدارع ومأدارع الديوانيأة و بالأدور الأى المأدارع الوجدانيأةوالتي توجأه الأذات التأي تنقسأم 

 .ولو ومدرسة المهجر الحركات الشعرية الحرة او الشعر الحديث او الشعر المعاصربا

 منهة التلقأي، وهأو الحأديث عأن تلأك االسأباا وعأزوف القأراج عأن االهتمأام بالشأعر• 

العأأزوف واالبتعأأاد عأأن  يرجأأع ذالأأك وأيضأأايسأأمى بالشأأعر الحأأديث  المعاصأأر او  الحأأديث 

 لقيالهيمنة والغموض في ذالك الشعر ومما يسبب في االنفصال الكبير بين المرسل والمت
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المأأأنهة االجتمأأأاعي فأأأي دراسأأأة ظأأأاهرة الشأأأعر الحأأأديل أن الأأأربط للمبأأأد  بالبي أأأة *

ربأأأط االبأأأدا  فأأأي الواقأأأع االجتمأأأاعي والسياسأأأي  وأيضأأأااالجتماعيأأأة ووسأأأطه الزمأأأائي، 

 الضيا  ،ولثقافي وذالك كما يظهر ذالك في الحديث الناقد عن التجربة الغربة واالقتصادي وا

وايضأأا النكسأأات التأأي عاشأأها العأأرا وايضأأا مأأن الشأأاهد النقأأدي االجتمأأاعي و والفرصأأة 

حأيط للمواجهة الذاتية، وايضأا فرصأة المواجهأة الصأريحة وذالأك بإعأادة النظأر فأي كأل مأا ي

ا ايا وايضوعة من الفصول الدراسية التي تتخذ الطابع القضفيها. حيث تقسم الكتاا الى المجم

وت الظأأواهر األدبيأأة والتأأي تتعلأأى بالشأأعر الحأأديث وذالأأك صأأيا ة وداللأأة شأأعر الغربأأة المأأ

 والضيا  واليقظة وايضا الشكل الجديد

 

 اهمية كتاب  :

عل ما ينفو الشعر يمثل الحياة االنسانية في هذا الوقل افضل تمثيل وما يقوله الشعراج ه 

يتأاثرون ففي نفوسهم و قلوبهم فيفيض شعرا رائعا وقلوا المتلقين لهذا الشعر بمختل  فنونأه 

لسياسي ا الحب وهو اال لب وياتي من بعده الشعر بما يقرأون منه بما في ذلك الغزل او شعر

او  او شعر االحأداث اليوميأة ولأو اطلأع احأدنا علأى الصأح  او المجأالت او شاشأات التلفأاز

 سأا للشأعرك لشأاهد آالفأا مأن القصأائد العموديأة التأي تعأد اساوالنترنيل عبر النأل او الفيسأبا

نثر العربي وقصائد في الشعر الحر التي استحدثل في منتص  القرن الماضي وقصائد في ال

 والتأأأي وجأأأدت فأأي نهايأأأة القأأأرن العشأأرين وبالتحديأأأد فأأأي -الشأأأعر المنثأأور  -او مأأا يسأأأمى 

لة نظأم ن العشرين والتي انتشرت انتشارا واسعا في الوقل الحاضأر لسأهوالثمانينات من القر

 االخيرة القصيدة بسبب تخلصها من الوزن والقافية او البحر والموسيقى الشعرية في السنوات

بين الشعراج الشباا واخذ يكتب فيهأا كأل مأن هأب ود ا ويسأمي نفسأه شأاعرا وخاصأة بعأد 

 .النشر السريعة وكثرتها ظهور وسائل االعالم المرئية ووسائل

المعاصأر مأن انأه شأغل مسأافات واسأعة ومسأتحدثة مأن اهتمامأات  يتض  اهمية الشأعر

الشباا سواج الكتاا او المتلقين ومن بين هذه النتاجات وجدت نتاجات ذات قيمة ادبيأة عاليأة 

الح لشعراج هم قمة في االنتاج الشعري كمثل الشاعر بدر شاكر السياا ونازك المالئكة وص

دنقأأل فأأي الشأأعر الحأأر و نأأزار قبأأاني ومحمأأود دورويأأش وفأأال  الحجيأأة  وأمأألعبأأد الصأأبور 
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وسأأعاد الصأأباح و يأأرهم مأأن الأأذين جمعأأوا بأأين الحداثأأة والمعاصأأرة وجملأأة مأأن شأأعراج 

المعاصرة اذكر منهم : محمد الحافظ ووفاج عبد الرزا  واكرام الجنابي وكريم مرزة االسدي 

وميمأأي قأأدري و سأأمير حمايأأة واحمأأد الشأأيخ مأأن مصأأر وفوزيأأة  وعأأالج االديأأب مأأن العأأرا 

العلأأوي ومنأأى بعأأزاوي مأأن تأأونس وعزيأأزة البشأأراوي وعبأأد العأأاطي وفوزيأأة امأأين وفاطمأأة 

المنصوري من المغرا واسماج صقر القاسمي من االمارات و سمي  القاسم ولطفي الياسيني 

االقطار العربية ممن بأرزت  من فلسطين ومصطفى القرنة من االردن و  يرهم كثير في كل

ادواتهم الفنية ظاهرة بينة وتثثروا بما حولهم وربمأا بالثقافأات االجنبيأة وتأثثر بعضأهم بأبعض 

ثقافيأأا وادبيأأا وحضأأاريا. ممأأن تجأأد فأأي شأأعرهم مسأأحة مأأن الجمأأال والخيأأال ورسأأم الصأأور 

هأو الشأعر الشعرية الرائعة التي هأي أهأم عناصأر القصأيدة الشأعرية مهمأا كأان نوعهأا وهأذا 

 .الذي يحمل في طياته أكثر المضامين ا نسانية روعة وجماال وتانقا

ت اللألطفأأتي أهمية الدراسة من التعرف على مدى الموازنة بين تحقيى الشعر الموجأه 

 .لتنمية الجوانب الوجدانية والمعرفية لديهم

و أالصأناعية أشكال جديدة فأي الشأعر العأالمع بعأد الثأورة  :كتاا شعر الحديث احدث  

 .الشعر المعاصر له بنية متميزة من اشعار القديمة

و سأابقة. هأله اهمية تاريخية ا طار الزمني الذي تتميز فيه معأالم الحيأاة عأن األزمنأة ال

 - ر النهضأةعصأ -إذا آخًر حلقة في السلسلٍة الزمنية التالية المتعلقة بالشعر )العصر الحأديث 

  .العصر الجاهلي -صدر ا سالم  -العصر األموي  - العصر العباسي -عصر االنحطاط 

 المبحث الثاني : نبذة شاملة عن مؤلف الكتاب "محمذ خفاجي "

 تعريف بالمؤلف : 

  فأأأأأأأأأي تلبانأأأأأأأأأة 1915 ولأأأأأأأأأد عأأأأأأأأأام المأأأأأأأأأنعم خفأأأأأأأأأاجي دكتأأأأأأأأأور محمأأأأأأأأأد عبأأأأأأأأأد

وهأو عضأو  بجامعأة األزهأر العربيةعمل أستاذاً وعميداً لكلية اللغة ,مصر, المنصورة مركز

مجلأس جامعأة األزهأأر, والمجلأس األعلأى للفنأأون واآلداا, والمجأالس القوميأة المتخصصأأة, 

 1.األدا الحديثرابطة  الكتاا, ورئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة اتحاد
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 1960 ,وجأائزة رابطأة األدا الحأديث 1950 ,حصأل علأى جأائزة شأوقي فأي األدا

  1983 .1كما نال وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى 1970 ,وجائزة المجمع اللغوي

 مؤلفاته :-2 - 1

قصأة األدا فأي  -له نحو خمسمائة كتأاا مطبأو  مأن بينهأا: قصأة األدا فأي األنأدلس 

مصأادر المكتبأة  -ابأن المعتأز  -قصأة األدا فأي مصأر  -قصة األدا فأي المهجأر  -الحجاز 

أصول النقد  -دراسات في الشعر المعاصر  -التراث األدبي في التصوف ا سالمي  -األدبية 

الفكأأر النقأأدي واألدبأأي فأأي القأأرن الرابأأع  -ئأأع الشأأعر العربأأي األصأأالة والتجديأأد فأأي روا -

الحيأاة األدبيأة فأي مصأر فأي العصأأر المملأوكي والعثمأاني. األزهأر فأع ألأ  عأأام  -الهجأري 

 -نحأأو بال أأة جديأأدة  -م ولأأه باالشأأتراك: التفسأأير ا عالمأأي لأأألدا 1988/1408يطبأأع فأأع 

ا سأأأالم  -الشأأأابي وأبولأأأو  -العأأأرا الأأأنغم الشأأأعري عنأأأد  -النحأأأو العربأأأي لرجأأأال ا عأأأالم 

 .2 وحضارة المستقبل

 : وفاته 2-2

 3م 2006مارع 8 فىالموا هر 1427 صفر 8 توفي صباح األربعاج

ى احتفلل رابطة األدا الحديث بثحد أعالمها ، أطلى عليه البعض "سيوطى العصر" ف

ن أبأى بأالخمسمائة مثلأه مثأل الحأافظ جأالل الأدين عبأدالرحمن التثلي ، ألن مؤلفاته تجاوزت 

ب الكبير هر ، والبعض األخر قال عنه أنه "الجاحظ الثانى"... إنه األدي911بكر السيوطي )ت

د دة فى نقالدكتور "محمد عبدالمنعم خفاجي "المعروف بانجازاته األدبية ذات الجوانب المتعد

 صأأأور األدبيأأأة المختلفأأأة، ومؤلفاتأأأه فأأأى التفسأأأيرناألدا، والدراسأأأات حأأأول التأأأراث، والع

ى والتصوف، والسيرة، وتحقيى بعض معالم التراث، وهذه ا نجازات التى بلغأل عشأرات فأ

 المجاالت المختلفة هى التى شكلل الصورة عنه وحددت النظرة إليه.
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رة فتألوقد كان حرياً به أن يكرم من عأدة جهأات وأهمهأا الرابطأة التأى شأملها برعايتأه  

 ً  تجأأاوزت خمسأأة عقأأود مأأن عمأأره المديأأد )رابطأأة األدا الحأأديث  فثعأأدت عنأأه سأأفراً نفيسأأا

بعنأأوان "مأأن صأأحائ  الأأذكرى" تناولأأل فيأأه محطأأات مأأن تأأاريخ حياتأأه وإبداعاتأأه وجهأأاده 

سأة فكأره ونضاله فى سبيل الوطن والمعهد التليد الذى ينتمى إليه وهأو الجأامع األزهأر، ودرا

ى جاج رفيعة التهذه الدراسة من ثنايا هذا الكتاا الرائع، نتتبع الخيوط الوشعره ، وقد استقينا 

 بها.

 نشأته وتعلمه: 3-2

يوليو 22فى قرية صغيرة قديمة من أعمال المنصورة تدعى "تلبانة"، ولد الخفاجى فى  

م بين أحضأان الطبيعأة الجميلأة فأى الريأ  وبأين الفالحأين المكأدودين المأرهقين الأذين 5عام 

يعيشون عيشة الكفأاف، وكانأل الحأرا العالميأة األولأى مسأتعرة فأى الشأر  والغأرا،  كانوا

واكتوت بنيرانها مصر، التى كانل قد أعلن الحماية عليها قبيل ميالده بنحو عام، وفى أعقابها 

، وهأى التأى ألهبأل الحمأاع لأدى قطأا  عأريض 1919اندلعل الثورة الوطنية المصرية عام

عاشل مصر حقبة من أحسأن الحقأب فأى تاريخهأا، حيأث ازدهأرت من الشعب، وعلى هديها 

 1علمياً وحضارياً واقتصاديا.

ينتمأأى الخفأأاجى إلأأى سأأاللة عربيأأة عريقأأة هأأم "بنأأو خفاجأأة"، أر  لهأأم فأأى عأأدة كتأأب  

أشأأهرها كتابأأه الكبيأأر "بنأأو خفاجأأة وتأأاريخهم السياسأأي واألدبأأي"، والخفأأاجيون قبيلأأة عربيأأة 

صر الجاهلي وزاد نفوذها، وهم من العقيليين العامريين القيسيين، حجازية كبيرة نشثت فى الع

وقد تعددت فرو  القبيلة بعد ا سالم وهاجرت سأالالت منهأا إلأى الشأام، ومصأر، والعأرا ، 

والمغأأرا واألنأأدلس، ومنهأأا أعأأالم خالأأدون فأأى كأأل مكأأان كالشأأاعر األمأأوي توبأأة الخفأأاجى، 

هأر 1069، والشهاا الخفاجى المصرى المتوفى  هر466واألمير ابن سنان الخفاجى المتوفى 

 2، وابن خفاجة األندلسي.
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حفظ محمد عبدالمنعم خفاجي القرآن وتعلم مبادر وأطرافاً من الثقافة فى مكتب القريأة  

وهو المدرسة األولى التى كان يتعلم فيها الشباا فى ري  مصر فى ذلك الوقأل، ويأثتي عأام 

، 1936ليأتعلم فأى معهأدها العريأى ليتخأرج منأه فأى عأام ويرحل إلى مدينة الزقازيى  1927

ًً بعد ذلك منهم: ا مام محمد متولي الشعراوى، ومحمد فهمأى  ً ويزامل كوكبة صاروا أعالما

الحليم محمأود،  اللطي ، وطاهر أبو فاشا، ومحمد السعدي فرهود، ومحمد خاطر، وعبد عبد

جاد حسن ... و يرهم، وفى هذه الرحمن بيصار، ومحمد رجب البيومى، وحسن  ومحمد عبد

الفتأأرة شأأحن وجدانأأه باالتجأأاه الأأوطني الأأذى دفعأأه إلأأى الكفأأاح فأأى سأأبيل وطنأأه فأأى األزمأأات 

، وكان رئيساً التحاد طلبة أبناج الشرقية فى مدينأة 1924السياسية التى مرت بمصر منذ عام 

تنشأر فأى الصأفحة الزقازيى، وكأان هأذا االتجأاه قأوة سياسأية كبيأرة وكانأل أخبأار مؤتمراتأه 

 1األولى من جريدة "الجهاد" المصرية والصح  األخرى.

التحأأى بكليأأة اللغأأة العربيأأة بالقأأاهرة وهأأى إحأأدى كليأأات القمأأة بالجأأامع األزهأأر عأأام  

، ودرع له أعالم شوامخ 1940، ال يلتحى بها إال المتفوقين والنوابغ وفيها تخرج عام 1936

ثقافة وا صالح هما: األستاذ األكبر إبراهيم حمأرو  شأيخ وقد تثثر باثنين منهم فى الفكر وال

كلية اللغة العربية، وكان بعقله وأفى تفكيره البعيد وثقافته العلميأة العريقأة أرفأع مثأل للطأالا 

التفكيأر، وثانيهمأا األسأتاذ الكبيأر  فى كليته، يستمدون منأه القأدوة ويحتأذون حأذوه فأى الفهأم و

، وتأثثر  ، والبال ة علماج، وكان أستاذاً للخفاجى فى الفلسفةمحمد عرفه عضو جماعة كبار ال

 2بشرائه التجديدية العلمية أثراً خاصاً، كما كان ا مام محمد عبده صداه العميى فى نفسه.

يواصل الخفأاجى تعليمأه العأالي فيلتحأى بثقسأام الدراسأات العليأا فأى اللغأة العربيأة فأى  

يحمل شهادة النجاح فى االمتحأان  1944وتخرج عام فى قسم البال ة واألدا  1940أكتوبر 

التمهيدي لشهادة العالمية من درجة أسأتاذ، ثأم قأدم رسأالته الجامعيأة "ابأن المعتأز وتراثأه فأى 

ونأال بهأا بتفأو  شأهادة العالميأة  1946البيان"، ونوقش فيها فأى أكتأوبر عأام  األدا والنقد و

لغأأة العربيأأة وهأأى أرقأأى شأأهادات األزهأأر مأأن درجأأة أسأأتاذ فأأى األدا والبال أأة مأأن كليأأة ال
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فرانسأيه" ، ثأم فأى   الجامعية وتعادل الدكتوراه الممتأازة حأرف " أ"، ثأم يعمأل فأى " الليسأيه

معاهأأد أسأأيوط والزقأأازيى، ثأأم ينتقأأل إلأأى كليأأة اللغأأة العربيأأة أسأأتاذا لأأألدا والنقأأد والبال أأة، 

، وأسأتاذاً بجامعأة 1966-1963ا ويعمل أستاذا بجامعة ا مام محمأد بأن علأى السنوسأي بليبيأ

، ويتولى عميد كلية اللغة العربية بثسيوط فأى 1972-1969ا مام محمد بن سعود بالسعودية 

 1978.1-1974الفترة 

 جهوده ومؤلفاته:  4-2

عأأا  الخفأأاجى حياتأأه فأأى محأأاوالت مسأأتمرة للكشأأ  عأأن ذاتأأه وللبحأأث فأأى اكتشأأاف  

ابه "بنأو خفاجأة وتأاريخهم السياسأي واألدبأي"، ثأم نفسه، بدأ يبحث عن أصوله العربية فى كت

يردف إلى المعهد الذى شكل كيانه الفكري والثقافي ويعد كتابه "األزهر فى أل  عام" مرجعاً 

لكل البأاحثين والدارسأين، ثأم يأردف إلأى دائأرة أوسأع فيتنأاول تأاريخ وطنأه الكبيأر فأى كتابأه 

يخها األدبأي فأى كتابأه "قصأة األدا فأى وعن تار ا سالميالذائع "مواكب الحرية فى مصر 

مصر" الذى صدر فى خمسة أجزاج، وعن تاريخها الروحي فى كتابه "التأراث الروحأي فأى 

مصأأأر"، وعأأأن أدا بأأأالده المعاصأأأرة يكتأأأب "قصأأأة األدا المعاصأأأر" فأأأى أربعأأأة أجأأأزاج، 

ول النقد"، و"فص و"الشعر والتجديد"، و"مع الشعراج المعاصرين"، و"دراسات فى األدا و

من الثقافة المعاصرة"، وعاد إلى اآلداا العربية يدرسها ويكتب فيها فصدر له: "قصة األدا 

فأى الحجأأاز"، و"قصأة األدا فأأى ليبيأا" فأأى ثالثأة أجأأزاج، و"قصأة األدا فأأى األنأدلس" فأأى 

 2خمسة أجزاج.

