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 نتقدم بجزيل شكرنا وعظيم تقديرنا 

 إلى أستاذنا المشرف :" عالم حسين"

 الذي كان لو الفضل في ىذه الثمرة العلمية 

 أجلها أخلص نصائحو و إرشاداتو التي قدم من

 في إشرافو على ىذه الرسالة 

 رغم أعمالو وارتباطاتو الكثيرة 

 فنسأل اهلل تعالى أن يرفع مكانتو

 مال العلمية لألمية.ليقدم مزيدا من األع
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 هديثمرةعملًإلىالتًأحٌتفًنفسًجذوةالروحالعلمٌةوؼذتھابالصبرأ

 الطموح،إلىنبعالحنانواألناة،إلىرمز

 

 "ةأمًالحنون"

 

 إلىرمزالقوةوالكفاح،إلىالذيؼرسفًنفسًحبالعلمووقؾبجانبًفً 

 كلكبٌرةوصؽٌرة

 

 "أبًالعزٌز "

إلىفراشاتتزهوبؤلوانالمحبةواالبتسامة
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مقدمة



 المقذمة   
 

 أ

 مقدمة:      

علىالمبعوثرحمةللعالمٌنالھادياألمٌنالحمدهللربالعالمٌن،والصالةوالسالم    

علٌهوسلم(وعلىآله )صلىهللا محمد ومناهتدىبھدٌــه،سٌدنا وصحبهأجمعٌن،

 . واستنبسنته،وجاهدفًهللاحقجھادهإلىٌومالدٌن

فًالعص:أما بعد  الذٌالحدٌثرظھر والشعراء األدباء من فًساحةنمجموعة لمعوا

العالمٌٌن، األدباء كبار ٌطاولوا أن ٌّة األدب بنتاجاتھم واستطاعوا والعربً العالمً األدب

 أبرزهم التونسًالشھٌرومن الشابًالشاعر القاسم أبً ، بٌن بالشابًالذٌنومن اهتموا

ن"أبوالقاسمالذيصدرلهكتاببعنواالكاتب"ٌوسؾعطاالطرٌفً"ودراستهوشعره

حٌاتهوشعره" ًّ ،الذيوضحفٌهجوانبحٌاةأبًالقاسمودراستهوثقافتهوانتاجه...الشاب

 عنوانموضوعبحثناكتابٌوسؾعطاالطرٌفً.لذاكان

 :وىناك دوافع كثيرة دفعتنا الختيار ىذا الموضوع        

 شيرتو في ميدان األدب العربي الحديث -
 ، رغم وفاتو في سن خمس وعشرين سنة من النثر والشعر التي تركيا اآلثار العظيمة -
 عره .الكتاب شامل لمشابي يجمع بين دفتيو حياتو وش -
 الكاتب " يوسف عطا الطريفي " ابدع في الكتاب . -

وقسمنا البحث إلى مقدمة ، وفصمين ، كل فصل اشتمل عمى ثالثة مباحث ،          
 معتمدين عمى المنيج الوصفي التحميمي  .

لكتابوصؾخارجًل:  جاء تحت عنوان الفصل األول  -

 .(تعرٌؾأبوالقاسمالشابً)والدته،نشؤته،دراسته،مرضهالمبحث األول:  -

 الرومانسٌةوأبوالقاسمالشابً: المبحث الثاني -

 .بًالقاسمالشابًالفنٌةالرومانسٌةالشعرٌةعندألخصائصا:المبحث الثالث -



 المقذمة   
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 وصف داخمي لكتاب " أبو القاسم الشابي حياتو وشعره" : فقد أوسمناه الفصل الثانيو

 كتاب  القراءة في : المبحث األول -
 فًمرآةمعاصرٌهلشابًا: المبحث الثاني -

 نقدالكتاب.:المبحث الثالث -

    

عدم وجود سيرة ذاتية لممؤلف يوسف عطا   في البحث : ناالتي واجيت الصعوباتأّما 
 الطريفي .

.الشابً بوالقاسمحوصلةلماقمنابهونتائجلمحناهافًهذاالموضوععنأوالخاتمة       

وبعدهذاالجھدالمبذولنتقدمبالشكرلألستاذالمحترمعالمحسٌنالذيأشرؾعلى

عملناهذاولمٌبخلعلٌنابؤفكارهالقٌمةوتوجٌھاتهالسدٌدةونصائحهالتًجاءتبثمارها

وعادتعلٌنابالمنفعة،وأتقدمبجزٌلالشكرألعضاءاللجنةلقبولھممناقشةهذهالمذكرة.

راجٌنمنه فًأمرنا لنا ٌسر و العمل هذا إلتمام هللاالذيوفقنا نحمد وفًاألخٌر

الحكمةوالسداد.

 وصلىهللاوسلمعلىنبٌنامحمدوعلىصحبهأجمعٌنوباهللالتوفٌق.
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 وصؾخارجًللكتاب)أبوالقاسمالشاّبًحٌاتهوشعره(:الفصل األول
 (ووفاته،والدته،نشؤته،دراسته،مرضهالشابً)القاسمبوؾأتعرٌ: األول المبحث   

 الرومانسٌةوأبوالقاسمالشابً: الثاني المبحث  
 بًالقاسمالشابًالفنٌةالرومانسٌةالشعرٌةعندألخصائصا:المبحث الثالث 

 

 



الفصلاألول:.................................وصؾخارجًللكتاب)أبوالقاسمالشابً(
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 تعريف أبو القاسم الشابي  المبحث األول :

 : المولد والنشأة

،ولدبالشابٌةإحدىضواحًالشابًأبوالقاسمبنمحمدبنأبًالقاسمبنإبراهٌم

هـ9064صفر20م،الذيٌوافق63/26/9626مدٌنةتوزرمنتونس
(1)

وهومن.

الجرٌدالتًتمتازبواحاتالنخٌلالخالبة،وٌنابٌعالمٌاهالجارٌةوبساتٌناألشجارمنطقة

الجمٌلة،والتًاشتھرأهلھابالذكاءوحبالعلم.

تخرج فقد أبوه أبًالقاسمأما ابنه والدة وأصبحفًعلم منالجامعاألزهر،

لتهالمبكرةفًكافةأنحاءالقطرالتونسًقاضٌاشرعٌاوتنقلأبوالقاسممعوالدهمنذطفو

الفكري تكوٌنٌه سنٌن فً لقاسم أبو نشؤ وقد ، الشرعً القضاء فً والده وظٌفة بحكم

األسرة استؽرقتجولة وقد ، وآدابه ٌقتبسمنعلمه الصالحة والخلقًفًكنؾرعاٌته

مخ على وتعرؾخاللھا ، التونسٌة بالبالد بحرها ضربتفً سنة تلؾالعاداتعشرٌن

والتقالٌد،)كماتشربروحهكلالمعانًالسامٌةالتًٌتفاعلمعھا.فلمتكنواحةقابس

ٌكسوه كجبلزؼوان كبساتٌنرأسالجبلأو والهذه ، الحصٌد كبسائطمجازٌؽمرها

بمجازالبابكحٌاة الفالحٌن شجرالصنوبر،ولمٌكنحرقابسكثلوجتالة،والحٌاة

(2).يالبحربقابسأورـؤسالجبل،والطباعأهلالشمالكطباعأهلالجنوب(صٌاد

                                                           
م ،  1994تونس  –، دار المغرب العربي  1أبو القاسم محمد كرو: الشابي في مرآة معاصريو ، ط: (1

 .17ص 
 .9م ، ص 1955، دار الكتب الشرقية ، تونس  1أبو القاسم الشابي : أغاني الحياة ، ط :(2
 
 
 
 
 
 



بوالقاسمالشابً(الفصلاألول:.................................وصؾخارجًللكتاب)أ
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بعٌدا أفقا أكسبه مما عنوهذا ٌقٌسوٌقارنبٌناألوضاعباحثا ، متفحصة ونظرة

األجمل،داعٌاإلىالحبوالخٌروالجمال،نافخاهذهالروحفًكلاتجاه،متجاوزاالبٌئة

 منالضٌقة إلٌھا ٌدعو كان والتً أشعاره فً ظھرتآثارها التً اإلنسانٌة بآفاق لٌلتقً

 .خاللقصائده

 : مؤلفاتــه  

لقدخلؾالشابًتراثأدبٌاضخمارؼمالفترةالٌسٌرةالتًعاشھا،لكنهاستطاعأن

 1 :ٌحققابتكاراوإبداعاعبرتعنھماشاعرٌته،ومنبٌناآلثار

 ""أنافًالحٌاةفًالشعر:دٌوان 01.

 .فًالنثر:الخٌالالشعريعندالعرب2 .

 .فًالقصٌدة:"جمٌلبثٌنة"وقصصأخرى 3. 

 "فًالرواٌة:"فًالمقبرة"و"صفحاترامٌة4 .

 "فًالمسرح"السكٌر5. 

 فًالدراسات:"دراسةفًشعرعمالخٌام"نشرتفًمجلةأبولو6 .

