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 مقدمــة



 مقدمػػػػػة
 

  أ
 

لقد ُعِرؼ الشعر عند العرب منذ القدـ، ككاف يعد المرآة العاكسة ليـ، فمنذ أف كجد عؿ 
األرض العربية كما قالو الشعراء كتغنكا بو شؽ ليـ طريقا كاسعا مف الريادة، إذ عرؼ بذلؾ 

أنو قد مر عؿ مراحؿ كحقبات زمنية إال كازدىر تارةن، كينحط فييا تارةن أخرل، كأيضا 
برزت فيو مجمكعة كبيرة مف الشعراء كالتي ما زالت نصكصيـ كأعماليـ األدبية متداكلة 

. إلى يكمنا ىذا

كما يعتبر الشعر العربي الحديث كالمعاصر ذلؾ الشعر الذم كتب في العصر الحديث 
كيقصد بو اإلطار الزمني الذم تتميز بو معالـ الحياة عبر األزمنة السابقة بأنيا حديثة 

ككؿ شعر كتب بعد عصر النيضة العربية يختمؼ عف الشعر القديـ في أساليبو 
كمضامينو كحتى بنيتو الفنية كالمكسيقية، باإلضافة أيضا في اختالؼ األغراض 

كالمكضكعات، ففي القرف التاسع عشر ىبت أكلى نسمات االنبعاث كالنيضة كتبمكرت فيما 
بعد إلى خطابات فكرية، فنية كسياسية مف خالؿ االحتكاؾ بالغرب، التي تعد ىذه األخيرة 

نقطة انطالؽ الحركات الشعرية التي دعت إلى التجديد كالتحديث، مع المحافظة عمى 
. الظكاىر القديمة الثابتة

كعميو حينما نتحدث عف الشعر كالشعراء ال بد أف نذكر أعماليـ كأشعارىـ، التي مف 
خالليا تحمؽ بنا إلى معرفة طبيعة حياتيـ كمكضكعات قصائدىـ، كمف بيف الكتب التي 

درست الشعر الحديث كالمعاصر كاالتجاىات التي ميزتو نجد ىذا الكتاب الذم بيف أيدينا 
لمدكتكر مصطفى عبد الشافي، الذم مف خاللو " في الشعر الحديث كالمعاصر"المعنكف بػ 



 مقدمػػػػػة
 

  ب
 

يساعد الباحث في معرفة أبرز المدارس التي خصت الشعر العربي الحديث كالمعاصر، 
. باإلضافة إلى المراحؿ التي مر بيا ليبمغ مف خالليا مكانة التجديد كالتطكر

كمف خالؿ ىذه الدراسة يسعدنا اإلجابة عمى بعض اإلشكاليات التي تتبادر عمى أذىاف 
:  كؿ باحث في مجاؿ األدب العربي كىي ممثمة عمى النحك التالي

 مف ىك مصطفى عبد الشافي؟ كبما تتميز ىذه الشخصية؟ 

 ما مفيـك العاـ لمشعر الحديث كالمعاصر؟ 

 ما ىي أبرز االتجاىات كالنماذج في الشعر الحديث كالمعاصر؟ 

  ؟ "في الشعر الحديث كالمعاصر"أيف تكمف أىمية كتاب 

فمف خالؿ ىذه التساؤالت سنحاكؿ اإلجابة عنيا كمعالجتيا في خطة بحث مقسمة عمى 
:  النحك التالي

تعد كمدخؿ عاـ لمشعر العربي، الحديث كالمعاصر منو مع إبراز أىمية الشعراء : مقدمة
. كخصائصيـ المنفردة في كتابة نصكصيـ األدبية، إلى أف تـ طرح إشكالية الدراسة

عنكف بالدراسة الشكمية لمكتاب، حيث تضمف أربعة مباحث مع تمييد : الفصؿ األكؿ
كخالصة الفصؿ، ففي المبحث األكؿ تـ التعميؽ عمى كاجية الكتاب، كيميو المبحث الثاني 
كدراسة شاممة لمعنكاف، ثـ تطرقنا في المبحث الثالث إلى التعريؼ بالكاتب في ذكر نبذة 



 مقدمػػػػػة
 

  ج
 

حياتو كمساره العممي األدبي، ككآخر مبحث كاف يضـ كؿ الدراسات المشابية كالمقاربة 
. لدراستنا

جاء تحت عنكاف دراسة في مضمكف الكتاب، ىك اآلخر ضـ أربعة : الفصؿ الثاني
مباحث مع تمييد كخالصة لمفصؿ، إذ ُخصص المبحث األكؿ لممخص عاـ كشامؿ 

لمكتاب، أما الثاني تطرقنا فيو إلى مناقشة العناكيف التي جاءت في الكتاب، أما المبحث 
. الثالث ذكرت فيو أىمية كقيمة الكتاب، كأخيرا تـ تقييـ الكتاب في المبحث الرابع

ثـ اختتمنا بحثنا بخاتمة ذكرنا فييا االستنتاجات المتحصؿ عمييا كإجابة لإلشكالية 
. دراستنا

:  كعميو اعتمدنا في بحثنا عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع أىميا

 س، .ط، د.إبراىيـ محمكد خميؿ، النقد العربي، دار النيضة لمطبع كالنشر، د
. القاىرة

  إبراىيـ عبد القادر المازني، ديكاف المازني، مطبكعات المجمس األعمى لرعاية
 .، القاىرة1961ط، .، د2الفنكف كاألدب، ج

 ىػ1414، 2ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر بيركت، ط. 

اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج التحميمي الكصفي، كمف أسباب التي دفعتنا الختيار ىذا 
، باإلضافة -الشعر الحديث كالمعاصر-المكضكع ىك أننا مف ىكاة ىذا النكع مف الشعر 

. إلى تكافؽ المكضكع مع تخصصنا الجامعي



 مقدمػػػػػة
 

  د
 

كمف ابرز الصعكبات التي اعترضتنا أثناء البحث ىي عدـ تكفر الكتاب، إال أننا سعينا 
لمحصكؿ عميو كأتممنا ىذا العمؿ المتكاضع، آمميف أف تككف ىذه الدراسة مرجعا لمساعدة 

. بقية الطالب في مسيرتيـ العممية

                                           

 

 ونسأل اهلل دائما التوفيق والسداد       



 

 

  

 
:   األولفصلال

 الدراسة الشكمية لمكتاب
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:  تمهيد

في الشعر "مف خالؿ ىذا الفصؿ سنحاكؿ تسميط الضكء عمى الجانب الخارجي لكتاب 
لمدكتكر مصطفى عبد الشافي، مف خالؿ القراءة البصرية في كاجية " الحديث كالمعاصر

. الخ...غالؼ الكتاب ككؿ ما يتعمؽ ببميكغرافيتو مف إصدار كطبعة، كالنشر

كما سنعرض السيرة الذاتية لصاحب الكتاب، فيما يخص حياتو الذاتية، كالعممية مف 
مناصب التي شغؿ فييا كمؤلفاتو، إلى أف يصؿ بنا المطاؼ آلخر عنصر مف الفصؿ 

-.كتاب في الشعر الحديث كالمعاصر–فيما يتعمؽ بالدراسات المشابية كالمقاربة لدراستنا 
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 التعميق عمى واجهة الكتاب: المبحث األول

في الشعر الحديث كالمعاصر لمدكتكر مصطفى عبد الشافي طبع بدار الكفاء في كتاب 
 صفحة، بنكعية الكرؽ األبيض العادم، 116 باإلسكندرية، كيحتكم عمى 1998يكليك 

 .24×17كحجـ قياسو 

  إذ يعتبر الغالؼ الخارجي ألم عمؿ إبداعي مكتكب، أكؿ كاجية لجمب انتباه القارئ 
قبؿ عنكاف مكضكعو فتييؤه لتمقي العمؿ األدبي، فيي كاجية إشيارية كتقنية كبالتالي 

فعممية تصميـ الغالؼ ال بد أف تخضع لمدقة مع مراعاة الشركط كالمكاصفات التي تمثؿ 
. البناء الداخمي لمكضكع الكتاب

فيذه األخيرة تتـ عمى مستكل دكر النشر كالمطابع بكاسطة أخصائييف في تقنية اإلنتاج 
. المطبعية

في الشعر الحديث كالمعاصر لمصطفى عبد "كعميو فالعمؿ األدبي الذم بيف أيدينا 
ال شؾ أنو خضع لمثؿ ىذه العممية، كالتي سنقـك بالكشؼ عنيا مف خالؿ دراستنا " الشافي

. بالقراءة البصرية ألىـ مككنات ىذا الفضاء الخارجي

فأكؿ ما نالحظو أف الكتاب يكتسي كاجيتيف، األمامية منيا تحتكم في أعالىا عمى 
عنكاف الكتاب بخط الكبير ممزكج بالمكنيف األحمر كاألصفر، كتحتو اسـ المؤلؼ بالمكف 

، أما بالنسبة لمكف العاـ الكتاب فيك ذك المكف األخضر الفاتح يتخممو ظاألبيض بالغمي
. األصفر
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كما نجد برأس الغالؼ جديؿ النخمة ذك المكف األخضر الغامؽ متدلي حتى آخر 
، فكاف "دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع"الغالؼ، كأما فيما يخص رمز دار النشر 

. بالمكف البرتقالي المصفر في الكسط السفمي لمكتاب

 كأما ما يتعمؽ بالكاجية الخمفية لمكتاب تحتكم عمى نبذة مختصرة عف المؤلؼ تحت 
بخط متكسط الحجـ مكتكبة بالمكف األحمر عمى خمفية فاتحة ، " المؤلؼ في سطكر"عنكاف 

.  أما تجميد ىذا الكتاب فيك مف نكعية الكرؽ العادية متكسطة
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 دراسة العنوان : المبحث الثاني

 : مفهوم العام لمعنوان - أ

 كيقصد بو كؿ شعر كتب بعد النيضة العربية، عمى خالؼ :الشعر الحديث والمعاصر
الشعر القديـ في مضامينو كأساليبو، ككذا البنية المكسيقية كأغراضو كأكزانو كبالتالي ىك 

 .كؿ شعر كتب في العصر الحديث

:  شرح المفردات المكونة لمعنوان - ب

 حرؼ جر تفيد التعميؿ :في

:  الشعر

أشعار : ىك كالـ قكامو العاطفة كالخياؿ كالمكسيقى، يستند إلى الكزف كالتقفية، ج  :لغة
أم ليتني شعرت أم عممت بما " ليت شعرم فالننا أك عف فالٍف أك لفالٍف ما صنع: "كقكليـ
 1.صنع

فالشعر لغة يشمؿ كؿ عمما كلكنو غمب عمى منظـك القكؿ لشرفو بالكزف كالقافية كككنو 
 2.قريضا محدكدا بعالمات ال يجاكزىا

ما عبر فيو الشاعر تعبيرا صادقا عف أحاسيسو : "يعرفو ميخائيؿ نعيمة بأنو: اصطالحا
مثمنا ىي عبارة مف البحث في الحياة كجكىرىا كمد صمتيا لحقائؽ كجكد الككف، كمحاكلة 

                                                             
 372منجد الطالب، دار المشرؽ، المكتبة الشرقية لمتكزيع، بيركت، لبناف، ص  1
. 67، بيركت، ص1966ط، . الزبيرم محمد المرتضي، تاج العركس، دار ليبيا لمنشر، د 2
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النفاذ إلى حقيقتيا دكف االكتفاء بظاىر اإلنشاء التي تنير في نفسية القارئ إنفعاال كال 
 1.تحرؾ إحساسا، كىذا ما يعمي مف شأف الشعر كجكدتو

