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   األدبيةالشعر العريب واإلجتاهات اجلديدة يف عصر النهضة
  *جنم الدين احلاج عبد الصفا

 
Abstrak 

Makalah ini memuat  perkembangan puisi Arab dan usaha-
usaha  pembaharuan pada zaman moderen. Usaha  tersebut 
terjadi  karena   adanya  kontak  antara   kesusastraan  Arab 
dengan kesusastraan barat yang dimulai dengan  datangnya 
al-hamlah  al-faransiyah di Mesir.  Pada zaman ini muncul 
aliran  baru dalam  puisi Arab  seperti  Aliran Klassik Baru, 
Aliran Romanse  dan  Aliran  al-Waqi’iyah. Disamping itu, 
lahir  juga   beberapa  jenis  puisi Arab  seperti  al-shi’r  al-
Ghinaiy,  al-shi’r  al-malhamy,  al-shi’r  al-qisasy, al-shi’r 
al-masrahy,al-shi’r tamthily, al-shi’r  al-ta’limy,  al-shi’r  
al-hurr. 

 
   

الشعر من الفنون األدبية ، بل وأهم أنواعها بالنسبة للفنون األدبية األخرى 
أو حتدثنا عن األدب ، فأول شيئ يتبادر ىف الذهن هو " األدب " وإذا مسعنا كلمة . 

  .الشعر ، حىت صار احلديث عن األدب هو احلديث عن الشعر ذاته 
وا ينظمون الشعر منذ والشعرعند العرب فن قدمي يعرفونه حق املعرفة ، وكان

عصر يرجع إىل ماقبل اإلسالم بفترة طويلة ، وتعرف هذه الفترة يف تاريخ األدب 
وهكذا . العريب بالعصر اجلاهلي ، وهؤالء كانوا يقرضون الشعر بسليقتهم وطبيعتهم 

احلال عند الشعراء العرب عرب عصور األدب العريب ال يتطور الشعر العريب آنذاك 
  .األدبية عصر النهضة مثل تطوره يف 

عريب يف عصر النهضة فإن لعليه األدب اي مروبناء على التطور الذ
والتيارات اجلديدة تعددت يف الشعر العريب احلديث ، واختلف الشعراء يف اإلجتاهات 

فمنهم من اقتصر على األدب . ثقافام ونواحي التأثري اليت عملت على تكوينهم 
ومنهم من اطلع على اآلداب . املثل األعلى الذي حيتذيه العريب القدمي ، ووجد فيه 

                                                 
* * Dosen Jurusan Sastra Asia Barat Universitas Hasanuddin, Makassar 
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. األوربية واستهوته مذاهبها ، فانصرف عن القدمي ليجاري الغربيني فيما ذهبوا إليه 
ومنهم من مجع بني األدب العريب واألدب الغريب ، وأفاد من كليهما ، وأصبح قادرا 

جلديدة ، ويفتح أمامه السبل على أن يزود األدب العريب احلديث بالعناصر القوية ا
  .للتقدم والتطور مبا يناسبه العصر والذوق 

ويف هذا البحث سوف يعرض الباحث احلديث عن الشعرالعريب يف عصر 
النهضة األدبية مع اإلشارة إىل اإلجتاهات اجلديدة ، والعوامل اليت تؤدي إىل النهضة 

  .ى سبيل اإلجياز واإلختصار ، وكذلك اآلثار األدبية اليت نتجت عنها وإن كانت عل
  

  عصر النهضة
 م ١٧٩٨ بدأ هذا عصر النهضة بدخول الفرنسيني مصر بقيادة نابليون سنة 

وكانت احلملة الفرنسية أول احتكاك واسع ومباشر بني مصر واحلضارة األوربية . 
بعد عزلة طويلة  فرضها العثمانيون على مصر والبالد العربية ، وكانت من أسباب 

  .ا وختلفها ضعفه
 –وكان السبب يف تسمية هذا العصر بعصر النهضة هو أن األدب العريب  

 ض يف هذا العصر يف موضوعاته وأفكاره وصوره وأساليبه ولغته ، –شعره ونثره 
صر العثماين فصار أدبا قويا مزدهرا خيتلف يف شكله ومضمونه عن األدب ىف الع

   ) .١البدري ص ( الضعيف املتهالك 
أت هذه النهضة يف مصر ولبنان ، ألما سبقتا كل األقطار العربية ىف وبد

ولعل ") : ٤٦: ١٩٧٤( شلق علىاإلتصال باحلضارة األوربية ، ويقول الدكتور
مصر ولبنان كانتا أسبق بالد العرب إىل مشارف التوعية ، وأغزرها عطاء أدبيا نظرا 

ت الشرق والغرب ، وملا هلما إىل موقعهما على شاطئ البحر املتوسط ملتقى حضارا
ففي . من مكانة علمية ، وينابيع للمعرفة ، يقبل عليها العطاش من خمتلف بالد العامل 

ويف لبنان جامعتان آنذاك ، ومدارس خمتلفة . مصر األزهر العتيد ، واجلامة املصرية 
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لزرع الضوء ىف األذهان ، وأمواج البحر مافتئت تقدم هلما روادا من الغرب ، 
   " .وحتمل منهما طالبا إىل خمتلف جامعاته 