وفأى الحأأديث كتأب تعليقاتأأه علأى صأأحي  البخأأاري فأى عشأأرة أجأزاج، وتعليقاتأأه علأأى  

حديثاً للمنذرى، وتعليقاته على كتاا "فت  المبدي شأرح مختصأر للزبيأدى" لعبأدهللا  األربعين

 3الشرقاوي.
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يم رآن الكأروفى التفسير سلك منهجاً جديداً فى كتابه "الذكر الحكيم"، ثم فى تفسيره للقأ 

 الذى أسماه "تفسير القرآن الحكيم"، وقد صدر فى ثالثة عشر مجلداً.

بى عمأل فأذ ذو مأنهة متكامأل وفأى مقأدمتها: "الحيأاة األدبيأة ودراساته عن األدا العر 

فأى العصأأر الجأاهلي"، و"الحيأأاة األدبيأة بعأأد ظهأور ا سأأالم"، و"الحيأاة األدبيأأة فأى العصأأر 

 1األموي"، و"الحياة األدبية فى العصر العباسي"، و"الحياة األدبية بعد سقوط بغداد".

األدبيأأة ورسأأم فيهأأا منأأاهة جديأأدة فأأى وقأأد بلأأغ الخفأأاجى القمأأة فأأى دراسأأة الشخصأأية  

الدراسة والتحليل وفى مقدمة كتبه عن أبى شادي بعنوان "رائد الشعر الحديث" ثم كتابأه عأن 

 2ابن المعتز، ثم عن الجاحظ.

 

 

 هو والتراث: 5-2

ارتأأبط الخفأأاجى بحكأأم دراسأأاته األزهريأأة بأأالتراث العربأأى وحأأدثل بينأأه عالقأأة حأأب  

الدرر التى حفلل بها مؤلفاته الغزيرة الكم والكيأ ، واسأتعان بأه وعشى، استخرج من باطنه 

رواد النشأأر فأأى المكتبأأات التأأى تنتشأأر حأأول األزهأأر والحسأأين والقلعأأة مثأأل مكتبأأة القأأاهرة، 

ومكتبة صبي ، والمكتبة التجارية، ومكتبة الكليات األزهرية، كأان يتسأم بالتواضأع ال يخضأع 

رني بعضهم أنه كان يجلس أمام هذه المكتبات ويصح  لطقوع جوفاج مثلما يفعل  يره، وأخب

هذه الكتب والناع  ادية وذاهبة عنه، وقد حقى الخفأاجى وشأرح أكثأر مأن مائأة كتأاا: "نقأد 

القأأاهر الجرجأأاني،  الشأأعر" لقدامأأة بأأن جعفأأر، و"دالئأأل ا عجأأاز"، و"أسأأرار البال أأة لعبأأد

المعتأز، و"شأفاج الغليأل" للشأهاا و"شرح إعجأاز القأرآن" للبأاقالنى، و"شأرح البأديع" البأن 

للسيرافى، و"شرح ابن   الخفاجى، و"قطر الندى" البن هشام، و"أخبار النحويين البصريين"

                                                             
 الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الشام  ابو الحسن جمال  1

 http://www.odabasham.neالعصر-سيوطى-خفاجي-المنعم-عبد-محمد
 الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الشام  ابو الحسن جمال  2

 http://www.odabasham.neالعصر-سيوطى-يخفاج-المنعم-عبد-محمد



فاجي"خمدارس الشعر العربي الحديث " محمد                                الفصل األول  

 

 

27 

عقيل أللفية ابن مالك"، و"تهذيب اللغة" لألزهأري، و"سأر الفصأاحة" البأن سأنان الخفأاجى، 

 ....1و يرها 

 عالقته بالصحافة: 6-2

مبكر من حياته فعمل مصححاً فى جريدة "السياسة  ارتبط الخفاجى بالصحافة منذ وقل 

م ، ثم يعمل محأرراً 1944: 1937، ثم مراجعاً فى األهرام عام 1937: 1936اليومية" عام 

، ورئيساً لمجلس إدارة مجلة "الحضارة" التى تصأدر 1946: 1944فى جريدة األساع عام 

الخفاجى مطبوعة إال وكتب  ولم يترك  وحتى وفاته1984معن رابطة األدا الحديث فى عام 

فيهأأا، كأأان نهأأراً دافقأأاً مأأن العطأأاج يهأأدر كشأأالل اسأأتوائي جأأارف فكتأأب فأأى مجأأالت "منبأأر 

ا سأأالم"، و"األزهأأر"، و"منأأار ا سأأالم"، و"الأأوعي ا سأأالمي"، و"التصأأوف ا سأأالمي"، 

 2و"الرسالة" ، و" الثقافة"، و"الكتاا"، و"المجلة"، و"الجهاد".

ئأد ، فأى مقأدمتهم الأدكتور أحمأد زكأى أبأو شأادي را يع أدباج عصأرهوقد أثنى عليه جم 

 :1953مدرسة "أبوللو" فى فترة مبكرة فى حديث له أذيع فى صوت أمريكا عام 

"الخفأأاجى ظأأاهرة فأأذة شأأائقة فأأى الوراثأأة وا طأأال  واالسأأتقراج وا نتأأاج فهأأو سأأبط  

نتمأي علأى أصأول عربيأة قديمأة األديب الكبير نافع الخفاجى وهو من أسرة بني خفاجة التى ت

ومأأنهم األمأأراج الخفأأاجيون فأأى الكوفأأة وفأأى حلأأب .. واألسأأتاذ خفأأاجي لأأيس لغويأأاً وال أديبأأاً 

فحسب ، بل هو شاعر أيضاً شثنه فى ذلك شثن الأدكتور طأه حسأين وذلأك علأى جانأب ثقافتأه 

الحأرو علأى الواسعة التى تلتهم كل معرفة ميسورة ، كأان طأابع مؤلفاتأه شأعرياً جمأيالً مأع 

الدقة العلمية فأى الوقأل ذاتأه ولأذلك نالأل تصأانيفه احترامأاً عامأاً فأى جميأع األوسأاط األدبيأة 

 3ببالد المغرا وفى دوائر االستشرا ".

                                                             
-سيوطى-خفاجي-المنعم-عبد-الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الشام  ابو الحسن جمال محمد 1

 http://www.odabasham.neالعصر
-سيوطى-خفاجي-المنعم-عبد-محمد الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الشام  ابو الحسن جمال  2

 http://www.odabasham.neصرالع
-سيوطى-خفاجي-المنعم-عبد-محمد الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الشام  ابو الحسن جمال  3

 http://www.odabasham.neالعصر
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وهكأذا ظأل الأدكتور محمأد عبأدالمنعم خفأأاجي يبحأث ويؤلأ  ويكتأب بأالمجالت ويهأأتم  

يات والمأأؤتمرات حتأأى تأأوفى فأأى بثشأأجان اللغأأة واآلداا الرفيعأأة ، ويلتقأأي النأأاع فأأى المنتأأد

 . 1م رحمه هللا رحمة واسعة2006مارع 

 2نه أشبه ما يكون بموسوعة علمية معرفية أدبية, جمعل معارف مختلفةأ
. 

 لقد أخلص في خدمته للغة. 

 لقب بجاحظ القرن العشرين لتنو  معارفه وسعة عطائه. 

 عطاجاممثابرا, وأستاذا  عرفته الحياة طموحا ال يعرف الكلل, كثير العطاج. كان طالبا. 

 تخرج على يديه أجيال من علماج ومفكرين وأدباج. 

 قأول أثرى المكتبة العربية بما خلفه من مؤلفات بلغ عددها خمسأمائة كتأاا فأي مختلأ  ح

 .المعرفة من أدا وبال ة ونقد ولغة و إسالميات وتاريخ

 : من بينها

 .موسوعة األدا العربي " ويتال  من مائة جزج -

 .الحياة األدبية في صدر ا سالم -

 .الحياة األدبية بعد ظهور ا سالم -

 .الشعر الجاهلي -

 .األدا ا سالمي بين النظرية والتطبيى -

 .األدا العربي الحديث و مدارسه -

 .مدارع النقد -

 .1المكتبة األدبية- 

                                                             
-سيوطى-خفاجي-المنعم-عبد-محمد الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الشام  ابو الحسن جمال  1

 http://www.odabasham.neالعصر
الصغحةلعالمة الموسوعي محمد عبد المنعم خفاجى الصفحة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك اسم  2

 األزهري
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 .نحو بال ة جديدة -

 .األسلوبية والبيان العربي -

 .الجاهلي وا سالميدراسات في األدا  -

 .أحمد زكي أبو شادي : رائد الشعر الحديث -

 .ابن المعتز وتراثه في األدا والنقد والبيان -

 .أبو عثمان الجاحظ -

 .قصة األدا في مصر في خمسة أجزاج -

 .قصة األدا في الحجاز وهو كتاا من ثالثة أجزاج -

 : اوينهثمانية عشر ديوان شعر مطبو , وأخرى مخطوطة, فمن دو -

 .وحي العاطفة*

 .نغم من الخلد*

 .أحالم السراا*

 .أحالم الشباا*

 .أحالم المساج*

 .أشوا  الحياة*

 .نشيد الصحراج*

 .نشيد الذكرى*

 .أ نيات من عبقر*

                                                                                                                                                                                              
 الصغحةلعالمة الموسوعي محمد عبد المنعم خفاجى األزهريالرسمية على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك اسم  1
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 .ملحمة السيرة النبوية*

 .الديوان ا سالمي*

 .صلوات على الضفاف*

 : ومن كتبه في البال ة

 .ويقع هذا الكتاا في سل مجلداتشرح ا يضاح في البال ة" ,  "_

 : ومن كتبه المخطوطة في األدا

 .دراسات في الشعر ا سالمي من عصر الرسالة إلى اليوم, في أربعة أجزاج_

 .دراسات في األدا ا سالمي من عصر النبوة إلى العصر الحديث في عدة أجزاج -

متنوعة, فمن كتبأه فأي كذلك كتب في علوم مختلفة كالتاريخ والتفسير وجوانب إسالمية 

 :1هذا الحقل

 .تفسير القرآن الكريم في ثالثة عشر جزجا -

 .موسوعة ألفاظ القرآن الكريم -

 .ا سالم ونظريته االقتصادية -

 .ا سالم والحضارة ا نسانية -

 .ا سالم وحقو  ا نسان -

 في مواكب النبوة -

 .سيرة رسول هللا -

 .األزهر في أل  عام -

                                                             
 الصغحةلعالمة الموسوعي محمد عبد المنعم خفاجى األزهرياصل االجتماعي فايسبوك اسم الرسمية على موقع التو 1
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  :1تحقيى العلميوفي مجال ال

 : قام بتحقيى عدد من كتب التراث من بينها

 .إعجاز القرآن للباقالني -

 .دالئل ا عجاز وأسرار البال ة للجرجاني -

 .نقد الشعر البن قدامة -

 .شذور الذهب وقطر الندى البن عقيل -

  :2شغل عدة مناصب من بينها

 .رئاسة رابطة األدا الحديث بالقاهرة -

 .كلية اللغة العربية بجامعة الزهرعمادة  -

 :عضًوا في عدد من الهي ات, من بينها_

 .اتحاد الكتاا بالقاهرة *

 .المجلس األعلى للشؤون ا سالمية *

 .لجنة الشعر بالمجلس األعلى للفنون واآلداا *

 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة *

 .وليبياشارك في التدريس ببعض الجامعات خارج مصر بالسعودية _

ل كان عضوا مناقشا لرسائل الماجستير والدكتوراة في عدد من جامعات مصر والأدو -

 .العربية

                                                             
 الصغحةلعالمة الموسوعي محمد عبد المنعم خفاجى األزهريالرسمية على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك اسم  1
محمد عبد المنعم خفاجى  الصغحةلعالمة الموسوعيالصقجة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك اسم  2

 األزهري
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إنه الموسوعة العلمية واألدبية, المؤل  و المحقأى والشأاعر الأدكتور محمأد عبأد المأنعم 

م 2006خفاجي رحمه هللا تعالى, الذي رحل عن الأدنيا فأي الثأامن مأن شأهر مأارع الماضأي 

 .1عاما, كان حافال بضروا العطاج المتنو  90ارا عن عمر يق

                                                             
لعالمة الموسوعي محمد عبد المنعم خفاجى  الصغحةالصقجة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك اسم  1

 األزهري
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 المبحث االول : الشعر الحديث 

ة إجما  بين علماج اللغة على تعري  الشأعر بثن أه كأالم مأوزون مقفوأى، وهأو فأن  مأن  ثم 

العربي الوسيلة أو الفّن األكثر  فنون األدا في مختل  اآلداا العالمية، ويُعدُّ الشعر في األدا

انتشأاًرا بأأين العبأأر منأأذ القأدم، فهأأو يعب ّأأُر عأأن مشأاعرهم وانفعأأاالتهم وبأأه يظهأأرون مفأأاخرهم 

هم، كألُّ هأذه االحتياجأات جعلأل  الشأعر  أهأم  ويمدحون أحبابهم ويرثون موتاهم ويهجون عدو 

الشأاعر هأو النأاطى باسأم فنون األدا عند العأرا، وجعلأل  للشأعراج العأرا مكانأة رفيعأة، ف

القبيلة العربية وهو المدافع عنها فأي وجأه شأعراج القبائأل األخأرى، وقأد شأهد الشأعر العربأي 

عصور انحطاط وعصور ازدهار مختلفة، وهذا المقأال سيسأل ّط الضأوج علأى الشأعر العربأي 

 1.الحديث وخصائص الشعر العربي الحديث

 حدث: الحديث نقيض القديم.

القدمة، حأث الشأيج يحأدث حأدوثا وحداثأة، وأحدثأه هأو، فهأو محأدث والحدوث نقيض 

 وكذلك استحدثه. وحديث،

ثلأه وأخذني من ذلك ما قدم وحأدث، وال يقأال حأدث بالضأم إال مأع قأدم، كثنأه اتبأا ، وم

 كثير.

وقال الجوهري: ال يضم حدث في شيج مأن الكأالم إال فأي هأذا الموضأع، وذلأك لمكأان 

سأالم، يث ابن مسعود: أنه سلم عليه وهأو يصألي فلأم يأرد عليأه القدم على االزدواج. وفي حد

الشأيج،  قال: فثخذني ما قدم وما حدث، يعني همومه وأفكاره القديمأة والحديثأة. يقأال : حأدث

 فإذا قرن بقدم ضم، لالزدواج.

رح يقول الزوزنأي فأي شأ 139»وجال السيول عن الطلول كثنها تر تجد متوئها أقالمها 

يار ثأب السيول عن أطالل األيار فثظهرتها بعأد سأتر التأراا إياهأا، فكأثن الأدالبيل:" وكش  

تأأاا ثجأأد األقأأالم كتابتهأأا فشأأبه كشأأ  السأأيول عأأن األطأأالل التأأي  طاهأأا التأأراا بتجديأأد الك

حث " فيرى البا40الدارع، وظهور األطالل بعد دروسها بظهور السطور بعد دروسها ... "

ر فيأه ش  وإظهار وإعأادة الموجأود قأديم بصأورته أو بتغييأاعتمادا على ما سبى أن الجديد ك

 وليس هو إبداعا وابتكارة.

                                                             
 الحديث-العربي-الشعر-خصائص/sotor.comالموسوعة العربية االلكترونية العالمية   1
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  بأر عنهأا".وابتأدئك الخ  وأما الحديث فهو المبد  المبتكر وا حأداث: االبتكأار واالبتأداج

رة وعلأأى هأأذا كأأان الجديأأد إعأأادة للقأأديم أو إظهأأارة لأأه فأأي سأأمل آخأأر، وكأأان الحأأديث ابتكأأا

 أو لجانب من جوانبه أو عنصر من عناصره.وابتداعا للشيج كله 

مصطل  الحداثة مرتبط بتعريفات  صنعية مناسبة  ير أنيا عرضأة لمتغييأر ، كتعأرض 

 لفكرة الحداثة في المعنى أسر  ممأا تعأرض لمصأطلحات أخأرى تمامأا  يأر ان بعأض النقأاد

يعأد تاريخيأا إلأى "ا العاردة "تعني فترة زمنيأة فأي تأاريخ الثقافأة الغربيأة هعرف الحداثة بمعنا

 آخركالرياضية في القرف السابع عشر إلى   الصالح  الديني ضة في إيطاليا مع اعصر النه

  1الثامن عشر نالقر

 المفاهيم:

 مفهوم الشعر الحديث:

والأأذي يأأؤر  لأأه الشأأعر العربأأي الحأأديث هأأو الشأأعر الأأذي كتأأب فأأي العصأأر الحأأديث 

م, وصفة العصر الحأديث صأفة تميأز هأذا العصأر 1798باستيالج الفرنسيين على مصر عام 

بميأأزات خاصأأة تجعلأأه خأأالف مأأا سأأبقه مأأن عصأأور أدبيأأة منأأذ العصأأر الجأأاهلي  المأأؤر  لأأه

شعر العربأي الحأديث هأو الشأعر الأذي كتأب فأي العصأر الحأديث والأذي  ومرورا بالعصور 

ا م, وصفة العصر الحديث صفة تميز هأذ1798رنسيين على مصر عام يؤر  له باستيالج الف

العصأأر المأأؤر  لأأه بميأأزات خاصأأة تجعلأأه خأأالف مأأا سأأبقه مأأن عصأأور أدبيأأة منأأذ العصأأر 

 الجاهلي ومرورا بالعصور التالية.