دقاء:الشبروش،أبوشادي،إبراهٌمناجً،الشابًأصصبھافًالرسائل:"رسائلخ

.(1) .علًالناصروآخرٌن

 

                                                           
،  1ط،  األردن، األىمية لمنشر والتوزيع ، أبو القاسم الشابي حياتو وشعره ، يوسف عطا الطريفي :(1

 .18، ص2009
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  :هدراست

حفظب بالكتاب، أبوه ألحقه حٌث الباكر، صباه منذ التحصٌل حٌاة القاسم أبو دأ

–فقرتبهعٌنوالده.ولعله : القرآنالكرٌم.وفًسنالتاسعة،كانقدحفظالقرآنكله

-أيالوالد رؼبفًأن علىمدىةدارسإلىهثهٌوقد بنفسه فتعھده نوعدراسته، من

العلومالدٌنٌة،زٌرشدهإلىٌطالعمنالكتبالتًكانتومبدئعامٌن:ٌلقنهعلومالعربٌة،

. تحتوٌھامكتبته

 بجامعاثنًوفًمستھلعامه لكًٌستؤنؾدراسته إلىتونس، شاعرنا قدم عشر،

وات،حصلأبوالقاسمعلىنفساإلجازةالتًٌقربمنتسعسنالزٌتونٌة.وبعدمضًما

ألبٌه،حٌثاستؤثرتباهتمامهدواوٌنامنقبل:لكناستعدادهكانمخالفحصلعلٌھاأبوه

بهٌكتبالشعر،وهوبعدلمٌتمعامهالخامستفتح:فإذاٌالشعرالعربً،التًأتٌحلهأن

ال ذلكالوقت،عرؾأبو ومنذ طرٌقهوعرؾقدرهعشر. ،قاسم كانالشعرطرٌقه لقد .

وردوكانقدرهالمق
  (1). 

علىاآلدابالؽرٌبة،       أنٌطلع منخاللھا ٌستطٌع أجنبٌة، لؽة ٌتعلم إنالشابًلم

تزول،عندمانعرؾأنوالفكرالؽربً:بلكانتثقافتهعربٌةصرفا.لكنهذهالؽرابة

له، هٌؤت قد -الظروؾ الترجماتمن التجربة-خالل فً وآفاق جوانب على ٌطلع أن

أمثال:المرتٌن،وديفٌنً،وبٌرون، : الشعرٌةالؽربٌة،ممثلةفًأشعارالرومانتكٌٌن

.وشلً،وأنٌتعرؾعلىمفھومالشعريفًالربعاألولفًهذاالقرن

ما قرأ وبخاصةلقد الصدد، هذا فً الدٌوان مدرسة علىكتبته كله، كتبه ما

الرومانتٌكٌون والنقاد الشعراء أكدها أصول الوقت وفً قبل من كاننالؽربٌون فسه،

،نفسالھموم.ةالشعراءالعربفًالمھجراألمٌركً،ٌإكدونفًأشعارهم،وفًكتاب

                                                           
 .99ص،الدٌون،الشابًأبوالقاسم:(1
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أثٌرال بؤفكاره كانحبرذوكانالعقاد .إنيشاعرنا، أقربالناسإلىقلبه بشعره

 طرحههإالءمنمفاهٌمعصرٌة، استعاضالشابًبما فًتومبدعاتأدبٌةموهكذا ؤثرة

 .   (1) المباشرةللرومنتٌكٌة،نظرٌةوأدباالقراءة نتٌكٌةالؽربٌة،عنھابالرومالأصو

 : ه ووفاتهمرض

أثترهبتهللاابتتالهالذيهامرضھإناھمرارت االشابًوتجرعھ"مؤساةكبرىعاش

9666ستتنةالإأعراضتتهرھتتقبتتلنعومتتةأضتتافرهولتتمتظأوتونتتةمتتنجتتامعالزٌهتخرجتت

خترىمتن"تتوزر"إلتى"ألدةلتمتنبلتٌالعهوالتدهوقتدرافقت ةالتًتوفًفٌھتاًالسنهو

"زؼوان
(2). 

ؼ تجرع مرضوقد فاضطهوطفحتالكؤسلموتهصة " عائلعه كبٌرةلبؤعباء ٌة

 طرٌقا ٌواختار ولم ولوعرا، المناصبالحكومٌة بابكسبالعٌشمن بحٌاةرضًج

ع بىرأسلبسٌطة  ولعلأسرته البعضبقولهتوزر"حٌثتزوج" عناه ما نحنھذا " م

  (3) "ھهطموحعمىخٌروجاوالھوانألأفضلالزكٌةمثالالقناعةفًهنرىفًنفس

 



                                                           
 . 12لمرجع نفسو: ص ا :(1
2) : الحر المجٌد إرادتأعبد أعطىالحٌاة الشابً، قاسم منھابو حزنھاوأخذ كؤبتوھا الفكرھا دار ،

 .601،ص9،9661العربً،لبنان،ط
ن،الود،داررسلموسوعةالشعرالعربًالحدٌثأبوالقاسمالشابً،شاعرالحٌاةوالخنًالخٌر،ها:(3

 .24ص، 9،6224ط،سورٌا
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ع النكبات توالت للقد بمرضى بدءا الشابً و ه التً الفتاة " الحب ھاحبأنكبة

ًالشابور،وقدأثرذلكفهتوفٌتفًسنالزھا،وكانمنالمعروؾأنهقتبعلالشابًوت

ماهلٌنطفب لقدرزقالشابًفًسنمبكرة،تأمهلتزوٌجهائمامضطربافاضطرأهبد

.الٌوممنخٌرةالشخصٌاتفًتونس
 (1) . 

 أثرت الشعرهفٌلقد اإلرهاقكتابة و وجسدٌا نفسٌا الفكري ثمنألنه منھٌدفع ا

دمهروح فإذهو " المحتهبا كالشمعة رٌذوب عمره وجعل قة أال مٌطول خمسةكثر ن

ق صمت فقد عاما، أكتلبهوعشرٌن من التاسع ٌوم وبرالخفاق 9601سنة فً أحدم

جثمان ونقل العاصمة رأسهمستشفٌات مسقط الشابإلى الثرى ووري اآلهاتٌة بٌن

"والحسرات
 (2) . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25ا،صھالمجٌدالحر،أبوالقاسمالشابً،أعطىالحٌاةإرادتعبد :(1
 .32المرجعنفسه،ص :(2
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 :الرومانسية و أبو القاسم الشابي:  المبحث الثاني

:عامة عن الرومانسيةلمحة  -

اللؽات على تطلق كانت التً "رومانٌوس" كلمة من مشتقة كلمة الرومانسٌة

واآلداب مناللؽة فًالقرونالوسطىةتٌنٌالالالتًكانتفرعا والتًكانتتعد القدٌمة

القدٌمةللؽةكلھجاتعامٌة فصٌحة، .روما وبعدعصرالنھضةصارتتعدلؽاتوآدابا

اللؽاتهًتٌنٌة.وهذهالة،وأدب،وعلمعوضاعناللؽةالحٌثبدأتتستعملكلؽاتثقاف

وا واإلالفرنسٌة سوٌسراإلٌطالٌة لھجات من والرومانسٌة اختٌارسبانٌة، سبب أما .

بٌنتارٌخھموأدبھموثقافتھمالقومٌةالمعارضةهبھمفھواذالرومانسٌٌنهذهالكلمةعنوانام

هابماالمسٌطرةالقدٌمةوالالتٌنٌةاإلؼرٌقٌةوالثقافةواألدبأيالرومانسٌةوبٌنالتارٌخ

 . (1). منأصولوقواعداستنبطمنھا

:البداية والنشأة

: "الغرب دعن 1 :-

سادالمذهبالكالسٌكًأوربامنذالقرنالتاسععشرحّتىأواخرالقرنالثامنعشر،

ثم التًخلفته، المذاهبباألدبٌة مذهبمن بمثلھا ٌحظ لم األمد طوٌلة بسٌادة قام فتمتع

قرنالالمذهبالرومانتٌكًعلىأنقاضه،علىٌداألدباءوالفالسفةمندعاةالتجدٌدطوال

الرومانتٌكٌٌنالخلص الطرٌقأمام فمھدوا فًالنصؾالثانًمنه، وخاصة الثامنعشر،

فٌمابعد،وكانتهذهالحمالتفًجملتھاموجھةإلىالكالسٌكٌةفًمبادئھاالفرنسٌة،إذ





                                                           
المصطلحاتالعربٌةفًاللّؽةواألدب،مكتبةرٌاضالصلح،:(1 معجم كاملالمھندس: مجديوهبة،

 .966،ص6،9651لبنان،ط -بٌروت
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اآلدابكانتهذهالمبادئأوضحماتكونفًاألدبالفرنسًومنفرنساانتشرتإلىأكثر

 .(1)"ةاألوربٌ

ذلك" ٌتضح كما الكالسٌكٌة للمبادئ معارضة جملتھا فً الرومانتٌكٌة كانت

ولھذا المطلق، السلطان العقل كان الكالسٌكً األدب ففً العامة، أسسھا فً بمقارنتھا

الخضوع كّل خاضعة كانت الكالسٌكٌة والمشاعر العواطؾ عقلً...، أدب بؤّنه وصؾ

ٌكنلٌدعمكانا فكانتالخواطرتمرفًمجالللعقلالّذيلم  لجموعالعاطفةوجٌشانھا

 (2) . ةالتفكٌرلتصفىوتھذبحّتىتخرجمنطقٌةهادفةؼٌرمشبوه

 :عند العرب-20

لقدشھدالقرنالثامنعشرتؽٌٌراكبٌرافًاألفكاراألوربٌة،وشھدزوالاإلقطاع"

الحٌاةالعامةوتطلعتإلىتؽٌٌروبداٌةالتحولالصناعً،وقدبرزتالطبقةالوسطىفً

لٌسمجرد بالرومانسٌة إلى االتجاه كان هنا ومن مصالحھا لرعاٌة االجتماعٌة القوانٌن

تعبٌرعنمذهبأدبً،بلهًتعبٌرعننظاماجتماعًوموقؾثقافًعام،وهًمرتبطة

المساواةمنالتحرروالعدلواإلخاءو9456بمبادئالثورةالفرنسٌةعام
(3). 