وقيل إن لبنان سبقت مصر ىف اإلتصال بأوربا عن طريق اإلرساليات 
. املسيحية األوربية اليت توافدت عليه ، ولكن دورها ىف النهضة العربية كان حمدودا 

وكان ملصر الدور األكرب حبكم مكانتها يف العامل العريب ، وقدرا على العطاء 
 وهذه النهضة تعتمد على قاعدتني عريضتني ، ومها  .)٥٩: ١٩٧٧منصور ( لتأثريوا
اإلتصال بالتراث العريب يف  والثانية.   اإلتصال باحلضارة األوربية املزدهرة  األوىل:

 اإلتصال اتني القاعدتني عن طريق وسائل أو عوامل عشرة ، وقد مت. عهود قوته 
اهلجرة والترمجة والطباعة واملكتبات والصحافة هي التعليم والبعوث والرحالت و

 ) ١البدري ص ( واجلماعة األدبية واامع اللغوية واملستشرقون واملسرح واإلذاعة 
وكل عامل من هذه العوامل املذكوة كان وسيلة لإلتصال بالقاعدتني معا ، ولكن . 

اآلخر كان أوثق بعض هذه العوامل كان أوثق ارتباطا باحلضارة األوربية ، وبعضها 
  .ارتباطا بالتراث العريب يف عهود قوته وازدهاره 

وقد مت اإلتصال باحلضارة األوربية بوسائل كثرية ، ولكن أمهها احلملة  
الفرنسية وما أعقبها من ضة تعليمية بدأت يف عهد حممد علي ، وسارت على ج 

واستقدام املعلمني وكذلك عن طريق البعوث والرحالت واهلجرة . أوربا وعلومها 
من أوربا والترمجة واملستشرقني ووسائل األعالم كالصحافة واملسرح وغريها 

  ) .١البدري ص (
أن هذا اإلتصال بني األدب ) ١ص (وقد بني حممد عبد احلميد البدري 
   :العريب واألدب الغريب له أثر واضح يف ناحيتني 

    
   .يف النثر : األوىل

  : أثرهذا اإلحتكاك األديب ىف النثر العريب فيما يلي       ونستطيع أن نرى
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اتساع جماالته ، وتنوع موضوعاته ، حىت أصبح يعرب عن حياة اتمع  -١
  .وقضاياه السياسية واإلجتماعية 

 .اختفاء الفنون القدمية كالرسائل واملقامات  -٢
 .ظهور فنون جديدة كاملقال والقصة واملسرحية  -٣
 .ميله إىل التحليل والبسط  -٤
 .تأثره بالدراسات النفسية واإلجتماعية  -٥
 جتديد األفكار والصور واألساليب -٦
التخلص من قيود الصنعة واحملسنات البديعية ، وامليل إىل األسلوب املرسل  -٧

 .املتحرر
 .سالمة اللغة مع اإلجتاه إىل السهولة واليسر -٨
   .ىف الشعر : الثانية

تكاك األديب ىف الشعر العريب كما       ونستطيع أن نرى أيضا بوضوح أثر هذا اإلح
  :يلي 

اختفاء بعض األغراض القدمية ، كاملدح واهلجاء والفخر بصورها القدمية  -١
  .، واألغلب عليها الطابع الوطين 

إجتاه الشعر إىل األغراض القومية والوطنية والسياسية واإلجتماعية ،  -٢
 .وارتباطه حبياة اجلماهريومشاكلها 

 .حماوالت لنظم املالحم ظهور الشعراملسرحي مع  -٣
باملفاهيم اجلديدة كالتجربة الشعرية والوحدة الفنية  أو العضوية تأثره  -٤

 .للفصيدة 
 .ظهور املدارس الشعرية احلديثة كالكالسيكية والرومانسية والواقعية  -٥
 .تطور بناء القصيدة ، وامتداد التجديد إىل األوزان والقوايف  -٦
 .مليل إىل الصور الكلية اإلبتكار يف الصور واألخيلة ، وا -٧
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 .التحرر من قيود الصنعة واحملسنات املتكلفة  -٨
وقد مت أيضا اإلتصال  بالتراث العريب يف عهود قوته وازدهاره بوسائل 

. كثرية ، كان أمهها إحياء كتب التراث بتحقيقها وطبعها وتيسري اإلطالع عليها 
وية واملستشرقني ودور الكتب وكان لرواد اإلصالح واجلماعات األدبية واامع اللغ

وكذلك كان هلذا اإلتصال أثر واضح ، . فضل ال ميكن إنكاره يف هذا السبيل 
  :ولكن هذا األثر متشابه ىف الشعروالنثر على السواء ، وهو 

  .اقتباس موضوعات القدماء ، وخاصة ىف اجلوانب الدينية والقومية  -١
 .عف اكة والضختلص األساليب من الرك -٢
 .ة وسالمتها وبعدها عن العامية نقاء اللغ -٣
 .التحرر من ألوان الصنعة واحملسنات املتكلفة  -٤
 . األداء ومجال الصياغة العناية بقوة -٥

وإن . وهذه هي صورة موجزة عن النهضة األدبية العربية والعوامل العشرة 
هذه العوامل هي اليت تؤدي إىل هذه النهضة ىف العصر احلديث ، ألا هي اليت 