قاد أنه بينه وبين الشعر القديم فتأرة وفجأوة تتمثأل فيمأا يسأمونه نوهذا الشعر يرى فيه ال 

 ، وعلى ذلك فقد قسم الشعر العربي لقسمين كبيرين خالف التقسيمات القائمةبعصر االنحطاط

وهمأأا: الشأأعر القأأديم، ويقصأأد بأه كأأل مأأا كتأأب قبأأل عصأأر االنحطأأاط،  -علأى أسأأاع العصأأر 

والشأعر الحأديث وهأو مأا كتأأب بعأد عصأر االنحطأاط. وأمأا الشأأعر الحأديث الأذي كتأب علأأى 

ألنه يسير في ركاا القديم ويحذو حذوه. وأما الشعر طريقة القديم فقد وسموه بالشعر التقليدي 

الحديث فقد قسموه بدوره إلى أقسام عديدة سميل بالمدارع الشعرية، ومأن أهمهأا : المدرسأة 

الكالسأأيكية، والمدرسأأة الرومانسأأية، والمدرسأأة الواقعيأأة, وسأأواها مأأن المأأدارع  االتباعيأأة

                                                             
 6و  1988عبد هللا مهنا  الحداثو زبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة  عالم الفكر   1
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في هذا المقأام حتأى يأربط القأارر بأين  الالحقة, وسثتعرض للمدرسة االتباعية تعرضا سريعا

من تراث شعري وأما المدرستان الرومانسية والواقعية فلهما متسع  موضو  البحث وما سبقه

 .في البحث 

 مفهوم المدرسة في الشعر:

ان فيما اطلعل عليه من معاجم ومقاالت وبحوث ذات صلة، وكتب أدبية تبين لي اتجاهأ

 لمدرسة في الشعر:يسير فيهما من أشار إلى مفهوم ا

 : الرأي القائل بأثن المدرسأة والمأذهب مصأطلحان لمعنأى واحأد ومأن أول أك مأنأولهما

نهمأا أصرح بهذا المفهوم ومنهم من لم يتطر  إليه صراحة وإنما تعامل مأع المفهأومين علأى 

.. .شيج واحد ومن ذلك قولهم :" للمأذهب األدبأي أو المدرسأة األدبيأة جملأة مأن الخصأائص 

ذي المعنى الأ) أو   التي استخدمها تعد تفسيرية لما سبقها من مفهوم بالمفهوم الالحأى فأفكلمة 

 أراده يكون المذهب األدبي الذي هو المدرسة األدبية بمسمى آخر.

لمأذهب أنهما شي ان منفصالن كل منهما قائم بذاته ومثأال ذلأك فأي قأولهم عأن ا ثانيهما:

 ج األدبأيفرد أو مدرسة. والمذهب تجمع ينظر لالنتأاأنه:" مبادر أو آراج متصلة أو مشتقة، ل

 .في سيا  نزوعاته األساسية"

عن المأذهب أنأه ) مبأادر وآراج ... لفأرد أو مدرسأة ...   -عاليه-ويقول دكتور علو   

بذاته وله تعريفه, وذلك عندما جعل كال من المذهب والمدرسة أمرين منفصلين كل منهما قائم 

، حيأث ال يسأتقيم أن يكأون المأذهب علأى هأذا األسأاع  آراج المدرسةتعري  المذهب  يجعل 

وقأد أخبرنأي أ.د. محمأد هو المدرسة فالدكتور ال يريد أن يقول: ) المذهب هو آراج لمذهب   

زرو  ما معناه أن المدرسة جماعة من الناع كانل بينها عدة جوامع مشأتركة واتجأاه فكأري 

ابط عام يصد  عند اختباره علأى أي عمأل مأن نمأاذج وأدبي وفلسفي موحد وإنتاج أدبي له ر

ذلك االنتاج "ک" و لدى الفرنسيين" ظهأرت المدرسأة األدبيأة فأي القأرن التاسأع عشأر وهأي 

عبارة عن مؤلفات ذات جوانب جمالية مماثلة تدافع عن النفس القأيم ولهأا مأن الخصأائص مأا 

فال يكاد يختلأ  إال فأي بعأض " وأما تعري  المذهب لدى الجماعتين 46يميزها عن  يرها "

األلفأأاظ والمالحأأظ لأأي أن هأأؤالج األخيأأرين الأأذين يمأأثلهم د. سأأعيد علأأو  يسأأقطون تعريأأ  
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المدرسأأة والتأأي لأأم أقأأ  لهأأا علأأى تعريأأ  لأأدى  يأأر أصأأحاا االتجأأاه األول وهأأم األكثريأأة 

 .الغالبة، والباحث يرى استخدام المدرسة والذي هو أشمل من لفظ المذهب

رسأأة فأأأي هأأذا البحأأأث: اشأأتراك جماعأأة مأأأن النأأاع فأأأي " مجموعأأة مأأأن وتعنأأي المد 

شأعب  الخصائص والمبادر األخالقية والجمالية والفكرية تشكل في مجموعها المتناسى، لدي

 مأن الشأأعوا أو مجموعأأة مأأن المجموعأأات فأأي فتأرة معينأأة مأأن الزمأأان، تيأأارة يصأأبغ النتأأاج

وكلمأأة  بعأأده فأأي سأأيا  التقأأوم مأأا و قبلأأه األدبأأي والفنأأي بصأأبغة  البأأة تميأأز ذلأأك النتأأاج عمأأا

ي الشأعر فأالمدرسية في التصني  النبي كلمة الصينية في األنب والتنفد الليبي " نحن نتحأدث 

عمأأر بأأن أبأأي ملتأأي بوليتأأه تعأأب  هاجالجأأاني مأأن متريسأأتا أوع بأأن حجأأر   وتعأأد مأأن اسأأتنت

والين ومدرسأة العامأة تأوالخطي ة والبي العصر ا سماعي تجد مدرسية أبي خام أو البشري، 

 .النقي
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 : الشعر العربي الحديث  الثانيالمبحث 

 تعريف الشعر العربي الحديث : 1-2

ف األدا العربأي الحأديث علأى  قبل الخوض في خصائص الشعر العربي الحديث، يُعر 

أن ه األدا الذي ظهر في مسأتهل القأرن التاسأع عشأر، فقبأل بأدايات القأرن التاسأع عشأر كأان 

ن العربي بثسأره يخضأع لسأيطرة الدولأة العثمانيأة وكأان الوضأع األدبأي راكأدًا فأي ظأل ّ الوط

سيطرة العثمانيين على البالد العربيأة مأن الشأر  إلأى الغأرا، فشأهد األدا العربأي فأي تلأك 

الفترة عصر انحطأاط كبيأر فأي مختلأ  الفنأون األدبيأة، والشأعر العربأي الحأديث هأو الشأعر 

ل كتابته في العصر الحديث أي في ا طأار الزمنأي الأذي تغي أرت فيأه الحيأاة العربيأة  الذي تم 

عأأن الحيأأاة العربيأأة فأأي العصأأور السأأابقة، وقأأد جأأاج العصأأر الحأأديث بعأأد عصأأر االنحطأأاط 

وعصأأر النهضأأة، وهأأذا مأأا صأأن فه مؤرخأأو األدا العربأأي عبأأر العصأأور، ثأأم  جأأاج األدا 

 1أيًضا، وهللا تعالى أعلم المعاصر الذي يُعدُّ جزًجا من األدا الحديث

إن الحديث عن الشعر العربي قأديما وحأديثا يتوجأب ان ينطأوي علأى مبالغأة كبيأرة فأي 

 2تحديد المفاهيم التي ينبغي توظيفها حينما نسعى إلى توصي  الوضع المراد توصيفه.

  

فالشعر العربي يمر بمرحلة كمون وفتور وتراجع لأألدوار الشأعرية التأي كأان يضأطلع 

. لكن أن نقول إنه يعيش او يموت فهذا القول فيه مبالغة قأد تخأل بأالتفكير الموضأوعي او  بها

 3الجاد في الموضو .

مأأن هأأذا المنطلأأى أرى أن الشأأعر ال يضأأمحل وال يتقهقأأر، وذلأأك ألنأأه جأأوهر ا نسأأان 

اضأة و ومنطلقه الوجداني. نابع من أعمأا  وجدانأه متمأثال فأي جريانأه وتسأجيله عواطفأه الفي

 ها، .ربما تزاحمه بعض الوسائل واألشكال التعبيرية األخرى في ادواره التي وجد من أجل

أما وجهة النظر التي ترى أن أحد مظاهر حالة الشعر العربي يتمثل في انتشأار قصأيدة 

النثر او قل الشعر الحر على حساا القصيدة العمودية ، فثعتقد بثن هذا االنتشأار إنمأا ينأدرج 

                                                             
 ، بتصرفwww.wikiwand.com، "الشعر العربي في العصر الحديث" 1
2 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 
3 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 



دية للكتابدراسة نق                                                        الفصل الثاني  

 

 

39 

ديأأد والتطأأور اللأأذين تعرفهمأأا الكتابأأة األدبيأأة بشأأكل عأأام. وأمأأا البقأأاج فيكأأون فأأي إطأأار التج

 .نها نابعة من الوجدان ومخاطبة لهلألصل  واألعمى واأللصى باالمور الشعرية من حيث كو

اي ان القصيدة العربية الجيدة تفرض نفسها وبقاجها وخاصأة اذا كانأل نابعأة مأن قلأب  

هذا الشاعر اتجاه وطنه وامته او يعبر بما يخأتلة فأي قلبأه مأن شاعر شديد االحساع بما يكنه 

عواط  ومشاعر وما يرتبط به من تخييل ومحاكاة وتشأبيه وصأور شأعرية رائعأة تعبأر عأن 

 1المفاهيم االدبية والتعبيرية والنقدية.

أن السعي إلى تحديد مفهوم معين للشعر أو ماهيته قد يرتبط بالظروف والمعطيات التي 

حقبة زمنية معينأة أي أنأه لأيس ثمأة مفهأوم محأدد للشأعر يمكأن أن نجعأل منأه منطلقأا تفرزها 

لقياع مدى انسجام القصائد واألشعار المنظومة في وقل ما مع هأذا المفهأوم. لأذلك قأد يكأون 

مجتمع معين يعيش في أسفل هرم التطور والتقدم، بينما الشعر أو األدا فأي هأذا المجتمأع قأد 

ه والوانه التعبيرية . فهذه موريتانيا الدولة الفتية الصغيرة تسمى ) دولأة يكون في أزهى أشكال

المليون شاعر  لكثرة شعرائها مما يدلل على ان الشعر ليس حكرا على بلد واحد او انأه ينمأو 

فأي منطقأة وال ينمأو فأي اخأأرى و فأي ا لأب االحيأان وربمأأا يكأون العكأس اي ان الشأعر فأأي 

 . 2بقدر معين اال لب  ير خاضع للزمن اال

لكن هذه المحاوالت والثّورات الّشعرية لم تنج  في تحرير او تطأوير القصأيدة العربيّأة 

من قيودها القديمة. ثم ظهرت الموشحات في األنأدلس بهأدف تحريأر الّشأعر مأن قيأود القافيّأة 

الموّحأدة حيأأث أوجأأدت الموشأأحات لنفسأأها أوزانأأا شأعرية خفيفأأة تناسأأب مجأأالس الغنأأاج التأأي 

تشرت في ذلك العصأر، ثأم تبعتهأا محأاوالت المأدارع الشأعرية الجديأدة كمدرسأة الأديوان، ان

وأبولو، والمهجر، لكن هذه المحاوالت لم تنج  في تحرير القصيدة العربية مأن قبضأة البيأل 

العمأأودي فبقأأي الّشأأاعر أسأأيرا لوحأأدة البيأأل ر أأم تطأأوير األلفأأاظ واألسأأاليب وتعأأدد القأأوافي 

يدة الواحأأدة وقأأد بينأأل كأأل ذلأأك فأأي فصأأول هأأذا المأأوجز المتقدمأأة حتّأأى واألوزان فأأي القصأأ

ظهرت مدرسة الشعر الحر.ولعّل الّسبب في ذلك الفشل يعأود إلأى سأيطرة األفكأار والمفأاهيم 

التّقليدية على حياة المجتمع العربّي طوال تلك العصور والتي كانل تق  ضدّ التّطور الفكري 

                                                             
1 /www.azzaman.com/وطبيعته. بتصرف-المعاصر-الشعر-مفهوم 
2 /www.azzaman.com/وطبيعته  بتصرف-المعاصر-الشعر-مفهوم 
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الّشخصيّة ولم يجرع احد على تغيير او احداث طفرة تغييريأة  والثّقافي للحفاظ على مصالحها

 1في مجال الشعر واسعة  كما أن هناك أسبابا أخرى حالل دون هذا التّطور.

ان ضيى المساحة التي كأان يأدور حولهأا الّشأعر قأديما حيأث لأم يضأطلع علأى الثّقافأات 

رين كأان قأد بلأغ وتكامأل والحضارات المختلفة. لكن الواقع العربأي فأي منتصأ  القأرن العشأ

وظهرت عليه عالئم و بوادر تخل  وبدأت الحقائى الكثيرة المؤلمة تظهر أمام عيني الّشأاعر 

 \المعاصر والتأي عبّأثت مشأاعره بأاأللم والجأراح والمحنأة وخاّصأة بعأد مثسأاة فلسأطين سأنة

 2وانهزام الجيو  العربية. 1948

ي الأذي ئكأة أن تصأّور حيأاة الجيأل العربأولقد استطاعل الّشاعرة العراقيّأة نأازك المال 

 نشث خالل الحرا العالميّة الثانيّة فقالل :

)لقد نشث جيل خالل الحرا العالميّة الثانيّة وفت  عينيه على هذا الوجود المظلم فلأم يجأد 

فيأأه مأأا يسأأّر حيأأث رأى الجمأأود والعأأأذاا والّصأأرامة والتّزمأأل األعمأأى والّضأأغط وكبأأأل 

د الرهيبأأة، كمأأا رأى نفسأأه المتطلّعأأة التّواقأأة للحأأّب والحيأأاة ، لكنّأأه لأأم العواطأأ  ،ورأى القيأأو

 3يستطع تحقيى ر باته وأمانيه، فانطوى على نفسه ليعيش في  ربة الّضيا  واآلالم .