بلتتعدىذلكإلى" اللتجرؾاألدبفًتٌارها، تمتد واضحة فلسفٌة نزعة نجد

القرنوفًالقرنالتاسععشر،تظھر البحوثالذوقٌةالجمالٌةالصرؾ،ومنذأواخرهذا

الرومانتٌكٌةوتنتشر،وكانبعضالنقادٌصفھابؤّنھا)مرضالعصر(وهومرضلمٌتؤثر

.ابعاعاماللعصركلهبهاألدبوحده،بلكانط

                                                           
بولفانتٌؽٌم:الرومانسٌةفًاألدباألوربً،تر:صباحالجھٌم،منشوراتوزارةالثقافةواإلرشاد: (1

 . 64ص،9659جط(،.)د9659القومً،دمشق،
 .26-25ص،9،ج9640دط،نھضةمصرللطباعةوالنشر،مصر،محمدؼنٌمًهالل:الرومانتٌكٌة،:(2
،المكتبالجامع9ًعبدالعاطًشلبً:فنوناألدبالحدٌث)بٌناألدبالؽربًواألدبالعربً(،ط:(3

 .24،ص6222الحدٌث،اإلسكندرٌة،



بوالقاسمالشابً(الفصلاألول:.................................وصؾخارجًللكتاب)أ
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وعناألدبالرومانتٌكًبوصفهأدبالعاطفةوالخٌالوالتحررالوجدانً،والفرار"

ٌمثل واألدبالرومانتٌكً لألدب، التقلٌدٌة الفنٌة األصول ربقة والتخلصمن الواقع من

(1)." .روح"الثورةوالتمردواالنطالقوالحرٌة"


ًالؽربتؤثٌراعنٌفاعلىاألدباءوالّنقادالعربوقدأثرتالحركةالرومانسٌةف  " 

منالقرنالعشرٌن،وكانتمدرسةالمھاجراألمرٌكٌةسبقالمدارسإلىل فًالربعاألو

التؤثربالرومانسٌةواتخاذهامذهباأدبٌاتؽٌربهالوجهالتقلٌديالسائدفًالشعرالعربً،وقد

وا الطبٌعة إلى بالعودة المدرسة هذه التقالٌدنادت على والثورة المدنٌة حٌاة من لنفور

الحنٌن ومشاعر واأللم والكآبة العاطفٌة، والنزعة الصوفٌة الرموز وؼمرتھا والشرائع،

والجزالة اللّؽوي القالب وحطمت الشكل، دون بالمضمون االهتمام إلى ودعت الطاؼً،

."المؤثورة
(2) . 

 

 

 

 

 

                                                           
 .02،ص6،6224 لفكرالعربً،القاهرة،طعزالدٌنإسماعٌل:األدبوفنونه)دراسةونقد(،دارا :(1
 .92ص،6طعبدالعاطًشلبً:فنوناألدبالحدٌث)بٌناألدبالؽربًواألدبالعربً(، :(2
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 بيالقاسم الشا بيالفنية الرومانسية الشعرية عند أ لخصائصا المبحث الثالث :

 : التجربة الشعرية 

التً وبالظروؾالطبٌعٌة ، االجتماعٌة بالحٌاة تؤثره مع الشاعر بؤن الشابً ٌإمن

تحٌطبه،وبعاملهالذيٌجولفٌه،الٌستطٌعأنٌعبرعنذلككلهبشعرصادق،إالإذاشعر

بحق فالشاعرالبالمعاناة ٌجري" وصدرفًذلكعنإحساسمرهقوتمثٌلواعبكلما ،

ٌستطٌعأنٌخبرعننفسهالتًبٌنجنبٌه،ومافًهذاالعالممنسحرولذةوألم،وماخلقته

منفن،ورأىودٌن،ولكنهحٌنٌتحدثإلٌنابذلكفًاثارةالٌتحدثفٌهإالبعدأناإلنسانٌة

وٌتوهجفًحٌاتهوٌتضرعبؤضواءنفسهالمشرقة،فتبرزأثارهللدنٌاموسومةٌحٌافًقلبه،

بوسمة،ومطبوعةبطابعهالذيالٌزول
(1). 



بعبقرٌته اإلشادة و الشابً تمجٌد العربعلى والنقاد األدباء من الكثٌر  أتفق لقد

ظرٌةأوٌتفقفًوالشكأناإلنسانمھمابلػمنالعبقرٌةوالنبوغ،الٌمكنأنٌصوغن

التًصقلتالشابً هًالمإثراتالعامة فما وباإلنسانٌة القومٌة إال ، اختراع عن ذهنه

ة؟واجٌببؤنتجربةالشابًقدتؤثرتبماٌلً:وتجربتهالشعرٌ

 

 

 

 

                                                           
 . 44ص 1934، 01أحمد زكي أبو شادي ، األدب العربي في العصر الحاضر ، ط :(1
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 :  تأثره باألدب العربي القديم -10

نشؤالشابًفًأسرةمحافظة،فكانأبوهعالمامنعلماءاألزهرتظممكتبتهالعدٌد

منالكتبالدٌنٌةواألدبٌةالتًكانتمدرستهاألولىثمانتقلبعدذلكإلىجامعالزٌتونة

منالثقافةالعربٌةفًتونس،وفٌهتلقىعلومهوثقافته،والحبعلىدراسة وهوَمْعَقْل

العدٌدمنأمھاتالكتبالعربٌةفؤمدتهبحصٌلةلؽوٌة،وساعدتهعلىإشراؾأسلوبه
(1)

.



 تأثره بمدرسة الديوان :  -20

،معأنالشابًكانٌجھلاللؽاتاألجنبٌة، ترجممنھا ما ألحعلىقراءة إالأنه

""وأٌضا"ديموسى"أعالماألدبالعربًفًمصرأمثال"العقاد"و"إبراهٌمناجً

هوجو"وؼٌرهم،وكانلقراءتههذهأبعداألثرفًتجربتهالشعرٌةبلأنهتحٌزلھإالءو

راءالعربٌةالعدٌدمنالمقارناتأتخذهمفًكثٌرمنالحاالتقدوةلهوعقدبٌنھموبٌنشع

.

ٌختلؾوتؤثرهبمدرسةالدٌوانواضحكلالوضوحمنخاللمفھومهللشعرفھوال

(2.)كثٌراعنمفھومهلدىالعقاد

 

: تأثره بجماعة أبولو  –20   

و القاسم الشابي مباشرا بجماعة أبولو تمك المدرسة األدبية التي أسسيا الدكتور بتأثر أ      

م ، وتمتاز المدرسة بدعوتيا لمجديد لما نسب 0321أحمد زكي أبو شادي في سبتمبر 
                                                           

 .36،35ص ، 1961، 1لشابي وصداه في الشرق ، طاآثار   ،أبو قاسم محمد كروا :(1
 ..39المرجع نفسو ، ص :(2
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ووجد فييا ما يروي  ظمئو في  –أبولو  –التي لطالما قرأ مجمتيا الشابي إلى ىذه المدرسة 

لو ىذه المجمة بعضا من قصائده قبل أن ينتسب إلى عضويتيا تطمعو نحوى الجديد ونشرت 

، فيقول عن إشراكو فييا رسالة بعثيا إلى صديقو محمد الحيموي " أما عالقتي أنا بأبولو فقد 

حدثتك في رسالتي السابقة ، بأنني وجيت ليا قصيدتين ، ومعموم االشتراك وطمبت من 

د عمي كتاب منو بعد ذلك وطيتو معموم وقد ور صاحبيا أن يوجو إلي االعداد منيا ، 

االشتراك نفسو قائال " أنو يستسمحني عذرا في ارباعو ألن المجمد نوجو إلى ميدية خالصة 

وصحبتو فييا ورفة مطبوعة فييا طمب العضوية لجمعية ابولو وطمب مني تعمرييا و 

 ع  شعريارجاعيا حتى يضمن اسمى في ثبت اعضائيا كما طمب صورتي لتنشر بالمجمة م

األولى من  اإلعدادنسخة من ديوان لو اسمو " أشعة وضالل " ووجو ألي  إلىكما اىدي 

  (1)."  المجمة 

نشرهمنشعرهفًمجلةأبولوأربععشرة     توفًالشابًكانمجموعما وعندما

قصٌده،وثالثمقطوعاتكانآخرهاقصٌدة"إرادةالحٌاة"و"نشٌدالّجبار".

العربٌة منقراءة إلىالعدٌد أكبراألثرفًتعرؾأبًالقاسم الجماعة وكانلھذه

ممنٌقرونمجلتھم.