 وبني املنبعني اللذين استمدت منهما قوته وازدهاره ، ومها ني هذا األدبربطت ب
وإن هذه العوامل مل تظهربصورة . احلضارة األوربية احلديثة والتراث العريب األصيل 

قبل بعضها اآلخر، واحدة يف كل األقطار العربية ، ولكنها بدأت يف بعض األقطار
ىت ازدهرت ، وآتت مثارها ىف وظهرت ضيقة النطاق ، مث امتدت واتسعت ح

  .النهاية
 

 الشعر العريب وأنواعه
بالنظرإىل اختفاء ذاتية الشاعر وعدم اختفائها يف نتاجه الشعري ، 

جنس ذايت هو الشعر الغنائي ، وجنسان موضوعيان : فالشعرالعريب له أجناس ثالثة 
 قد وجد منذ ويف الواقع أن هذا التقسيم. ، مها الشعر امللحمي والشعر املسرحي 
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عصرأفالطون وأرسطو ، حيث كان أفالطون يرجح جانب الشعر الغنائي على شعر 
املسرحيات واملالحم ، على حني مل يعتد تلميذه أرسطو بالشعر الغنائي ن فلم يعاجل 

وعلى الرغم من ذلك ) . ٣٧٣: ١٩٧٣ هالل(ملسرحيات واملالحم يف نقده سوى ا
 ، فوجدت املالحم ان حنبا إىل حنبريعي يسفإن الشعر الغنائي والشعر املوضو

  .واملسرحيات إىل جانب التغين باملشاعرالذاتية ، وبفضائل األبطال 
وفيما يلي نوجه حديثنا عن الشعر العريب بأنواعه الثالثة الغنائي وامللحمي 

  .واملسرحي 
  الشعر الغنائي  : أوال

دخائل نفسه ، وهو الشعر الغنائي هوشعر ذايت يتغىن به الشاعر بعواطفه و
فريى ) . ٣البدري ص (يكون على شكل قصائد حمدودة بالعامل الفردي للشاعر

أن الشعر الغنائي هو التعبري الكامل عن اخللجات ) ١٨٠٣ -١٧٤٤(هردر األملاين 
   ).٣٧٣: ١٩٧٣هالل (النفسية يف أعذب لغة صوتية 

 الشعر العريب والشعر الغنائي أقدم أجناس الشعر وأكثرها انتشارا ، ومنه
ويقول الدكتور حممد غنيمي . العصر احلديث اية دكله من العصر اجلاهلي حىت ب

أما الشعر العريب فواضح أنه يف مجلته قبل عصرنا احلديث ) ٣٧٥: ١٩٧٣(هالل 
وحني نشأت املسرحيات ىف العصر . كان مقصورا أو يكاد على اال الغنائي 

نت كالسيكية والرومانتيكية يف بادئ أمرها ، فكااحلديث تأثرت يف طابعها العام بال
 هلا مسرحيات شوقي ومسرحيات األستاذ عزيز املسرحيات الشعرية ، وأوضح مثال

أباظة ، مث غلب اإلجتاه العاملي على املسرحيات العربية ، فانفصلت عن الشعر، 
شأن نه يف العربية ، واختص الشعر مبجال الوجدان ، شأوصارت يف مجلتها نثرية 

  .اإلجتاه العاملي العام 
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ولكي يكون احلديث يف هذا واضحا ، فكان من األوىل أن يتعرض الباحث 
فموضوعات الشعر . عن موضوعات الشعر الغنائي وتطورها ىف العصر احلديث 

الغنائي فبل العصر احلديث تدور حول الغزل والوصف والفخر واحلماسة واملدح 
 ت تطورت بعد اتصال العرب بأوربا يفملوضوعاولكن هذه ا. والرثاء واهلجاء 

  -:العصر احلديث وقيام النهضة العربية ، كما نرى فيما يلي 
   الغزل-أ

لجات اسن جسد املرأة إىل وصف الشعور وخانتقل الشعر من وصف حم
   .فيها  النفس وتأثري احلب 

   الوصف -ب
ان الشاعر، ا يف وجدانتقل الشعر من رسم املشاهد الظاهرة إىل وصف وقعه

  . يف الطبيعة ، وتشخيص عناصرها وبث احلياة فيها وإىل اإلندماج
  احلماسةو الفخر-ج 
انتقل الشعرمن اال الفردي أو القبلي إىل الفخر باألمة ووصف معاركها    

  .وبطوالا وأجمادها 
   املدح والرثاء-د 
مدح زعماء انتقل الشعر من مدح احلكام واألفراد للرهبة أو للرغبة إىل     

  .األمة وأبطاهلا ، واإلشادة بتضحيام ومبادئهم ، وكذلك يف الرثاء 
   اهلجاء-هـ 

انتقل الشعر من السباب الشخصي والقبلي ، وصار نقدا سياسيا واجتماعيا     
  . اإلستعمارية وعيوب اتمع ، ويصور مشاكل األمة ينقد السياسة

  الشعر امللحمي أو القصصي   : ثانيا
امللحمي أو القصصي هو شعر موضوعي ختتفي فيه ذات الشاعر، الشعر 

وتظهر روح األمة يف قصة شعرية تصورمعارك األمة وانتصاراا وأبطاهلا ، وتطول 
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) . ٣البدري ص (حىت تزيد على آالف األبيات ، وتعتمد على األسطورة واملبالغة 
"  األدب اليوناين و يف" األوديسا " و " اإللياذة " ومن أشهر املالحم العاملية 