والشاعر ليس منطلى من الوزن وال من القافية بل على العكس استمر بالتمسأك بأالوزن 

العربية: فالشاعر يتوجأب ان يكأون قأادرا علأى تحمأل العربي والقافية والموسيقى العروضية 

المسؤولية الكاملة اتجاه ذاتأه وكيانأه العربأي وقضأايا مجتمعأه وهأذا بأديهي أن يكأون الشأاعر 

دفقاتأه الشأعرية وحاالتأه  حرا في اختيار عدد التفعيالت فأي كأل سأطر شأعري بمأا يتناسأب و

ر الحأأر الشأأاعران العراقيأأان نأأازك النفسأأية.وكان أول مأأن أطلأأى هأأذا ا سأأم واعنأأي بأأه الشأأع

المالئكة وبدر شاكر السياا وقيل ان اول من قال فيه الشاعر المصري صالح عبأد الصأبور 

 4. وقد عرفل نازك الشعر الحر في كتابها ) قضايا الشعر المعاصر بقولها  :

)إن الشأعر الحأر هأو الأذي ال يتقيأد بقافيأة واحأدة وال ببحأر واحأد، ويقأيم القصأيدة علأى 

التفعيلأة بأأدال مأأن الشأطر محطمأأا بأأذلك اسأأتقالل البيأل العمأأودي مأأن أجأل دمجأأه مأأع األبيأأات 

األخرى في بناج فني متماسك  أن الشكل الثأوري الجديأد للشأعر العربأي ال ينبأع وال ينبأل إال 

                                                             
1 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 
2 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 
3 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 
4 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 
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ر الثوريأة الجديأدة التأي تنبأع مأن واقأع ا نسأان العربأي المعاصأر، ولكأي من مضأمون األفكأا

المتعفنأة والتأي  واالجتماعيأةنخلى إنسأانا ثوريأا جديأدا قأادرا علأى تغييأر األوضأا  السياسأية 

أدت إلأى انهأأزام ا نسأأان العربأأي المعاصأر فالبأأد إذن لنجأأاح هأأذا التغييأر مأأن حيأأث المفأأاهيم 

 والتقاليد التي ترسبل في أعماقه مند م ات السنين. واألفكار القديمة والعادات

لذلك فإن الشعر الحر ليس مجرد ثورة على األوزان والعروض والشأعر العمأودي كمأا 

يتأأوهم بعأأض النأأاع، لكنأأه ثأأورة شأأاملة للمضأأمون أوال والشأأكل ثانيأأا ألن مضأأمون األدا 

ط  ذاتية مريضة المعاصر ليس مضمون مناسبات من فخر أو مدح أو رثاج وال وص  عوا

وإنما هو مفهوم فكري وثوري شمل الصرا  الدائم بين الخير والشر وبين الحريأة والعبوديأة 

وبين الوجود والعدم ألن األديأب الحقيقأي والشأاعر الثأوري ال يكتفأي بمشأاهدة الحريأى الأذي 

عيش هأو يلتهم أ مته ووطنه ومجتمعه ويق  متفرجا على آالم ا نسان وهو يتعذا فيها بينما ي

في عالم األحالم والخيأال وسأط برجأه العأاجي أو هاربأا إلأى أحضأان الطبيعأة والغأاا يجتأر 

وإنما الشاعر الثوري هو الذي يحمل الراية أمام   بعض آالمه وأحزانه في رومانسيته المعتادة

الجماهير وليعبر عن آالمها وأمانيهأا جأاعال مأن جسأده جسأرا تمأر مأن فوقأه األجيأال . ومأن 

منأارا تضأأيج حيأاة الحريأأة لألمأة بكليتهأأا مهمأا كلفأأه ذلأك مأأن ثمأن، ومأأن ثمأة يتحأأول  روحأه

إلى سالح قوي يشى به ا نسأان المعاصأر طريقأا المتأه  واالرتزا األدا من وسيلة للتكسب 

 1.الى شاطئ الحرية والكرامة

ذا وهناك بديهة اخرى وذلك ان الشعر لم ينشث من العدم والفراغ بل نبتل جذوره في هأ 

الواسع من المحيط إلى  انتشارهالمجتمع لظروف سياسية واجتماعية وثقافية والدليل على ذلك 

حتى اليوم وسيبقى مادام االنسان  2الخلية ووجوده حيث وجد االنسان العربي واستمراره حيّا

على وجه االرض ويحمل بين جنبيه قلبا نابضا وفأؤادا يخأتلة ونفسأا يملؤهأا الحنأين والشأو  

 س البشري وما حوله عامة .للجن

 واالقتصأأاديوالسياسأأي  االجتمأأاعيان نأأزو  الشأأاعر العربأأي المعاصأأر إلأأى واقعأأه 

وهروبه من عالم الرومانسية الحالمة التي سأادت الشأعر العربأي الحأديث. يبأين ويثبأل حنأين 

                                                             
1 /www.azzaman.com/وطبيعته بتصرف-المعاصر-الشعر-مفهوم 
2 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 
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 الشأأاعر المعاصأأر وتطلعأأه إلأأى اسأأتقالله الأأذاتي وبنأأاج شخصأأيته المسأأتقلة بعيأأدا عأأن التقليأأد

 . 1والمحاكاة لألخرين

الشأأأاعر العربأأأي المعاصأأأر باألفكأأأار والمضأأأامين الجديأأأدة وخاصأأأة قضأأأايا  اهتمأأأامان 

علأه اكثأر أكثأر مأن اهتمامأه بالشأكل القأديم ج االجتماعيأةا نسان المعاصأر السياسأية منهأا أو 

دة ارتباطا في تربة وطنأه وانسأانه العربأي وتعأرف علأى كأل مأا لهأذا المجتمأع مأن قسأوة وشأ

 التأأي كأأان يعأأاني منهأأا الشأأعب واالقتصأأادية االجتماعيأأةوخاصأأة فأأي الظأأروف السياسأأية و 

 تسأاجل عأن اسأبااالعربي خاصة بعد هزيمته في حرا فلسطين، مما جعل الشاعر العربأي ي

شأأرية، بهأأذه الهأأزائم، وهأأذا العأأار ر أأم مأأا تملكأأه األمأأة العربيأأة مأأن إمكانأأات عاليأأة ماديأأة، 

عهأم دة واطالومعنوية ال حدود لها وكذلك تثثر الّشعراج المعاصرين بالثقافات األجنبية المتعأد

 زاد من مما على أفكار وآراج وقضايا هذه الشعوا مما زاد في حصيلتهم الشعرية، والثقافية.

 وطنيتهم وحبهم للعروبة .

ررأأرها ولأأذا يبقأأى الشأأاعر العربأأي مرتبطأأا بأأل لصأأيقا بتربأأة وطنأأه وامتأأه مدافررأأرعا عنررر

 .ينشد  حاميررررا لهرررررا صرررررررررداحا بها في كررررل قصررررررائده وكل ما يكتب او

 

 

 

 : مدارس الشعر الحديث  لثالمبحث الثا

حاولنا في هدا الفصل عرض اهم المدارع التي تطرا اليها المؤلأ  " محمأد خفأاجي " 

 المأأيالديمأدارع الشأأعر العربأأي الحأأديث بأدأت مأأع النصأأ  الثأأاني مأن القأأرن التاسأأع عشأأر 

بشائر نهضة فنية في الشعر العربي الحديث، وبدأت أول أمرها خافتة ض يلة، ثم أخذ عودهأا 

ل  القرن العشرين متبلورة في اتجاهات شعرية حأددت مأذاهب يقوى ويشتد حتى اكتملل خال

الشعر العربي الحديث، ورصأدت اتجاهاتأه. وكأان لمأا أطلأى عليأه النقأاد مأدارع الشأعر أثأر 

                                                             
1 /www.azzaman.com/وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 
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أسأهمل فأي بعأث الشأعر العربأي مأن وهدتأه كمأا عملأل  التأياالتجاهأات كبير في بلورة تلك 

 على رفده بدماج جديدة، مستفيدة من التراث العالمي آخذًة ما يوافى القيم والتقاليد. 

 ندلسأيةاألأبولو والمهجأر والرابطأة القلميأة والعصأبة  والديوان و ا حياج وتعد مدرسة 

لجانأب ارون وشأعراعها يكتبأون ّ   ُوجماعة مجلة الشعر أشهر هذه المدارع، إذ إنها قدمل ظ

لنقديأأة. النظأأري وأتبعتأأه بالجانأأب العملأأي التطبيقأأيت فكأأان نقادهأأا ُي أأن محتأأذين تلأأك الأأرعى ا

 .وسنورد هنا كلمة موجزة عن كل مدرسة من هذه المدارع

 :1مدرسة االحياء1-

 ألن الشأأاعر البأأارودي ومأأن يعاصأأره ومأأن أتأأى بعأأده هأأم الأأذين أعأأادوا للشأأعر العربأأي

فأأي  حياتأه مأأن جانأب معاينأأة فأي سأأائر أحأوال حيأأاة االنسأان ومأأن جانأب بنائأأه الفنأي فجأأددوا

 .الصيا ة ونهجوا منهة كبار شعراج العربية

 :البعث -2

ه حأافظ مدرسة البعث ألنها بعثل الحياة في الشعر من جديد. االتجاه المحافظ: سمى ألنأ

عربيأة مبنى والمعنى. وعلى الصور العلى عمود الشعر وعلى االوزان والقوافي وعلى قوة ال

 .القديمة وعلى سالمة اللغة وأكثروا من البيان البال ي

 الكالسيكية : -3

مأنهة  تحافظ على السال ، وتحافظ على العقالنية وااللتأزام بأالعروض والقافيأة والأنهة

 .أسالفهم

 :التقليد -4

لم يأثتوا ووااللتزام بعمود الشعر احتذوا حذو القدماج في بناج الشعر، والصور واألخيلة 

 .بجديد

ألمأة مأن اوقد بدأت هذه المرحلة ببداية التنأوير الفكأري للحيأاة والنهضأة الحديثأة لتنقأل 

 .الركود الفكري والظالم إلى حياة حديثة ذات نهضة قوية شاملة

 :: يقوم اإلحياء على ما يأتيعوامل اإلحياء2 

                                                             
ل، دراسات في األدا الحديث، محمد بن سعد انظر، في االدا الحديث، عمر الدسوقي، تطور األدا العربي، أحمد هيك 1

 بن حسين
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ولة دكة الشيخ محمد بن عبد الوهاا، فقد بنل الحركات ا صالحية الحديثة مثل حر -1

 .وأوجدتها قوية لها تثثير في الجزيرة العربية

 .لما بدأت الحملة الفرنسية كانل وسيلة من وسائل التواصل بالحضارة الغربية -2

اشأأأتداد الصأأألة بالثقافأأأة الحديثأأأة عأأأن طريأأأى البعأأأوث وعأأأن طريأأأى المستشأأأرقين  -3

 .والصحافة

 .ثبدأ إحياج الترا -4

كأأار قيأام مؤسسأات ثقافيأة مثأل المطأابع، والصأحافة: )الوقأائع المصأرية ونزهأة األف -5

 الجوائب للشديا  

 .هجرة عدد كبير من نصارى الشام إلى مصر وإنشاعهم مراكز لهم -6

 .الثورة الوطنيةت ألحمد عرابي -7

دحل مأمثل  معالم النهضة الحديثة في الشام والعرا  التي دعا إليها بعض الباشوات -8

 .باشا. وتثسسل فيها بعض الصح  مثل: الزوراج في العرا ، وسوريا في دمشى

ل بأين الشعر قبل ذلك أي قبل هذه المرحلة كان يعتمد على معاني سطحية قريبة المتنأاو

لسألطة اا خوانيات، وكأان وسأيلة للتالعأب باأللفأاظ، بعيأداً عأن رعايأة وتشأجيع  األصدقاج و

فكريأة نتيجأة لأذلك ظهأر التالعأب باأللفأاظ. ولكأن ولمأا أطلأل اليقظأة الومن ثأم جمأد الفكأر و

هأأذه  فكثيأأر مأأن العلمأأاج والأأذين يقولأأون شأأعراً اطلعأأوا علأأى الثقافأأة المعاصأأرة فبأأدأت تظهأأر

 .القضايا في شعرهم

 :1شعراء متأثرون بالفكر المعاصر والحركة اإلصالحية-3

 .ا صالحية لكن شعره يميل إلى النظمابن مشرف أخذ يقول الشعر في الحركة  -1

تأأولى مشأأيخة  -تأأثدا كثيأأراً  -فأأي عهأأد محمأأد علأأى  :" مغربأأي " حسأأن العطأأار -2

ة عره نتيجشاألزهر، فهذا الرجل يقول الشعر معتمداً على المحسنات ولكننا نجد أثر الفكر في 

 .للمعاني المعاصرة والحياة المعاصرة، فالوضع تغير

 ال  مجأدي فهأو مأن الشأعراج الأذين بأدأت معأالم الحضأارة تنمأوكذلك الحال عند ص -3

 ر عندهم بقوة)من صحافة وصناعة وقضية االستبداد والفك

                                                             
1 https://www.alukah.net/sharia/0/105858/#ixzz6uZCqcK2M  

https://www.alukah.net/sharia/0/105858/#ixzz6uZCqcK2M
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ه لأمحمود الساعاتي الذي استقر في الحجاز ومدح أمراجها ثم عاد إلى مصر وكأان  -4

 .دور في ذلك

اوي فقد تكلأم ومن أشهرهم في المعاني الحديثة وإن كان شعره ضعيفاً رفاعة الطهط -5

المأأار ) عأأن فرنسأأا وعأأن حضأأارتها، ولديأأه وطنيأأات كثيأأرة، وقأأد ظهأأر فيأأه شأأيج جديأأد هأأو

فثخذ يقول الشعر الوطني في مصر ونظم أول  " األناشيد " الشعر الوطني في فرنسا (يسيليز

 1:نشيد وطني

  والقادة األسود                              يا أيها الجنود

 بنصركم تؤوب                           فكم لكم حروب

 لم تثنكم خطوب                         عن اقتحام المعمع

  

 

 (:1332 – 1255حمود سامي البارودي: )م

م   سأأنوات، تعلأأم فأأي بيتأأه ثأأ7وهأأو شركسأأي ينتمأأي للمماليأأك، نشأأث يتيمأأاً وعمأأره سأأبع )

يجأأد عمأأال، فعكأأ  علأأى كتأأب األدا  ، ولأأم 1854التحأأى بالمدرسأأة الحربيأأة وتخأأرج منهأأا )

ختارات فقرأها وخاصة في العصور المتقدمة، ثم أخذ يقلد الشعراج ويعارضهم، بل إنه جمع م

م مأن أشأأعارهم تأأدل علأأى حسأأن اختيأاره وذوقأأه ور بتأأه فأأي التجديأأد، ومأع ذلأأك فهأأو لأأم يأأتعل

حأأى نة، والتالعأروض ولأأم يأأدخل األزهأأر، فمثلأه مثأأل الشأأاعر الجأأاهلي، ثأم سأأافر إلأأى األسأأتا

حاشأيته  بوزارة الخارجية وتعلم الفارسية والتركية، ولما تولى اسماعيل الخديوي، ضمه إلأى

ة ثم والتحى بالجيش، وترقى في مناصبه وحارا في جزيرة كريل، ُعين محافظاً على القاهر

إلأأى  وزيأأراً لألوقأأاف فأأي عهأأد توفيأأى، ثأأم رئيسأأاً للأأوزارة، ثأأم انضأأم إلأأى ثأأورة عرابأأي فنفأأى

ى مصأر نديب، وبقى فيها ما يقرا من عشرين عاماً نظم فيها الكثير من شعره، ثم عاد إلأسر

 :ولم يلبث طويالً ثم مات ومن شواهده

  أب في غربٍة ال النفُس راضية  

  ب وال الملتقى من شيعتي كثبُ 

                                                             
1 https://www.alukah.net/sharia/0/105858/#ixzz6uZCqcK2M  
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  ل دمع جرى من مقلٍة سببُ 

  وكيَف يملُك دمَع العيِن مكتئبُ 

  دفاعي عن ديني وعن وطني 

  ذ أُدان به ظلما  وأغتربُ 

  فال يظُن بي الحساُد مندمة  

 1فإنني صابر في هللا محتسبُ 

 :من خصائص شعره

 .اتخذ األسلوا المحافظ المشر  منهجاً له -1

المعاني واأل راض مستمدة من روح العصر الذي عا  فيه واألحداث المعاصأرة،  -2

 .الشعر عنده وتحدث عن القضايا الوطنية وقد تنوعل موضوعات

 .الصور واألخلية مستمدة من التراث -3

 .نثي بشعرة عن المحسنات البديعية والتالعب باأللفاظ والسرقات وعن األحاجي -4

  1923 – 1854لحى به شاعر آخر هو: إسماعيل صبري: )

لأى إنسأية، ابتعأث درع االبتدائية في مدرسأة األلسأن، أتقأن الخأط، درع التركيأة والفر

، اً للعأدلفرنسا ودرع القضاج والحقو ، عين نائباً عمومياً، ثأم محافظأاً ل سأكندرية، ووزيأر

ة، شاعر مطبو ، تكثر عنده المقطعأات لأه مقطعأات شأعرية جيأده بعيأدة عأن القصأائد الطويلأ

 ً ميل فيأه يقيقاً ر ابتعد بشعره عن المقام السياسي والقومي لمكانته السياسية فاتجه اتجاهاً  زليا

ومأدائ   إلى المرأة والزهور والعطور دون تفحش أو ابتذال، وله قصأائد روحانيأة وابتهاليأة،

 .هلل وفي رسوله صلى هللا علية وسلم

مشأأرفة وميزتأه: أنأه اتأى عأن المحسأنات البديعيأأة، والتالعأب باأللفأاظ، وعأاد باللفظأة ال

 اللطيفة الرقيقة

 :شعراء اإلحياء-4 

هم من أقتفى أثر الباروديت بعودتهم إلى مناهل الشعر العربأي والبعأد عأن تقليأد الشأعر 

العابأأث، فقأأد عأأادوا إلأأى اللغأأة العربيأأة الصأأافية، والتعبيأأر المشأأر  بثسأألوا فصأأي  عمأأا فأأي 

                                                             
 59كتاا موسوعة الديوان و  1
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عصأأرهم. فقأأد أخأأذ الشأأعر يعبأأر عأأن العصأأر الجديأأد، وينبأأع مأأن أحاسيسأأهم، وبأأرز شأأعراج 

د شاوقي اجااقا اباراهيم احماد محارم عزيازاا اباظاة محماود محمود ساامي البااروديا احما

وهؤالج استلهموا فكر األمأة وصأراعها  ...غنيم احمد زينا محمد االسمر و جدان الشاعر ..

الفكأأري والحربأأي، وظهأأرت عنأأدهم التجأأارا الشأأعرية الذاتيأأة المتلبسأأة بالمشأأاعر الداخليأأة. 