عبدالمنعمخفاجً،أنتؤثرالشابًبھذهالمدرسةكانواضحاوٌرىالدكتورمحمد

ومطلعھا:فًشعرهإذأخذفكرةقصٌدةأبًشادي"عروسالمؤتم"

                                                           
 48،ص  1967،،ج2 ،1لبنان ، ط ،خميفة محمد التميسي ، الشابي وجبران ، دار الثقافة ، بيروت :(1
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فًالخفاءوفًالَجَھْروفًالمْھَجربؤَؼانًالَظالمُعذبَتأنَت
(1)



 تأثره بجماعة المهجر -20

أكب الشابي عمى دراسة األدب الميجري ، وتأثره بو أيضا ، فأنت تممس عنده النقد         

والحدب عمى االنسانية المعذبة ، والسخرية من الحياة الراكدة ، وىذه أىم ما امتازت  عالالذ

يرى بعض الدارسين  أن تأثر الشابي  بجبران كان واضحا حتى أن  .بو المدرسة الميجرية 

األستاذ خميفة محمد التميسي ألف كتاب عنوانو الشابي وجبران واستشيد بالعديد من 

  .بت تأثير الشابي بجبرانالنصوص لكل منيما ليث

 

:فيرى أن ثورة الشابي عمى شعبيا الذي يراه غير جدير بالحياة فيقول      

 ٌُِبٌُدهاوُتِبٌُدهْ أنتداء بؤَْهل  لسَتٌاشٌُخللحٌاة

لقداعتنقالشاعرالنزعةالرومانسٌةلٌقٌنهأن:"الشعرهوولٌدالخصامفًالّنفس        

 والندموالوجود، األلم السواد، ظّل علٌھا المترامً المتولٌة والّسعادة المتداعً الخٌر

والحركةالعجٌبةالتًتلدالحٌاةوالموتفًآنمعا،لؽزالحٌاةوأحداثھا،الّداءوالٌتم،هذه

ٌُنسجمنھاكفنالحٌاةوهًجمٌعابواعثالشعرالخالد  (2)"الخٌوطالسوداءالتً

                                                           
محمد عبد المنعم خفاجي ، دراسات في األدب العربي الحديث ومدارسو الحمقة األولى ، دار المحمدية  :(1

 .285ص ، 1ج ،1طالقاىرة ،،باألزىر 
ج: (2 والموت، الحٌاة شاعر الشابً، القاسم أبو الحاوي: لبنان،1إٌلٌا بٌروت، الكتاباللبنانً، دار ،

 .13،ص1792
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لواقعهوواقعأّمته،فقدآلمتهحالةالبإسالتًلذلكفقد انعكاسا جاءتأشعارهكلّھا

الشعر سٌؾ فشحذ الؽاشم، الفرنسً االستعمار هذا بسبب العٌن، رأي ٌومٌا ٌراها

الستنھاضالھمموبثالوعًالوطنً،ٌقولفًقصٌدةٌاابنأمً
 "

 ماهِــحىفًسرالضُحّراكنوٌم**وٌَؾالّنسَــطَــــــاكَُخلْقتطلٌق 

ً وَاءَاشَمَ**وتـــشدوبِعتَناندفٌَّرأٌْالـــــــــــــــطَكَتؽّردَ اإللهِح

(1)تعـــــــــــُمبالّنورأّنًتراهُ**وَرودالّصباحِوَنٌَْحبَتمـــــــــــــرَوَ

ٌّةالمنشودةمنالطبٌعة، التًهًمنبعالٌنضبلقداستّمدالشاعرقرائنالحر

معٌنهللشعراإلنسانً،فالحرٌةهًقانونهذاالوجودتتنّفسفًروحالّنسٌمولمعانالّنور

الحرٌة،لكّنهالٌبّدلهبؤفكارصرٌحة وحرٌةالطٌورفًطٌرانھاومرحھا،إّنهٌقّررمبدأ

:مباشرة،بلٌؽمرهبمشاهدطبٌعٌةلذلكاستعانبخاصٌة

اللّفظ:* اإليحاء في 

المشّعة والكلمة معانٌه بتعّدد موحٌا الصورة فً عنده اللّفظ الشاعر جعل

العمٌقة،فًكلمكان،ألّنكثرةالمعانًفًالكلمةالواحدةتكتبللقصٌدة ترسلخٌوطھا

ٌّةمتجّددة،تجدموقعاحسنامنكّلقارئلٌفّسرهاحسبمرجعٌتهالفكر ٌة،الخلودوتبقىح

"نفسٌة الشابً: عند اللّفظة المعنألن إطار عنھا سقط بھا ىحدسٌة وأحدقت المحّدد

عبرالتداولوالممارسةوهًفًمعظمھا التًتواكبھا الذكرٌاتواإلٌحاءاتمنالسورة

ألفاظشعرٌة
 (2) . 

 
                                                           

 .926،ص6222،بٌروت،لبنان،1أبوالقاسمالشابً:الدٌوان،دارالكتبالعلمٌة،ط : (1

 29إٌلٌاالحاوي:أبوالقاسمالشابًشاعرالحٌاةوالموت،ص: (2
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 :أغراض شعره

منتؤملفًالذاتت ٌتبعھا فًالوجدانٌاتوما والوجود.وكاندورأؼراضشعره

وطائفةلمھجرموقفهكانٌقتربمنموقؾأدباءاعازفاعنالشعرالتقلٌديمنذالبدء.و

إلىسبٌلالحٌاةالؽربٌةالمشرقمنأدباء عنالحٌاةالشرقٌة.وكانواالبتعادالذٌنسعوا

  .نشعرههوتعبٌرعنشعورهأٌردد

 

والزنبقةا       والؽابة ووصؾ الوجود فً التدبر على دٌوانه فً أؼراضه قتصرت

  .واألمومةوالحبهللاوالموتوالكآبةوالطفولةووالمساءوالطٌوروالخرٌؾ

الالوطنٌةفًشعرهلمتنلحظھاكمانالتالوجدانٌةإذلمٌھتمبھاإأماالناحٌة

.بطرٌقةثانوٌة

أمامعانٌهفإنھاتتدفقحتىتفٌضأحٌاناعناللفظذلكإنالشاعرقداكتفىبعدد

درجةإالمراراحتىأصبحالتردٌدمماالوجدانٌةومنثمكررهاالموضوعاتمعٌنمن

 (1) .قصائدالدٌوان تجعلالقارئٌخلطبٌن

 

 : الشعر الوطني . أ

عاٌشالشعرفًالمؽربالعربً،واقعااستعمارٌامتؤزماتطلبرّدةفعلمعادٌةلقد

منقبلالشعراء،الذٌناهتموابالثورة،والشابًواحدمنالثائرٌنعلىهذاالمستعمر،إذ

 .الحٌاةإرادةٌقولفًقصٌدة

ْؼُة ٌىياً أساَد انحٍاجَ  ٌْ ٌَْسرَجٍَة **    إِرا انشَّ  انقذسْ فال تُذَّ أ
                                                           

 .61، ص م 1994 1الخيال الشعري عند العرب ، دار المغرب العربي تونس، ط،أبو القاسم الشابي  :(1
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ٌْ ٌــوال تُ  ٍِْم أ َُْكِسشْ ــهــذَّ نــوال تُ   هً   **ــُجـــذَّ نهَّ  قٍِذ أٌ ٌَ

َش ف   وَيٍ نى ٌؼاَْقهُ َشْىُق انحٍاِج  ** ها واََذثَشْ ــً جَ ــذَثَخَّ  ىِّ

ٍْ نى ذَُشْقهُ انحٍاجُ    ًَ  َؼِح انَؼَذِو انًُرصشْ ــفْ ــ**  يٍ صَ  فىٌٌم ن

ًَ انكائُاُخ    سرَرِشْ ـــذَّثًَُ سوحُ ـــ**   وح  كزنك قانْد ن ًُ ها ان
 (1)

 

بالنّضال المستعمر من التحرر علىضرورة المقطوعة حرصالشابًفًهذه لقد

 .والجھادوالكفاحواإلرادةواستشراؾؼدأفضلمنأجلالعٌشفًكنؾالحرٌة

   : الغزل ب.

أنأدرككٌانهالشعريللمرأة،وحّتىآخرلحظةفًحٌاته،والؼروالشابًمنذؼّنى

الؽرضما فًهذا وٌخطبشعره وخٌاالته ٌعٌشبؤحالمه شاعررومانسً فًذلكفھو

 .ٌرتاحإلٌه،ٌقولفًقصٌدتهصلواتفًهٌكلالحب

 الـــــــجدٌدِكالصباحِولةكاألحـــــــــــال**مكاللّحنِــطفــكالتِــأنعذبة 

دِــولٌــالــامِكابتســـــــكـالوردِـ**راءِــمْــلٌلةالقـــكالكالسماءالضـحوكِ

لود ــأمم ـــــــنعّـــــــــــمباب ـــ**وشــــــــــــــــــــمال وجَامنوداعة ٌالھَ

ٌدِــــــعٌدالبعـــنامسًالسَـــمماقــــــــــد**ماتًَفإاديِــتحٌٌنفأنتِ

دودِــالمجدِھْـًعـــاتـــــالشىفــــً**مَــروحــــــفًخرائبٌِدٌنَوتشِ

ٌدناءرّبالقصِإلــــــــــــــهالؽَدؼّنا**كَاشـــــــــــــــــٌْاألنَأنشودة أنتِ
(2) 
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تعك والصفاء، والطھارة الخٌال منصنع األبٌاتهً فًهذه ٌحّبھا التً فالمرأة

صورةامرأةشفافةرقٌقةتجتمعفٌھاالصورالمادٌةبالصورالروحٌة،ألّنحساسٌةالشابً

ٌّزافًدٌوانهأؼانًالحٌاة،ولھذاكانت قوٌة،اتحدتمعالخلقالشعريلتعطٌناأدبامتم

األ شعره داخلسمة هاما عنصرا الحّب ٌشكل إذ القوٌة، والعاطفة الوجدانٌة ساسٌة،

جعل ما وهذا متواصلة، أحزانا له وقدشكلالحّب حبٌبته الذيفقد كٌؾالوهو شعره،

اتصاالحمٌمٌا ٌّتصلبالطبٌعة خٌاالرومانسٌا الشابًٌبقىفًذاته الخٌالالشعريعند

  (1).لطبٌعةلٌسموبالحّبإلىمدارجالعارفٌنتتشابكفٌهحدودالحبوالجمالوا

:الطبيعةجـ.    