وقد ترمجت  إىل اللغة العربية ، وحاول شعراء . ىف األدب الفارسي " الشاهنامه 
  .العرب تقليدها 

فإن ن املالحم ؟ نعم ، هل عرف األدب العريب ف: ئال يسأل ولعل سا
ففى العصر اجلاهلي ظهرت . األدب العريب قد عرف فن املالحم منذ العصر اجلاهلي 

والت فيما يسمى بأيام العرب ،  شعر احلماسة ووصف املعارك والبطة يفبذورامللحم
ولكن ذلك ليس شعرا ملحميا لقصرالقصائد ، وألن نظامها فردي أوقبلي ضيق ، 

  .وخللوها من األسطورة 
ويف العصور الوسطى ظهرت املالمح الشعبية كقصص عنترة وأيب زيد 

شعرها خيتلط بالنثر ، واألسطورة فيها اهلاليل والزير سامل ، ولكن لغتها عامية ، و
حكاية " وىف العصر احلديث ظهرت حماوالت لكتابة املالحم ، ومنها . ضعيفة 

وكذلك . ملطران ،ولكنها ختلوان من األسطورة " فتاة اجلبل األسود " و " العاشقني 
 ،  املسلمني األوائلطوالتألمحد حمرم ، وهي حتكي ب " اإللياذة االسالمية" ظهرت  

  .ولكنها ختلو من األسظورة ، ويغلب عليها الطابع الغنائي 
ومما جيدر أن نبني هنا أن امللحمة يف األدب العريب مل تنجح ، ألن العقلية 
العربية واقعية تنفر من األساطري، وال تقدس األفراد ، وألن الشعر العريب بأوزانه 

  .ألبيات وقوافيه ال يتسع للمالحم اليت تطول وتصل إىل آالف ا
  
  الشعر املسرحي أوا لتمثيلي   : ثالثا

الشعر املسرحي أو التمثيلي هو شعر موضوعي ختتفي فيه ذات الشاعر ، 
: والسؤال اآلن هو ) . ٤البدري ص (ويقوم على احلوار واحلركة بني الشخصيات 
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فى فإن الشعر املسرحي: واجلواب   ؟ ىف األدب العريبكيف تطور الشعر املسرحي
  : تطور مبراحل  العريباألدب

، ) ١٩١٢ -١٨٣٩(ليعقوب صنوع " خيال الظل "  عرف الفن الشعيب ، مثل -أ 
  ) .٣٠٥: ١٩٧٤شلق (ولكنه مل يكن فنا مسرحيا حقيقيا 

  . بدأ العرب يعرفون املسرحيات الشعرية بعد اتصاهلم بأوربا -ب
 -١٨٥٦(جي يازخلليل ال" املروءة والوفاء  "  وكانت اخلطوة األوىل مسرحية-ج 

وعلى الرغم من أن هذه املسرحية بلغت ألف بيت ، ولكنها ضعيفة ) . ١٨٨٩
  ) .٢/٣٠٦: ١٩٦٧الدسوقي  (يف لغتها وتكوينها الفين 

و " ناكر اجلميل " متثيليات ، منها ) ١٩٠٠ -١٨٨٤( مث كتب أبوخليل القباين -د 
شلق ( املقامات ، ولكن أسلوا مزيج من الشعر والنثرعلى طريقة" عنترة " 

٣٠٤: ١٩٧٤. (  
فتحا جديدا بأسلوا ) ١٩٣٢ -١٨٦٨( وكانت مسرحيات أمحد شوقي -هـ 

العريب ، وحبكتها الفنية ، وظهور مالمح شخصيتها وإن غلبتها الروح الغنائية ، 
" الست اهلدى " و " عنترة " و " مصرع كليوباتره " و " جمنون ليلى " منها 

  ) .٣٠٧-٢/٣٠٦: ١٩٦٧الدسوقي (
العباسة " و " الناصر " و " شجرة الدر "  ظهرت مسرحيات عزيز أباظة ، منها -و

، وهي أكثر حركة واقترابا من روح الشخصيات ، مث تواىل ظهور مسرحيات " 
  ) .٢/٣٠٧ : ١٩٦٧الدسوقي (شعرية لشعراء آخرين 

 
  نهضةعصرالرس الشعرية يف ااملد

ة بدء يف وصل املصريني بالغرب ،  كانت نقطال شك يف أن احلملة الفرنسية
ويف فتح عيوم على حياة جديدة وحضارجديدة ،كان هلا أثرها فيما بعد يف البعث 

ومنذ ذلك . احلضاري والنهضة الثقافية والتجديد األديب اليت حدثت يف مصر
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العصرظهرت مذاهب أدبية ، ألن كل مذهب من املذاهب األدبية ميثل اإلجتاه 
اإلجتماعي الذي يعكس روح العصر اليت نشأ فيه ، ويصورمثله ، الفكري والفين و

 ، وميثل اجتاهاته ، ويقود إمكانياته ، فهو شارك يف نشاطهيويستجيب حلاجاته ، و
والعصرهو الذي يفرضه على كتابه ومفكريه ، ويوحي به . وليد العصروظروفه 