ىك الذم ينفذ في الفناء كالعدـ كخكاطر اإللياـ كىك يحمؽ : "أما المازني فقد عرفو
بالمرء فكؽ الحياة كبزعمو أف يحس ما يرل، كير ما يحس كاف يتخيؿ ما يعمـ،  كيعمـ ما 

يتخيؿ، كىك يحيؿ الصبح جماال، كيزيد الجماؿ نظرة كجالال كيفجر في النفس ينابيع 
 2.األمف كالفزع كالسركر كاأللـ، كيذىب مياه المكت المسمكمة في عركؽ الحياة

 الحديث : 

الجديد مف : كالحديث"، 4"نقيض القديـ"  كىك3الجديد،: ِحَداث كُحَدثاء: الحديث ج: لغة
 5".حدُث كحدَث الشيء، كاستحدث أمرا: كالحديث مف األشياء" األشياء

 تشير كممة الحديث في األدب إلى حقبة مف الزمف ليا حدكدىا الخاصة :اصطالحا
كمعالميا المميزة كبالتالي كاف استخداـ الكممة كصفا لمعصر قد صار مألكفا فيقاؿ عندئذ 

كيقصد بيا اإلطار الزمني التي تتميز فيو معالـ الحياة عنيا في األزمنة " العصر الحديث"
 ذلؾ بأف العصر الحديث ىك الذم أعقب العصكر الكسطى كالعصكر القديمة 6.السابقة

                                                             
. 29س، القاىرة ، ص.ط، د. إبراىيـ محمكد خميؿ، النقد العربي، دار النيضة لمطبع كالنشر، د 1
، القاىرة، 1961ط، .، د2 المازني، ديكاف المازني، مطبكعات المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاألدب، جالقادر إبراىيـ عبد  2
 .118ص

. 109، ص السابؽ منجد الطالب، المرجع 3
 .131،ىػ، ص1414، 2 ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر بيركت، ط 4
. 378إسماعيؿ بف العباس أبك القاسـ، المحيط في المغة، دار المعارؼ، دط، دت، ص 5
. 11، ص2017ط، .محمد عبد اهلل سميماف، مشكؿ مصطمحي الحديث كالمعاصر في األدب العربي، د 6
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قبميا كمف ىنا فإف الشعر الحديث ىك ذلؾ الشعر الذم قيؿ في العصر الحديث كالذم 
.  تقمب بيف أشكاؿ شتى مف األداء تتراكح بيف أشد حاالت التقميد كابعد صكر التجديد

كىك أيضا يطمؽ عمى القصائد الشعرية التي نظمت في العصر الحديث، كيشمؿ ذلؾ 
، كيمتاز 19أكؿ قصيدة شعرية كتبت قبؿ الحممة الفرنسية عمى مصر مع بداية القرف 

  1.الشعر الحديث عف الشعر القديـ بابتعاده عف التبعية كالتقميد

: المعاصر  

كما فعمت ذلؾ عصرا " الدىر كالمعاصر ىك الكقت الذم نعيش فيو: العصر:  لغة
 2.كعاصر فالف أم عاش معو في عصر كاحد" كلعصر أم في كقتو

دالة عمى مرحمة بعينيا في " الشعر المعاصر"، "صفة المعاصرة"مفيـك : اصطالحا
. حياة الشعر الحديث، ىي المرحمة التي نعاصرىا، كىي مرحمة متحركة ال تقبؿ التثبيت

فما يككف معاصر اليـك سيأتي عميو زمف يخرج مف دائرة المعاصرة، متكيفا عندئذ بصفة 
 3.الحديث

                                                             
 .05، ص2003ط، . عز الديف إسماعيؿ، أفاؽ الشعر الحديث كالمعاصر في مصر، دار غريب، د 1
 .ىػ1424ـ، 2003، 1الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، العيف، دار الكتب العامية، ط 2
. 12، ص السابؽ محمد عبد اهلل سميماف، المرجع 3
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  تعريف بالكاتب: المبحث الثالث

ـ، تمقى 1921/ ىػ 1339ىك مصطفى عبد الشافي مصطفى كلد في مدينة غزة عاـ 
تعميمو االبتدائي كحتى الصؼ الثاني الثانكم في مدرسة الفالح الكطنية كفي المدرسة 

، ككاف الصؼ الثاني الثانكم أعمى صؼ (مدرسة ىاشـ بف عبد المناؼ الحالية)األميرية 
مف مراحؿ التعميـ في غزة حينذاؾ، ثـ التحؽ بالكمية العربية بالقدس إلكماؿ دراستو 

 التحؽ 1940، كفي أكاخر عاـ 1939عاـ  (المتريككليشف)حصؿ عمى شيادة تالثانكية، ك
. 1946بكمية الطب بالجامعة األمريكية بيركت، كحصؿ فييا عمى شيادة الطب عاـ 

.  كانتسب كعضك في الفمسطينية فرع غزة

بدأ الدكتكر مصطفى عبد الشافي حياتو العممية في عيادة خاصة بغزة مع أخيو الدكتكر 
 لمعمؿ في عيادة انتقؿ، ثـ 1947حيدر، كتطكع لمكافحة كباء الككليرا في مصر عاـ 

، بعدىا عاد إؿ غزة ليعمؿ مع الحككمة حيث 1948خاصة في المجدؿ حتى عاـ التاكية 
. كاف مسؤكال عف الصحة العامة ك العيادات في منطقة كدم غزة

 متحصؿ عمى دكتكراه في األدب كالنقد مف جامعة اإلسكندرية، كانت لديو مجمكعة 
أعماؿ نشرت في الصحؼ كالمجالت المصرية كالعربية كىك عضك في رابطة األدب 
. اإلسالمي كعضك في إتحاد كتاب مصر كعضك في ىيئة الفنكف كاآلداب باإلسكندرية

 السياسية بكتابة المقاالت السياسية الجديدة كبكتابتو قصة حياة طبيب اىتماماتوظيرت 
غزم، التي عكست الكثير مف حياة الدكتكر مصطفى الذم عايش فترة حرجة مف تاريخ 
. شعب الفمسطيني بالغة اإلنجميزية، كيعمؿ حاليا بكمية اآلداب كالعمـك جامعة سبيا ليبيا



 لمكتاب الفصؿ األكؿ                                                     الدراسة الشكمية 
 

12 
 

 كانكف 24تكفي الدكتكر مصطفى عبد الشافي رحمو اهلل كطيب ثراه في يـك اإلثنيف 
ىػ، كدفف في المقبرة اإلسالمية شرؽ مدينة غزة 1432 صفر 20ـ المكافؽ لػ 2012الثاني 

. (د عمر، د حاـز د سامي  )كلو مف أبناء ثالث ىـ 

:  مؤلفاته

 1: لمدكتكر مصطفى عبد الشافي مصطفى عدة مؤلفات مف بينيا

 اإلصدار : (دراسات في القصة العربية القصيرة )مالمح مف عالميـ القصصي
 171، عدد الصفحات 1998

 قصة مف التراث اإلسالمي : نكر الحؽ 

  176تحقيؽ كشرح في كتاب ديكاف امرئ القيس، عدد صفحاتو  

  115شكقي ضيؼ كتاريخ األدب العربي، عدد الصفحات. 

 دراسات في القصة كالركاية الميبية 

  بعض ألفاظ الميجة الميبية بيف الفصحى كالعامية كأصكليا العربية، عدد الصفحات
 . صفحة17

 

                                                             
  islamarchive.ccأرشيؼ اإلسالـ ببميكغرافيا الكتب العربية :  مكقع  1
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الدراسات المشابهة والمقاربة لمكتاب : المبحث الرابع

ىناؾ مؤلفات عديدة تحدثت عف الشعر الحديث كالمعاصر مشابية لكتاب محؿ 
دراستنا، حيث حظي ىذا المجاؿ بنكع كبير مف االىتماـ، كأبرز ما نذكر منيا سندرجيا 

:  فيما يمي

  01الذم نشر بتاريخ " في الشعر الحديث كالمعاصر" فكزم سعد عيسى في كتابو 
 .ـ في طبعتو األكلى عف دار المعرفة الجامعية2012جانفي 

  تطكر " عمر الدقاؽ، مراد عبد الرحماف مبركؾ كمحمد نجيب التيالكم في كتاب
 . عف دار سعد الديف لمنشر1996سنة " الشعر الحديث كالمعاصر

كتأتي ىذه الدراسة لتكطيد مكانة الشعر العربي الحديث كتطكره منذ أكائؿ القرف التاسع 
عشر حتى نياية القرف العشريف فقد شيدت ىذه المرحمة تطكرا كبيرا لمقصيدة العربية حيث 
انتقمت مف مرحمة الركاكة كالجمكد كالضعؼ إلى مرحمة اإلحياء كالنيكض كاحتذاء الشعر 
العربي القديـ، ثـ ظير العديد مف شعراء العرب الذيف أخرجكا القصيدة العربية مف مرحمة 

 .التقميد إلى االبتكار، األصالة كالتجديد

 : فيذا الكتاب في مجممو يضـ أربعة محاكر، كىي مقسمة كاآلتي

طكر االنبعاث كتعميؽ اإلحياء، كقد تناكلو الدكتكر محمد نجيب : المحكر األكؿ
. التيالكم
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الشعر الكجداني كالركمانسي كمالمح التجديد، كقد تناكلو الدكتكر عمر : المحكر الثاني
. الدقاؽ

يقاع العصر لمدكتكر مراد عبد الرحماف مبركؾ: المحكر الثالث . الشعر الحر كا 

تراجـ لصفكة مف أعالـ الشعر الحديث فيذا المحكر يعتبر ترجمة ألحمد : المحكر الرابع
شكقي كتبيا دكتكر محمد نجيب كأخرل لمشعر القركم كتبيا الدكتكر عمر الدقاؽ، كالثالثة 

. لبدر شاكر السياب كتبيا الدكتكر مراد عبد الرحماف مبركؾ

فقد عنيت ىذه المحاكر بتطكر القصيدة العربية الحديثة كالمعاصرة كتحميؿ أىـ 
عناصرىا كصبر أبعادىا كاشتقاؽ خصائصيا  

  الذم " الشعر العربي المعاصر ركائعو كمدخؿ لقراءتو"طاىر أحمد مكي في كتابو
، حيث قدـ الكتاب فف الشعر في البداية باستعراض مجمكعة مف 1990تـ نشره سنة 

المفاىيـ كتطكرىا عبر تاريخ األدب، ثـ يقدـ نبذة عف مدارس الشعر العربي الحديث 
نتياءا  كالمعاصر بدءا مف اإلحياء كالبحث كمركرا بالكالسيكية الجديدة ثـ الركمانسية كا 

بالكاقعية، ثـ يترؾ القارئ لمجمكعة مف المختارات مف التيارات المختمفة لعديد مف الشعراء 
 .الميميف في تاريخ الشعر العربي المعاصر
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  :خالصة الفصل

نتكصؿ إلى أف الكاتب مصطفى عبد الشافي مصطفى دكتكر في األدب كالنقد بجامعة 
اإلسكندرية، نشرت لو العديد مف األعماؿ في الصحؼ كالمجالت المصرية كالعربية، كمف 

كتاب في الشعر الحديث "ثمرة إنتاجو األدبي نجد العمؿ الذم نحف بصدد دراستو 
الذم يمثؿ ثمرة ذات إضافات عديدة في ميداف األدب العربي، صدر عف دار " كالمعاصر

الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع باإلسكندرية المتميز بغالؼ ذك كاجية جذابة يميؿ إلييا 
 .  القراء كالباحثيف



 

 

 
:  ثاني الفصلال

 دراسة في مضمون الكتاب



  الفصؿ الثاني                                                     دراسة في مضمكف الكتاب
 

16 
 

: تمهيد  

سنحط بحثنا في ىذا الفصؿ الذم بيف أيدينا عمى الجانب الداخمي لكتاب الدكتكر 
الباحث مصطفى عبد الشافي، إذ سنحاكؿ الكقكؼ عمى العنكاف التي تطرؽ إلييا 