         
لمٌكنمقصوداالطبٌعةعندالشابًلھاحٌزبارزفًدٌوانهرؼمأنوصؾالطبٌعة

بٌنهرؼبةوإنمالذاته فًالربط الشخصٌةالشاعر أحواله وبٌن فً، تنقله ذلكبفضل

وأم أبٌه بسببوظٌفة مختلفة الرومانطٌقًوكونهالذاتٌةاضهرأماكن الشعر نحو متجھا

فً للطبٌعة وتجلىحبه بالطبٌعة، التقلٌدٌةصارالشابًٌھتم عنفنونالشعر وانصرافه

قصائده.فتظلفكرةالطبٌعةمھٌمنةعلٌهحتىفًآخرسنواتعمره.وبدأحبالعٌشفً

فًالذيحملقضٌتهشعبهمومهالؽاباتوالجبالبعٌداعنالناسمتفردابنفسهوتاركا

.مطلعشبابه
   (2)  

ُالصَّبلَـأَقْ اِعَسهحٌاةِــللؽنًِّــٌُْبحُــ  النَّ

بى  الماِئَسهْالُؽصونِِظلِّفًَتحلمُوالرُّ

با هورِأَوراقَُتْرِقصُوالصَّ  الٌابَسهْالزُّ

امَسهْالِفجاجِِتْلكَفًالنُّورَوَتھادى  الدَّ
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ْبحُأَقبلَ  اهْــھَــبَقَــاألُفٌْمألُجمٌال الصُّ

ى هرُفَتَمطَّ رُالزَّ ٌْ  مٌاهْــالوأَمواجُوالطَّ

ًُّالعالماقَــأَفدْــَق لحٌاهْـلىــَّوَؼنالح
 (1).

 : والموتد ـ األسى 

إذاقرأتأشعارالشابًكلّھا،وجدتھاتقطرحزناوأسىوهذامادفعهإلىتصوٌر 

تشاإمهواإلكثارمنالصورالقائمة،وٌكفًدلٌالعناوٌنالقصائد)منوراءالظالم،مؤتم

المساء األحزان، أؼنٌة التائھة، األشواق الدموع، السآمة، المجھولة، الكآبة الحب،

 .(...الحزٌن

تمنىالموتعندماوصلإلىطرٌقمسدود،فرسالةالشابًالمثلىوالسامٌة،لمتجد    

الشعبٌناملھ فًسباتعمٌق،ٌطبقعلٌهالجھلمنكلاصدىفًأرضالواقع،ألّن

 جانبمضاؾإلٌهالمرضوالٌؤس،ٌقولفًقصٌدتهإلىالموت:

 

 

 

ىُو انفَ ــًــن      **      ْىِخ فانًىُخ جاٌو َسِوي  ــًَ ــى انـإن ًُ أَْذهُ ُس ًَ  الجْ ــٍْ أَْظ

ًِ ـــشاٍو إِرا يَ ــَد تــــسْ ــونَ  ًَ      **     ْئ ــا ظَ اخْ ـيٍ انًُثِغ انؼْزِب قثَم ان ًَ 

هــذَّيُغ إالَّ شــا انــًـــف ٌُ إالَّ ِغَزاُء انــوي *    *   ىسِ ــشاُب انذُّ  َحٍَاجْ ــا انحز

 اَِه انَكائُاخْ ــضــاُو تأَحــَُ ـــذَ      **   ٍشٌ ــٌذ َوثــىُخ يهـــْىِخ فانًــَ إنى انً

ْىِخ إٌ ًَ  هٍَك َسثٍَم انسَّالوْ ــذَّْخ ػـــوسَ      **    حاَصَشْذَك انُخطىبُ  إنى ان

 اَع انظَّالوْ ـــى وقَُِ ــِسداَء األَس      **   ٍَاجُ ــَ ُُْضى انحــِى انًىِخ ذَ ــفً ػانــف

 فٍُض ػهى َوْجِهها اإِلْترِساوْ ــٌَ       **    حً ــضَّ ـــــْد غَ ــهِقَ ــًا خُ ــثذو كـــوذ
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 هٍها قُهُىُب األََاوْ ــى ػــفــهــوذ    **    ىدِ ــُخهــالَل انـــها ظِ ــهٍــُذ ػــؼٍـــذُ 

 (1) َىدٌغْ ـــٍها ضٍاُء انسًَّاِء انـــفـــف  **     هــَش أػًاقــــخْ ـــْىِخ ال ذَ ـَ إنى انً



نكتفًلقدكتبالشابًفًهذهاألؼراضالشعرٌةالتًأوردناهاوفًأؼراضأخرى

الوصؾخاصةوصؾ ومنھا: جاءتمتداخلةمناألؼراضالمذكورة فقطوأّنھا بذكرها

أفكار حوى الذي الفلسفً الشعري وكذلك الالّمستقرة النفسٌة بالحالة الممزوج الطبٌعة

 .وتؤمالتالشاعرفًالحٌاة
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 : وصف داخمي لكتاب " أبو القاسم الشابي "  الثانيالفصل 

 

  قراءة في كتاب المبحث األول: 

 :في مرآة معاصريه لشابياالمبحث الثاني: 

نقد الكتاب . :المبحث الثالث
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  قراءة في كتاب المبحث األول:

 الجانب الشكلي ) الخارجي( :/ 22
ًحٌاتهوشعرهلشابّأبوالقاسماعنوانالكتاب: .9

المإلؾ:ٌوسؾعطاالطرٌفً .6

األولىالطبعة: .0

م23/20/6226سنةالطبعة: .1

شعراءأعالم :السلسلة ألهلٌةللنشروالتوزٌعدارالنشر: .2

األردنبلدالنشر: .3

 صفحة 344عددالصفحات: .4

 متوسطحجمالكتاب: .5

 سم.6سم،االرتفاع:94سم،العرض:6142:الطولمسطرته: .6

:صورةالواجھةاألمامٌةللكتاب .92

 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=series&entry=%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=series&entry=%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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(الجانب العلمي ) الداخلي  -20



 أبوالقاسمالشاّبًحٌاتهوشعرهعنوان الكتاب:. 

 

 :الكتابٌجمعبٌندفتٌهجوانبمتعددةمنحٌاةأبًالقاسمموضوع الكتاب

الشابًوبٌئتهوشعرهوالمجتمعالذيعاشفٌه،والدراساتالتًأجرٌتحوله

 والتعرؾعلىآثاره.

 

 

 : فصول الكتاب 

القاسمالشابًوبٌئتهوشعرهوالمجتمعالذيحٌاةأبً:حٌاةالشاعرالقسم األول :     

عاشفٌهودراستهوثقافتهورحالتهمعوالدهفًأرجاءتونسثممرضهإلىوفاتهوخالل

ذلكبٌنالمإثراتفًحٌاتهوشخصٌته،كماعرجعلىفنونهوأؼراضهوإلىالصورة

عرٌتهوخصائصهالفنٌة.الفنٌةفًشعرهوفلسفتهفًحٌاته،ثموضحمذهبهاألدبً،وشا

القسم الثاني     أبًالقاسممنأشعارمجموعةجمع:قصائدالشابًوروائعه:

 .ورتبتھاحسبالترتٌبالزمنًلنظمھاالشابً
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  : مصادر الكتاب ومراجعه 

:ومتعددةمراجعمتنوعةعلىهذاهفًكتابعطاالطرٌفًٌوسؾوقداعتمد

،الخٌالالشعريعندالعرب،الشركةالقومٌةللتوزٌع،تونسأبوالقاسمالشابً .9

9639. 

 .1،9656أبوالقاسممحمدكرو،كفاحالشابً،الدار،دمشق،ط .6

 .9651أبوالقاسممحمدكرو،دراساتعنالشابً،الدارالعربٌة،لٌبٌا .0

 بٌروت.أبوالقاسممحمدكرو،الشابًحٌاتهوشعره،دارمكتبةالحٌاة، .1

 أحمدقٌش،تارٌخالعربالحدٌث،دارالجٌلبٌروت. .2

،9،دارالجٌل،ط6د.أمٌلأ.كبا،مداخلةوتحقٌق،دٌوانأبًالقاسمالشابً،مجلد .3

9664. 

 .9646إٌلٌاالحاوي،أبوالقاسمالشابًشاعرالحٌاةوالموت،دارالكتاباللبنانً، .4

 .9،9654بًفًدٌوانه،دارالفكر،طحلمًمحمدعبدالھادي،معالشا .5

رجاءالنقاش،أبوالقاسمالشابًشاعرالحبوالثورة،المإسسةالعربٌة،بٌروت، .6

9642. 

 .9،9650رٌتاعلً،أبوالقاسمالشابً،المإسسةالعربٌة،ط .92

 .9640عبداللطٌؾشرارة،الشابًدراسةتحلٌلٌة،داربٌروت، .99

ٌل،دراسةوتقدٌم،دٌوانأبوالقاسمالشابً،دارالعودة،د.عزالدٌنإسماع .96

 .9646،بٌروت

،0د.عمرفروخ،الشابًشاعرالحبوالحٌاة،دارالعلمللمالٌٌن،بٌروت،ط .90

9652. 