  ) .٣/٢٥٨: ١٩٧٧ضيف (إليهم 
 الكتاب واملفكرون بدا من الرجوع إىل ففي عصر النهضة األوربية مل جيد
 إذ مل تورثهم العصور الوسطى املظلمة األدب اليوناين والالتيين حياكونه وحيتذونه ،

وكان ظهور الرومانتيكية . أدبا يغنيهم عن هذا التقليد ، ومن مث كانت الكالسيكية 
ة يف القرن الثامن عشر، ووض الطبقة الوسطى ، نتيجة لرواج الفلسفة العاطفي

ومن هنا ظهرت يف امليدان الشعري . وتطلعها إىل نيل حقوقها السياسية واإلجتماعية
مدارس شعرية ، ألن كثريا من الشعراء العرب يف العصور املتأخرة كانوا يقومون 

تجديدات اليت نتجت باحملاوالت التجديدية يف الشعر العريب ، ألم كانوا يتأثرون بال
وقال . عقب النهوض العلمية والثقافية واألدبية اليت تسود الدول األوربية حينذاك 

كان لألحداث الوطنية )  ٣/٢٥٩: ١٩٧٧" (األدب والنصوص " صاحب كتاب 
والتطور العلمي فكريا وماديا ، وللثقافة العربية ، وللشعراء املهاجر أثر كبري يف دفع 

  .جديد ىف األدب عامة ، والشعر خاصة حركة التطور والت
  :وهلذا نستطيع أن نرى بوضوح مالمح هذا التجديد ىف النقاط اآلتية 

تطور أغراض الشعر من مدح وهجاء ومحاسة وفخر ورثاء  .١
  .وغزل ووصف وشعرقومي وشعرديين وشعرتعليمي وتأملي 

 .تطور القالب الشعري  .٢
 .تطور األسلوب الشعري  .٣
فوجدنا الشعر القصصي والشعر املسرحي ور الفن الشعري ، طت .٤

 ) .٣/٢٥٩: ١٩٧٧ضيف (
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وبناء على هذا التطور الذي مر به الشعر العريب تكونت مدارس شعرية 

  : متعددة نستطيع أن جنملها إىل ثالث مدارس ، وهي 
  .املدرسة الكالسيكية اجلديدة  -١
 .املدرسة الرومانسية  -٢
 .املدرسة اجلديدة أو الواقعية  -٣

  
 : مدرسة من هذه املدارس فيما يلي وبيان كل

  املدرسة الكالسيكية اجلديدة  : األوىل
املدرسة " و " مدرسة اإلحياء والبعث " ومسيت أيضا هذه املدرسة بـ   
وهذه " .  املدرسة الكالسيكية اجلديدة " ، ولكنها اشتهرت باسم " اإلتباعية 

ليا ، مث انتشرت يف أوربا املدرسة ظهرت يف القرن السابع عشر امليالدي يف  إيطا
 ومن أهم اخلصائص العامة .كلها ، وبدأت بفنون غري الشعر ، مث انتقلت إىل الشعر 

اليت تتميز ا احلركة الكالسيكية أا حترص على مجال العقل ، وتلتزم بالقواعد 
   ) .٣البدري ص (واألصول الفنية املوروثة 

 يف النصف الثاين من القرن واملدرسة الكالسيكية ظهرت ىف الشعر العريب
 ورائد هذه املدرسة هو الشاعر املعروف حممد سامي .التاسع عشر امليالدي 

فالبارودي ض بالشعر من قاع الضعف الذي كان  . )١٩٠٤ - ١٨٣٨ (البارودي
فيه ىف العصر العثماين وبداية العصر احلديث ، فنفخ فيه من روحه ، ورد له احلياة 

  .والشعر 
 يف هذه احلركة ، منهم إبراهيم اليازجي راء يتبعون الباروديوهناك شع

وأمحد شوقي وحافظ إبراهيم وأمحد حمرم وعبد املطلب وعلى اجلارم ، وهؤالء من 

Tahun ke 2, Nomor 2, Nopember 2004 
 

11 



 جنم الدين احلاج عبد الصف         نادي األدب

وأما مظاهر . بشارة اخلوري : ومن لبنان . معروف الرصايف : ومن العراق . مصر
  : التجديد يف شعرهم فيمكن أن نستلخص يف النقاط اآلتية 

ن شعرهم مرآة ألحداث عصرهم ، وقضايا وطنهم ، ومشكالته كا -١
  . السياسية واإلجتماعية ، ولذلك لقي رواجا كبريا 

 .إم كانوا يعربون عن مشكالم الذاتية  -٢
 .لصوا الشعر من قيود الصنعة واحملسنات وهؤالء خ -٣
ر السياسي واإلجتماعي مبا قالوا يف الشعفتحوا للشعرجماالت جديدة  -٤

 .ي والقصصي وشعراألطفال والتارخي
 ) .٣البدري ص (كتب بعضهم الشعراملسرحي ، وحاولوا نظم املالحم  -٥

يعد زعيم املدرسة الكالسيكية يف الشعرالعريب مبحاكاته فلما كان البارودي 
ور والقوايف نأخذ بعضا والصياغة ، ومعارضاته هلم ىف البحللشعراء القدماء يف املنهج 
ه املدرسة األدبية ، وهو يقلد الشعراء اجلاهليني لوقوفهم من شعره مثاال أوضح هلذ