لخالفأة. وأ لأبهم يؤيأدها. ولشأوقي ومحمأد واستلهموا أحداث العالم ا سالمي، وتحأدثوا عأن ا

عبأأد المطلأأب وحأأافظ شأأعر كثيأأر ينأأادون بهأأا. وفأأي المقابأأل كأأان مأأن هأأؤالج مأأن يهجوهأأا 

 .كالزهاوي وشعراج النصارى

وظهرت الحرا الفكرية والصرا  بأين العاميأة والفصأحى فأي الشأعر، وتحأدثوا كثيأرا 

جانأب  ، كاألخأذ بثسأباا الرقأي، إلأىعن القضايا األخالقيأة والأدعوة إلأى التطأور االجتمأاعي

وة إلأأي القضأأايا العربيأأة كالأأدعوة إلأأى الفرعونيأأة فأأي مصأأر، والأأي الفينيقيأأة فأأي الشأأام والأأدع

ث عأن السفور أو التزام الحجاا والحديث عن المساور السلوكية إلي  ير ذلك. وظهر الحدي

نهم ن، وأخيأراً فأأإالقضأايا ا صأالحية كأأابن سأحمان مأأن شأعراج الأأدعوة فأي نجأأد وابأن عثيمأأي

مأا  استلهموا أحداث تلك الفترة، فكان الشعر مأن أمضأى أسألحة النضأال، وجهأازاً يسأجل كأل

 .دار في هذا العصر

 حي، ومأنالخالفة والوحدة ا سالمية: الذين خالفوا الخالفة كانوا يريأدون النقأد ا صأال

دون ارى فكأأانوا يريأأتعلأأى بهأأا فكأأان يأأرى أنهأأا رمأأز للوحأأدة ا سأأالمية، أمأأا الشأأعراج النصأأ

 :سقوطها، ويقول أحمد محرم في الخالفة

  يا آل عثمان من تُرٍك ومن عربٍ 

  وأيا شعب يساوي الترك والعربا

 صكونوا الهالل وزيدوا مجده ِعلم

 ا  المجد من بعده إن ضاع أوذهبا

 

 :الناحية الفنية

الفضأأل لهأم فأأي انتشأأال فأإنهم نهجأأوا مأنهة القصأأيدة العربيأة القديمأأة المشأأرقة، ويرجأع 

الشعر العربي من التالعب باأللفاظ والعناية بالزخرفة اللفظية، فهم لم يلحأوا علأى المحسأنات 
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البديعية ومظاهرها وألوان الشعر التشجيري والهندسي و يره. بل لهم الفضل فأي إماتأة هأذه 

نأاول. وقأد نهجأوا األلوان، والعودة بالشعر إلى فصاحة األلفاظ واألسلوا المشر  القريأب الت

والتزمأأوا  .(البنأأاج، والأأوزن، وتعأأدد األ أأراض والموضأأوعات) :مأأنهة القصأأيدة مأأن حيأأث

باألوزان الشعرية، وقد حاولوا أن يكتبوا القصيدة التي تقوم على مقاطع، السيما فأي القصأائد 

وظهأر عنأدهم الشأعر القصصأي،  " ا ليأاذة ا سأالمية " المطولأة كمأا فعأل أحمأد محأرم فأي

 تركوا مع  يرهم في هذا اللون. وهو واض  في شعر شوقي، وحافظ، والرصافي. وظهرواش

التأي  (المأروجة والوفأاج) عندهم المسرحيات الشعرية التي بدأها خليل اليازجي فأي مسأرحيته

،  مسأرحيات) م ، ثم أل  عبدا هلل البستاني خمس قصأص1876بلغل أل  بيل، وذلك عام )

م متجهأاً إلأى  1909الذي أل  كثير من القصص الشعري عام وكذلك محمد بن عبد المطلب 

وأسألوبه  .المهلهأل بأن ربيعأة الرواد في األدا العربي، فجعل منها امرر القأيس وأخأرى فأي

قأأوي، وألفاظأأه جيأأده، إال أن شأأعره أقأأوى ممأأا يأأراد للشأأعر القصصأأي مأأن الليونأأة والتأأدفى، 

ي الغلأيظ. أمأا أحمأد شأوقي فلأه بأدايات فثسلوبه أسلوا الشعراج األعراا ذلك األسألوا القأو

وهأي   قمبيز)ثأم تالهأا بمسأرحية  علأي بيأك الكبيأر) ضعيفة في المسرح الشأعري كمسأرحية

ضعيفة كذلك. لكن لما جعأل لأه تكأريم فأي إمأارة الشأعر العربأي كأان ممأا أخأذ عليأه فأي ذلأك 

،  مصر  كيلوبترا) المحفل أنه لم تكن له با  طويلة في هذا الشعر المسرحي فنظم مسرحيته

وبذلك عدوه رائداً للشعر المسرحي. ويشترك   عنترة)و  مجنون ليلى) وكانل جيدة، فثنى بها

معه عزيز أباظه في ذلك، إذ له مسرحيات شأعرية، وهأو صأاحب شأعر قأوي متأدفى وشأعره 

  قيس لبنأى)  نائي، ومسرحياته الشعرية جعلها في الموضوعات ا سالمية أو العاطفية مثل

 . أورا  الخري ) ، وله مسرحية عاطفية(بد الرحمن الناصرع)و

 .   أرام يزيأد)و  المأروجة المقنعأة) ومن شعراج المسرحية محمود  نيم لأه مسأرحيه 

ين وعلي أحمد بأاكثير أشأتهر بمسأرحياته وعلأي عبأد العظأيم فالمحأافظون اسأتوعبوا المضأام

 .طنضايا الوشعرهم بالذاتية، وناقش ق كلها، وأتوا بالجمال الفني مع القدرة البيانية، فاتصل

فيهأا ووالقضايا االجتماعية. كما اهتموا بالجانب الفنأي مأن حيأث كأون الصأيا ة قويأة،  

 .جمال بال ي، وتلتزم بالموسيقى العربية، وتكون ألفاظها فصيحة وعربية

 مدرسة شعراء المهجر :-2
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لأى إيطلى أدا المهجر على  االدا  الأذي أنشأثه العأرا الأذين هأاجروا مأن بالأد الشأام 

جل أمريكأأا الشأأمالية والجنوبيأأة، وكونأأوا جاليأأات عربيأأة، وروابأأط أدبيأأة ظلأأل مسأأجلة فأأي سأأ

 .تهتم بشؤونهم وأدبهم ومجالتالتاريخ   االدبي، وقد أخرجل صحفا 

شأأعرهم وكتابأأاتهم فأأي البالأأد التأأي فشأأعراج المهجأأر هأأم شأأعراج عأأرا عاشأأوا ونظمأأوا  

 هأأاجروا إليهأأا وعاشأأوا فيهأأا ويطلأأى اسأأم شأأعراج المهجأأر عأأادة علأأى نخبأأة مأأن أهأأل الشأأامل

ي مأا بأين فأ  الشأمالية والجنوبيأة) األمأريكيتينوخاصة اللبنانيين المثقفأين الأذين هأاجروا إلأى 

 .1900حتى أواسط  1870

التأي قأام بهأا أدبأاج تركأزا بالأدهم وهأاجروا إلأى بلأدان  األعمأالإذن فثدا المهجر تلأك  

التي تمكأنهم عطأاج  االدا  العربأي مكانأة مأن  االبأدا  وا  المالئمةأخرى بحثا عن الظروف 

عالمية تجعله منبعا يحتاجأه أي أدا آخأر، فهأو ذلأك  االدا  الأذي رفأض القيأود وسأعي إلأى 

 سيكية القديمة التي جعلأل  االدا  فأي حالأة التجديد والتحرير  االبداعي ورفض القيود الكال

 1جمود

مأأا الالمهجأأري أع لأأألدامأأن أعأأالم أدا المهجأأر ونظأأرتهم إلأأى الشأأعر بأأارزه فأأي إن 

لقأى بخيطأه فكأل مأنهم أ األدبيأةو السأاحة   أكثيرة، كان لهم دوار كبير في تفعيل هذا  االدا  

يخ   زال وسأأيظل فأأي سأأجل التأأار لينسأأة لنأأا فأأي  االخيأأر هأأذا النسأأية المحكأأم، الأأذي كأأان وال

 االدبأأي، ويظأأل أعأأالمهم مأأن بأأين الأأذين سأأجلوا أسأأماجهم بأأثحرف مأأن ذهأأب فأأي كتأأب  االدا 

ل الجبأران اليأاع فؤحأات ميحائيأ خليألحبأران  :وأعماله، ونذكر من بينهم بعض الشخصيات

 .نعيمة ايليا ابو ماضي

فنأأون الشأأعر المهجأأري كأأان شأأمعة علأأى  االدا  بصأأفة عامأأة ومصأأباحا علأأى  االدا  

الحياة ونظم قصائد ضأمل أ راضأا عديأدة  مجاالتالعربي بصفة خاصة، فهو قد مس جميع 

  :أكدت على أهميته ومكانته في الساحة   االدبية، ومن بين فنونه نذكر ما يلي

ا إيمانأأا جازمأأا بالحريأأة، واعتبروهأأا شأأرطا : إن الشأأعراج المهجأأريين قأأد آمنأأوالحريااة. 

أساسيا من شروط الحياة، فاالنسان خلى حرا، فلماذا ال يبقى حرا كما خلى كما قال "عمر بن 

، فاالنسان الى يرضى أبدا بالأذل »متى استعبدتم الناع وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار« "الخطاا

                                                             
 1م، ج1992-هر1412، 1حمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت، ط 1

 352،و
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هجرتهم إلى العالم الجديد الذي جسأدها بحقيقة الحرية وضرورتها  لهؤالجالمهانة، وما أكد  و

الأأدكتور "أحمأأد زكأأي أبأأو شأأادي" وهأأو «لهأأم بثسأأمة معانيهأأا، فنظمأأوا عأأدة قصأأائد، فهأأا هأأو"

 يستقبل العالم الجديد عندما هاجر إليه من مصر يقول :

 أمانا أيها الوطن السعيد      لقد دفن الردى ومضى الوعيد

 1فثسمى مثثم لفرا  أهلي     ويمي الحر في نجواك عيد 

 »عرفتك ملجث االحرار          دوما ما حورا الحر الشريد

ة مهمأا يعأاني فأي بالأده مأن ظأروف قاسأي ا نسأانالحنين إلى الوطن: من المعأروف أن 

 وحرمأانر وصعوبة في معيشة الحياة سواج من الناحية المادية أم من الناحية المعنوية مأن فقأ

ن ففي لحظة من لحظات هذه الظروف الشديدة يقسوا نوعا ما ع االستقرارواضطراا وعدم 

ل علأى وطنه وعن تسييره وأنه لم يوفر له الظروف والجأو الأذي يمكنأه مأن البقأاج فيأه والعمأ

 خدمته والمساهمة في تطويره يقول رياض معلوف :

 هل يا ترى نعود          إليك يا لبنان

 الوعود          ويسم  الزمانفتصد  

 فبلدي المهجور          وكوخي األخضر

 أحلى من القصور      والذ هب األصفر

 2.»هل يا ترى             نعود إليك يا لبنان

اج وص  الطبيعة: لقد كانل الطبيعة تمثأل مأوطن  االبأدا  والتثمأل والجمأال لأدى شأعر

فأي  المهجر، أو ما كانوا يطلقون عليه بمصطل  "الغاا"، فهو نقيض القصور التأي وجأدوها

علأأى  التأأي هأأاجروا إليهأأا، فقأأد كأأان يمثأأل الطبيعأأة المقدسأأة والمأأنهة الصأأحي  الأأذي األوطأأان

 ستقى منأههر نفسه من خالل ه، فالطبيعة كانل المنبع الصافي الذي اأن يحاكيه، ويط ا نسان

 .الشعراج أفكارهم

 يقول ميخائيل نعيمة يص  الغاا وأشجاره وأطياره

 اشجار الغابات تحيينا                    و كيور الغابات تناجينا

                                                             
 1م، ج1992-هر1412، 1الجيل، بيروت، ط حمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، دار 1

 337،و
م، 1992-هر1412، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت، ط : 2

 337،و 1ج
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 1وزهور الغاا تصافحنا                  و نصافحها ة تهنينا

 مهجر وموضوعاته :خصائص أدب ال

 األخأرى األشأعارإن الشعر المهجري تميز بمجموعة من الخصأائص تميأزه عأن بقيأة  

مأن ناحيأة الموضأو : فنجأده منأو  ألأن  :وقد مسل هذه الخصائص ثالثأة نقأاط وهأي كالتأالي

الشعر الغربي في العالم الجديد كان وال يأزال مشأكاة وضأاجة هاديأة لنقأاد العأرا وشأعرائهم 

عأأن التضأأييى  االبتعأأاد اآلخأأرينمقأأاييس جديأأدة فأأي النقأأد وألهأأم  األولأأين، فأأثنهم المغتأأربين

والحصر، مادامأل موضأوعات الحيأاة هأي لأب  االدا  ومنأه الشأعر ال حصأر لهأا، ولأو أن 

متفأاوت كمأا هأو الحأال فأي  مبلأغ تجأاوا النقأاد والشأعراج مأع  االدا  الغربأي فأي المهجأر 

إذن كما سبى وأن ذكرنا بثن  .»2فلما يخص شاعرا بالذاتوتنو  الموضو   المختلقة األقطار

كأأأان مأأأن المنطقأأأي أن تتنأأأو    الشأأأاعر المهجأأأري كأأأان متعلقأأأا بالحيأأأاة وظواهرهأأأا تعلقأأأا 

شديد تشتمل على موضو  واحد نما تمتزج وا فيها الموضوعات الموضوعات شعره فالحياة 

 وتختل  لذلك تنوعل مواضيع الشعر المهجري

 كالسأيكيا األسلوامن ناحية الصيا ة الشعرية، فنجد تحررا في التعابير حتى ولو كان 

المهجأر جأري ين فأي  شأعراجونأرى  اللغأةأو أندلسيا أو بين البين، وهو فأي الوقأل ذاتأه متأين 

استعاراتهم، حسنى التصرف في أدواتهم البيانية مأن اسأتعاره وتشأبيه ومجأاز...الخ، يعرفأون 

يقفأأوا معهأأا جامأأدين، والشأأواهد علأأى ذلأأك  الونهأأا، ويأأرون مأأن البأأر بهأأا أن قأأدر لغأأتهم ويحب

عديأأدة، ال فأأي الأأدواوين المطبوعأأة فحسأأب بأأل فأأي سأأواها مأأن منشأأورات ومطبوعأأات وفأأي 

المهجر كانوا يمتلكأون القأدرة  شعراجفهنا نجد أن  .3حلقات  االدا ، وفي الصح  المهجرية

 استخداما جيدا محكما يعبر عن تمسكهم بها بالمفردات واستخدام اللغة التالعبعلى 

بأالمفردات واسأتخدام  التالعأبالمهجر كأانوا يمتلكأون القأدرة علأى  شعراجفهنا نجد أن 

التحأرر فأي الأروح فأأثظهر مأا يكأون فأأي  اللغأة اسأتخداما جيأدا محكمأأا يعبأر عأن تمسأكهم بهأأا

هأا، ولكأل إنسأان أن يعبأر عأن ، ألن الحرية فيها شاملة بثوفى معانياألمريكيةالواليات المتحدة 

                                                             
م، 1992-هر1412، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت، ط : 1

 .338،و 1ج
 1م، ج1992-هر1412، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت، ط 2

 330،و
 330ا المرحع نفسه و 3



دية للكتابدراسة نق                                                        الفصل الثاني  

 

 

52 

خوالجه كما يشاج، وعلى هذا النحأو أبأد  المهجريأون فأي تصأوير خأوالجهم دون أي تحفأظ، 

، ومأأن مثأأل ذلأأك قصأأيدة "أنأأا إن مأأل" للشأأأاعر ا نسأأانية وللكرامأأةوكأأانوا ألسأأنة للحريأأة 

، أي "ندرة حداد"، فهي دفا  جار عأن النزاهأة والحريأة وكرامأة اإلنسأان ا نسانيالمهجري 

 1"الذي أعجب به "ندرة حداد األمريكيةعن طابع الحياة 

 األلفأأاظيملكأأون حريأأة التركيأأب والقأأدرة علأأى اسأأتعمال  الشأأعراجففأأي هأأذا الشأأعر نجأأد 

لجاهلي اوتحميلها معاني جديدة، فعلى الر م من أن "جبران خليل جبران" كان مولعا بالشعر 

ي الصفات التأبوالتحرر اللفظي والبياني وتثثير كثيرا  االبتكارأنه أحب  إالوحفظ الكثير منه، 

 .األمريكياتسم بها  االدا  

الشعراج أرادوا أن يتخلصأوا مأن قيأود الشأعر القأديم التأي جعلأل الشأاعر ملأزم  فهؤالج

ومجبأر علأى مأا يكتأب، فكانأأل كتابأاتهم محأدودة ومحضأورة. فأأي مقابأل هأذا فسأحوا المجأأال 

فالشعر عندهم لم يصب  كما  بداخلةعما  ا فصاحتعبير ليستطيع وأعطوا للكاتب الحرية في ال

 الألفناه في تعريفه المشهور أنأه مجأرد كأالم منظأوم مأوزون مقفأى وانمأا أصأب  أسأمى كيأ  

وهأأو يعأأد رسأأالة سأأامية تهأأدف إلأأى إيقأأاظ عقأأول وتوعيأأة فكأأر وفأأو  كأأل هأأذا يمثأأل تجربأأة 

يهأدف إلأى  عأالما شأثنا عأن وسأائل شعورية وتصوير واقع، فثضحل مهمة الشاعر ال تقأل 

إيجأاد حلأول  محأاوالتحقيى مصلحة عامة ويفكر في أمته وأحوالها أكثر من تفكيره فأي نفسأه 

فأأي  االلتأأزاملمشأأاكلها، وهأأذا مأأا أصأأب  يطلأأى عليأأه فأأي المصأأطلحات النقديأأة بمصأأطل  "

 2."الشعر

ثيأرا باللغأة ومأالوا ك، واهتمأوا واألسألواوقد عني المهجأرين عنايأة كبيأرة بالصأيا ة «

إلأأأى الموشأأأحات، واختأأأاروا قصأأأار البحأأأأار ذوات الموسأأأيقى الجميلأأأة، وخاصأأأة البحأأأأور 