 .9651مدحتسعدالجبار،الصورةالشعرٌةعندالشابً،الدارالعربٌةلٌبٌا، .91

،دٌوانأبوالقاسمالشابً،دارمصرللطباعة،محمداألمٌنالشابً،أؼانًالحٌاة .92

9622. 

محمدعبدالؽنًالمصري،دراساتأدبٌةفًالشعرالعربًالحدٌث،دارالفرقان .93

،9651.
 (1) 
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 د.محمدؼنٌمًهالل،النقداألدبًالحدٌث،دارنھضةمصر،القاهرة. .94

 .1،9641للمالٌٌن،بٌروتطنازكالمالئكة،قضاٌاالشعرالمعاصر،دارالعلم .95

 .9646د.ٌوسؾبكار،بناءالقصٌدةالعربٌة،دارالثقافة،القاهرة، .96

ٌوسؾعطاالطرٌفً،شعراءالعرب،المؽربواألندلس،داراألهلٌة،األردن .62

6224.
 (1) 



 : مقدمة الكتاب 

حٌاتهوشعرهموضوع البحث :  - ًّ  .أبوالقاسمالشاب

أبوالقاسمالشابً؟وماهًبٌئتهوشعرهوالمجتمعالذيعاشفٌهمنهوالمشكلة :  -

 ،والدراساتالتًأجرٌتحولهوالتعرؾعلىآثاره.

كلواحدتخصصفًالدراساتالسابقة وجدالمإلؾبؤن دوافع كتابة الكتاب  : -

 معٌن.جانب

بمتعددةالقارئبحاجةإلىكتابٌجمعبٌندفتٌهجوانبؤنٌرىأهداف البحث : -

منحٌاةأبًالقاسموبٌئتهوشعرهوالمجتمعالذيعاشفٌه،والدراساتالتًأجرٌت

 حولهوالتعرؾعلىآثاره

 .إحٌاءشعرأبًالقاسمالشابًأهمية البحث : -

 .التحلٌلًالوصفًالمنهج المتبع :  -



  الكتاب  خاتمة: 

عطىالطرٌفًبذكرقصائدأبوالتوجدخاتمةفًالكتابحٌثاكتفىالمإلؾٌوسؾ

.القاسمالشابًحسبتسلسلھاالزمنً
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  الكاتب لغة : 

قرٌبةمنقلوبالذيٌصؾبوضوحمحتواهسھلةوواضحةتبدأمنالعنوان         

 القراءبعٌدةعنالتعقٌدات،خاصةوأنالكتابألبًالقاسمالشابًحٌاتهوشعره.

  أسلوب الكاتب: 

بأدبًٌمزجبٌناألسلوبالخبريواألسلوباإلنشائً،كماستعانبالصورأسلو

الطرٌفً أنٌوسؾعطا كما الخٌال، ٌسرحفٌھا المتلقًإلىأجواء التًتنقل واألخٌلة

 ، الشابً القاسم أبو الشاعر اتجاه وأحاسٌسه ومشاعره عواطفه عن وظؾبعضوٌعبر

 وألفاظفصٌحة ، المحسناتالبدٌعٌة ، الشابًولشعره لمكانة مناسبة خالًمنو كتابه

 المصطلحاتالعلمٌةواألرقام.

فؤسلوبالكاتبهناٌمزجبٌنالفكروالعاطفة،وهدفهالتؤثٌرواإلقناعمعا.

وشخصٌتهبارزةوذاتٌةخاصةفًالقسماألولمنهكونهكانمعجبابشعرهوشخصٌته

وفقدانحبٌبته،أمافًالفصلالثانًظھرتكونهمعجباوإصرارهومتعاطفامعمرضه

بشعرهوٌظھرذلكجلٌافًمحاولتهجمعأشعرهوترتٌبھاترتٌبزمنٌا.

 ترتيب الكاتب: 

وشخصٌته الشابً القاسم ابو بتعرٌؾ البداٌة فً بدأ حٌث متسلسلة سھلة الكاتب افكار

 ومرضهوانتاجهالشعريحسبالتسلسلالزمنً.

  التكرار: 

تكرارا ٌحدثالكاتبٌكرركثٌرااسمابوالقاسمالشابًوالضمٌرالؽائبالذيٌعودعلٌه

هزةأوقشعرٌرةشعورٌةلدىالمتلقً،للتنبٌهعلىحالةشعورٌةمعٌنة،أولتوكٌدالذات،

وتضخٌمھافًبعضالسٌاقاتالتًتتطلبذلككـالفخر
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 أهمية وقيمة الكتاب : 



 .بوالقاسمالشابًوشعرهأأداةلحفظحٌاة -29



ٌّةهائلةمنالكلماتوالمصطلحات:بنك الكلمات -26 ،فھوٌثريكتابٌمّدالقارئبكّم

أكثرحصلعلىمصطلحاتوتعابٌرهذاالكتابالملكاتاللّؽوٌة،فكلّماقرأالشخص

 .وجملجدٌدة

فِز للخيال -20 ُمحَّ : الفرد لخٌال الكتابُمحفزا  جملٌُعّد القارئمن ٌقرأه ما خالل من

ٌّةفًالنھاٌةالككلمات،والتًستصٌرمعمرورالوقت ستتشكلفًدماؼهكصورح

 .أكثرإبھارا 

 

فھو:المعرفة والثقافة -04 ، شعره و الشابً حٌاة عن ماٌجھله على القارئ ٌحصل

 .مصدرالتعلٌماألولأليكان

فًالكتابٌستطٌعالقارئلقاءأبو: الزمنبابو القاسم الشابي عبر فرصة للقاء -50

القاسمالشابًفًشتىاألمانواألزمنة،فٌتعرؾعلىحٌاتهالشخصٌةوافكارهوشعره،

 .ببعدالمسافاتواألزمنةالقارئٌُحسُّوأهمانجازاتهفال

إالانه،الكتابٌمنحقوةللقارئلٌستمرفًحٌاته،فبرؼممنمرضهوعجزه:القوة-20

 ٌكتبالشعرومتمسكبالحٌاة.كان

 

وتحاربموّجه سلوكّي أخالقّي:  - 50 ٌّئة، الس القٌم وُتنبذ الّجٌدة، القٌم تؽّزز بالكتب

ٌّة ٌُدعمالخٌر،فالكتبطرٌقةسھلةلنبذالكذب،وتعنٌؾمنٌفّكرباألذ  .الشرور،و

علىأنٌصاحبهفً:كتابٌوسؾعطاالطرٌفًأفضلصدٌققادرأفضل صديق  -50

 كلمكانوزمان،ولنٌندمعلىوقتقضاهفًقراءةكتابمھماكانرأٌهبه.
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 :في مرآة معاصريه لشابياالمبحث الثاني : 

فًكنخلةشامخاموته،بعدحٌاالشابًالقاسمأبوالتونسًالشاعرظل

فًالجمٌعأذهانفًراسخابقًكمارأسهمسقطالتونسً،الجرٌدمنطقةربوع

وعبقرٌةاعتبارهٌمكنبماومختلؾفنًبحسشعرهتمٌزفقدخارجھاوتونس

نصوصاللبشرٌةتركالرجلعمرمنجداوجٌزظرؾففًاستثنائٌن،نبوؼا

أنشانهمنربقكلعنبعٌداوالحبوالحٌاةالحرٌةالىوتدعوبالخلودتضوع

 .االفواهٌكمم

والٌبابمساحاتالخضراءبؤؼصانھاتؽطًالظلوارفةشجرةالشابًظل

واحدةحقٌقةقولمنالبدكاناذاو…ركنكلفًالفواحأرٌجھاتنثروالقحط

القرنخاللالعربًالشعرفًاستثناءانهفًالمتمثلةتلكفإنھاالرجلٌخصفٌما

باتوالعولمةسحبوؼمرتهالتحدٌثرٌاحبهذهبتالذيالشعرهذا…العشرٌن

  …للتخرٌبلنقلأوللتجرٌببمخبرٌكونماأشبه

ثالثأزمنةإلىٌحملناأنالخالدتونسشاعرالشابًالقاسمابواستطاع

والخطٌرةمنعطفاتهوبؤزماتهالحاضروعبارته،عمقولؽتهبصفاءالماضً

 .المحٌرةأسئلتهبؽموضالمستقبل

إن…حجمهفًعبقرياالالثالثالفصولهذهٌجمعأنلسھلامنلٌسو

الرهٌبالحضورهذابمثلسٌبقًانهٌعلمٌكنلمكتبعندماالشابًالقاسمابا

فًخوالجهعنبصدقلٌعبرٌكتبكانأنماوالسنٌنعشراتإمتدادعلىصداحا

الباحثٌنوقادالنبوسعٌكنلموالمستعمرأوصالهفرقواألزماتتقاسمتهواقع

مداخلومخارجعنالبحثبؽٌةنصوصهٌقلبواأنإالالشابًالقاسمأبوشعرفً

حدودبٌنتصلالقراءاتوالتحالٌلفكانت…فعلهأمكنھمماأقصىذلكوجدٌدة

الشاعروالظروؾساعدتهالذيالشاعروالفطحلالشاعروالمجددالشاعر

والنبٌلةللقٌماالنتصارشاعروالمقاومةشاعروالحٌاةإرادةشاعروالعرفانً

ماوأطلقتالتًاأللقابمنمتعددةوطوٌلةقائمةوالمرهؾاإلحساسشاعر

 …تركهالذياألدبىاإلرثهذامنقلٌلعنلتعبرتزال
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 نرصدفًهذاالجانبمنهذهالدراسةبعضاراءالمثقفٌنالمعاصرٌنللشابًله