  :على األطالل 
  لـائـانا لسـع بيــوإن هي مل ترج+  أال حي من أمساء رسم املنازل  

  لـعليها أهاضيب الغيوم احلوام +    تعفتها الروامس والتقـت خـالء
أراين ا ما كان باألمس +  فـأليا عـرفت الـدار بعـد ترســم  

  ) ٣/٣٧٧: ١٩٧٧ضيف (شاغل 
ومثل هذه احملاكاة يستطيع كل قارئ أن يرى بوضوح يف شعر أمحد شوقي 

  " .الربدة " ملعارضته اإلمام البوصريي يف شعره املشهور باسم " ج الربدة " 
  

  املدرسة الرومانسية    : الثانية
، " اإلبتداعية املدرسة "           وقد أطلق أيضا على املدرسة الرومانسية باسم 

واحلركة الرومانسية ظهرت ىف القرن الثامن . ألا ابتدأت يف الشعر جا جديدا 
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عشرامليالدي ، وبدأت بأملانيا مث عمت أوربا ، ومل تقتصر هذه احلركة على األدب ، 
  " .مرض العصر " ، حىت مسوها ولكنها صارت طابعا للعصر جبميع فنونه 
 أدب" مد على العاطفة واخليال فأدا يسمى فلما كانت هذه املدرسة تعت

لكالسيكية اة رد فعل مضاد للرتعة العقلية اليت سادت ، ألا مبثاب" العاطفة واخليال 
وتقوم هذه املدرسة على الفلسفة العاطفية ، وينشد اجلمال ال احلقيقة ، وينتصر . 

بناء على هذا فإن و. الفرد ال اتمع ، وغايته اإلستجابة للعاطفة ال األخالق 
  :للرومانسية مسات عامة ، منها 

  .أن الرومانسية ترفض الواقع  -١
 .وأا متثل روح التمرد والثورة واالنطالق واحلرية  -٢
 .تعلى  من شأن العاطفة واخليال  -٣
 .العكوف على الذات أوالرتعة الفردية  -٤
 .وأا تتسم باحلزن والتشاؤم والشعور بالغربة  -٥
 .الم ث عن املثل األعلى يف عامل الروح واخليال واألحوأا دف إىل البح -٦
 ، ٣البدري ص (وأا حتاول الفرار إىل الطبيعة واإلمتزاج ا  -٧

  ) .١٧٨: ١٩٧٧منصور
واملدرسة الرومانسية ظهرت ىف الشعر العريب مع بداية القرن العشرين على 

يف ، وذلك ما اتضح من خصائصها ) ١٩٤٩ -١٨٧٢(يد رائدها خليل مطران 
 ومابعده ، وديوانه األول الذي ١٨٩٤شعر مطران املبكر ، والذي يرجع إىل عام 

وقد متثلت هذه احلركة يف ) . ١٨٠: ١٠٩٧٧منصور ( م ١٩٠٨ظهر يف عام 
  : مدرستني متعاصرتني 

 داخل الوطن العريب ، بدأت خبليل مطران ، مث تطورت على يد مجاعة إحدامها
وعبد الرمحن ) ١٩٦٤ -١٩٨٨( العقاد  وروادها عباس حممودالديوان ،
 . )١٩٤٩ -١٨٩٠(وإبراهيم عبد القادراملازين ) ١٩٥٨ -١٩٨٨(شكري
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،وهم تأثروا مبطران ، مث " اجليل اجلديد " وأحيانا يطلق على هؤالء الثالثة بـ 
على يد مجاعة تطورت بعد ذلك  مث .بقراءم يف األدب اإلجنليزي الرومانسي 

وشعراؤها هم .  مبطران ومجاعة الديوان وشعراء املهاجرمتأثرة) ١٩٣٠(أبوللو
أمحد زكي أبو شادي وإبراهيم ناجي وعلى حممود طه وحممد حسن إمساعيل 

.  ومن السودان التيجاين يوسف بشري .وحممد اهلمشري ، وهؤالء من مصر
: ١٩٧٤الصيفي (ومن اليمن أمحد الشامي . ومن تونس أبو القاسم الشايب 

٧٠. (  
  :سة الرومانسية  ظهرت ىف الوطن العريب لعدة عوامل ، أمهها مايلي فاملدر
  .تغري الظروف السياسية واإلجتماعية والفكرية  -١
 .الدعوة إىل التحرر الوطين ، وحترير الوجدان الفردي واجلماعي  -٢
 .التأثر بالرومانسيني الفرنسيني واإلجنليز  -٣
صبح الشعرأصدق تعبريا التمرد على النهج الكالسيكي ، والدعوة لتغيريه لي -٤

 ، ٣البدري ص (عن ذات الشاعر، وعن الواقع اإلجتماعي املتغري
  ).١٨٢ -١٨١: ١٩٧٧منصور

    
أدب "  خارج الوطن العريب ، وهي مدرسة املهاجر، أو ما يسمى بـ ثانيها

، ألن كثريا من اللبنانيني هاجروا من لبنان إىل األمريكيتني الشمالية " املهجر 
 . فيها جاليات عربية كان هلا نشاط أديب متعددة املظاهر ونواوكواجلنوبية ، 

يف عام " الرابطة القلمية "وأسست يف أمريكا الشمالية جعية أدبية ، وهي 
م ، وكانت أسرع استجابة للجديد والتأثر به ، ومن أبرز شعرائها ١٩٢٠