 المجزوجة، يقول رياض المعلوف من قصيدته  ليلة األحد

 ا مرهقا كبدي َ         خفف وال  تِِزد َ 

 انظل مبتعدا  ِ         عني وعن بلدي 

                                                             
 1 -هر1412) ،1،دار الجيل، بيروت، ط 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، ج 1

 331،و 1م)، ج1992
) 1،دار الجيل، بيروت، ط 1بتصرف  محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، ج 2

 331،و 1م)، ج1992 1 -هر1412،
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 1يا حسن موعدنا       في ليلة االحد

 مدرسة الشعراء الديوان :-3

ر تعتبر مدرسة الديوان من المأدارع الشأعرية الجديأدة وهأي: حركأة تجديديأة فأي الشأع

-1889العربي، ظهرت في النص  الثاني مأن القأرن التاسأع علأى يأد عبأاع محمأود العقأاد"

"فأأأأأي ذلأأأأأك، وعبأأأأأد الأأأأأرحمن  1949-1889"وإبأأأأأراهيم عبأأأأأد القأأأأأادر المأأأأأازني"  1964

ة ."قادوا التجديد في الشأعر العربأي الحأديث متأثثرين فأي ذلأك بالنزعأ 1994-1886شكري"

 الرومانسية عند مطران

 

 مجموعة من الشعراء الديوان :

أطلى مصطل  جماعأة الأديوان علأى مجموعأة مأن الشأعراج النقأاد، وهأم: عبأد الأرحمن 

لكتأاا إلى انسبة  1شكري، وعباع محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازني. والمصطل  

األدبأاج  ، وهأو كتأاا العقأاد، وهأذه التسأمية تشأمل "النقأدي المعنأون باسأم" الأديوان فأي النقأد

دة الثالثأأة معأأا. ومدرسأأة الأأديوان مأأن المأأدارع المعاصأأرة والجديأأدة، وهأأي المدرسأأة المجأأد

شأر حركأة االبتدائية الرومانسية. لعب أفرادها دورا كبيرا في خدمة النهضة الشأعرية، وفأي ن

جمأع  وقأد نشأثت هأذه المدرسأة اثأر التوجأه الفكأري الأذي .التجديد في الشعر العربي الحديث

 .العقاد والمازني وشكري

أن  أثار كتاا الديوان ضجة كبيأرة فأي الجأو األدبأي والشأعري. عأزم العقأاد والمأازني 

أ ، فخطتهمأا تقتضأي أن يبأد يصدر الديوان في عشرة أجأزاج، ولكأن لأم يصأدر منأه الجأزجان

ا ا حتى إذبتحطيم المقلدين من أمثال: شوقي، والمنفلوطي، و يرهما، وذلك بنقدهم نقد تفصيلي

ين شأأكري ، ولكأأن العالقأأة فسأأدت بأأ المجهولأأة  ، تأأم الهأأدم بأأدأ بنشأأر أرائهمأأا النقديأأة البنأأاجة

ذه هزني درسا يعرف أن أفراد الديوان أتقنوا اللغة االنجليزية وآدابها، فشكري والما والمازني

بعأد سأفر واللغة، منذ أن كانا طالبين فأي دار المعلمأين، وتعمقأل دراسأتهما لهأا بعأد التخأرج، 

 .شكري إلى انجلترا لمتابعة الدراسة

                                                             
م، 1992-هر1412، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدا العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت، ط : 1

 341،و 1ج
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أما العقاد فقد درسها بنفسه، وبلأغ فيهأا حأدا لفأل إليأه األنظأار، ومأن البأديهي أن تتأرك  

، عنأد أفأراد هأذه المدرسأة، وان هذه الثقافة تثثيرها الواض  على االتجاهات الشعرية والنقدية

تأأدفعهم إلأأى االعتأأراف بهأأذا التأأثثير وا دانأأة لأأه بالفضأأل، فالعقأأاد وصأأاحبه يعترفأأون بأأثثر 

الرومانسية الغربية فيهم، وان هذه الرومانسية هي التأي فتحأل أمأامهم المعنأى الجديأد للشأعر 

ل"، و" شأأأأيلي فقأأأأد أعجبأأأأوا بشأأأأعراج انجلتأأأأرا وأدبائهأأأأا ونقادهأأأأا، أمثأأأأال: "سأأأأتيوارت ميأأأأ

،  ير أن العقاد ينفي أن يكون تثثرهم نابعا من التقليأد األعلأى لهأم، وإنمأا  بايرون"...و يرهم

كان فقط التشابه في المزاج، واتجاه العصر كله، ول ن بدا لبعض الدارسين انه جماعة الديوان 

 1لعزيالمصرية هي منطلى التثريخ للرومانطقية العربية، مثلما يذهب إلى ذلك عبد ا

ان دور جماعة الديوان و أثرها لعبل جماعأة الأديوان دورا بأارزا فأي دفأع األدا نحأو 

التطور والتجديد من جهة، كما تمكنل من جهة أخرى من ترك بصأمات نقديأة ال زالأل تفأت  

أفاقا واسعة وجديدة للشعراج والنقاد على حد سواج، فقد حملل هذه المدرسة لواج التجديأد فأي 

ي المعاصر، إذ جندت لذلك كل ما تملكه مأن جهأد وطاقأة، وكانأل مأن المأدارع الشعر العرب

األولى التي اطلعل على الشعر العربي بصفة خاصة، والثقافة الغربية بصأفة عامأة، ال سأيما 

   .2األدا االنجليزي، ويظهر ذلك من خالل مجموعة " الكنز الذهبي

وقد لعب أصحاا هذه المدرسة دورا كبيرا في خدمة النهضأة الشأعرية، حيأث سأاهموا 

 .الديوان"في نشر حركة التجديد في الشعر العربي الحديث، من خالل كتابهم 

 

 اصول الشعر عند شعراء ابولو :

وللشعر أصول متعددة ومتنوعة حصرتها جماعة الديوان في عدة عناصر منها اللغة إذ 

عنأأد اللغأأة، وهأأو يركأأز علأأى جانأأب أخأأر مأأن القضأأية وهأأو جانأأب االبتأأذال، فهأأم  يقأأ  العقأأاد

يعتبرون األلفاظ رموزا للمعاني والمشاعر واألفكار، وهم يقصدون بذلك أن األلفاظ لأيس لهأا 

قيمأة فأي ذاتهأا، وإنمأا قيمتهأا فيمأأا ترمأز إليأه مأن معأان، ومأأوقفهم هأذا مأن اللغأة يتماشأى مأأع 

عقأأاد يعبأأر عأأن هأأذا الموقأأ  فيقأأول: " واأللفأأاظ نأأو  مأأن اختأأزال مفهأأوم الشأأعر عنأأدهم، فال

                                                             
 60و . 1عبد المنعم، حركات التجديد في الشعر الحديث، دار الوفاج لدنيا الطباعة والنشر، ط ينظر: محمد خفاجي 1

 بتصرف
 69ينظر: محمد عبد المنعم خفاجي، مدارع الشعر الحديث،  2
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المعاني تشير إلى ما يمكن ورده منها علأى اللسأان، أو هأي رمأوز يقتأرن كأل منهأا بخأواطر، 

فالعقأاد "...1  .طرقه ذلك اللفأظ. وال يشأترك معأه لفأظ أخأر ومالبسات، تتيقظ في الذهن متى 

ال تنشأئ المعأاني، وإنمأا تأدل عنهأا، فهأي موجأودة  يذهب من خالل هذا القول إلأى أن األلفأاظ

وقائمأأة فأأي نفأأس الشأأاعر، وواضأأحة فأأي ذهنأأه، ممأأا يجعأأل القأأارر مضأأطرا إلأأى اسأأتعمال 

األلفاظ، وهذه األلفاظ في نظر العقاد ال تسا  لخاصية في ذاتها لجمالها آو رقتها مثال، بل لما 

معأاني عنأد العقأاد تنقسأم إلأى ثالثأة يمكن أن تأدل عليأه مأن معأان قائمأة فأي نفأس الشأاعر، فال

أنوا : نو  يقوم بوجداننا دون أن نحس به، ونو  نحأس بأه وال نسأتطيع التعبيأر عنأه، ونأو  

ثالث نحس به وال نعبر عنه، وال يصل برمته إلى عقل السامع ففي نظر العقاد األلفاظ قاصرة 

 .من التعبير الكامل عن المشاعر الدقيقة

اج بأان الشأأعر وجأدان محأأض، بأثنهم يخط أون فأأي فهأم الشأأعر، علأل العقأاد بعأأض األدبأ

ويخلطون بين الوجدان والجهل، وبثنهم لذلك يحسبون أن الشعر لغأة البأداوة والجهالأة، وينبأه 

إلى انه إذا ص  ما زعم هؤالج األدباج من أن الشعر لغأة البأداوة، أي لغأة الوجأدان فمأن  يأر 

ائد فأأي الشأأعر التأأثملي ألن الشأأعر ال يصأأل  إال الصأأواا أن ينتظأأر مأأن الشأأاعر أن ..... قصأأ

للوجدان ويؤكد العقأاد تفنيأد الكأل هأذه المأزاعم ذلأك أن الحقيقأة التأي ينبغأي أن نحضأرها فأي 

عنصأأر التفكيأأر وأن الشأأاهد علأأى ذلأأك أدا  إخالدنأأا هأأي أن األدا الرفيأأع لأأم يخأأل قأأط مأأن 

 .2لالفحو

 الخصائص الفنية للشعراء الديوان :

 :ر الخفاجي في عرضه لهم وعلى أفكارهميقول الدكتو

ا لحاح على التخيل والصور، من البحث عن المعاني ذات الغرابة، ويكتبون ذلك في  "

وحأأدة القصأأيدة، ويأأدعون إلأأى أصأأالة الشأأاعر معبأأراً عأأن وجدانأأه وذاتأأه الباطنيأأة، وصأأد  

للطبيعأأة وتناولأأه التجربأأة، وا حسأأاع بالأأذات، وتشأأكيل الشخصأأية الفنيأأة، واسأأتلهام الشأأاعر 

 .3 لشتى الموضوعات ا نسانية، ويحاربون التقليد والصنعة وشعر المناسبات

                                                             
 92منور فيروز، التجديد عند جماعة الديوان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس، و  1
 290و  1،ط 1974محمد مصاي ، حماية الديوان في النقد، نشر البعث في قسنطينة، الجزائر،  2
 2004بتصرف محمد خفاجي مدار  الشعر الحديث االسكندرية   3
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في األقوال بعأد أن هأاجم بعضأهم بعضأاً، وكشأ   الديوان   (وقد أخذت رابطة  جماعة

شأكري عأن سأرقة المأازني وترجمتأه الحرفيأة لشأعر انجليأزي. وقأد هاجمأه المأازني هجومأاً 

بعأأد مأأدة طويلأأة اعتأأرف المأأازني بفضأأل شأأكري عليأأه وأنأأه زميلأأه صأأارخاً بعأأد ذلأأك. ولكأأن 

 1.ومعلمه

 مدرسة ابولو :-5

. الحأديث األدا العربأي هأي إحأدى المأدارع األدبيأة الهامأة فأي مدرسة أبولو الشأعرية

ضمل الجماعة شعراج  .م 1892الذي ولد في عام أحمد زكي أبو شادي مؤسسها هو الشاعر

وأبأي  ،وعلأي محمأود طأه ،إبأراهيم نأاجي: ، ومن روادهأاوالوطن العربي مصر الوجدان في

وكامأأأل  ،وعلأأأي العنأأأاني وصأأأال  جأأأودت ومحمأأأد عبأأأد المعطأأأي الهمشأأأري ،القاسأأأم الشأأأابي

 .2صالح أحمد إبراهيم العاليلىوجميلة  ،ومحمود عماد ،كيالني

والتيأار المجأدد  ظهرت مدرسة أبولو الشعرية نتيجة الجدل القائم بين المدرسأة التقليديأة

 ثأاني هأذه  ُ» .(...)وتبين أن شعر المدرسة المحافظة ما هو إال شأعر تصأنع وتكلأ  ومحاكأاة

العوامل يتمثل، في تراجع مدرسة الديوان، فالمازني توق  عن نظم الشعر بعد الذي قيأل فأي 

 1938شأأعره، وعبأأد الرحمأأان شأأكري الأأذي تأأوارى تقريبأأا عأأن الحيأأاة األدبيأأة بعأأد سأأنة ّ ّ 

والعىّ   الكثير من شعره فيّ  اد الذي انصرف إلى عبقأر  اتأه ودراسأاته الفكريأة ولأم يعأل 

 3ذاكرة الناع والحظي بإعجابهم

بتعأاد أدى تراجع مدرسة الديوان إلى انقطأا  نظأم الشأعر، وتأواري الحيأاة األدبيأة واال 

شأيج ّ إن الفكريأة و هأو العنّ  الأذي مثأل العامأل الثأاني فأي نشأثة مدرسأة أبولأو. ّ الدراسأات 

خي ٕ ن جماعةّ  أبولو لم تؤسس بطريقأة عبثيأة، وا مأا باعتبارهأا جماعأة تنشأر روحأا مأن التأش

لأأك ذوالتأأشل  بأأين الشأأعراج ر أأم اخأأتالف المفأأاهيم الفنيأأة وقأأدراتهم ا بداعيأأة يضأأاف إلأأى 

 :مجموعة من األهداف تتمثل في

  والمعاصرة بحيث نصون تراثنا القديم ربط حركة التجديد في الشعر بمفهوم األصالة

 .وننطلى مجددين إلى مشارف المستقبل
                                                             

 نفس المصدر  1
2 https://ar.wikipedia.org/ i/مدرسة_أبولو 
 2003- 2011و، .161،دار المسيرة األردن، الكويل  4،ط 1إبراهيم خليل، مدخل دراسة الشعر العربي الحديث، ط 3

 ،ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1892
https://ar.wikipedia.org/wiki/1892
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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ختلأ  ملعمل على تعميى ثقافة الشاعر المعاصر بحيث تمتد إلى الثقافات العالميأة علأى 

لعأرا ن يتخذ الشأعراج اأتيارات ومدارع ومذاهب الشعر و ّ حديثها حتى يتمكن الشاعر من 

ة ة األصأليلتيأارات يعبأر عأن ّ العالميأة و أ شخصأيتهم العربيأألنفسهم طريقا مستقال بين هذه ا

 .ويعبر عن مستقبل مشر . ّ

لعالمالعمل من أجل تبادل الثقافات وترجمتها من العربية و االتصاالت مختل  بلد ا. 

 الأأدعوة إلأأى الرومانسأأية الجديأأدة التأأي تجمأأع شأأعراج العأأرا جميعأأا علأأى االحتفأأاظ 

  . ضافة إليهاباألصول والتجديد فيها وا

 ّ بة بين  تشجيع حركة النقد األدبي بوجه عام، ونقد الشعر بوجه خاو حتى تتم المواك

 .ا بدا  الشعري والنقد األدبي

 ربط حركة الشعر والنقد بوسائل ا عالم المختلفة. 

  إصدار مجلة باسم أبولو الجديدة تعيد للحياة األدبية والنقدية والفكرية وجهها الناصع 

 1مواصلة في ذلك سير أختها القديمة "مجلة أبولو" التي أصدرها أحمد زكي أبو شادي

ل علأى يهدف هذا التثسيس إلى التوفيى بين التراث القديم واستشأراف المسأتقبل والعمأ .

  .تعميى ثقافة الشاعر مع تشجيع حركة النقد األدبي بوجه عام و نقد الشعر بشكل خاو

 أعالم جماعة أبولو-

لعربي اعرفل جماعة أبولو العديد من الرموز، اختلفل آرائهم وموافقتهم تجاه الشعر  :

ماعأة هؤالج الرموز كان لهم بأا  طويأل فأي الصأيا ة األدبيأة، ومأن بأين أبأرز رواد هأذه الج

 .أحمد زكي أبو شادي" مؤسس المدرسة"

 :أحمد زكي أبو شادي 

العامة والطبية بمسقط رأسأه، وظهأر  ،تلقى ثقافته 1892ولد "أبو شادي" بالقاهرة عام 

م ليعمأل فأي 1922م، وكانأل عودتأه مأن إنجلتأرا عأام 1910أول نداج لأه "أنأداج الفجر"عأام 

م هاجر إلى 1946وظيفة طبية رفيعة في الميدان الحكومي، وفي الرابع عشر من أفريل عام 

 ثأم أسأتاذ لأألدا  أمريكا، وأقام في نيويورك فعمل في كثيأر مأن فأرو  هي أة األمأم المتحأدة،

                                                             
 07محمد سعد فشوان، مدرسة أبولو الشعرية في ضوج النقد الحديث، المرجع السابى، و 1
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سعى أبو شادي إلى «(...)1 .العربي في معهد آسيا، ومذيعا في ا ذاعة العربية لصوت أمريكا

تثكيد ذاتأه الشخصأية فأي زمأن كانأل البي أة االجتماعيأة والسياسأية تحأاول سألب حريأة الفأرد 

 وخصوصيته

ي ّ ولأو، ففأماعة أبهذا األديب ذو الثقافة العالمية الواسعة له آراج ومبادر انبثقل عن ج 

 .معظم أحاديثه وشعره وتعليقاته يدعو إليها

واألخذ  أهم ما جاج في هذه اآلراج: بث فكرة التعاون األدبي واحتضان المواهب الناش ة

ي ده موسأيق، حساع، بعيد النظر، قوي التعبير يتأثثر مزاجأه بثقافتأه وبي تأه ّ بهأا، الشأاعر عنأ

 .وعالمه

  لحراقيم فنية جديدة وتشجيع الشعر المرسل والشعر التجديد في الشعر وادخال 

. 