 : مكانةالرجلفًنفوسهإالءلتبٌٌن

 :حسن سيالة : يقول –

دبٌاوعبقرٌافذاكانمنتظرامنهلوادبالعربًعامةثكلتتونسبلاأل"

افًسماءاالدبالعربًالجدٌدبلدعامةقوٌة امتدتحٌاتهأنٌكونكوكباالمع 

بكًعلىشبابهترتكزعلٌھاالمدرسةالحدٌثةللشعرالعصري:ذلكهوالشاعرالم

.(1)"ابوالقاسمالشابً“
-

 :يقول  بدرة محمد 

عظممنأنٌوضععلىمائدةأفنالشابًفھوىلإٌستؼاٌتًالتعرضل"

رٌدالمقارنةبٌنهوبٌناالتشرٌحأوٌعرضعلىشعرهللفحصوالتحلٌل.كماأنًال

والتقلٌدأوهومخلوقنهنبعمستقلٌدفقوحدهبالاستئذانؼٌرهمنالشعراءأل

ٌناقتبسالجمالأوإستعارذلكالحسنأحدأنٌسالهمنجمٌلولدجمٌاللٌسأل

وأهممظھرللتجدٌدهوطرٌقتهالفنٌةفقدكانٌتوخىالبساطةمعمافٌه…البھٌج

تًعبارتهكالسٌؾالقاطعالذيٌھويفًخطمستقٌمبٌنماؤمنقوةومقدرةفات

نھمٌتسكعونفًالبھارجالبدٌعٌةوالمحسناتأمشعراءالعربٌةالمعروؾعنمعظ

عالمالٌاقوتالمنشورةعلىأاللفظٌة.فلمنعثرفًشعرابًالقاسمالشابًكلهعلى

بلالٌكادٌوجدفًشعره،رماحالزبرجدوالالزورقالفضًالمشحونبالعنبر

لفاظالظاهرةمماٌعنًباألكاؾواحدةللتشبٌهالھندسًالرخٌصومامثلالشابً

(2.)"نماٌكتبمنفٌضالروحإو
 

 

                                                           

 .35في مرآة معاصريو ، ص  الشابي ،أبو القاسم محمد كرو : (1
 .83المرجعنفسه،ص :(2
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  : مزيغ الصادق محمد : ستاذاأل -

جلأفٌهتقمصتفقدالخلودمنالبدٌعالنوعهذالىإٌطمعأنالشابًبمثلوخلٌق

والصناعةوالبالؼةبالنظمٌسمونهلمافٌھادخلالالتًالتلكالخالصةالشاعرٌةصفات

 .بالشعرهوولٌسشعراالكثٌرٌدعوهلماوالحظ

ٌخلقأنلهاتٌحإذفتناناوساحرامبدعافناناكانشاعرا،الشابًالقاسمابوكانجلأ"

ولونهالخاصة،البدٌعٌةصبؽتهلهعالمابرمته،كامالعالمانؽماتهومزٌجالفاظهكمٌاءمن

وتكوٌنوتصدٌرخلقفھوبعٌنٌهلشعرهووذلكؼٌرهندوبهالمنفردوشكلهالممتاز،العجٌب

كاملفًنجدهاالتًهًالسحرٌةقلتشئتنإوالشعرٌةالروحهًتلك……..وابداع

".الشابًقصائد
 (1)



:فيقول يتابع ثم

الوزنمنٌتخذالذياالخالقًالواعظأواالجتماعًالخطٌبذلكالشابًٌكنلم"

نماإو…كال…واخالقوتارٌخواجتماعسٌاسةمنالمشاكلمختلؾفوقھاٌخوضسھلةمنصة

جدٌرةشاعرٌةكلمنقفراٌكونوسطفًالخالصالبحثووالفنالشعرهمهؼاٌةكانت

كابوسعلىوتؽلبتالقاهرةالكثٌفةالوسطقٌودحطمتالحقةالعبقرٌةهًنماإو…االسمبھذا

. "بالٌةالاالرثةالتقالٌد

والمتتبعلشاعرٌةالشابًٌقرأبوضوحتجاربالحبالٌائس،والذكرٌاتالملٌئة

ساقتهتجاربهسوقا نحو،بالحزنوالعذابالنفسً،والتؤملالكونً،واالنحطاطاالجتماعً

 هذاالفن،وهًالتًألھمتهكّلماقاله.

 
                                                           

 .96/07ص،السابقالمجع:(1
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 :ستاذ المختار بن محموداأل   

الشٌخمحمدالشابًرجال صالحا تقٌا ٌقضًٌومهبٌنالمسجدوالمحكمةوالمنزلكان

الشابً القاسم أبو نشؤ الجو وفًهذا ووسٌلةتعد التًألخالقابمتؽنٌا أساسالحضارة،

،ومنبٌنھمأبوالقاسمالشابًٌقول للمعاملةبٌنالناسوقدتؽنىبھاالشعراءفًقصائدهم

 لمختاربنمحمود:ستاذاعنهاأل

" اخالقه فً ٌعجبنً طولأومما على ورؼما عنه ٌتحدث وال بشعره الٌتبجح نه

فاجتما مناألإعنا ٌحدثنًفًٌوم لم جدٌربٌانه لهمعأنشعره نٌفتخربهؤمعنقصٌدة

منھمهلالمرتبةالرابعةأفًالشعراءالسٌمافًصنائفھمووهذاخلقنادر،وٌتحدثعنه

فھإالءتراهمبمجردأنٌتسنىللواحدمنھمأنٌنظمبعضابٌاتمنعوراتالشعرالتًٌجب

تن ٌأن وتؽبر منمھدها وٌقضًعلٌھا تلكاألؤشر فًنشر واقالقخذون بٌاتالتحدثبھا

."الناسبعرضھاعلٌھم
 (1)



افًأفعالهأبوالقاسمالشابًكان افًقولهوضخم  ....متواضع 















                                                           
 .105المرجع نفسو ، ص :(1
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 :نقد الكتاب المبحث الثالث : 

الطرٌفًقصد الكتابتوضٌحجوانبعطا حٌاةالشاعرأبًالقاسممنمنهذا

الشابًودراستهوثقافتهونشؤتهورحالتهمعوالدهفًأرجاءتونسثممرضهإلىأنوصل

علىفنونهوأؼراضهبٌنالمإثراتفًحٌاتهوشخصٌته،كماعرجإلىوفاته،وخاللذلك

وشاعرٌته األدبً، وضحتمذهبه ثم حٌاته، فً وفلسفته شعره فً الفنٌة الصورة وإلى

لتكوننماذجعلىفكره لبعضقصائده فًالكتابشرحا  ووضع الفنٌة. وبٌنخصائصه

 .وفلسفته

هلعصرهمنالشعراءواألدباء،ولزٌادةالفائدةثمبٌنعالقتهمعؼٌرهمنأقرانهوأ

فقدأثبتبعضالدراساتاألدبٌةوالمجاالتالنقدٌةالتًألفتعنه،وفًنھاٌةالكتابأثبت

هوقداعتمدفًكتاب،عجمعهمنأشعارهورتبتھاحسبالترتٌبالزمنًلنظمھاامااستط

.مراجعمتنوعةومتعددةعلىهذا

فلقدكانت،تطرقإلىنثره،ألنعنوانالكتابخاصبحٌاتهوشعرهٌلمهلكن

 الثالث العقد سنوات علىتعتبرتونسفً تشتمل وقـتذاك المنشورة النصوصالشعرٌة

إلى ، العروضٌة النمطٌة من المتحرر الشعر إلى ، العمودي الشعر من أصناؾعدٌدة

لشعراءالتونسٌٌنمنمدونةشعراءالمھجرومنذلكالذيِاقتبسهبعضاالشعرالمنثور

الشعرالفرنسًخاصةولكنذلكلمٌتجاوزالمحاوالتالفردٌةومنحٌنإلىآخرفحسب

،ولقدكانأبوالقاسمالشابًواعٌابتلكالمسائلالشكلٌةفًالشعرمنذالبداٌاتاألولىله

.فًالنشر
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قطعة(وتلككلمةتدلعلى ( فنصالشابًالذيأدرجهتحتالشعرالمنثوراعتبره

القصٌدةأٌضاومعنىهذاأنالشابًكانمدركاتماماللجنساألدبًالجدٌدالذيسٌواصل

.الكتابةفٌه

تسّنىإنآثارالشابًفًهذاالنوعمنالشعرلمتلقالعناٌةبالجمعوالدرسمثلما"