كمناقشتيا مف حيث المضمكف، إال أف نبرز أىمية ىذا المنتكج العممي األدبي كالمكانة 
 .التي بمغيا في الكسط األدبي

إلى أف يصؿ بنا المطاؼ بعد دراسة المضمكف إلى التقييـ المتكاضع لمكتاب، بإبراز 
 .إيجابياتو كالكشؼ عف النقائص التي أىمميا الكاتب
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تمخيص مضمون الكتاب : المبحث األول

 : المقدمة - أ

بعد فتح الكتاب تكاجينا أكال المقدمة كالتي كضعيا الكاتب ليبرز فييا بشكؿ عاـ تاريخ 
الشعر الحديث كالمعاصر مع ما اختاره مف نماذج كاالتجاىات التي تطرؽ إلييا مف 

مدرسة اإلحياء كرائدىا محمكد سامي الباركدم ليتبعو حافظ إبراىيـ، إسماعيؿ صبرم 
كأحمد شكقي، ثـ المدرسة الركمانسية المتمثمة في مدرسة الديكاف كركادىا عباس محمكد 
العقاد، عبد القادر إبراىيـ المازني، ككذا عبد الرحمف شكرم، مركرا بجماعة أبكلك مع 
اختيار نماذج لمشعراء مثؿ أحمد زكي أبك شادم، إبراىيـ ناجي ك أبك القاسـ الشابي، 
باإلضافة إلى أدباء الميجر كعمى رأسيـ إيميا أبك ماضي كميخائيؿ نعيمة، ليصؿ إلى 

آخر مدرسة مف الشعر الحديث كالمعاصر، آال كىي المدرسة الكاقعية أك ما يسمى بالشعر 
الحر بقيادة بدر شاكر السياب كعبد الكىاب البياتي، أحمد عبد المعطي حجازم، محمد 

. الفيتكرم كمحمكد دركيش

فمـ يكتفي الكاتب في مقدمتو ىذه بإبراز االتجاىات الشعر العربي الحديث كالمعاصر 
نما تجاكز ذلؾ برصد أىـ محطات كالمراحؿ التي مرت بيا القصيدة الشعرية  فقط، كا 

مرحمة اإلحياء ثـ مرحمة التطكر : كالمتمثمة في ثالث مراحؿ بينيا عمى النحك التالي
كالتجديد لتعقبيا مرحمة الخركج بما يسمى قصيدة النثر كآخر محطة في ميداف الشعر 

. العربي الحديث كالمعاصر
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ففي سياؽ كؿ ىذا كشؼ الدكتكر مصطفى عبد الشافي أف لكؿ مدرسة خصكصياتيا 
كنماذجيا كشعرائيا الذيف تأثركا بيذه االتجاىات، مما زادىـ تأثيرا عمى القصيدة الشعرية 

. العربية

ليختتـ مقدمتو بالدعاء بالتكفيؽ مف اهلل عز كجؿ، مع ذكر البمد كالسنة المذيف تـ النشر 
. 1998في يكليك " اإلسكندرية"فييما الكتاب 

 :عرض مادة الكتاب - ب

في صفحات الكتاب الذم بيف أيدينا قسـ الكاتب الدكتكر مصطفى عبد الشافي مادتو 
العممية األدبية إلى عنكانيف رئيسييف يمييما عناكيف فرعية، حيث خصص القسـ األكؿ مف 
الكتاب لممفيـك الشامؿ لألدب الحديث كالمعاصر، إذ يعتبر أف كممة األدب ىي كؿ ما 

يعبر بو األديب عف ذاتو كمجتمعو في حيف يرل أف كممة الحديث تساكم التجديد ككؿ ما 
ىك حديث اليـك يصبح قديما في المستقبؿ،  أما المعاصر اليـك ال يككف معاصرا في 
المستقبؿ، فمف ىذا يكشؼ لنا الكاتب في ىذا السياؽ أف العامؿ الفارؽ بيف الحديث 

 .كالمعاصر ىك عامؿ الزمف

 :تعريف األدب الحديث والمعاصر .1

الدكتكر زكي نجيب محمكد تفيـ معف العصرية في الشعر عمى سبيؿ المثاؿ مف حيث 
ىك أساس التجديد كالمعاصر، كاألديب يعبر عف العصر الذم يعيش فيو كلكف ربما 

 .يعيش األديب في عصره فيك معاصر كال يأتي بالجديد
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 : تاريخ األدب الحديث .2

ـ، فنزكؿ الحممة 1798يبدأ األدب الحديث مف الحممة الفرنسية عمى مصر سنة 
الفرنسية بقيادة نابميكف يعتبر الفيصؿ الحقيقي بيف العيديف، عيد كانت مصر تعيش في 
ظؿ العصكر الكسطى كعيد أشرؽ فيو فجر العصر الحديث، كىذا الفاصؿ السياسي كاف 

 .يتبعو فاصؿ أدبي ألف الحياة السياسية تؤثر عمى الحياة األدبية

 : يمكف تقسيـ نشأة األدب الحديث إلى المراحؿ األتية

 : قبؿ الحممة الفرنسية - أ

كانت مصر كغيرىا مف البمداف العربية تعيش في ظالـ مف حكـ األتراؾ الذيف كانكا 
يعتبركف مصر مزرعة لحسابيـ، كفي ىذا الظالـ كاف المصريكف يالقكف ألكانا مف 

 .االستعباد انعكس عمى الحياة األدبية

 : أثناء الحممة الفرنسية - ب

ما كادت الحممة الفرنسية تأخذ طريقيا في تاريخ مصر إال كحدث انقالب كاسع في 
النطاؽ العربي ال في مصر كحدىا، كما كانت الحممة باعثا قكية إليقاظ الشعكر العربي 

 .كالقكمية العربية

كفي تمؾ الفترة رسمت مصر الخطكط األكلى لألدب الحديث، ككانت العكامؿ 
السياسية، االجتماعية كالفكرية كميا تتييئ ليذا البناء الجديد، كقد ساعد عمى ظيكر ىذا 

 . األدب الحديث
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 .كىكذا كانت الحممة بمثابة النافذة التي أطؿ منيا الشرؽ عمى المديف الحديثة

 : بعد الحممة الفرنسية - ت

ـ الذم عمؿ عمى بناء مصر الحديثة مما 1805تكلى محمد عمي الحكـ في مصر 
انعكس عمى الحياة األدبية حيث أسس مطبعة بكالؽ، كصدرت أكؿ صحيفة مصرية كفتح 
الباب لمعمـك الحديثة في أكركبا، كبيذا كضع محمد عمي المبنة الثانية في الثقافة الحديثة 

 .بعد الحممة إلى جانب الثقافة الدينية الممثمة في األزىر

كفي أكاخر القرف التاسع عشر أخذت مصر تستيقظ كتيبف معالـ شخصيتيا خاصة في 
حياتيا السياسية، كتعرؼ طريقيا المكصؿ إلى قكميتيا فكانت الثكرة العربية نقطة انطالؽ 
في مصر، فمف خالليا كلد الشعكر بالقكمية العربية كىذا التغيير السياسي لحقو تغيير في 

الحياة الفكرية فتأثر األدب كظير ذلؾ كاضحا في شعر الشعراء كأقالـ الكتاب كخطب 
عباس محمكد العقاد، حافظ إبراىيـ كطو حسيف، كنشأت مدرسة مف الشعر : الخطباء مثؿ

كالشعراء في نياية القرف التاسع عشر صكرت اليقظة السياسية التي عصرتيا كتجاكبت 
 . معيا

ـ أصبحت مصر خاضعة لالحتالؿ البريطاني لكف ىذا االحتالؿ لـ 1882كفي عاـ 
يقضي عمى الحركة الكطنية التي نشطت بزعامة مصطفى كامؿ الذم دعا إلى فكرة إنشاء 

 .الجامعة األىمية، فكانت ىذه األخيرة مف أىـ األحداث الثقافية
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 : ىذا كقد عمؿ األدب عمى نصرة القضية القكمية المصرية إذ يقكؿ أحمد شكقي

     يـك البطكلة لك شيدت نياره 

      لنظمت لألجياؿ ما ال ينظـ

كالذم الشؾ فيو أف درجة التأثر باألحداث المعاصرة كالتيارات الفنية تختمؼ مف أديب 
 : ألديب عمى أساس عكامؿ كثيرة منيا

 درجة القرب مف منبع األحداث. 

 درجة االستعداد في نفس األديب التي تعنيو عمى تقبؿ الجديد أك رفضو. 

 درجة ثقافة األديب. 

 : كمف األسباب التي ساعدت عمى إيقاظ الشعكر القكمي بعد الحممة الفرنسية

  المطبعة التي احضرىا نابميكف معو ككانت تطبع المنشكرات بالحركؼ
 .العربية

 المعامؿ العممية التي كانت تعتني بالبحث العممي. 
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 : اتجاهات الشعر العربي الحديث والمعاصر .3

 : مدرسة اإلحياء - أ

بدأت حركة إحياء الشعر العربي مع منتصؼ القرف التاسع عشر عمى يد محمكد سامي 
الباركدم بعد ما مرت القصيدة العربية بمرحمة الرككد في العصر العثماني إال أف جاء 

الباركدم فأعاد لمشعر صياغتو مف جديد مف خالؿ أسمكب قكم كاستطاع بذلؾ أف يعكد 
 : بالقصيدة العربية إلى عصرىا الذىبي، كمف ركاد ىذه المدرسة نذكر

 : محمود سامي البارودي - ب

ـ، كاف أبكه مف أمراء المدفعية في عيد محمد عمي، 1832كلد محمكد سامي سنة 
التحؽ بالمدرسة الحربية كىك ذك الثانية عشر سنة أجاد المغة الفارسية كالتركية إلى جانب 

 .العربية

كاف الباركدم أكؿ المجدديف في الشعر العربي الحديث كىك التجديد كاف يقـك عمى 
بعث األسمكب العربي القديـ في الشعر بحيث تعكد إليو جزالتو كرصانتو كتصكير : أصميف

 . الشاعر لنفسو، قكمو، بيئتو كعصره تصكيرا مخمصا صادقا

 : كقد عبر الباركدم عف نفسو فنراه يعرض مكقفو مف بعض أحداث الثكرة العربية فيقكؿ

 نصحت قكمي كقمت الحرب مفجعة 

                               كربما تاح أمر غير مظنكف 
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 حتى إذا لـ يعد في األمر منزعة 

                             كأصبح الشر أمرا غير مكنكف 

 أجبت إذا ىتفكا باسمي كمف شيمي 

                             صدؽ الكالء كتحقيؽ األظانيف 

ذا نظرنا إلى الكصؼ في شعر الباركدم فإننا نجده يكتفي بالكصؼ الخارجي مف  كا 
ف التفنف في الصكر الكاردة في ركائع التراث  غير أف يجعمو متصال بحقيقتو الداخمية، كا 
ف كاف المكضكع يصفو مف أثار العصر  العربي القديـ كاستطاع أف يخمقو مف جديد، كا 

 . الجديد

 : فيقكؿ في تشبيو المرأة بالظبية كالغزالة كغصف ألباف

 مف لي بظبية خدر كمما كعدت 

                                 بزكرة أعقبت لمكعد إخالفا 

  تحكي الغزالة ألحاظا إذا نظرت 

                                كالكرد خذ كغصف ألباف ألطافا

 تاىت بنقطة خاؿ فكؽ كجنتيا 

                                زيدت بيا عشرات الحسف أضعافا
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 : حافظ إبراهيم - ت