 الفن عنده هو البال ة الرمزية الجميلة التي تفس  مجال التثمل. 

 العناية بالوحدة العضوية للقصيدة . 

 و  يعتبر شعر المدرسة من سمات الشعر الرومانسي المتميز بالتعبير بالصأورة

 . الوحدة العضوية والتجربة الشعرية

 المدرسة بشعراج المهجر تثثر شعراج.  

 2لم يلتزم باتجاه محدد بل جمع تيارات أدبية مختلفة 

د فأي بنزعأة أبولأو الرومانسأية، فقأد دعأا مأن خأالل مبادئهأا إلأى التجديأ أباو شااديتثثر 

عيأة مأن الشعر واستعمال دالالت جديدة والأدعوة إلأى تشأخيص التجربأة الذاتيأة بمناجأاة الطبي

ه تأأُع أم اسأأتمدها مأأن الكأأون والحيأأاة ّ ا دواوينأأه الشأأعرية ومؤلفاتأأأرفأأع ا بأأداعات الشأأعرية 

 والطبيعة

 أبو القاسم الشابي:

 سار أبو القاسم الشابي على نهة جماعة أبولو، فذاعل شأهرته فأي كأل ربأو  الأوطن ّ  ّ 

ولأأد الشأأابي نهأأار األربعأأاج، ينحأأدر مأأن بلأأدة تأأوزر  العربأأي وخاصأأة فأأي المغأأرا العربأأي

                                                             
 2005الكتاا الحديث، القاهرة،  صالح الدين محمد عبد التواا: مدارع الشعر العربي في العصر الحديث، د.ط، دار 1

 178،و
  .178صالح الدين محمد عبد التواا، مدارع الشعر العربي في العصر الحديث، المرجع السابى و 2



دية للكتابدراسة نق                                                        الفصل الثاني  

 

 

59 

الشيخ محمد الشابي كان رجال صالحا، تولى القضاج في أنحاج البالد التونسية  التونسية، والده

خأارج العاصأمة لفتأرة امتأأدت بأين ّ م حتأى وفاتأأه، تخأرج مأن جامعأأة الزيتونأة ونأال "إجأأازة 

نهايأة الأدروع فأي الجامعأة، لكنأه أدرك أن الشأهادة ال  1910التوطيع" وهي شهادةّ  عأامين 

يرضي ر بعد ذلك أن ينسب إلى كلية الحقو  التونسية، لكن يبدو تؤمن له كسب المعا  الذي 

يحمأأل بأأذور مرضأأه منأأذ الطفولأأة فأأازدادت حالتأأه  أنأأه كأأان ُ طموحأأه ويوافقأأه ميولأأه، فقأأرر

كان الشابي يريد تحرير العقول والنفوع من ظلمة الجهل على الر م مأن الحالأة .«1 الصحية

 .الصحية ّ 

شاعر وجداني، تثث التعبير الدقيى فأي التصأوير، بأدأ أجمع الدارسون على أن الشابي  

حياته األدبيأة بجمأع العديأد مأن الأدواوين الشأعرية "شأر  فأي لكأن المنيأة با تتأه وحالتأا دون 

أسأرف شخصأيا علأى اختيأار  "تحقيى ما هدف إليه، ويبدو أن ّ جمعها بعنأوان" أ أاني الحيأاة

ما يلفل النظر أن الشابي كان على ّ محمأد األشعار التي رضي أن يحتويها ديوانه، وقد تول و

األمين الشابي طبع الديوان بعد وفاة الشاعر. ّ شيج من النضة جعله ينجز ديوانه فأي حأوالي 

 2صغر سنه ثماني سنوات أو عشر على األكثر على ُ 

 هورد ّ بهذا ا بدا  ال  أشعاره وتغنوا بها، فكان ذلأك سأر خلأوده وخلأود شأعره ّ حأب ّ 

 .، فكان كل بيل قطعة من قلبه ومزيجا من العبقرية و ا لهام وانتشاره

  :براهيم ناجي

» ،  كرع حياته في خدمة األدا العربأي وهأذا مأا ّ بأرز رواد هأذه المدرسأة وأشأهرهم

يعد من أدباج نجأده فأي الأدواوين والمؤلفأات التأي تركهأا و أبأرز اهتمامأات هأذا العلأم: شأاعر 

، وتعلى بالشأعر  م، تخرج من كلية الطب1953م، توفي سنة 1898وأديب ولد بالقاهرة سنة 

، وبعأأض دواويأأن  منأأذ صأأغره، كأأان واسأأع االطأأال  علأأى كتأأب األدا، وقأأراجة القصأأص

، وقد تفأل ّ حأل موهبتأه علأى  ، والسيما شعر شوقي وحافظ و يرهما من الشعراج الشعراج

،  متثية العاطفة ، ، قوي الذاكرة قول الشعر وهو في منتص  ّ ّ مره، وهو أديب منفت  الذهن

وهأو مأن العقأد الثأأاني مأن الشأعراج المجأأددين الأذين رأوا بأثن يسأأاير الشأعر تطأورات الحيأأاة 

المتعددة الجوانأب، المختلفأة وألأ  علأىّ  األلأوان، وأن يكأون الشأعر معبأرا عأن ذات الشأاعر 

                                                             
 95ي ، دار األهلية للنشر والتوزيع، عم و- 1ان ّ  1بو القاسم الشاا : حياته وشعره، يوس  عطا الريفي، ط 1
 555،و 1966،دار الجيل، بيروت،  1مغرا العربي، طحنا الفاخوري: تاريخ األدا في ال 2
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التجديد فأي الثقافأة أم فأي  مبرزا مشاعره وأحاسيسه.ّ  التجديد في القصيدة العربية سواج أكان

، تأأثثر بمأأذهب الرومانسأأية والرمزيأأة التأأي ظهأأرت فأأي األشأأعار  الأأوزن أم فأأي المضأأمون

، والحديث معها وااللتحام بها وأن تكون عمال فنيأا خالصأا  ، من خالل رسم الطبيعة األجنبية

 1«كالتمثال الجديد

ضأو  الحأأب ّ ّطريأأى ، فهأو يجعأأل مأأن مو نظأر هأأذا الشأاعر العربأأي مأأن زاويأة جديأأدة

 للخالو من المشكالت  التي تعرض لها في جياهة اليومية

 خصائص الفنية لجماعة ابولو :

اتسمل هأذه المدرسأة بسأمات جديأدة فأي فهأم الشأعر، فقأد طرحأل أفكأارا جديأدة كانأل 

 .أكثر ّ إسرافا ودعوة إلى التجديد بقوة وحرارة

إلى البساطة والصأد  وتأرك التكلأ  ونجد "أبو شادي" باشتراكه مع جماعة أبولو دعا 

وا خاج في األدا و أن يكون هذا األخير تعبيرا عن الذات، والى احترام المذاهب والمدارع 

، مع الجنوح إلى الرومانسية والميل إليها، وقد كأررت الأدعوة إلأى الطالقأة ّ  األدبية وتعاونها

 حبه، كما دعل إلأى ظهأور ، و أن يكون األسلوا ممثال لخصائص صا واألصالة والموهبة

تنوعأل موضأوعات جماعأة أبولأو الشأعرية، فجأاج  «2 .الشخصية األدبية والى الحرية الفنيأة

مؤسسها "أحمد زكي أبو شأادي" يأدعو ّ إلأى تمجيأد الأذات ا نسأانية والتعبيأر عأن مشأاعرها 

، و بأأذلك تكأأون هأأذه الموضأأوعات مأرآة عاكسأأة للواقأأع االجتمأأاعي الأأذي يعيشأأه  وأحاسيسأها

فأي حأين أن األديأب والناقأد إبأراهيم نأاجي أبأدى رأيأه اتجأاه هأذه  .الشأاعر فأي حياتأه اليوميأة

لقأد  .، خاصة و أنه كأان متأثثر ا بالثقافأة الغربيأة المدرسة وما يلزمها من أفكار و آراج جديدة

 ، وفي هذا يقول : ده واسترجا  الذكرياتوجد شعر العاطفة عن

 رفرف القلب بجنبي كالذبيح              و انا اهتق ياقلب  اتند

 فيجيب المع والقلب جريح             لم عدنا ليت انا لم نعد

، ظهأر شأعر الخيأال والصأور الشأعرية عنأد محمأود طأه، وعنأد صأال   اضافة إلى هذا

ل تراثها ومقوماتها وأصالتها، وعند الناقد مصطفى عبد جودت نجد شعر الروح المصرية بك

                                                             
عبد الرحمان عبد الحميد علي: النص األدبي في العصر الحديث بين الحداثة والتقليد، د.ط، دار الكتاا الحديث، القاهرة،  1

 183م، و2005
 178رية وم، دار الوفاج لدنيا الطباعة والنشر، ا سكند2004، 1محمد خفاجي: مدارع الشعر الحديث، ط 2
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اللطيأ  السأأحرتي سأأعة الثقافأأة وعمقهأأا، ووضأأوح الرعيأة الشأأعرية، وقأأد تمثأأل هأأذا المأأذهب 

 1.صحيحا تمثال 

ومصأأادر الشأأكوى فأأي أشأأعارهم كثيأأرة منهأأا: الوحأأدة أو هجأأر الحبيأأب، وقأأد يختأأر  

 2 ا بدا  فيه األلم وليس السعادةألنه يؤمن بث ّ ن الشعر طريى  الشاعر بلواه 

ي فأما تميزت به هذه الجماعة من ناحية المضمون تعدد موضوعاتها ،وهأذا مأا نلمحأه  

 .قصائدهم فالقارر يدرك إحساسهم القوي النابع من تجاربهم اليومية

  ّأمأا بالنسأبة للجانأب الشأأكلي فقأد اعتمأد الشأأعراج علأى صأور جديأأدة مأن نمأاذج الشأأعر

لشأعر ا فنأرى فأي هأذا  ّ» .ا يعأد عالمأة مأن عالمأات التأثثير القأوي فأي المتلقأيالحديث، وهأذ

 ، مبتكرةتوسعا في نقل األلفاظ من مجال استعمالها القريب المثلوف إلى مجاالت أخرى بعيدة

عن طريأى نأو  جديأد مأن المجأاز أو االنزيأاح المعتمأد علأى تراسأل الحأواع، ومصأدر هأذا 

 مأن خأالل لطبيعأة التأي يلجأث إليهأا الشأاعر ووظيفأة الكلمأة تحأددالنو  من التعبير لديهم هأو ا

من  شعره، ويتصل بهذا شيج آخر وهو النزو  إلى التشخيص والتجسيم بنقل األمر المعنوي

احم مجالأه التجريأأدي إلأى مجأأال آخأر حسأأي، فوصأ  الأأذكريات ّنأون بثنهأأا ترتعأد ّ بثنهأأا تتأأز

فأي قصأيدة إبأراهيم نأاجي ّ روصأ  الظوتحشد بحيلها من شيج معنوي إلى آخأر محسأوع و

ال التجديأد فأي اسأتعمفأي  من شيج معنوي إلى آخر حسي وعن طريأى هأذا نجأد بأث ّ حولهأا ّ 

 . الكلمات يبعث في الطبيعة وا نسان والحياة

 مدرسة الشعراء االسالميين -6

 ميزة الشعر اإلسالمي

سأنثتي علأى ذكرهأأا، تكأاثر عأدد الشأأعراج فأي هأذا العصأأر ألسأباا سياسأية واجتماعيأأة 

فتطور الشعر تطوًرا محسوًسا بتثثير هذه األسباا، وظهأرت فيأه فنأون جديأدة كانأل ضأعيفة 

 3في الجاهلية فقويل في ا سالم: كالغزل والشعر السياسي.

مأن شأأعراج الجاهليأة ا يجأاز، وقأوة التعبيأر، وبداهأأة  1وقأد ورث الشأعراج ا سأالميون

 بالقرآن فظهرت آثاره في تعابيرهم وأفكارهم. الفكر، ومتانة السبك، ثم تثقفوا

                                                             
 180-179م، دار الوفاج لدنيا الطباعة والنشر، ا سكندرية و2004، 1محمد خفاجي: مدارع الشعر الحديث، ط 1
 183محمد خفاجي، مدارع الشعر الحديث، المرجع السابى، و- 2
3 https://www.hindawi.org/books/48607936/9/ 



دية للكتابدراسة نق                                                        الفصل الثاني  

 

 

62 

 على أن تقدمهم في الحضارة أضع  فطرتهم، فخرجوا عن سذاجة البدوي في جاهليته،

طهم وظهر على شعرهم ترف العصر ورخاعه، وأثُر انتقالهم من الخيام إلى القصور، واختال

 م ومصر.والروم في الشا بعد الفتوحات بثبناج المدنيات القديمة كالفرع في العرا  وفارع،

ولكن العصر ا سالمي لم يطل عمره فيبلغ أهلوه  ايتهم من التثنُّى والعمران، بأل أديأل 

منأه وهأأو فأأي إبأأان شأوطه، فتلقأأاه العباسأأيون طريفًأأا يانعًأا، فاسأأتغلوه وأحسأأنوا إنمأأاجه فأأثور  

وازدهأأر علأأى أيأأديهم، ولأأذلك لأأم يُأأدرك الشأأعراج ا سأأالميون شأأثو  المول أأدين
فأأي الرقأأة  22

 والتصرف في المعاني.

 أراض وقد كثر المدح والتفاخر، والهجاج المقذ  في شأعر ا سأالميين، لعالقأة هأذه األ

 ب لتأثثيرباألحزاا السياسية، وكثر الشعراج الغ زلون الذين قصروا همهم على الغزل والتشبي

 المدنية الجديدة في نفوسهم

 نظرية االدب االسالمي  :

ا سالمية الكبرى تفرض سلطانا  على كل العصور، تستوي في ذلك عصور . إن القيم 

ألن هأأذه القأأيم مرتبطأأة أوثأأى االرتبأأاط  3االزدهأأار والتسأأامي، وعصأأور التخلأأ  والتأأدهور،

بالعقيدة ا سالمية وبمنهجها، والعجيب أيضاً ي تبسأط هيمنتهأا علأى كأل الأذين يعيشأون علأى 

فأأي حقيقأأة األمأأر قأأيم حضأأارية  أليو  يأأر مسأألمين، أرض ا سأأالم، سأأواج أكأأانوا مسأألمين أ

عامة، تتغلغل في النظر إلى األشياج، وفي الفكر والسلوك، وفي العلوم الدنيوية والدينية، وفي 

التشأأريع والسياسأأة والحأأرا والسأألم واالقتصأأاد، وفأأي الهأأدف والوسأأيلة، وفأأي آداا الكلمأأة 

ع  السلطان وتختل المأوازين، لكأن هأذه أيضاً، وقد يشذ األفراد، أو تضل الجماعات، أو يض

القيم تظل واضحة بارزة مهما ظل بعض فعلها معطالً، فهي باقية ما بقيل السأماج واألرض، 

صأأامدة صأأمود القأأرآن العظأأيم، تشأأع بثنوارهأأا البأأاهرة عبأأر العصأأور المتالحقأأة، ألي أوالً 

وتتميأز  .لسماج إلأى األرضوأخيراً من الرسالة الخاتمة، ومن الكلمة األخيرة التي نزلل من ا

هذه القيم بثي  تضم تصوراً كامالً شامالً نموذجياً لكل نواحي الحياة، فالفصيلة خلى شخصي، 

                                                                                                                                                                                              
 .صدر ا سالم وتثدبوا بثدبه الخاو نعني بالشعراج ا سالميين الذين ُولدوا ونشثوا في 11
 .لشعراج المولدون أو المحدثون: هم الشعراج الذين جاجوا بعد ا سالميين في العصر العباسي 22

 
 21-22مدخل الى االدا االسالمي  عمر عبيد حسنة مكتبة مشكاة اسالمية مكتبة ابوالعيس و  3
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وسأألوك اجتمأأاعي، ومأأنهة عملأأي، وحكأأم راشأأد، وعدالأأة سأأمحاج، وجهأأاد وعأأر ، وإبأأدا  

اللأذة وتطور، وسياسأة أمنيأة، وعاطفأة نقيأة، ال تلأبس الحأى بالباطأل، وال تغأر  فأي متاهأات 

اآلثمأأة، والجشأأع القاتأأل، والسأأيطرة الجأأائرة، والحريأأة الضأأالة، واألنانيأأة المأأدمرة ، والماديأأة 

الفتاكة.. من هنا استطاعل هذه القيم أن تصنع حضارة فذة، وتقدم تجربة حية رائأدة، عوامأل 

الضع  والقوة، واالرتفا  واالنخفاض، والنصر والهزيمأة لكأن هأذه التغيأرات كانأل تعكأس 

ذه القيم أو التحلل منها، كانل حركة ا نسان سلباً أو إيجاباً، وانحرافأاً أو ه ماً مدى االلتزامدائ

وكان طبيعياً أن تفرز  .تطابقاً، هي المؤشر لظاهرة النجاح والفشل في أي عصر من العصور

 ً اً كما وكان منطقياً أن نطلى على هذا األدا مصطل  )األدا ا سالمي  ، تمام ..هذه القيم أدبا