حسب-لعلالسببفًذلكراجعإلىاعتبارتلكالقطعلبقٌةآثارهاألخرىأنتحظىبهو

مجردمحاوالتأولىسرعانماتجاوزهاإلىكتابة-تسمٌةالشابًنفسهمنالشعرالمنثور

فظلتمبثوثة أؼانًالحٌاة فًدٌوانه معشعره ٌجمعھا لم نفسه هو العموديثم القصٌد

 تلكمصادرفً إلى الوصول صعوبة بِاعتبار الدارسون إلٌھا أشار قلّما و األولى ها

النصوصمنناحٌةوبِاعتبارأنذلكالنوعمنالشعرالجدٌد،علىتعددمصطلحاته،قد

واجھتهتحفظاتشدٌدةلدىكثٌرمنالنقادعلمدىفترةطوٌلةفالسكوتعلىنصوصه

و9651فًسنة ......ئماموضوعٌاأوألسباببرٌئةتلكفًهذاالنوعمنالشعرلٌسدا

الثانً تضمنتفًالجزء قد للشابًو الكاملة الشابًصدرتاألعمال خمسٌنٌة بمناسبة

منھانصوصشعرهالمنثورالتًأمكنالوصولإلىجمعھاولكندونتحقٌقومندون

 (1) ."أنتوضعتحتعنوانالشعرالمنثور

 :  لتاليللشابي هي كإن القصائد النثرية التي توصلنا إليها  .2

 ــه9012رجبسنة93بتارٌخأؼنٌةاأللم*

 ـه9012صفرسنة62بتارٌخالدمعةالھاوٌة*

 ــه9012ربٌعالثانًسنة92أٌتھاالنفسبتارٌخ*

 هـ9012ربٌعالثانًسنة02الخرٌؾبتارٌخ*

 ــه9011سنةجماديالثانٌة5األحزانالثالثةبتارٌخ*

 ــه9011محرمسنة96بقاٌاالشفقبتارٌخ*

 ــه9011سنةجماديالثانٌة62بتارٌخأمامكھؾالوادي*

                                                           
 .5،الجزائر،ص6225مارس02سوؾعبد،"أبوالقاسمالشابًفًقصائدهالمنثورة"،مجلةأنفاس،:(1
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 ــه9012ربٌعاألولسنة2كٌؾٌاقلبًبتارٌخ*

 9012اللٌلبتارٌخفًصفرسنة*
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 الخاتمة:

ّن الشابي من الشعراء البارزين في العالم العربي ، الذين عّبروا عن واقع نستنتج بأ          
مايريد  إيصالعمى  في المذىب الرومانسي متسعا متننفسا يساعدهووجد و أمانييا   أمّتيم 

 الرومانسية كانت في أياميا األولى بمثابة الثورة في األدب .، وخاصة و أن إيصالو 

واجو الشاعر أعباء التجديد ، وتحدث عن الشعر نثرا وشعرا  وجعل الشعر قضية            
حياتو ، وكتب عنو العديد من الكتاب والمؤلفين والباحثين ، وبجدية عالية ، ومن الكتاب الذين 

 شابي " حياتو وشعره " .كتبوا عنو يوسف أبو القاسم ال
فھوصاحبلفظةسھلةقرٌبةمنالقلوبوعبارةبالؼٌةرائعةٌصوؼھابؤسلوب            

أوقالبشعريجمٌلفھوبطبٌعتهٌرنوإلىالنفساإلنسانٌةوخوالجھاالفٌاضةمنخالل

لــتكارأفضــمٌلوابــبابٌةفًشعرجــساٌرةنفسٌتهالشــوتولٌدومتوسٌعهلدائرةالشعر

. للمواضٌعالمختلفة



 

 
41 

 

 

 

 

  

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 

  



 قائمة المصادر والمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
42 

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 : المصادر

 م99622أؼانًالحٌاة،دارالكتبالشرقٌة،تونس،ط،أبوالقاسمالشابً -10
الشعري عند العرب ، الشرة القومية لمتوزيع ، تونس أبو القاسم الشابي، الخيال  -02

1961. 
 المراجع : 

 
،دارالمؽربالعربً،9الشابًفًمرآةمعاصرٌه،ط،أبوالقاسممحمدكرو -20

..م9661تونس

م.9،9639أبوقاسممحمدكروا،آثارالشابًوصداهفًالشرق،ط -21

.29،9601الحاضر،طأحمدزكًأبوشادي،األدبالعربًفًالعصر -22

،دارالكتاباللبنانً،1إٌلٌاالحاوي:أبوالقاسمالشابً،شاعرالحٌاةوالموت،ج -23

.1792بٌروت،لبنان،

ط(،.بولفانتٌؽٌم:الرومانسٌةفًاألدباألوربً،تر:صباحالجھٌم،)د -24

.9،ج9659منشوراتوزارةالثقافةواإلرشادالقومً،دمشق،

،9لٌسً،الشابًوجبران،دارالثقافة،بٌروت،لبنان،طخلٌفةمحمدالت -25

9634ج،،6

9فنوناألدبالحدٌث)بٌناألدبالؽربًواألدبالعربً(،ط،عبدالعاطًشلبً -26

م.6222،المكتبالجامعًالحدٌث،اإلسكندرٌة،

،ھاكؤبتوھاحزنھاوأخذمنھابوقاسمالشابً،أعطىالحٌاةإرادتأعبدالمجٌدالحر -92

.9661،لبنان،9دارالفكرالعربً،ط

،دارالفكرالعربً،القاهرة،6 األدبوفنونه)دراسةونقد(،ط،عزالدٌنإسماعٌل -99

م.6224

6معجمالمصطلحاتالعربٌةفًاللّؽةواألدب،ط،مجديوهبة،كاملالمھندس -96

.9651لبنان، -،مكتبةرٌاضالصلح،بٌروت

ً،دراساتفًاألدبالعربًالحدٌثومدارسهالحلقةمحمدعبدالمنعمخفاج -90

.9،9666،ج9األولى،دارالمحمدٌةباألزهر،القاهرة،ط
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د.ط،نھضةمصرللطباعةوالنشر،مصرمحمدؼنٌمًهالل:الرومانتٌكٌة، -91

 .9،ج9640،

ٌوسؾعطاالطرٌفً،أبوالقاسمالشابًحٌاتهوشعره،داراألهلٌةللنشر -92

 .9،6226األردن،عمانطوالتوزٌع،

 المجالت :

،6225مارس02سوؾعبد،"أبوالقاسمالشابًفًقصائدهالمنثورة"،مجلةأنفاس،-93

 الجزائر.
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 فهرس الموضوعات 
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اإلهداء
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(،ووفاتهوالدته،نشؤته،دراسته،مرضهتعرٌؾأبوالقاسمالشابً): المبحث األول  
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 الملخص بالعربية :

 

 الكلمات المفتاحية :

انشؼش ، انشوياَسٍح ، أتىنى ، ذىَس ، أتىانقاسى انشاتً ،ٌىسف ػطا انطشٌفً ، 

انخٍال انشؼشي ، انطثٍؼح ،األنى ، شاػش انحة انرجذٌذ ،انرجشتح انشؼشٌح ، انُقذ ، 

 وانحٍاج .

 البحث: ملخص

 

الدنٌاعلىمدىقرنكامل،ذلكمافعلهشؽلولكنهلمٌعشسوىربعقرن

ومافعلههوبالشعرمنبعده. أبًالقاسمالشابً بالشاعرالقدر

المكثفة القصٌرة موجودحٌاته كان لما مؽاٌر ؼٌر شعرا منأنتجت ا

استمرللٌوم التًؼطتعلىؼابةف،نصوص،وحضوره الشابًكانالشجرة

الشعرالتونسً،وذلكنظرالقوةحضورهالشعريواإلنسانًفًالوسطالعربً

والتونسً،وهوحضورقدحالدونبروزمواهبتونسٌةأخرىألخذحقھامن

واالنتشا ونشٌدراالهتمام الحٌاة الشعوبعلىمدىعشراتالسنٌنإرادة تردد

 نثره.الجبارولكنھاأهملت

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 الملخص باللغة الفرنسية :

   les mots clés   :  

"  Abu al-Qasim al-Shabi, Youssef Atta al-Tarifi, Tunisie, poésie, 

romance, Apollon, renouveau, expérience poétique, critique, 

imagination poétique, nature, douleur, poète de l'amour et de la vie "  

Résumé 

Bien que sa vie n'ait durée qu'un quart de siècle, il a réussi à 

occuper tout le monde durant tout un siècle. C'est ce qu'a fait le 

destin du poète Abou el Kacem chebbi et, en l'occurence, ce que ce 

dernier a fait de la poésie pour la période d'après. Au cours de sa 

courte période de vie ,n'étant pas qualifiée de chargée, la poésie qu'il 

a produite dépassait de loin les textes déjà existants. Ainsi, sa 

présence a perduré jusqu'à présent. En effet, Chebbi était l'arbre qui 

a couvert toute la fôret de la poésie tunisienne au regard de sa forte 

présence à la fois poétique et humaniste dans le milieu arabe et 

tunisien. Celle-ci a entravé même le chemin de certains talents 

tunisiens aspirant à intéresser le grand public et d'avoir accès à la 

notoriété. Sa poésie s'est perpétuée au fil des générations tandis que 

sa prose a été négligée. 
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 الملخص باللغة اإلنجليزية :  

key words  :  

" Abu al-Qasim al-Shabi, Youssef Atta al-Tarifi, Tunisia, 

poetry, romance, Apollo, renewal, poetic experience, criticism, poetic 

imagination, nature, pain, poet of love and life "  

Summary 

He lived a quarter of a century but he made the world  think of 

him for the whole century , this is what had destiny done to the poet 

Abu ElkacemElchabiand what himself did to the poetry after him.  His 

short and intense life produced non-different poetry to what it was 

existed in texts,  and his presence continued till today.  Elchabiy was 

the tree that covered the forest of the Tunisian poetry and this is due 

to the strength of his poetic and human  presence in the Arabic and 

Tunisian milieu. This presence paved the way for  the emergence to 

other Tunisian talents to get its right of attention and spread. For 

decades,  people have chanted the chant of the life will and the 

anthem of mighty but it neglected his prose.  

 

 

 

 

 