ـ في محافظة أسيكط، نشأ يتيما في أسرة متكسطة كلـ يمبث أف 1871كلد الشاعر سنة 
 عينو 1911أضطر بكسب قكتو بنفسو، فدخؿ المدرسة الحربية كتخرج فييا، كفي سنة 

ـ أحيؿ إلى المعاش، كلـ يميمو 1932كزير التربية كالتعميـ حتى عاـ " الباشا حشمت"
 .القدر بعد خركجو عمى المعاش فكفتو المنية في نفس العاـ

كقد كاف حافظ يشعر بما يشعر بو شعبو، ألنو نفسو كانت مصرية خالصة كاستطاع 
أف يصكغ ىذا الشعكر في لغة جزلة معبرا عف نفسو كقكمو أحسف تعبير، إذ يعتبر شعره 
عالمة أخرل عمى طريؽ التطكر في حركة اإلحياء، فمف ناحية نراه يسير عمى النيج 
القديـ كمف ناحية أخرل نجده يتطمع إلى صكر إنسانية بأبعادىا الرحيبة في اآلداب 

 .الغربية

كلعؿ حافظ إبراىيـ اعتنؽ فكرة المزاكجة بيف القديـ كالجديد كتبدك مظاىر تمسكو بمبنى 
 : القصيدة العربية في تيانيو كمدائحو، ففي تينئة لمخديكم عباس الثاني بعيد الفطر يقكؿ

 مطالع سعد أـ مطالع أقمار 

                             تجمت بيذا العيد أـ تمؾ أشعارم

 إلى سدة العباس كجيت مدحتي 

                              بتينئة شكقية النسج معطار 
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 : كيعبر عف حبو لالنطالؽ نحك اآلفاؽ الجديدة فيقكؿ في حديثو عف الشعر

 آف يا شعر أف نفؾ قيكدا

                             قيدتنا بيا دعاة المحاؿ

 : إسماعيل صبري - ث

ـ في القاىرة كنشأ في أسرة متكسطة، أرسؿ في بعثة 1854كلد إسماعيؿ صبرم سنة 
ـ، ثـ عيف محافظا لإلسكندرية 1878إلى فرنسا فناؿ شيادة الميسانس في الحقكؽ عاـ 

 .ـ1923ـ كتكفي عاـ 1907ـ إال أف انتقؿ ككيال لكزارة العدؿ حتى سنة 1896عاـ 

لقد كاف إلسماعيؿ صبرم كمصطفى كامؿ أكاصر الصداقة، كقد حكؿ بيتو إلى منتدل 
 : يألفو األدباء كالشعراء، حيث اعترؼ بذلؾ حافظ إبراىيـ كيقكؿ

        لقد كنت أغشاه في داره

                             كناديو فييا زىا كازدىر

        كاعرض شعرم عمى مسمع 

                             لطيؼ يحس نبك الكتر

كفي مدائح إسماعيؿ صبرم نالحظ مظاىر االحتذاء كالتقميد لمشعر العربي القديـ مف 
البدء بالغزؿ ثـ االنتقاؿ إلى المدح، كما في قصيدتو التي يمدح فييا الخديكم إسماعيؿ 

 : كيينئو بالعيد حيث يقكؿ
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 سرت فالح لنا ىالؿ سعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 

                                     كنما الغراـ بقمبي المعمػػػػػػػػػػػػػػػػكد

 كجمت عمى العشاؽ ركض محاسف

                                      فسقى الحياء شقائؽ التكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 كرنت بأحكر طرفيا كتبسمػػػػػػػػػػػػػػػػت 

                                     فبدا المؤلؤ المنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

كفي قصائده الكطنية تتجمى الركح المصرية حيث يخاطب قكمو كيحث األمة المصرية 
 : إلى المجد فيقكؿ

    ال القـك قكمي كال األعكاف أعكاني

                                     إذا كني في يـك تحصيؿ العال كاني 

    ال تقربكا النيؿ إف لـ تعممكا عمال 

                                     فماؤه العذب لـ يخمؽ لكسالف 

كىكذا كاف إسماعيؿ صبرم في شعره رقيؽ الحس عذب النفس ينظـ في الغالب األعـ 
 .مقطكعات قصيرة يضمنيا مشاعرة في الحب كالسياسة
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 : أحمد شوقي - ج

ـ، كالتحؽ بالكتاب كىك في الرابعة مف عمره، أتـ 1869كلد الشاعر أحمد شكقي سنة 
ـ فالتحؽ بمدرسة الحقكؽ لدراسة القانكف، ثـ لقسـ الترجمة 1885تعميمو الثانكم سنة 

ـ فعينو الخديكم تكفيؽ بالقصر ثـ أرسمو في بعثة إلى فرنسا ليدرس 1887ليتخرج سنة 
 .الحقكؽ

كأثناء كجكده في باريس شاىد مسارحيا، اتصؿ بالحياة األدبية كأقبؿ عمى قراءة فيكتكر 
 .الخ...ىيجك

ىذا كيعد أحمد شكقي قمة حركة البعث كاإلحياء مع إطاللة تجديدية، فقد كاصؿ 
المسيرة التي بدأىا الباركدم في استمياـ التراث كاإلفادة منو مع نزعة تجديدية، كقد أشاد 

 :بجامعة أبكلك حيث يقكؿ

       أبكلك مرحبا بؾ يا أبكلك 

                           فإنؾ مف عكاظ الشعر ظؿ

 : كما يبيف نظرة التجديد عنده ما قالو في مقدمة ديكانو

إف إنزاؿ الشعر منزلة حرفة تقـك بالمدح كال تقـك بغيره تجزئة يجؿ عنيا كيتبرأ الشعراء )
منيا، إال أف ىناؾ ممكان كبيران ما خمقكا إال ليتغنكا بمدحو كيتفننكا بكصفو، كىذا الممؾ ىك 

 .(الككف
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 : كلحياة شكقي فترتيف كىي

كاف شعره يدكر حكؿ تركيا كالخالفة العثمانية، ففي الحرب التي دارت : الفترة األكلى -
 : مخاطبا السمطاف عبد الحميد" صدل الحرب"بيف اليكناف كالترؾ يقكؿ في قصيدة 

        بسيفؾ يعمك الحؽ كالحؽ أغػمػػػػػػػػػػػػب

                                    كينصر ديف اهلل أياف تضػػػػػػػػػػػػػرب

    كما السيؼ إال آية الممؾ في الكرل 

                                  كال األمر إال لمذم يتغػمػػػػػػػػػػب 

 : كفي كصؼ انتصار األتراؾ يقكؿ

      اهلل اكبر ككـ في الفتح مف عجب

                                   يا خالد الترؾ جدد خالد العرب

     تحية أييا الغازم كتينئة 

                                 بآية الفتح تبقى آية الحقب

كتبدأ ىذه الفترة بعد نفيو إلى األندلس كتذكره بكطنو الذم حـر منو، : الفترة الثانية -
 : فيكتب قصيدة سينية متأثرا فييا بالبحترم الذم يقكؿ
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   صنت نفسي عما يدنس نفسي

                               كترفعت عف ندل كؿ جنس

 : كألحمد شكقي اتجاىيف في شعره كىما يتمثالف في

يتمثؿ في الشعر الديني الذم يعتبر مممحا ميما مف مالمح : االتجاه اإلسالمي -
الشعر العربي عمى مر العصكر، كقد يتسامى بعضو إلى آفاؽ التصكؼ كيستميـ التاريخ 

 .اإلسالمي أك يدكر حكؿ شخصيات إسالمية

كيتمثؿ ىذا االتجاه في تمؾ األلحاف التي انشدىا شكقي معبرا عف :  االتجاه القكمي -
 .كطنو كعف القكمية الكطنية

 : مدرسة الديوان - ح

في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف ظير ىذا الجيؿ الجديد الذم تثقؼ باآلداب 
الغربية كخاصة اإلنجميزية، حيث اختمؼ عف الجيؿ السابؽ في فيـ الشعر كتصكره كىك 

بنظرىـ يجب أف يعبر عف النفس اإلنسانية كالعاطفة، كفي نفس الكقت يككف الشعر تعبيرا 
 .عف الطبيعة كحقائقيا كأسرارىا

ىذا كبرزت الركمانسية في مدرسة الديكاف التي تكحي بالحس المرىؼ كالنقاء الركحي، 
بحيث األديب الركمانسي يتغنى بجماؿ الطبيعة كيعبر عف مكنكف نفسو، كمف ركاد ىذه 

 : المدرسة نجد
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 عبد الرحمن شكري : 

ـ مف أسرة مغربية األصؿ، كالتحؽ بالكتاب ثـ المدرسة 1886كلد في بكرسعيد سنة 
 .ـ1909االبتدائية إلى أف استكمؿ مساره التعميمي كتخرج مف مدرسة المعمميف العميا سنة 

معاني إنسانية عامة تنبع مف قمب صادؽ " ضكء الفجر"تعالج قصائد ديكانو األكؿ 
اإلحساس بمشاعره كبما تكحي بو الطبيعة مف حكلو، فكاف شعره يردد النغـ الحزيف 
كطبيعي أف يدفعو تفكيره في الحياة كبؤسيا إلى تفكير كاسع في عالـ الككف كالغيب 

، حيث يخاطب "إلى المجيكؿ" كأحكالو فيظير أمامو بحر بال ضفاؼ، كمف ذلؾ قصيدتو 
 : المجيكؿ قائال

     يحكطني منؾ بحر لست أعرفو

                                كميمة لست أدرل ما أقاصيػػػػػػػػػػػػػو 

    أقضي حياتي بنفس لست أعرفيا 

                                كحكلي الككف لـ تدرؾ مجاليػػػػػػػػػػػو

    يا ليت لي نظرة لمغيب تسعدني

                                 لعؿ فيو ضياء الحؽ يبديػػػػػػػػػػػػػػو
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 عباس محمود العقاد : 

 كتابنا، 83ـ ألسرة مصرية متكسطة، قدـ لممكتبة العربية حكالي 1889كلد بأسكاف سنة 
ككاف مف أعضاء المجامع المغكية في دمشؽ، القاىرة، بغداد كُعيف عضكا في مجمس 

 .ـ1960الشيكخ كناؿ جائزة الدكلة عاـ 

قد امتازت ثقافة العقاد بأنيا جمعت بيف الثقافة العربية األصمية كالثقافة الغربية التي 
اطمع عمييا عف طريؽ اإلنجميزية، ككاف لشعره في أغراض كمناسبات منيا اإلخكانيات، 

 .الرثاء االتجاه الكطني كاالتجاه الكجداني

 : كمف شعره في اإلخكانيات قصيدة إلى األستاذ عماد

     يا صديؽ النفس مف عيد صباىا

                             نصحؾ الصادؽ لك يشفى شفاىا

     محنة تبمغ في يـك مداىػػػػػػػػػػػػػػا 

                             ما تراني صانعا أك ما تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 : التي قاليا في رثاء محمد فريد بدأىا بمقدمة تأممية" ذكرل الشييد"كفي قصيدتو 

      دنيا نزاكليا كنحف كأننػػػػػػػػػػػا

                                مف غير طينتيا نصاغ كنخمؽ
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  محجكبة المرمى فما لشركرىػػػػػػػػػػػػػػػػا

                                تعتاد حاسرة الكجكه كتنطػػػػػػػػػػػػػؽ

     تمشي عمى األبدم مف أشكاكػػػػػػػػػيا 

                                كنتاجيا األبدم عنا مغمػػػػػػػػػؽ

كمف قصيدة الشعر الكجداني لمعقاد عبر فييا الشاعر تعبيرا دقيقا عف المشاعر 
 : يقكؿ فييا" نفثة"كاإلحساسات الدفينة بعنكاف 

      ظمآف ظمآف ال صكب الغماـ كال 

                               عذب المداـ كال األنداء تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركيني

     حيراف حيراف ال نجـ السماء كال 

                              معالـ األرض في الغماء تيػػػػػػػػػػػػػػػػديني

     شعرم دمكعي كما بالشعر مف عكض

                             عف الدمكع نفاىا جفف محػػػػػػػػػػػػػػػػزكف

 إبراهيم عبد القادر المازني : 

ـ بالقاىرة، عيف أستاذ لمترجمة بالمدرسة السعيدية ثـ الخديكية حتى قدـ 1889كلد سنة 
 .استقالتو، كعمؿ في المدارس األىمية ثـ تفرغ لمكتابة فكتب الشعر، القصة كالنقد
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كانت ثقافتو ثقافة كاسعة جمعت بيف األدب العربي كاألدب الغربي، حيث قرأ في األكؿ 
نثره كشعره ككذلؾ قرأ في النقد العربي، كيعد ىذا الشاعر ىك الكحيد بيف ركاد مدرسة 

 .ـ1949، كتكفي سنة " ديكاف المازني"الديكاف الذم سمي ديكانو 

كلممازني شعر متمرد ثائر، لكف ثكرتو كانت دائما ثكرة ناعمة حزينة تطبع شعره بطابع 
 : التي يقكؿ فييا" فتى في سيقاف المكت"كجداني رقيؽ كيظير ذلؾ في قصيدة 

     نعد أنفاسو كنحسبيػػػػػػػػػػػػا

                       كالميؿ فيو الظالـ يمتطػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

   إذا خركج الحياة أجيػػػػػػػػػػػػده 

                     تساقطت عف جبينو الديػػػػػػػػػػػـ

   صدر كصدر الخضـ مضطرب

                     جحافؿ المكت فيو تزدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 :مدرسة المهجر - خ

دعت ىذه المدرسة إلى التجديد مؤكدة عؿ ضركرة الصدؽ الفني كقيمة الثقافة في 
تككيف الشعر، كتعميؽ رؤيتو في الحياة، كفي مطمع القرف التاسع عشر ظيرت مجمكعة 

مف الشباب الذيف فركا مف بالدىـ إلى الخارج بعدما ضاقكا مف كاقعيـ المستعمر، ليستقركا 
في األمريكيتيف الجنكبية كالشمالية، كمف ىذا سميت بمدرسة الميجر المتمثمة في أدب 
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الميجر الشمالي كأدب الميجر الجنكبي، كقد تمكنت مالمح األدب الميجرم بالكاقع 
النفسي الذم تكزع بيف حرمانيـ مف الكطف كالغربة، فتغنكا بالحنيف إلى الكطف، كمف أبرز 

 :شعرائيا ىما

 ميخائيل نعيمة: 

ـ 1889كلد الشاعر كالناقد ميخائيؿ نعيمة في بسكنتا إحدل قرل جبؿ لبناف سنة 
ينتمي إلى أسرة فقيرة تعمؿ في الزراعة، حصؿ عمى منحة لتفكقو فدخؿ معيد المعمميف 

 .فناؿ منحة دراسة لمسفر إلى ركسيا كدخؿ جامعة بكلتافا

ىذا كيعد الشاعر مف ركاد النيضة األدبية المعاصرة، ككاف مفيكمو لمشعر ليس قكافي 
 .كأكزانان، إنما ىك عكاطؼ كمشاعر صادقة في قالب فني جميؿ، إنو لغة النفس إلى النفس

كنجد ميخائيؿ نعيمة يتخذ النير المتجمد صكرة لنفسو حيف يغيض منيا تدفؽ الحياة، 
 :فيقكؿ

 قد كاف لي يا نير قمب ضاحؾ مثؿ المركج

 حر كقمبؾ فيو أىكاء كآماؿ تمػػػػػػػػػػػػػػػكج

 قد كاف يضحى ما يمؿ كال يشكك الممؿ

 كاليـك قد جمدت ككجيؾ في أمكاج األمؿ

 فتساكت األياـ فيو صباحيا كمساءىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 كتكازنت فيو الحياة نعيميا كشقاءىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 إيميا أبو ماضي: 

ـ بقرية المحيدثة بمبناف، ىاجر إلى مصر سنة 1889كلد الشاعر إليميا أبك ماضي سنة 
 .ـ1910ـ، ثـ إلى الكاليات المتحدة األمريكية سنة 1900

كيمثؿ إيميا أبك ماضي نمكذجان لمشعر الميجرم، إذ كاف لو منيجو الشعرم كفمسفتو 
الخاصة، ففمسفتو الشعرية تقـك عمى التفاؤؿ كمحبة الناس، كأنما لقي في ميجره الجديد ما 

 .عكضو عف القير النفسي

 ":المساء"كيقكؿ في قصيدة 

 فأصغى إلى صكت الجداكؿ جاريات في السفكح

 كاستنشؽ األزىار في الجنات ما دامت تفكح

 كتمتعي بالشيب في األفالؾ ما دامت تػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكح

 مف قبؿ أف يأتي زماف كالضباب أك الدخاف

 ال تبصريف بو الغدير

 كال يمذ لؾ الحرير
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 :الرمز في شعر إيميا أبو ماضي

، "الفراشة المحتضرة"نجد صكران متعددة لرمز عند إيميا أبك ماضي، كمف ذلؾ قصيدتو 
حيث يصكر فراشة ضاع الصيؼ كالربيع منيا ففقدت كجكدىا كمرحيا، كأضحت بائسة 

 :فيقكؿ

 حممت أف زماف الصيؼ منصـر 

 كياله حققت األياـ رؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ

 فقد نعاه إليؾ الفجر مرتعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كليس منعاه إال بعض منعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ

 فالزىر في الحقؿ أشالء مبعثػػرة 

 كالطير؟ ال طائر إال جناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ

 مضى مع الصيؼ عيد كنت الىيػػػػػػػػػة

 عمى بساط مف األحالـ ضحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ

 :جماعة أبولو - د

ـ كأسند رياستيا لمشاعر أحمد 1932رائدىا الشاعر أحمد زكي أبك شادم ألفيا سنة 
شكقي ثـ تكالىا الشاعر خميؿ مطراف بعد كفاة شكقي، فقد أستمد اسميا ـ الميثكلكجيا 

 :رب الشعر كالمكسيقى، كمف ركاد ىذه الجماعة نجد" أبكلك"األغريقية التي تزعـ أف 
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 أحمد زكي أبو شادي : 

ـ، ألب كاف محاميان اشتير بمكاقفو الكطنية، كأمو كانت تنظـ 1892كلد بالقاىرة سنة 
الشعر كىي أمينة نجيب، التحؽ بالمدارس االبتدائية كالثانكية ثـ سافر إلى انجمترا سنة 

، كظؿ يعمؿ ىناؾ كعمؽ معرفتو باألدب 1915 لدراسة الطب كأتـ ذلؾ سنة 1912
ـ، 1922االنجميزم، كأنشأ جمعية آداب المغة العربية في لندف، ثـ عاد إلى مصر سنة 

 رحؿ إلى أمريكا بعد كفاة زكجتو، 1946ـ ألؼ جماعة أبكلك، كفي سنة 1932كفي عاـ 
 .1955كتكفي سنة

كأبك شادم ىاـ في حداثتو بفتاة تسمى زينب غير أنيا ىجرتو، فعبر عف ذلؾ الحب 
نشره كىك " أنداء الفجر"في شعره كتغنى بيا إلى آخر حياتو، كأكؿ ديكاف صدر لو بعنكاف 

في الثامنة عشر مف عمره، كما تتضح فيو النزعة الركمانسية، كمف قصائد ىذا الديكاف 
 :تمثؿ حيرة المحب يقكؿ فييا" عبادات"قصية بعنكاف 

 ما لعيني كمما ألقاؾ بالفرحة تدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 أىي لي الفرحة أك خشية حمـ يتصدع

 إبراهيم ناجي: 

ـ بالقاىرة، التحؽ مثؿ أقرانو إلى الكتاب ثـ المدرسة االبتدائية فالمدرسة 1898كلد سنة 
 .ـ1923الثانكية، ثـ إلى كمية الطب كتخرج سنة 
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كجد في أبيو الذم كاف يقرأ اآلثار األدبية في العربية كاالنجميزية مكجيان لو، فقد كانت 
لو مكتبة حافمة بالكتب مف المغتيف، العربية كاالنجميزية، ككاف لمشاعر خميؿ مطراف أثر 

 .كبير عمى إبراىيـ ناجي في نشأتو، حيث تعرؼ عميو باكرُا ككاف لذلؾ أثر في شعره

كىذا كقد تعمـ ناجي المغة الفرنسية إلى جانب العربية كاالنجميزية، كجمع بيف الثقافة 
" ، "ديكاف كراء الغماـ: "العربية كالغربية، فنظـ العديد مف القصائد كالدكاكيف نذكر منيا

، كتكفي الشاعر إبراىيـ "أغنية الريح الغربية"، كترجـ قصيدة شممي "ديكاف الطائر الجريح
 . ـ1953ناجي عاـ 

أعجب ناجي بالمنيج الذاتي في الركمانسي الذم يقـك عمى تصكير خمجات النفس 
اإلنسانية إزاء الحب كالطبيعة، فنجده تغني في حبو العاثر كذكرياتو األليمة فنظـ قصيدة 

 :التي يقكؿ فييا" العكدة"بعنكاف 

 رفرؼ القمب بجنبي كالذبيػػػػػػػػػح

 يا قمب اتد:                              كأنا أىتؼ

 فيجيب الدمع كالماضي الجريح

                             لـ عدنا ليت أنا لـ نعد

 لـ عدنا؟ أك لـ نطك الغػػػػػػػػػػػػػػػراـ

                            كفرغنا مف حنيف كألػػػػػػػػػػػػػػػػـ
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 كرضينا بسككف كسػػػػػػػػػػالـ

                           كانتيينا لفراغ كالعػػػػػػػػػػػدـ

 مكطف الحسف ثكل فيو السآـ

                         كسرت أنفاسػػػػػػػو في جػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه

 كأناخ الميؿ فيو كجثػػػػػػػػػػػػػـ

                        كجرت أشباحػػػػػػو في بيػػػػػػػػػػػػكه 

 أبك القاسـ الشابي: 

ـ بتكنس، كتمقى عمكمو بجامعة الزيتكنة 1909يعتبر مف شعراء مدرسة أبكلك، كلد سنة 
ثـ التحؽ بكمية الحقكؽ، كىك منذ نعكمة أظافره أديبا بارعا ذكيا، كشاعرا مجددا ينزع إلى 

 .ـ1934الثكرة كالتحرر، إال أنو تكفى كىك في ريعاف شباب سنة 

كأبك القاسـ الشابي مثمو مثؿ كؿ الشعراء الذم تأثركا بالركمانسية في نظرتيا العامة، إذ 
نممح في شعره االىتماـ بالخياؿ كالعاطفة كصدؽ التجربة، ككذا التعبير عف الذات فيقكؿ 

 :عف حياتو كالشعر ككيؼ يتمنى أف يمتزجا في عناؽ الركحي

   كأكد أف أحيا بفكرة شاعػػػػػػػػػػػػػػػػػر

                              فأرل الكجكد يضيؽ عند أحالمي 
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ىذا كقد كاف شعر الشابي يحمؿ في طياتو آماؿ تكنس كأحالميا، غير أف المستبديف 
 :كانكا لو بالمرصاد كمما رفع صكتو بالحؽ اضطيدكه، فيقكؿ في ىذا الصدد

   كمما قاـ في البالد خطيػػػػػػػػب
                                مكقظ شعبو يريد صالحػػػػػػػػػػػو

   أخمدكا صكتو اإلليي بالعسؼ
                                أماتكا صداحو كنكاحػػػػػػػػػػػػػو