وضع المسلمون مصطلحات أخرى وثيقة الصألة بتلأك القأيم، كمصأطلحات: الفقأه ا سأالمي، 

واالقتصادي ا سالمي، والحكم ا سالمي، والتاريخ ا سالمي، والفتوحات ا سأالمية.. الأخ، 

فا سالم هو األدا الشأرعي، دفأع هأذه )الكائنأات   مأن روحأه ودمأه، فجعلهأا تعأيش وتنمأو، 

أعمأأا  التحأأرك التأأاريخي، وتصأأبغ الفكأأر والسأألوك والتصأأور، وتصأأنع المأأنهة وتغلغأأل فأأي 

 1.الضابط لهذه النشاطات و يرها

 الشاعر االسالمي محمد اقبال :

هو إقبال ابن الشيخ نور محمأد، كأان أبأوه يكنأى بالشأيخ تتهأو أي الشأيخ  "محمد إقبال"

ذي  الغربيأة ولأد فأأي الثالأث مأأن البنجأأاا رأأ إحأدى مأدن سأيالكوت ذي الحلقأة بأاألن  ولأأد فأي

 .وهو المولود الثاني من الذكور م 1877نوفمبر تشرين الثاني 9 الموافى هر 1294القعدة

نتمأون إلأى جماعأة مأن اليانأدبل أصل إقبال يعود إلى أسرة برهميةت حيث كان أسالفه ي

زيأأأأأأن العابأأأأأأدين  السأأأأأألطانأحأأأأأأد أجأأأأأأداده فأأأأأأي عهأأأأأأد  ا سأأأأأأالم ، واعتنأأأأأأىكشأأأأأأمير فأأأأأأي

ونأأزح جأأد إقبأأال  (أكبأأر )الشأأهير المغأأولي قبأأل حكأأم الملأأك .(م 1473رأأ )1421 اهبادشأأ

، األرديأة إلأى جانأب لغتأه والعربيأة الفارسأية اللغأة التي نشأث فيهأا إقبأال ودرع سيالكوت إلى

وعاد إلى  2،ألمانيا في ميونخ جامعة وحصل على درجة الدكتواره من أوروبا رحل إقبال إلى

حتأى  الهنأدي وطنه ولم يشعر إال أنه خلى لألدا الرفيع وكان وثيأى الصألة بثحأداث المجتمأع

                                                             
 -22كاة اسالمية مكتبة ابوالعيس و مدخل الى االدا االسالمي  عمر عبيد حسنة مكتبة مش 1
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التاريخي  مؤتمر هللا أباد ثم العضو البارز في الهند في العصبة ا سالمية أصب  رئيسا لحزا

ورأى تثسأيس دولأة إسأالمية اقتأرح لهأا  الهندوع عن المسلمين نادى بضرورة انفصال حيث

إحأدى  أم كلثأوم د  نل لأهبعد أن اشتهر بشعره وفلسفته، وق 1938 ، توفي إقبالباكستان اسم

 1."قصائده وهي "حديث الروح

ين ا سأأالمية أثأر بمدرسأته فأأي األدا العربأي عأأدد مأن األدبأاج العأأرا الأذين مزجأأوا بأ

عمأر بهأاج الأدين  ،مصطفى صاد  الرافعي ،أحمد أمين ،مصطفى المنفلوطي : والفلسفة وهم

 2.واخرون األميري

 ميزات الشعر االسالمي عند شعراء المحدثين 

المعاصأأر وتحليلأأه وتقويمأأه مأأن حيأأث ميزاتأأه الفنيأأة المتمثلأأة دراسأأة الشأأعر االسأأالمي 

بتنأأو  داللأأي فأأي لغتأأه وأثأأر القأأرآن الكأأريم فأأي انتقأأاج الشأأعراج أللفأأاظهم وافأأادتهم مأأن داللأأة 

األعالم الواردة في القرآن باالضافة الى تأوظيفهم القصأة القرآنيأة واسأتخدامهم نوعأاً مأن فأن 

انواعأأه وأشأأكاله وأنماطأأه وتفنأأنهم فأأي تشأأكيل البنأأى  القنأأا  وكثيأأراً مأأن فأأن الرمأأز بمختلأأ 

االيقاعيأأة لقصأأائدهم التأأي اصأأطبغل بلغأأة ايحائيأأة وايقأأا  مأأدور ورمأأوز قرآنيأأة وفأأى رعيأأة 

اسالمية مرفرفة في الفضاج الأداللي للأنص فضأال عأن لجأوج الشأاعر االسأالمي الأى عوامأل 

وأحاسيسأأه كالتصأأريع فأأي عأأن مشأأاعره  متعأأددة أخأأرى تأأدعم الجانأأب الموسأأيقي فأأي التعبيأأر

المطأأالع والشأأطور , والتكأأرار فأأي الكلمأأة والتركيأأب , والأأوان مأأن الجنأأاع والطبأأا  , ورد 

العجز على الصدر و ير ذلك . وقد وجدنا معظم الشعر االسالمي المعاصر ، قد التزم أوزان 

عأن فأن التفعيالت سواج في شكلها العمودي او في شكلها الحّر. وُخأتم البحأث بحأديث مأوجز 

 3 المالحم االسالمية في العصر الحديث

                                                             
 
 الموسوعة العربية العالمية االلكترونية  2
 بتصرف من كتاا مدارع الشعر الحديث ، محمد خفاجي 3
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 الخاتمة :

ذلك هنا  ا شارة العرضية إلى هذه األطوار في الفقرات السابقة، ويمكن العودة إلىبقل 

 :بقسط أكبر من التوضي  والتفصيل إذ تالحظ األطوار التالية

 طأأور ا حيأاج: وذلأأك برجأو  الشأعراج إلأأى تقليأد مأأا كأان عليأه الشأأعر العربأي فأأي -1

قتفأاعهم ثلهم ألسأاليبه وأخيلتأه، واعصوره الذهبية المزدهرة، والسأيما العصأر العباسأي، وتمأ

 ي التخلأيآثاره في صيا ة الصور البيانية والموسيقى الجزلأة واللغأة الفخمأة.. وكأان هأذا يعنأ

 السريع عن المحسنات الشكلية في عصر االنحطأاط. وهكأذا كأان شأعراج ا حيأاج يعارضأون

اناً ضامين أحيالمعاني والمالقصائد المشهورة في الشعر القديم حيناً وينطلقون إلى التجديد في 

لأذين أخرى ولكن ضمن أطر األوزان الشعرية القديمة. وقد سبى ذكر أبأرز شأعراج ا حيأاج ا

 .«المدرسة التقليدية»يوصفون عموماً بثنهم أصحاا 

عالميأة طور التثثر بشعر الحداثة الغربية: وض  مما تقدم أن الشعراج بعأد الحأرا ال -2

ا إمأأ -الفرنسأأي وا نكليأأزي، الرومانسأأي خاصأأة  -شأأعر الغربأأي األولأأى أخأأذوا يتأأثثرون بال

سأية، مباشرة، وإما عن طريى من تثثر بأه أو تأرجم عنأه، وقأد أسأفر هأذا التأثثر، بصأورة أسا

ن عن اتجاه شعري جديد يمزج بين خصائص الكالسيكية في الصأيا ة الشأكلية وبأين كثيأر مأ

ومفأأردات اللغأأة الشأأعرية والنبأأأرة خصأأائص ا بداعيأأة فأأي المضأأمونات وأسأأأاليب التعبيأأر 

 قه، باسأأماالنفعاليأأة الوجدانيأأة.. وبوجأأه عأأام يعأأرف هأأذا االتجأأاه الجديأأد، تمييأأزاً لأأه مأأن سأأاب

فأأي هأأذه  ، مأأع الكثيأأر مأأن التجأأاوز«المرحلأأة ا بداعيأأة»وأحيانأأاً باسأأم « االتباعيأأة الجديأأدة»

شأعر الشأعر المرسأل والالتسمية بالطبع. وفي هذه المرحلة ظهرت بوادر تجديد تتضمن نظأم 

 .المنثور كما فعل الريحاني وجبران وأحمد زكي أبو شادي

طور تجأاوز الشأكل القأديم ومرحلأة الشأعر الحأر: فقأد تحأرر الشأعراج مأن األوزان  -3

وأحيانأاً الجملأة الموسأيقية الشأعرية الواحأدة التأي  -الخليلية القديمة واعتمدوا التفعيلة الواحأدة 

اسأاً لمأدى طأول البيأل الواحأد، وتخلأوا عأن وحأدة البيأل لصأال  وحأدة أس -تتضمن تفعيلتين 

حركياً يعكس حأاالً انفعاليأة عاطفيأة « مشهداً »إذ تؤل  الصور المتشابكة « المقطع الشعري»

أو جأأزجاً مأأن حالأأة تتكامأأل فأأي القصأأيدة كلهأأا محققأأة وحأأدتها الموضأأوعية، فيتأأرابط الشأأكل 
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فأي النمأاذج المميأزة لقصأيدة « الملحميأة»بيان معنأى والمضمون ترابطاً صميمياً. وقد سل  ت

 .التفعيلة هذه

ر طأوراً مأن أطأوا -إن صأحل تسأميتها كأذلك  -« القصيدة»قصيدة النثر: تمثل هذه  -4

ة ه القصيدالشعر العربي الحديث، ولكنها تمثل اتجاهاً محدوداً على هامش الطور السابى. وهذ

بإنشأاج  علأى الموسأيقى الداخليأة للعبأارات، وتكتفأي تتحرر من الوزن والموسيقى كليأاً وتبقأي

 ية، األمرفي أحسن األحوال، مما قد يوجد في كثير من أشكال التعبير النثر« الحال الشعرية»

 .الذي يجعل كثيرين من النقاد ال يصنفون النصوو المكتوبة بهذه الطريقة مع الشعر

نتيجأة لمأأا تقأدم يمكأأن القأول إن الشأأعر العربأي الحأأديث تأثثر بأأبعض المأذاهب الشأأعرية 

بثنأه  -علأى القطأع  -الغربية في األطوار الثالثة األخيرة السابى ذكرها، ولكن ال يص  القول 

مأا سأبى إيأراده مأن ظهرت فيه مدارع أو مذاهب أدبية كتلك التي عرفتهأا اآلداا الغربيأة، و

إنما جاج من باا التجاوز لغرض التقريب وا يضاح. فحقيقأة األمأر هأي « تسميات مدارع»

هو األسأاع « مدارع»أنه توجد اتجاهات في األدا العربي الحديث، وما ينقصها كي تسمى 

 ً أو  الفلسفي الذي تفتقده، والذي يعبر عن تغيأر فأي طبيعأة النمأو المجتمعأي العأام نمأواً موازنأا

.مكاف أأأأأأأأاً لمأأأأأأأأا عرفأأأأأأأأه الغأأأأأأأأرا وكأأأأأأأأان منطلقأأأأأأأأاً ودافعأأأأأأأأاً لأأأأأأأأوالدة مأأأأأأأأدارع األدا 
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  ةدالمصاذر و المراجع  المعتم

 المصادر و المراجع :قائمة  -1

 رة  عبأأد هللا مهنأأا  الحأأداثو زبعأأض العناصأأر المحدثأأة فأأي القصأأيدة العربيأأة المعاصأأ

  1988عالم الفكر 

 وت زراقط عبد المجيد.الحداثة في النقد العربي المعاصأر.دار الحأرف العربأي بيأر

  1991. 1.ط

   1 ادونيس علي احمد سعيد.النص القرانأي وافأا  الكتابأة .دار العرا.بيأروت .ط  

.1993 

عي الصفحة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك اسم الصغحةلعالمة الموسو

 محمد عبد المنعم خفاجى األزهري

 في االدا الحديث، عمر الدسوقي، تطور األدا العربي، أحمد هيكل، دراسات في 

 األدا الحديث، محمد بن سعد بن حسين

 د لنيأل شأهادة طكتأوراه .عبأ ادونيس.شاعر التجديد فأي عأالم العأرا  رسأالة مقدمأة

قسأأأم اللغأأأة العربيأأأة وادابهأأأا .الجامعأأأة  201الغفأأأور .المشأأأرف الطنأأأور محمأأأد فيضأأأان 

 201 6االسالمية عليكىه الهند 

 :  محمأد عبأد المأنعم خفأاجي، دراسأات فأي األأدا العربأي الحأديث ومدارسأه، دار

 ، 1م، ج1992-هر1412، 1الجيل، بيروت، ط

  ،نيا حركأات التجديأد فأي الشأعر الحأديث، دار الوفأاج لأد: محمد خفاجي عبد المنعم

 بتصرف . 1الطباعة والنشر، ط

 دار المسأأأيرة  4،ط 1إبأأأراهيم خليأأأل، مأأأدخل دراسأأأة الشأأأعر العربأأأي الحأأأديث، ط،

 – 2011،  .األردن، الكويل 

 لعيسمدخل الى االدا االسالمي  عمر عبيد حسنة مكتبة مشكاة اسالمية مكتبة ابوا 

 م، دار الوفأأاج لأأدنيا الطباعأأة 2004، 1رع الشأأعر الحأأديث، طمحمأأد خفأأاجي: مأأدا

 والنشر، ا سكندرية 
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  ،1974محمد مصاي ، حماية الديوان في النقد، نشر البعث في قسنطينة، الجزائر 

 ،ط

 مذكرات و رساالت : -2

 س، منور فيروز، التجديد عند جماعة الديوان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسان 

 د ادونيس.شاعر التجديد فأي عأالم العأرا  رسأالة مقدمأة لنيأل شأهادة طكتأوراه .عبأ

قسأأأم اللغأأأة العربيأأأة وادابهأأأا .الجامعأأأة  201الغفأأأور .المشأأأرف الطنأأأور محمأأأد فيضأأأان 

  201 6االسالمية عليكىه الهند 

 الموسوعات الكترونية عربية : -3

 1 /www.azzaman.com/ وطبيعته-المعاصر-الشعر-مفهوم 

 1  الموسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوعة العربيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة االلكترونيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ويكيبيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديا

 /ar.wikipedia.org/wikiالحر/محمد_عبد_المنعم_خفاجي

  الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الشام  ابو الحسن جمال 

 العصر-سيوطى-خفاجي-المنعم-عبد-محمدhttp://www.odabasham.net 

 1 ام  ابو الحسن جمال الموسوعة العربية االلكترونية رابطة ادباج الش 

 العصر-سيوطى-خفاجي-المنعم-عبد-محمدhttp://www.odabasham.ne 

   الموسوعة العربيأة االلكترونيأة العالميأةsotor.com/العربأي-الشأعر-خصأائص-

 الحديث

 https://ar.wikipedia.org/ i/ ،مدرسة_أبولو 

 https://www.alukah.net/sharia/0/105858/#ixzz6uZCqcK2M  

https://www.alukah.net/sharia/0/105858/#ixzz6uZCqcK2M
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 ملخص:

يأاة حالتأي اختلفأل فيهأا صأورة  ةالشعر في العصر الحديث بالفترة الزمنيأيرتبط تعري  
المعيشأأة عأأن العصأأور السأأابقة و الشأأعر عامأأة  هأأو كأأالم مأأوزون مقفأأى يحمأأل دفقأأات 

المية و شعورية و وجدانية ، و قد نشث الشعر الحديث التي تلل العصور الجاهلية و ا س

لحأديث رع الشعرية التي ظهرت في العصر ااألموية و العباسية و األندلسية و كل المدا
ي فأكانل تهدف إلى كسر بعض القيود التي وجدت فأي العصأر القأديم و ا تيأان بالشأعر 

يأه ، فحلة جديدة تناسب الوقل أو العصر الحديث بكأل تغييراتأه و تطأور أسأاليب الحيأاة 

عأأة مأأن ويأأرتبط مفهأأوم الشأأعر فأأي العصأأر الحأأديث بأأالثورة الشأأعرية التأأي أسسأأها مجمو
الشأأعراج فأأي مدارسأأهم الشأأعرية، وبعأأض الشأأعراج قأأد ثأأاروا علأأى األ أأراض الشأأعرية 

ذي الكالسأأيكية التقليديأأة ، ودعأأوا إلأأى اسأأتبدالها بأأث راض تناسأأب العصأأر و الوقأأل الأأ

 يعيشونه.
Résumé: 

La définition de la poésie à l'ère moderne est liée à la période au cours de 

laquelle l'image de la vie vivante différait des époques précédentes, et la 

poésie en général est un discours équilibré et rimé qui véhicule des flux 

émotionnels et émotionnels. L'ère moderne visait à briser certaines des 

restrictions qui existaient à l'époque antique et à apporter de la poésie dans 

un nouveau costume qui convient à l'époque ou à l'ère moderne avec tous 

ses changements et le développement des modes de vie. époque est liée à la 

révolution poétique fondée par un groupe de poètes dans leurs écoles 

poétiques, et certains poètes se sont révoltés contre les finalités poétiques 

classiques traditionnelles, et ont appelé à leur remplacement par des objets 

appropriés à l'époque et au temps dans lequel ils vivent. 

Abstract : 

The definition of poetry in the modern era is related to the time period in 

which the image of the living life differed from previous eras, and poetry in 

general is a balanced, rhymed speech that carries emotional and emotional 

flows. The poetry that appeared in the modern era was aimed at breaking 

some of the restrictions that existed in the ancient era and bringing poetry in 

a new suit that suits the time or the modern era with all its changes and the 

development of lifestyles in it. The concept of poetry in the modern era is 

linked to the poetic revolution founded by a group of poets in Their poetic 

schools, and some poets have revolted against the traditional classical poetic 

purposes, and called for their replacement with objects appropriate to the era 

and the time in which they live. 

 