وإيليا )  ؟-١٨٨٩(وميخائيل نعيمة ) ١٩٣١ -١٨٨٣(جربان خليل جربان 
، وهؤالء هم الذين قادوا حركة ونسيب عريضة ) ١٩٥٧ - ١٩٨٩(وماضي أب

وأسست أيضا يف أمريكا اجلنوبية ، وخاصة الربازيل . التجديد يف شعراء املهاجر
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وهذه اجلمعية أميل إىل احملافظة . مجعية أجنبية  أخرى ، وهي العصبة األندلسية 
ن أشهر شعرائهم رشيد وم. ، ودعم الصالت بني الشعراجلديد والشعر القدمي 
  .سليم اخلوري ، وشفيق املعلوف ، وإلياس فرحات 

  :واألسباب اليت دفعتهم إىل اهلجرة ، منها   
فساد احلكم العثماين ، وما نشأ منه من استبداد ، وكبت للجريات ،  -١

  .وتعصب ديين 
 .سوء احلالة اإلقتصادية اليت أدت إىل فقرالبالد ، واحتناق احلياة فيها  -٢
 . املبشرين األجانب ، ودعايات السائحني تأثري -٣
 من كسب امليل الطبيعي عند أهل الشام إىل املخاطرة واحتمال املشقات -٤

وقد لقوا يف سبيل ذلك أكرب العناء ، ولكن نفوسهم كانت . لقمة العيش 
: ١٩٦٧الدسوقي (راضية ، ألم كانوا يعيشون حياة حرة كرمية 

٢٣٣-٢/٢٣٢( 
  

  :هي فثرت يف أدب املهجروأما العوامل اليت أ
شعورهم جبو من احلرية اليت مل يتح هلم يف الشرق هيأ هلم اإلنطالق يف ظل  -١

  .هذا اجلو إىل آفاق شعرية جديدة 
تفاعل شخصيتهم الشرقية مع الغرب اجلديد ، واتصاهلم الوثيق بثقافات  -٢

ه  ، وبألوان أخرى من األدب ختتلف يف اجتاهاا وأساليبها عما ألفوأجنبية
 .يف الشرق ، فظهرأدب فيه مالمح من الشرق والغرب 

كما . حنينهم إىل وطنهم  ، ومتسكهم بقوميتهم العربية ، وارتباطهم ا  -٣
أم مل جيدوا ىف الغرب كل القيم اليت عاشوا فيها ىف الشرق ، فأثر ذلك 
فيهم ، وجعلهم يعاونون القلق واحلرية واإلنطواء على النفس ، والفرار إىل 

  ) .٣البدري ص (طبيعة واإلندماج فيها ال
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  املدرسة اجلديدة أوالواقعية : الثالثة

   غلبت الرتعة الرومانسية على الشعر العريب ىف املدة الواقعة بني احلربني        
تيارالرومانسية العامليتني ، مث جدت ىف احلياة عوامل جديدة عملت على احنسار

" أو " مدرسة احلر " أيضا   ملدرسة نسميها وهذه ا. وبروز الرتعة الواقعية 
 أي بعد -ظهرت هذه املدرسة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية " . مدرسة املنطلق 

 وعلى الرغم من ذلك فإن بواكري الشعر اجلديد بدأت يف  . -١٩٤٥سنة 
الظهورعلى أيدي بعض الشعراء العرب الذين جاؤا بشعر خيتلف من حيث املضمون 

وكان معظم روادها . ع والشكل عن كل ما كان مألوفا يف عامل الشعرواملوضو
  .رومانسيني مث حتولوا إىل الواقعية 

  : وحديثنا عن الواقعية سنحدد يف ناحيتني   
  .أسباب ظهوراملدرسة الواقعية  : إحدامها 

  :واألسباب اليت تؤدي إىل ظهوز هذه املدرسة تتلخص فيما يلي   
  .ية الثانية من تغريات سياسية واجتماعية ما أحدثه احلرب العامل -١
 .الصراع املذهيب بني املعسكرين الشرقي والغريب  -٢
 .حركات التحرر السياسي واإلجتماعي يف إفريقيا وآسيا  -٣
 .إنتشار الثقافات الداعية إىل التحرر وحقوق الشعوب  -٤
عب الفلسطيين ، وتأثري زمية العرب يف فلسطني ، ونكبة الشه -٥

  )٣البدري ص (ب الفلسطينية ذلك على الشعو
   .التجديد الذي دعت إليه املدرسة الواقعية : وثانيهما
 وأما التجديد الذ ي دعت إليه املدرسة الواقعية فنستطيع أن نرى من   
  :ناحيتني 
  .  من ناحية املضمون -أ  
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  :              وشعراء هذه املدرسة يعتربون أن 
  .قع ، وارتباط وثيق به الشعر تعبري عن معاناة حقيقية للوا -١
 .موضوعات الشعر هي نفسها موضوعات احلياة  -٢
 :للشعر وظيفة إنسانية واجتماعية ، هي  -٣

  .حماربة الزيف والفساد والتخلف ىف اتمع  -
 .مؤازرة حركات التحرر السياسي واإلجتماعي  -
 .الدعوة إىل حياة أفضل تسودها العدالة والسالم  -