   ألبسكا ركحو قميص اضطياد
                                فاتؾ شائؾ يرد جماحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 :صالح الشرنوبي* 

ـ بمحافظة 1924يعد صالح الشرنكبي امتدادا لمدرسة أبكلك الشعرية، كلد الشاعر سنة 
كفر الشيكخ بمصر، دخؿ كمية دار العمـك فاجتاز المسابؽ التحريرية بنجاح، كلكف اخفاقو 
في االمتحاف الشفيي جره إلى دخكؿ كمية أصكؿ الديف كلعد تكافقيا مع ميكلو تركيا بعد 

 .سبعة شيكر

كتب الشعر صالح الشرنكبي في مختمؼ األغراض، كمف قصائده ذات المممح الديني 
 :التي كتبيا في مناسبة اليجرة النبكية، فنراه يتغنى بأطيب ألحاف الطبيعة" لحف البمبؿ"

      رتؿ البمبؿ الطرب لحكنو

                          شاديا يسمع الغناء غصكنو
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 :ثـ يسائؿ البمبؿ ما الذم حرؾ ىكاه فيقكؿ

       إنيا ىجرة الرسكؿ كما أركع

                          ذكر الرسكؿ لك تعممكنػػػػػػػػػػػػػػػو

 :مدرسة الشعر الحر - ذ

تعتمد المدرسة عمى المكسيقى كعنصر أساسي مف عناصر الشعر، كالشكؿ المكسيقي 
ينبثؽ مف طبيعة التجربة، حيث بدأت ىذه الحركة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كمف 

 :ركاد ىذا االتجاه نجد

 بدر شاكر السياب: 

ـ في قرية جيككر عمى نير الفرات قرب مدينة 1926ىك شاعر عراقي كلد عاـ 
 .ـ ليعيف أستاذا لمغة االنجميزية1948البصرة، تخرج في دار المعمميف العميا ببغداد سنة 

نشر بدر شاكر عدة دكاكيف كجمعت أعمالو في ديكاف كاحد صدر عف دار العكدة في 
 .ـ بعد معاناة المرض1924ـ، كتكفي عاـ 1971بيركت سنة 

تقع ىذه القصيدة في نحك مئة كعشريف سطران، مطمعيا غزلي، " المطر"كلمشاعر أنشكدة 
لكنو يختمؼ اختالفا كبيرا عما في الشعر القديـ، حيث يكحد الشاعر بيف الحبيبة كالكطف، 

 :يقكؿ
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 عيناؾ غابتا نخيؿ ساعة السحػػػػػػػػػػر

 أك شرفتاف راح ينأم عنيما القمػػػػػػػػػر

 عيناؾ حيف تبتسماف تكرؽ الكرـك

 كترقص األضكاء كاألقمار في نير

 يرجو المجداؼ كىنا ساعة السحر

 كأنما تنبض في غكرييما النجـك

 عبد الوهاب البياتي: 

ـ متخصصا في 1950ـ، تخرج في دار المعمميف العميا 1926شاعر عراقي كلد عاـ 
مالئكة كشياطيف، أباريؽ ميشمة، المجدد لألطفاؿ : المغة العربية كآدابيا، كمف مؤلفاتو

 .كالزيتكف، كالكاتبة عمى الطيف

الذم يضـ تسع قصائد تدكر حكؿ ىمكمو " سفر الفقر كالثكرة"كسكؼ نقؼ عند ديكانو 
 :كمعاناتو، يقكؿ في الجزء األكؿ حكؿ اإلغتراب كالفقر كالتمرد

 أتسرقنػي

 أتتركنػػي

 بال كطف كأكفاف

 لك أف الفقر إنساف
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 إذف لقتمتو كشربت مف دمو

 لك أف الفقر إنساف

 أحمد عبد المعطي حجازي: 

بمحافظة المكنفية، كانت لو " تال"ـ في قرية 1935شاعر مصرم معاصر، كلد سنة 
مرثية لمعمر "، ك"األكراس"، "لـ يبؽ إال االعتراؼ"، "مدينة بال قمب: "عدة دكاكيف منيا

 ".الجميؿ

ىذا كيعد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازم أكثر الشعراء العرب المعاصريف اىتماما 
بقضية المكقؼ مف المديف، ككانت البداية تغني الشاعر بالبرءة كالحرية المفقكدة حيث 

 :يقكؿ

 كقريتنا بحضف المغرب الشفقي

 رؤل أفؽ

 مخادع ثرة التمكيف كالنقش

 تناـ عمى مشارفيا ظالؿ نخيؿ

 تمكم ظميا في صفحة الترعة ...كمئذنة
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 محمد الفيتوري: 

ـ باإلسكندرية مف أب سكداني كأـ مصرية، نشأ نشأة 1930كلد الشاعر المعاصر عاـ 
دينية أتـ حفظ القرآف كالتحؽ باألزىر، ثـ انصرؼ إلى كتابة الشعر،صدر لو عد دكاكيف 

 .ـ عف دار العكدة ببيركت1970جمعت في ديكاف كاحد سنة 

يسيف دكر الكممة كمسئكلية األديب كالتزامو " عاشؽ مف إفريقيا"حيث نرل في قصيدتو 
 :بقضايا كطنو، فيقكؿ

 صناعتي الكالـ

 سيفي قممي

 ككؿ ثركتي شعكر كنغـ

 صناعتي الكالـ

 كقد أخطئ تارة ...قد أجيد تارة

 لكنني منذ مشت عكاصؼ الحنيف في دمي

 محمود درويش: 

ـ في قرية البركة شرؽ عكا، تأثرت قريتو بالمآساة 1941ىك شاعر فمسطيني كلد عاـ 
الفمسطينية تأثرا مباشرا، حيث تعمـ محمكد دركيش االنجميزية كالعبرية، كالتـز في شعره 

 .بقضية كطنو كدخؿ سجكف إسرائيؿ عدة مرات
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ـ عف دار العكدة ببيركت، 1977صدر لو عدة دكاكيف، لتجمع في ديكاف كاحد سنة 
أكراؽ الزيتكف، كعاشؽ مف فمسطيف، آخر الميؿ، العصافير تمكت في الجميؿ، أحبؾ : منيا

 .أك ال أحبؾ، تمؾ صكرتيا، كأعراس

ىذا كقد شكمت األرض عند محمكد دركيش مممحان ىامان مف مالمح شعره، إذ تعتبر 
نمكذجان مثاليان اللتزاـ ىذا الشاعر بقضية فمسطيف بكؿ ما فييا مف أبعاد " األرض"قصيدة 

نسانية، حيث يقكؿ  :قكمية كا 

 أنا األرض

 كاألرض أنت

 خديجة ال تغمقي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 ال تدخمي في الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 سنطردىـ مف إناء الزىكر كحبؿ الغسيؿ

 سنطردىـ عف حجارة ىذا الطريؽ الطكيؿ

 سنطردىـ مف ىكاء الجميؿ
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  دراسة المقدمة ومناقشة العناوين: المبحث الثاني

: دراسة المقدمة - أ

بمقدمة  (في الشعر الحديث كالمعاصر  )استيؿ الدكتكر مصطفى عبد الشافي كتابو 
تناكؿ فييا تاريخ الشعر الحديث كالمعاصر كحاكؿ في اختيار لنماذج متعددة األغراض، 

متنكعة األشكاؿ، ككضح الترتيب التاريخي لمتطكر كالتجديد أماـ القارئ كالباحث، إذ أنو لـ 
نما نماذج مف الشعر الحر . يختصر اختيار النصكص عمى الشعر العمكدم فقط كا 

كقد تعددت الدراسات التي تناكلت شعر العربي الحديث كالمعاصر كما أسمفنا الذكر 
سابقا، فالدكتكر مصطفى عبد الشافي تناكؿ في دراستو ىذه مختمؼ االتجاىات كالمدارس 

ثـ المدرسة – محمكد سامي لباركدم – بدَئ مف مدرسة اإلحياء كركادىا عمى رأسيـ 
الركمانسية المتمثمة في مدرسة الديكاف مع ذكر ركادىا، كما رصد جماعة أبكلك مع اختيار 

. نماذج لمشعراء كأدباء الميجر كصكال إلى المدرسة الكاقعية كرصد نماذج مف شعرائيا

تطرؽ الكاتب في دراستو إلى مراحؿ الذم مر بيا الشعر الحديث كالمعاصر، حيث 
: صنفيا في ثالث مراحؿ أساسية

. مرحمة اإلحياء ثـ مرحمة التطكر كمرحمة الخركج

فمف ىذه األخيرة كضح مصطفى عبد الشافي خصائص كؿ مرحمة ككؿ ما يميز 
مدرسة عف أخرل في الشعر العربي الحديث كالمعاصر، آمال أف يفيد القارئ كالباحث في 

.   ىذا الميداف
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: مناقشة العناوين - ب

جاءت ىذه الدراسة مقسمة في مقدمة عامة كعنصريف رئيسييف يتفرع كؿ منيما إلى 
: عناكيف فرعية سنكضح ذلؾ فيما يمي

، تناكؿ فيو مفيـك العاـ لكممة (األدب الحديث كالمعاصر)عنكف الكاتب العنصر األكؿ 
األدب كالمعاصر باستناد إلى دكاترة في الميداف كما أشار إلى تاريخ أدب الحديث 

مػ، كأثر ىذا العمؿ 1798كالمراحؿ التي مر بيا بدَأ مف الحممة الفرنسية عمى مصر سنة
. األدبي عمى نصرة قضية القكمية المصرية

اتجاىات الشعر العربي الحديث كالمعاصر " استنادا لذلؾ تناكؿ مصطفى عبد الشافي 
مدرسة اإلحياء كمدرسة الديكاف، الميجر، جماعة أبكلك : ، حيث رصد عدة مدارس منيا"

كمدرسة الشعر الحر مع ذكر ركاد كؿ مدرسة كما يميزىا عف أخرل، فيذه ما سنكضحيا 
: عمى نحك التالي

 مدرسة اإلحياء وروادها  :

بدأت حركة إحياء الشعر العربي مع منتصؼ القرف التاسع عشر عمى يد محمكد سامي 
مػ لألبكيف مف الشراكسة، بعدما مرت القصيدة 1939الباركدم، المكلكد القاىرة سنة 

العربية مرحمة الرككد جاء الباركدم فأعاد صياغتيا مف جديد أسمكب قكم جميؿ لتعكد 
. بذلؾ القصيدة العربية لعصرىا الذىبي
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يرل مصطفى عبد الشافي أف شعر العربي الحديث كالمعاصر يدكر في ثالث محاكر 
: رئيسية كىي

أك ما يسمى بالمدرسة الكالسيكية أك االتباعية أك مدرسة اإلحياء : إحياء التراث -
 كالبعث، عمى

 يد الشعراء المحافظيف مف الباركدم كحافظ إبراىيـ، إسماعيؿ صبرم، أحمد  -
، كغيرىـ ، عمي الجاـر  .شكقي، أحمد محـر

برزت دكر الشعراء المجدديف الذيف تأثركا بالركمانسية، مف خالؿ : تطكير التراث -
اإلحساس بالطبيعة كاالىتماـ بالخياؿ كالعاطفة، كصدؽ التجربة كالتعبير عف الذات مثؿ 

، (عباس محمكد العقاد، عبد الرحمف شكرم، إبراىيـ عبد القادر المازني)مدرسة الديكاف 
، ككذا (ميخائيؿ نعيمة، جبراف خميؿ جبراف، إيميا أبك ماضي، كغيرىـ)كمدرسة الميجر 

أحمد زكي أبك شادم، عمي مجكد طو، إبراىيـ ناجي، )مدرسة أبكلك التي تككنت مف 
محمكد حسف إسماعيؿ، صالح جكدت، محمد عبد المعطي اليمشرم، التيجاني يكسؼ، 

 .(أبك القاسـ الشابي، محمد ميدم الجكاىرم، كغيرىـ

إلى تعريؼ أبرز ركادىا بذكر سيرىـ " عبد الشافي"كمف خالؿ مدرسة اإلحياء تطرؽ 
الذاتية، كمسارىـ األدبي، كما أضفكه عمى القصيدة الشعرية العربية، إذ قدـ محمكد سامي 

الباركدم كما جاء بو مف تجديد الذم يقـك عمى أصميف، أكليا بعث األسمكب العربي 
القديـ في الشعر، بحيث تعكد إلى جزالتو كرصانتو، ككذا تصكير الشاعر لنفسو كقكمو، 

. بيئتو كعصره تصكيران مخمصان صادقان 
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الذم استطاع أف يصكغ شعكره اتجاه  (ـ1932-ـ1871)باإلضافة إلى حافظ إبراىيـ 
إلى لغة جزلو معبرا عف نفسو كعف قكمو أحف تعبير، فشعره يمثؿ عالمة -  مصر–بمده 

أخرل عمى طريؽ التطكر في حركة البعث كاإلحياء، إذ اعتنؽ فكرة المزاكجة بيف القديـ 
. كالجديد بتمسكو الشديدة بمبنى القصيدة العربية

ىك اآلخر مف ركاد مدرسة اإلحياء، إذ يالحظ في  (1923-1854)فإسماعيؿ صبرم 
قصائده مظاىر االحتذاء كالتقميد لمشعر العربي القديـ مف البدء بالغزؿ ثـ االنتقاؿ إلى 

المدح، فقد تميز صبرم في أشعاره رقيؽ الحس، عذب النفس ينظـ في الغالب مقطكعات 
. قصيرة يضمنيا مشاعرة الحب كالسياسة كالديف

عف  (1932-1869)كما تحدث مصطفى عبد الشافي عف الشاعر أحمد شكقي 
سيرتو كحياتو التي أثرت في اعتناؽ حركة البعث كاإلحياء مكاصمة لمسيرة الباركدم في 

استمياـ التراث كاإلفادة منو مع النزعة التجديدية فقد قسـ عبد الشافي في كتابو حياة أحمد 
شكقي الفنية إلى فترتيف، أكليا كاف شعره يدكر حكؿ تركيا كالخالفة العثمانية، أما الثانية 

جاءت بعد نفيو إؿ األندلس ليكتب متأثرا بيا،  

ىذا كسمط الضكء الدكتكر مصطفى عبد الشافي عمى اتجاه اإلسالمي في شعر أحمد 
شكقي، الذم يمثؿ ىذا األخير الشعر الديني مف خالؿ مالمح الشعر العربي عؿ مر 
العصكر كقد يتساـ بعضو عمى أفاؽ التصكؼ كالتاريخ اإلسالمي ككذا الشخصيات 

اإلسالمية كػشخصية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ منذ مكلده يتيما كنشأتو فقيرا كأمانتو 
. كأخالقو
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إلى جانب االتجاه الديني يكضح لنا الدكتكر االتجاه القكمي في شعر شكقي، فإذا كاف 
يتغنى معبرا عف اإلسالـ كعف كطنو فإنو أيضا أنشد تمؾ األلحاف معبرا عف األفكار 

. القكمية العربية

 مدرسة الديوان:  

تعتبر ىذه المدرسة النكاة مف الجيؿ الجديد الذم تثقؼ باآلداب الغربية كخاصة اإلنجميزية 
في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف الذم يعد عاـ ظيكرىـ، فقد تميزكا بالتجديد في فيـ 
الشعر كتصكره، فيك في نظرىـ يجب أف يعبر عف النفس اإلنسانية كالعاطفة كفي نفس 

الكقت يككف الشعر تعبيرا عف الطبيعة كحقائقيا كأسرارىا، أم أف الشعر ىك مجرد تصكير 
لعكاطؼ إنسانية تزدحـ النفس الشاعرة كتندفع عمى لساف الشاعر لحنا خالدا يصكر صمتو 

. بككف مف حكلو

نسبة إلى كتاب دياف الذم اشترؾ المازني كالعقاد  (مدرسة الديكاف )فقد جاءت التسمية 
ـ كيعد الدكتكر محمد مندكر أكؿ مف أطمؽ اسـ مدرسة 1921في تأليفو كصدر سنة 

:  كأبرز ركاد ىذا الجيؿ ىـ. الديكاف

تعالج قصائده معاني إنسانية عامة تنبع مف : (1958-1886)عبد الرحمف شكرم  -
قمب صادؽ اإلحساس بمشاعره كبما تكحي بو الطبيعة مف حكلو، فيك شعر ذاتي كحديث 

 .نفس تترجـ عف دخائميا كآالميا

كانت ثقافة ىذا الشاعر كاسعة : (1949-1889)إبراىيـ عبد القادر المازني  -
 .كاألدب الغربي  (نثره كشعره)جمعت بيف األدب العربي 
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كاف لمعقاد شعر في أغراض كالمناسبات : (1964-1889 )عباس محمكد العقاد  -
منيا اإلخكانيات، الرثاء االتجاه الكطني، االتجاه الكجداني، فقد نرل في قصائده نسؽ 

 .شعرم متجانس تتجمى فيو كحدة الخكاطر كالمشاعر ككحدة األفكار

إلى أف ىذا " في الشعر الحديث كالمعاصر"كما يشير مصطفى عبد الشافي في كتابو 
الجيؿ استفاد مف الركمانسية الغربية كعبركا بصدؽ عف أنفسيـ، كأف ىذه المدرية غيرت 

مسار الشعر العربي الحديث كنقمتيـ إلى طريؽ جديد، كما قدمت الكثير مف النماذج 
. الجديدة

فالركمانسية اىتمت بالمضمكف أكثر مف اىتماميا بالشكؿ كطالبت بأف تككف العاطفة 
أساسا في التجربة الفنية فقد ترجـ ركاد مدرية الديكاف األعماؿ الركمانسية إلى العربية 

. (أشعار الشعراء اإلنجميز)

 مدرسة المهجر: 

دعت ىذه المدرسة إلى التجديد مؤكدة عؿ ضركرة الصدؽ افني كقيمة الثقافة في تككيف 
الشاعر، كتعميؽ رؤيتو في الحياة، فالشاعر بذلؾ يعبر عف ذاتو مع االىتماـ باستبطاف 
. العالـ الداخمي لإلنساف كاكتشاؼ قيـ الحب كالخير كالجماؿ في المجتمع ككذا الطبيعة

تأسست ىذه المدرسة عمى كككبة مف األدباء الذيف يمثمكف الشباب الذيف طغى عمييـ 
. االستعمار كىاجركا إلى خارج كطنيـ كما ضاقكا بو لينزاحكا إلى أمريكا الجنكبية كالشمالية

ـ التي تمثؿ ما يسمى أدب الميجر الشمالي، كمف 1920إذ شكمكا رابطة القممية سنة 
. ميخائيؿ نعيمة كجبراف خميؿ جبراف، إيميا أبك ماضي، رشيد أيكب كغيرىـ: أبرز شعرائيا
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ـ برئاسة 1933 أما أدب الميجر الجنكبي تمثؿ في العصبة األندلسية التي تككنت سنة 
شفيؽ : كمف شعرائيا. ميشاؿ معمكؼ، كاستمرت في تيارىا الشعرم متأثرة بالتراث العربي

. ، إلياس فرحات، فكزم المعمكؼ، كغيرىـ(القركم)معمكؼ، رشيد سميـ الخكرم 

 جماعة أبولو : 

رب الشعر كالمكسيقى،  (أبكلك)استمد اسميا مف الميثكلكجيا اإلغريقية التي تزعـ أف 
ـ كأسند رياستيا لمشاعر أحمد 1932تأسست عمى يد الشاعر أحمد زكي أبك شادم سنة 

شكقي لكنو تكفي مف نفس العاـ فتكالىا الشاعر خميؿ مطراف، كقد ضمت مجمكعة مف 
: الشعراء مف مختمؼ البمداف العربية كىـ

براىيـ ناجي، عمي محمكد طو، حسيف كامؿ : مف مصر أحمد زكي أبك شادم، كا 
الصيرفي، محمكد حسف إسماعيؿ، صالح جكدت، مصطفى السحرتي، محمد عبد 

. المعطي اليمشرم، مختار الككيؿ

. أبك القاسـ الشابي:  كمف شعرائيا التكنسييف

. عبد اهلل عبد الرحمف، أحمد المحجكب، تكفيؽ البكرم كالتيجاني يكسؼ: مف السكداف

.  محمد ميدم الجكاىرم: مف العراؽ

إف أعظـ ": "في الشعر الحديث كالمعاصر" كعمى ذكر أحمد زكي أبك شادم في كتاب 
أثر أحدثتو مدرسة أبكلك الشعرية التي عممنا في تككينيا إنما جاء عف طريؽ التحرر الفني 
كالطالقة البيانية كاالعتزاز بالشخصية األدبية المستقمة، كالجرأة عمى االبتداع مع التمكف 
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فمف خالؿ ىذا يكشؼ الدكتكر مصطفى عبد الشافي ذلؾ التشابو الذم ". مف كسائمو
. يطغى عمى جماعة ابكلك كمدرسة الديكاف في النزعة التجديدية

 مدرسة الشعر الحر  :

ترتكز ىذه المدرسة أساسا عمى الكزف كالمكسيقى الذم يعد احد العناصر الرئيسية في 
الشعر، كالشكؿ المكسيقي ينبثؽ مف طبيعة التجربة، حيث اعتبر ككلردج عنصر 

المكسيقى أقكل دليؿ عمى أف الشاعر لو اإلحساس بالمتعة المكسيقية مع القدرة عمى 
إبرازىا ىبة الخياؿ، كبالتالي فالشعر ىنا يتميز عمى سائر األجناس األدبية بمكسيقاه، 

كنرل أف محاكالت التجديد في األكزاف بدأت منذ العصر العباسي كالمكشحات األندلسية ثـ 
. في العصر الحديث خاصة عمى أيدم جماعة الديكاف كجماعة أبكلك، كشعراء الميجر

نما مف تجارب سابقة ميدت لمشعر  ففي ىذه المدرسة لـ تأتي القصيدة التفعيمية مف فراغ كا 
الحر الذم يقـك عمى الكحدة التفعيمية ككحدة مكسيقية في القصيدة، ىذا كقد سعى ركاد 

المدرسة الكاقعية إلى التحرر مف األكزاف التقميدية كاالكتفاء بالتفعيمية ككحدة مكسيقية بدال 
. مف كحدة البيت، ككذا التحرر مف القافية المكحدة

كانت البدايات األكلى لقصيدة الشعر الحر عمى يد صالح الشرنكبي الذم ثبت لنا بالدراسة 
بدر شاكر السياب كعبد الكىاب : أنو أكؿ مف نظـ في ىذا المكف الجديد، كمف ركادىا

. البياتي، أحمد عبد المعطي الحجازم، محمد الفيتكرم، محمكد دركيش
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 الهوامش : 

في الشعر الحديث "فبعد ىذه الدراسة التي قاـ بيا الدكتكر مصطفى عبد الشافي في كتابو 
اختتـ بقائمة اليكامش التي اعتمدىا في سالؼ الدراسة، حيث نالحظ أف " كالمعاصر

الكاتب يممؾ مكتبة ببميكغرافية غنية كذك إطالع كاسع عمى مختمؼ المصادر كالمراجع 
. كىذا ما ساعده عمى تزكيد ىذا العمؿ األدبي بالمعمكمات المتنكعة

:  كما نالحظ أيضا مالئمة ىذه المصادر مع مكضكع كتابو، فمف أىـ ىذه المصادر نذكر

شكقي ضيؼ، األدب العربي المعاصر في مصر، طبعة ثامنة، دار المعارؼ،  -
1983. 