  . ل واألداء  من ناحية الشك–          ب 
    وشعراء هذه املدرسة غريوا شكل القصيدة وطريقة بنائها وموسيقاها    

   :ووسائل التعبريفيها
أصبحت القصيدة بناء شعوريا يبدأ من حلظة معينة ، مث يأخذ يف  -١

  . النمو والتطور حىت يكتمل بنهاية القضيدة 
 . تقسيم القصيدة إىل مقاطع  -٢
السطريطول ويقصرحسب حل السطرالشعري حمل البيت ، و -٣

 .الدفقة الشعورية 
 .تنوعت القوايف بغري نظام ثابت لتوزيعها  -٤
 .اعتمدت على املوسيقى الداخلية وعلى جرس األلفاظ  -٥
 .ألفاظهم قريبة من لغة احلياة مع إكساا طاقات تعبريية  -٦
  

  :ومن أشهر شعرائهم هم 
صالح عبد الصبور، وأمحد عبد املعطي : من مصر  -

  .حجازي 
 .فدوى طوقان ، وسلمى احلضراء :  فلسطني من -
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خليل حاوي ، ويوسف اخلال ، وعلي أمحد : من لبنان  -
 .سعيد 

  اخلالصة 
هذا هو عرض موجز للتطورات اليت مر ا فن الشعر العريب ىف العصر   
  :وقبل أن أختتم هذا البحث أود أن أخلص ما جاء فيه فأقول . احلديث 
 ، وهم كانوا يعرفون الشعرقبل أن يعرفوا إن الشعر فن قدمي عند العرب -١

وهؤالء كانوا يقرضون الشعر بسليقتهم وطبيعتهم . الفنون األدبية األخرى 
مث تطور هذا الفن ىف العصور املتتالية إىل أن جاء عصر النهضة ، فتعددت . 

  .اإلجتاهات والتيارات اجلديدة ىف الشعر العريب 
 وهي الشعر :نقسم إىل ثالثة أقسام وإن الشعرالعريب يف العصر احلديث ي -٢

وعلى الرغم من ذلك فإن . الغنائي والشعر القصصي والشعر املسرحي 
وأما القسمان اآلخران فهم ال . العرب مل يكونوا يعرفون إال الشعر الغنائي 

 .يعرفوما إال ىف العصر احلديث ، وذلك بعد اتصاهلم باحلضارة الغربية 
اجلديدة هي اليت بعثت أسلوب الشعرالقدمي جبزالة وإن املدرسة الكالسيكية  -٣

 واختذ هذا األسلوب يف .ألفاظه ، واستقامة عبارته ، ورصانة صياغته  
تصوير الشاعر حلياته ونفسه وحياة قومه وبيئته وعصره تصويرا صادقا ، 

 . فكان قوامه تقليدا يف الشكل أو اإلطار، وجتديدا ىف احملتوى أو املضمون 
 ىف املدرسة الرومانسية يعترب إبداعا جديدا ىف الشعر العريب وإن الشعر -٤

احلديث مبا حرره من سطوة تقاليد الشعرالقدمي ، ومبا فتحوا أمامه من آفاق 
 ىف التعبري عن أغوار النفس وأسرار  جديدة أكثر إنسانية وعمقا وخصوبة

 وقد تطورت هذه املدرسة تطورا ملحوظا ، سواء كانت. الكون واحلياة 
الوطن العريب ، وخاصة ىف األمركيتني يف داخل الوطن العريب أو يف خارج 

 .الشمالية واجلنوبية 
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وإن املدرسة الواقعية حتاول أن يكون الشعر تعبريا عن معاناة حقيقية للواقع  -٥
، وارتباط وثيق به ، وأن يكون للشعر وظيفة إنسانية واجتماعية ، وأن 

يف الواحدة ، ولذلك تنوعت عند يكون الشعرمتحررا من قيود القوا
 .شعرائهم بغري نظام 

  .                                                         واهللا ويل التوفيق 
     املراجع

          
املكتبة : القاهرة . جريدة اللغة العربية .بدون تاريخ .  البدري ، حممد عبد املعطي -

  .املصرية 
  
. الطبعة السادسة  . اجلزء الثاين. ىف اآلدب احلديث . ١٩٦٧.  الدسوقي ، عمر -

  . دار الكتاب اللبناين : بريوت 
  
. النثر العريب يف مناذجه وتطوره لعصر النهضة واحلديث . ١٩٧٤.  شلق ، علي -

  .دار القلم : بريوت . الطبعة الثانية 
  
منشورات : وت بري. الطبعة الثانية . خليل مطران . ١٩٧٩.  الصيفي ، إمساعيل -

  .دار اآلداب 
  
ضة : القاهرة . اجلزء الثالث . األدب والنصوص .  ١٩٧٧.  ضيف ، شوقي -

  .مصر 
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. الطبعةالثانية . التجديد يف شعر خليل مطران . ١٩٧٧. منصور ، سعيد حسني  -
  .اهليئة املصرية العامة للكتاب : القاهرة 

  
: بريوت . الطبعةالسابعة . ان جربان خليل جرب . ١٩٧٤. نعيمة ، ميخائيل  -

  .مؤسسة نوفل 
  
   دار ضة مصر : القاهرة . النقد األديب احلديث  . ١٩٧٣.  هالل ، حممد غنيمي -
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