عباس محمكد العقاد، شعراء مصر كبيئاتيـ في الجيؿ الماضي، دار النيضة،  -
 .مصر

محمكد حامد شككت كرجاء عيد، مقكمات الشعر العربي الحديث كالمعاصر، دار  -
 .، القاىرة1975الفكر العربي، 

أنس داكد، ركاد التجديد في الشعر العربي الحديث، المنشأة الشعبية لمنشر  -
 .كالتكزيع، ليبيا

مصطفى عبد الشافي، شعر صالح الشرنكبي دراسة فنية، مخطكطات بجامعة  -
 .اإلسكندرية

 .، بيركت1979أحمد أبك حاقة، االلتزاـ في الشعر العربي، دار العمـ لممالييف،  -
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عبد العزيز الدسكقي، مدرسة الديكاف كأثرىا في الشعر، الييئة العامة لمقصكر  -
 .1996الثقافة، 

 .، القاىرة1946ميخائيؿ نعيمة، الغرباؿ، دار المعارؼ،  -

جالؿ العشرم، ثقافتنا بيف اآلصالة كالمعاصرة، الييئة العامة لمتأليؼ كالنشر،  -
1971 .
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 أهمية الكتاب: لمبحث الثالثا

أىمية كبيرة في مجاؿ دراسة الشعر " مصطفى عبد الشافي"لقد كاف لكتاب الدكتكر 
:  العربي الحديث كالمعاصر، حيث تتضح ىذه األىمية في النقاط التالية

 .تبرز أكؿ أىمية في إفادة القارئ كالباحث -

رصد تاريخ الشعر الحديث كالمعاصر، مع إثارة الترتيب التاريخي الذم مف خاللو  -
 .يتضح التطكر كالتجديد في القصيدة الشعرية العربية أماـ القارئ

االختيار األمثؿ لنماذج الشعر الحديث كالمعاصر مع إبراز أغراضيا المتعددة  -
 .كأشكاليا المتنكعة

ازدكاجية الشعر العمكدم كالشعر الحر كاف مف السمات المميزة في طرح النماذج  -
 . لدل الدكتكر مصطفى عبد الشافي

تبياف الكاتب أف الشعر بحد ذاتو قد تطكر كأصبح يمثؿ عدة أشكاؿ تعطي لمقصيدة  -
 .جماال مف حيث الشكؿ كالمضمكف

مف خالؿ االتجاىات كالمدارس التي تطرؽ إلييا الدكتكر في كتابو تمثؿ في فحكاىا  -
. اتجاىات ركادىا

تكضح أف الشعر يمثؿ الحياة اإلنسانية أفضؿ تمثيؿ، كما يقكلو الشعراء ىك ما  -
. ينفعؿ في نفكسيـ كقمكبيـ فيفيض شعرا رائعا



  الفصؿ الثاني                                                     دراسة في مضمكف الكتاب
 

57 
 

تقييم الكتاب : المبحث الرابع

، "في الشعر الحديث كالمعاصر"في تقييمنا لكتاب الدكتكر مصطفى عبد الشافي 
فباستطاعتنا القكؿ أنو ثمرة عمؿ أدبي دؤكب كجيد كبير ككذا بحث شيؽ في ميداف 

األدب العربي، حيث درس ىذا الكتاب الشعر العربي مف حيث الحداثة كالمعاصرة فتطرؽ 
الدكتكر مصطفى عبد الشافي إلى المفيـك الشامؿ لألدب الحديث كالمعاصر، باإلضافة 

. إلى تسميط الضكء عمى اتجاىاتو

فإذا تحدثنا عف عنكاف الكتاب فنرل أنو مالئـ لممتف كذك صمة كطيدة بو، إذ يعتبر 
العتبة التي مف خالليا يستطيع الباحث أك القارئ الكلكج إلى عالـ النص، كأما بالنسبة 

لمغة المستخدمة فكانت سيمة كبسيطة تتماشى مع األفكار الكاضحة الخالية مف الغمكض 
. الذم يعيؽ عممية الفيـ كاالستيعاب لمقارئ في محتكل الكتاب

كتاب الدكتكر مصطفى عبد الشافي سميـ مف حيث األخطاء النحكية كاإلمالئية ككذا 
المطبعية، كأما عف المصادر كالمراجع فكانت كفرة كمتنكعة، فيذا ما أضفى عمى محتكل 
الكتاب نكع مف الزخـ في المعارؼ كذات حقبات زمنية تستند لممسار التاريخي في ظيكر 

المدارس الخاصة بالشعر العربي الحديث كالمعاصر، فاعتماد المؤلؼ عمى مثؿ ىذه 
. المراجع القديمة يعطي لعممو األدبي قيمة كصدؽ المعمكمة

كعمى كؿ ىذا ال يمكننا غض النظر عف بعض النقائص كالمآخذ التي أىمميا الدكتكر 
مصطفى عبد الشافي في ىذه الدراسة المتمثمة في إشكالية المقدمة، إذ ال يمكف ألم عمؿ 

. أكاديمي أف يخمك مف اإلشكالية، بإضافة إلى عدـ تطرقو إلى خاتمة الدراسة
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كبالتالي ال يمكننا أف ننكر ىذا العمؿ األدبي جدير لمدراسة ألنو يحمؿ إضافات جديدة 
قد أىمميا غيره في دراسات أخرل، إذ عالج الكاتب االتجاىات الشعر العربي الحديث 

كالمعاصر بشكؿ مفصؿ مف ناحية تطرقو إلى خمس مدارس أساسية في الميداف كبشكؿ 
.  متناسؽ، مع ذكر ركادىا بشكؿ مفصؿ كاالستناد إلى أشعارىـ
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: خالصة الفصل

في عصارة القكؿ نتكصؿ مف خالؿ الفصؿ الثاني الذم خصصناه لمبناء الداخمي 
لمكتاب إلى أف الشعر الحديث كالمعاصر في نظر الكاتب ىك تمؾ النصكص الشعرية 
التي تغنى بيا شعراء عصر النيضة، كبالتالي ىك عبارة عف التجديد الذم طرأ عمى 

القصيدة الشعرية العربية، كمف ثـ قدـ تاريخ مختصرة لو نكضحو في ثالث مراحؿ مف 
 .مرحمة اإلحياء إلى التطكر ثـ الخركج بالتراث

كعميو بتطكر الشعر العربي ظيرت اتجاىات كمدارس تركت بصمتيا في الحداثة 
 .كالتجديد منيا مدرسة اإلحياء كأدباء الميجر كغيرىـ

فأىمية ىذا المنتكج األدبي بارزة بيف كافة األعماؿ في مجاؿ األدب العربي، حيث تنكعت 
.االتجاىات كخصائص الشعراء بطريقة مفصمة أماـ القارئ، مع ساللة المغة المستخدمة



 

 

 

 

 خـــاتمة
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في الشعر " بعد ىذه الرحمة التي خضناىا في دراسة ىذا البحث المتمثؿ في كتاب 
لمدكتكر مصطفى عبد الشافي البد أف نستخمص جممة مف " الحديث كالمعاصر

 :  المالحظات كالنتائج المتمثمة فيما يمي

  إف المنتكج األدبي الذم قمنا بدراستو يعد مف أىـ المؤلفات في الشعر العربي
 .باعتباره ُطرح بطريقة متناسقة كقدـ إضافات متنكعة

  تميز الشعر العربي الحديث كالمعاصر بتعدد االتجاىات كتنكع المدارس، إذ الحظنا
مدرسة اإلحياء، مدرسة الديكاف، مدرسة الميجر، : مف خالؿ الكتاب خمس مدارس كىي

 .جماعة أبكلك كأخيرا مدرسة الشعر الحر

  الدكتكر مصطفى عبد الشافي مف بيف الباحثيف الذيف قامكا بدراسات كنفض الغبار
 .عف ركاد مدارس التجديد في الشعر العربي

  لـ يقتصر في دراستو عمى نماذج " مصطفى عبد الشافي"ما نالحظو أف الكاتب
نما تطرؽ إلى النصكص الشعرية العممية، فيذا األخير ما يعطي  مف الشعر الحر فقط، كا 

 . جمالية التكازف في دراستو قد أغفؿ عنيا اآلخركف

 التسمسؿ الزمني لمشعر العربي الحديث كالمعاصر نبرزه في ثالث مراحؿ : 

مرحمة اإلحياء ىي التي بمغت إحياء التراث بصياغة القصيدة الشعرية بأسمكب  -
 .جميؿ لتعكد إلى عصرىا الذىبي، ام إحياء تراث تقميدم كما تكارثو التاريخ األدبي
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جمعت ىذه المرحمة بيف مدرسة الديكاف كأبكلك الذيف تميزكا عف : مرحمة التطكر -
شعراء مدرسة اإلحياء في المعجـ كالصكرة كالمحافظة عمى القافية كالمكسيقى، فما 

 .نالحظو ىنا ىك ذلؾ التمازج بيف الثقافة العربية كالثقافة الغربية

ىذه المرحمة مغايرة تماما لممراحؿ سالفة الذكر، فيي تدعكا لمتجديد : مرحمة الخركج -
 .بشكؿ آخر كنكاحي مختمفة، حيث ظير فييا ما يسمى بقصيدة النثر

مف خالؿ طرح الدكتكر مصطفى عبد الشافي التجاىات الشعر العربي الحديث 
كالمعاصر استند عمى أمثمة مف أشعار ركاد كؿ مدرسة بغية الكشؼ عف الفركقات التي 
 .تميز كؿ اتجاه، بالربط حياتو الشخصية التي ىي األخر ليا صبغة في نصكصو الشعرية

 



 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 :لممخصا

إلى " كتاب في الشعر الحديث كالمعاصر: " ييدؼ ىذا البحث المتكاضع المعنكف بػ
قراءة في مضمكف الكتاب، بحيث تضمنت ىذه الدراسة الفنية التحميمية تعريفا لصاحب 

الكتاب بإبراز سيرتو الذاتية، كدراسة الشكمية الخارجية لمكتاب بالتعميؽ عمى الكاجية ككؿ 
ما يخص بيبميكغرافية ىذا العمؿ األدبي، باإلضافة إلى دراسة متنو المتمثؿ أساسان في 

الشعر الحديث كالمعاصر كاتجاىاتو المتمثمة في المدراس التي أخرجت الشعر العربي إلى 
 .عصره الذىبي

 
 الكممات المفتاحية: 

.مصطفى عبد الشافي، الشعر، الحديث كالمعاصر، االتجاىات
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Résumé : 

Cette modeste recherche intitulée : « A Book in Modern and 
Contemporary Poetry » vise à lire le contenu du livre, car cette 
étude technique analytique comprenait une définition de l'auteur du 
livre en mettant en évidence sa biographie, et en étudiant la 
formalité externe du livre. en commentant la couverture et tout ce 
qui concerne la bibliographie de cette œuvre littéraire, en plus 
d'une étude de son texte représenté principalement dans la poésie 
moderne et contemporaine et de ses courants représentés dans 
les écoles qui ont porté la poésie arabe à son âge d'or. 

 

 les mots clés: 

Mustafa Abed el Shafi, poésie, moderne et contemporain, 
tendances. 
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Summary: 

This modest research entitled: “A Book in Modern and 
Contemporary Poetry” aims to read the content of the book, as this 
technical analytical study included a definition of the author of the 
book by highlighting his biography, and studying the external 
formality of the book by commenting on the front and everything 
related to the bibliography of this literary work, in addition to A 
study of its text represented mainly in modern and contemporary 
poetry and its trends represented in the schools that brought Arabic 
poetry to its golden age. 

 

 Function key word : 

Mustafa Abed el Shafi, poetry, modern and contemporary, 
trends. 

 
 

 


